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ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺒﻮﺀ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎﻕ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
للتحرر وج ار

دعا اإلسالم اإلنسان الى تنمية إمكانياته،
وحتس��ن ظروف معيش��ته ،واالرتقاء مبجاالت
احلياة كافة عب��ر توطيد قيم الع��دل واإلميان
واحلري��ة والفضيل��ة ،وترس��يﺦ ثقاف��ة احلوار
وأس��س الس��الم والتعاون عل��ى الب��ر والتقوى،
وإعمار األرض واستثمار ثرواتها.
إن حقيقة التدين هو «التحرر» من التعلقات
الدنيوي��ة ف�«ح��ب الدني��ا رأس كل خطيئ��ة».
لك��ن ال يعن��ي  -بالض��رورة  -اجتن��اب «رأس كل
خطيئ��ة» أن على اإلنس��ان االبتعاد عن أس��باب
الراحة والرفاه ،وأن يس��تأنس باحمل��ن واملعاناة
واالبت��الءات! ب��ل التحرر م��ن متعلق��ات احلياة
يكون بالتمتع بطيبات ما خل��ق الله ؟! ف�«من
س��عادة امل��رء :الزوج��ة الصاحل��ة ،واملس��كن
الواس��ع ،واملرك��ب البه��ي ،والولد الصال��ح» .وأن
«ثالثة أش��ياء ال يحاس��ب عليهن املؤمن :طعام
يأكله ،وثوب يلبس��ه ،وزوجة صاحل��ة تعاونه».
وفي ذلك إيحاء للتحرر من «س��جن الدنيا» عبر
العمل اجل��اد للوص��ول الى حياة هانئ��ة ،وليس
الوقوف على هام��ﺶ احلياة وجتمي��ل التعايﺶ
مع معاناته��ا ،وما الدعوة ال��ى الصبر إال لغرض
االس��تقواء عل��ى املصيب��ة لغ��رض جتاوزه��ا
ال التكي��ف معه��ا ،فق��د«كاد الفق��ر أن يك��ون
كف��راً» .يق��ول اإلم��ام الش��يرازي الراحل :
«احلي��اة الت��ي يريده��ا الل��ه لن��ا ه��ي احلي��اة
املفعم��ة باإلمي��ان والعم��ل الصال��ح ،واخلالي��ة
م��ن الفق��ر وامل��رض واجله��ل والقل��ق والعزوبة
والفوض��ى والتح��ارب» .وم��ن جه��ة أخ��رى فإن
دواف��ع االهتم��ام باحلي��اة الدني��ا تكم��ن أيض ًا
باعتباره��ا«دار ممر» الى اﻵخ��رة التي هي «دار
مق��ر» وألنه��ا مزرع��ة اﻵخ��رة والوس��يلة لفوز
اإلنسان بالسعادة األبدية.
إن م��ن الدين بن��اء املس��اجد واحلس��ينيات
والنش��اطات التبليغية والتثقيفية لتمتن بناء
اإلنس��ان إمياني�� ًا وأخالقي�� ًا ونفس��ياً ،لك��ن م��ن
الدين أيضاً ،املش��اركة في متكن اإلنسان علمي ًا
ومادي�� ًا ومهني�� ًا وحياتي��اً ،ليك��ون ف��رد ًا مؤه�� ًال
لبن��اء أس��رة فاضل��ة ،وصناعة مجتم��ع صالح،
فما جاء في نهﺞ البالغة عن الفق��ر واملال أكثر
اع ﹶملُو ﹾا{.
مما جاء عن الصالة والصيام } .ﹶو ُقلﹺ ﹾ

ﺍﻟﺤﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ..ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ

على أحبتي طلبة العلوم الدينية األعزاء أن يتعبوا أنفسهم قدر اإلمكان في سبيل
الدراسة وطلب العلم ،وأن يعبئوا كل طاقاتهم ،ويجب عليهم أال يغفلوا عن أن الذي
يعطى لهم هو أن ينظر الله إليهم بعن رعايته ،فالدراسة وحدها غير كافية ،بل هي
إحدى األعمدة لعلم اإلنسان ،أما العمود اﻵخر فهو نظرة الله إلينا .واألم��ر األهم
في دراس��ة العلوم الدينية هو الكيف وليس الكم ،فلو درستم تاريﺦ حياة العظماء
من العلماء لرأيتم أن اهتمامهم بالكيف ونوعية ال��دراس��ة وإتقانها ك��ان أكثر من
اهتمامهم بالكم.
املرجع الديني
السيد صادق احلسيني الشيرازي

السم� الجتم�ي والح

س :الشخص ال���ذي يستلم م��ا ًال
من (الضمان االجتماعي) أي ما تصرفه
ال��دول��ة إلعانة العاجزين عن العمل
من املواطنن:
 -1هل يجب عليه احلﺞ إذا اجتمع
ل��دي��ه م���ال ي��ك��ف��ي��ه مم���ا ي���أخ���ذه من
الضمان وكان ق��ادراً؟  -2إذا لم يجب
عليه ،هل يجوز له احل��ﺞ ،وه��ل يصح
منه؟

 -3إذا ل��م أذه���ب للحﺞ ه��ل ه��ذا
يدخل في باب نقض العهد مع الله 
بسبب أني عزمت على ذلك خالل شهر
رمضان ،وهل يلزمني كفارة لذلك؟
 -4م��ا ه��ي األع���ذار التي يجوز لي
تأخير احلﺞ بسببها؟ هل هناك أعذار
شرعية أم أن��ه يجب ع��ل� َّ�ي احل��ﺞ في
ح��ال أن��ه توفر ل��دي ما يكفي لتأدية
الفريضة؟

ج :إذا استطاع املكلف وجب عليه احلﺞ،
وال يجوز تأخيره من غير عذر شرعي ،ومن
ج :يج��ب -ف��ي ف��رض الس��ؤال -م��ع أخّ ر احلﺞ لغير عذر ش��رعي فإنه قد عصى
اجتماع باقي الشرائﻂ.
واس��تقر احلﺞ في ذمته ،ويجب عليه أداﺅه
في املقبل األقرب فاألقرب ،ولكن بالنس��بة
للش��اب األع��زب املس��تطيع للح��ﺞ ل��و دار
األمر بن ذهاب��ه باملال للح��ﺞ أو الزواج به
س :أن��ا ش��اب عزمت على الذهاب فليقدم احلﺞ أيض ًا إال إذا كان بقاﺅه أعزب ًا
للحﺞ ه��ذا ال��ع��ام ول��دي مسألة بهذا حرج�� ًا له وش��اق ًا بحي��ث ال يتحم��ل عادة،
فحينئذ ال يجب عليه احلﺞ إذا صرف املال
اخلصوﺹ:
في الزواج.

ت�أير الح

 -1هل يجوز لي تأخير احلﺞ للعام
القادم بسبب بعض الظروف املادية،
مث ًال أحتاج أن أشتري سيارة؟
 -2بشكل ع��ام ه��ل ي��ج��وز تأخير
س :ه��ل ي��ج��وز ل��ي أداء ال��ع��م��رة
احلﺞ لقضاء بعض احلاجات الدنيوية مث ًال في تاريﺦ  1٠من ذي القعدة لكي
مثل بناء بيت أو زواج أو ما شابه؟

العمر

ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ
يخاطب «اإلع��الم» العقل البشري
ع��ل��ى اخ��ت��الف ن��زع��ات��ه وم��ع��ت��ق��دات��ه،
ويستخدم ال��وس��ائ��ل واألدوات التي
ت��ت��ش��ك��ل مب��خ��ت��ل��ف ال���ع���ل���وم ،إض��اف��ة
للجوانب السلوكية املتضمنة فيه ،على
مستوى ال��ف��رد واجملتمع ،أو العالقات
البينية بن األف��راد ،وإن تلك األدوات
والوسائل ،تص ّنف حتت عنوان املهارات
اإلنسانية .وإن السقف اجلامع للمعارف
وامل���ه���ارات امل��ه��ن��ي��ة ،ال��ت��ي يستخدمها
اإلعالم في إيصال خطابه إلى املتلقي،
ه��ي امل���ادة اإلع��الم��ي��ة كبناء متكامل،
يشتمل ع��ل��ى ص��ف��وف ،ت��رت��ف��ع وتبنى
ب��ع��ض��ه��ا ع��ل��ى ب��ع��ض ،ل��ت � ّك��ون اجل��س��م
اإلع���الم���ي ،ال����ذي يتشكل ب����دوره من
م��ج��م��وع��ة م��ن اخل��الي��ا أو ال��وح��دات
الداخلة في هيكل ذلك البناء.
ي��ش��ي��ر أس���ت���اذ ب���اح���ث ف���ي ع��ل��وم
اإلع�����الم واالت����ص����ال ف���ي ج���ان���ب من
ق���راءت���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ك��ت��اب (ال����رأي
ال��ع��ام واإلع����الم) ل��ﻺم��ام ال��ش��ي��رازي
الراحل  الى أن الوحدات واخلاليا
املشكلة ل� (اجلسم اإلعالمي) احلي ،من
امل��ادة املعلوماتية اإلعالمية ،الفكرية
والبحثية والثقافية في شتى صنوف
املعرفة اإلنسانية والتقانية ،هي جميع
األج��زاء التي فاقت املائة ونصفها ،من
«موسوعة الفقه» ،التي أبدعها يراع
األستاذ اجملدد السيد محمد احلسيني
الشيرازي  ،فقد اشتملت على سائر
أل����وان ت��ل��ك اخل��الي��ا ،ال��ت��ي تستجيب
حل��اج��ات اخل��ط��اب اإلع��الم��ي ،فأمسك
العصا م��ن جميع أط��راف��ه��ا ،وليس من
وسطها فقﻂ.
إن ال���ع���م���ل اإلع����الم����ي ت��خ��ص��ص
يحتاج ال��ى اإلمل���ام بإمكانيات وعلوم
ع��دي��دة ،كما أن��ه مهنة لها ضوابطها،
ومسؤولية لها متطلباتها ،ف�«العمل
اإلع����الم����ي» ي���ه���دي وي���ض���ل ،وي��ح��ث
الناس على فعل اخلير أو يدفعهم الى
هاوية الفتنة والشر ،كما أن اإلعالم
ي��رس��م ص���ورة ع��ن أف��ك��ار أو أشخاﺹ
ف��ي (وع���ي أو ال وع���ي) امل��ت��ل��ق��ي ،وف��ي
ذل���ك ان��ع��ك��اس��ات دي��ن��ي��ة واجتماعية
وإنسانية كبيرة ،ف��إن اإلع���الم ال��ذي
ي��دي��ره أش��خ��اﺹ غ��ي��ر مهنين يصبح
عبئ ًا على املتلقي وعلى «امل��ب��دأ» الذي
تدعو له الوسيلة اإلعالمية ،كما أن
إع��الم� ًا ذا نظرة سطحية لﻸمور وبال
م��ش��روع استراتيجي سيكون إع��الم� ًا
محفوف ًا باخملاطر ،واإلع���الم ال��ذي ال
يعير أهمية ملصلحة «الوطن واإلنسان»
واس��ت��ق��راره��م��ا ف��� «ض����رر وض�����رار»..
وللحديث صلة.

أجوبة المسائل الشرعية

أمتكن من دخول مكة أثناء موسم
احل���ﺞ ب���دون إح����رام وأس��ك��ن بها،
ثم أح��رم من داخ��ل احل��رم أو من
مسجد التنعيم لعمرة التمتع (حلﺞ
التمتع)؟ علم ًا أننا نضطر لهكذا
عمل لعدم امتالكنا تصريح ًا للحﺞ
من قبل احلكومة؟
ج :يجوز في الفرض املذكور.

تير الأر�ض المتنج�سة
س :1ف��ي تطهير األرض مث ًال
بعد إزالة عن النجاسة عنها ،هل
يكفي في طهارتها باملاء القليل أن
يصب املاء عليها صب ًا مبعنى أن يقع
عليها ويستقر ثم نرفع الغسالة؟
ج :1يكفي ذلك.

س :2إن ك��ف��ى ف���ي ال���س���ؤال
السابق التطهير بالوقوع عليها دون
امل���رور ،فلو وق��ع امل��اء على األرض
املتنجسة وتناثرت قطرات املاء
ع��ل��ى أش��ي��اء ط���اه���رة ،ف��ه��ل تبقى
طاهرة على قول من يقول بطهارة
الغسالة بعد طهارة احملل؟

ج :2نع��م ،ه��ي طاه��رة ف��ي
فرض السؤال.

ال�سال ورو الدم
س :خ��رج مني دم وأن���ا أصلي
ماذا أفعل؟

ج :إذا ل��م يك��ن ال��دم بق��در أﳕل��ة
اإلبهام فالصالة صحيحة.

ال�سال في البن
س :نحن واحلمد لله مجموعة
من الشباب نقوم بالصالة جماعة
بالبنك الذي نعمل فيه ،فهل هناك
مشكلة شرعية؟

ج :إن توف��رت ش��رائﻂ صح��ة
الص��الة م��ن إباح��ة امل��كان وغيره��ا،
وتوف��رت ش��رائﻂ اإلمام��ة ف��ي اإلمام
من العدال��ة وصحة الق��راءة ونحوها،
استحبت الصالة جماعة.

القنوت
س :هل يستطيع غير العربي أن
يدعو في قنوت الصالة بلغته؟
ج :يجوز ذلك.

سال الجم�ة
س :م����ن ك�����ان ي��ص��ل��ي ص���الة
اجل��م��اع��ة وك���ان ي��رف��ع رأس���ه من
الركوع سهو ًا قبل اإلم��ام وال يعود
إل��ي��ه ليتابعه ج��ه� ًال باحلكم ،هل
صالته باطلة وعليه اإلعادة؟

ج :ال تل��زم اإلع��ادة  -ف��ي
فرض السؤال.-

الالل وول الفلكي
س :م��ا رأي��ك��م بقول م��ن يقول
أن مسألة حتديد أ َّول شَّ هر رمضان
َّ
وﺁخ�����ره ال ت��رج��ع إل���ى ال��ع��ل��م��اء،
ألنَّهم ليسوا أه��ل خبرة في ذلك،
ب��ل ت��رج��ع إل���ى ال��ف��ل��ك� ّي��ن ،أل َّن��ه��م
ه��م ا ّل��ذي��ن ي��ح� ِّ�ددون لنا متى ولد
الهالل ،وهل ميكن رﺅيته أو ال ميكن،
والرﺅية ليست إال وسيلة لتحصيل
ال��ي��ق��ن ب����أول ال��ش��ه��ر ،ون��ح��ن في
وق� ٍ�ت أصبحت احلسابات الفلك َّية
وأدق
 بحسب أهل اخلبرة -أوضح ّالرﺅية؟
من ّ
ج :من طرق ثب��وت الهالل هي رﺅية
اله��الل بالع��ن اجمل��ردة دون املس��لّحة،
ألن الن��ص ال��وارد ع��ن الرس��ول 
يقول( :ص��م للرﺅية وافط��ر للرﺅية).
وظه��ور الرﺅي��ة ي��دل عل��ى الرﺅي��ة

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

اجمل��ردة ،نع��م ق��ول الفلك��ي وأه��ل
اخلب��رة الثق��اة م��ع ع��دم املعارض��ة
فيم��ا بينه��م يصح االعتم��اد علي��ه ،إ ّال
ف��ي ش��هري رمض��ان املب��ارك وش��وال،
فإن��ه يج��ب حتق��ق الرﺅي��ة اخلارجية
بالعن اجملردة.

الإف�ر ل الحرام
س :ش��خ��ص م��س��اف��ر ف��ي نهار
شهر رم��ض��ان ومفطر ،ولكنه قبل
الغروب أكل شيئ ًا محرماً ،فهل عليه
أن ي��ص��وم شهرين متتابعن وأن
يطعم ستن مسكيناً؟ وما احلكم مع
جهله باملسألة؟

ج :ال ش��يء علي��ه ف��ي الف��رض
املذك��ور س��وى االس��تغفار والع��زم على
عدم الع��ود ألمث��ال ذلك وقض��اء ذلك
اليوم بعد ش��هر رمض��ان الفضي��ل بعد
رجوعه من السفر.

الإ في سوم القس�ء
س :ه����ل ي���ج���ب ع���ل���ى امل�����رأة
استشارة زوجها في صيام قضاء
شهر رمضان؟

ج :الص��وم الواج��ب وقض��اءه مما
لي��س للزوج ح��ق النهي عن��ه ،فال جتب
استش��ارته في��ه ،نع��م إذا كان وق��ت
موسع ًا أخذت مشورته.
القضاء ّ

ت�أير القس�ء مدا
س :شخص أخّ ���ر ق��ض��اء شهر
رمضان إلى شهر رمضان ثانٍ عمداً،
فما حكمه؟

ج :علي��ه القضاء وفدي��ة للتأخير،
وهي « »٧٥٠غرام ًا م��ن أالرز أو احلنطة
أو الش��عير ،أو خبزها أو دقيقها عن كل
يوم وتعطى للفقير.

ت�أير الك�
س :أخرجت زكاة الفطرة ،لكن
املكان ال��ذي أتواجد فيه ال توجد
ب��ه م��راك��ز إس��الم��ي��ة ،ول����ذا فقد
أرسلت املبلغ إلى بلدي األصلي ،إال
أن املبلغ ل��م يسلم حل��د اﻵن ،في
هذه احلالة ماذا يترتب علي؟

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

ج :ال ش��يء علي��ك ف��ي الف��رض
املذك��ور ،بل عليك الس��عي ف��ي إيصالها
إلى مستحقها بأسرع وقت ممكن.

الو�سوا�ض
س :إذا ك���ان ال��ن��اس يصفون
شخص ًا بأنه وس��واس��ي ،فهل ميكن
االعتماد على قولهم بأنه وسواسي
فال يعتني بشكه ،وه��ل يكون ذلك
في جميع عباداته أم في العبادات
التي يوصف فيها بأنه وسواسي؟

ج :يقب��ل قوله��م ويخت��ص مبوارد
الوسوسة فقﻂ.

كت�بة الوسية
س :أري��د كتابة وصيتي ،فهل
هناك صيغة معينة للوصية؟ وما
هي شروطها؟

ج :لي��س للوصي��ة صيغ��ة مع ّين��ة
وال ش��روﻁ خاص��ة س��وى الوض��وح
ف��ي الوصي��ة واإلش��هاد عليه��ا ،وهناك
كراس خ��اﺹ مطبوع للوصي��ة ويوجد
في بع��ض البالد ف��ال بأس ب��ه ،وتوجد
ف��ي كت��اب الباقي��ات الصاحل��ات  -وهو
ملح��ق بكت��اب مفاتي��ح اجلن��ان -بعض
اﻵداب حت��ت عن��وان« :ﺁداب األموات»
ينبغي مراجعتها.

من أيام الشهر 11 -
 ºولد اإلمام علي الرضا 

في المدينة المنورة ،كنيته أبو
الحسن .روﻱ عن اإلمام موسى

الكاظم أنه كان يقول ﻷوالده:
«أخوكم علي بن موسى عالم

ﺁل محمد ،اسألوه معالم دينكم،

واحفﻈوا وﺻاياه» .وكانﺖ شهادته
(مسموماً) في الﺜالﺚ والعشرين

من شهر ﺫﻱ القعدة سنة ٢٠٣هـ.
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com

من أيام الشهر 12 -
 ºكتب موالنا مسلم بن

عقيل  لإلمام أبي عبد

الله الحسين  كتاباً يقول

فيه« :الرائد ال يكذب أهله،

وقد بايعني من أهل الكوفة

فعجل اإلقبال
ثمانية عشر ألفاًِّ ،
حين يأتيك كتابي والسالم
عليك ورحمة الله وبركاته».

أجوبة المسائل الشرعية

تخمي�س الأر�ض

س :اش��ت��ري��ت أرض��� ًا ل��ي لبناء
م��س��ك��ن ش��خ��ص��ي ع��ل��ي��ه��ا ،وأرض���� ًا
أخ��رى ألبنائي لبنائها مستقبالً،
وحال عليهما احلول قبل البدء في
البناء ،فهل يجب فيهما اخلمس،
علم ًا بأن سعرهما احلالي أعلى من
سعر الشراء؟

ج :ف��ي الف��رض املذك��ور تق ِّي��م
األرض�ين عن��د حل��ول موع��د اخلم��س
وجتم��ع قيمتهما م��ع بقي��ة أموالك فإن
زاد اجملم��وع عل��ى رأس مال��ك اخملم��س
للس��نة املاضية ،فاخلمس في الزيادة.
علم ًا بأن في اخلمس اخلير والبركة.

الم�أكوالت الغربية
س :توجد في بعض املأكوالت
واملشروبات في البلدان األوروبية
م������واد ق����د ت���ك���ون م����أخ����وذة م��ن
احليوانات وقد تؤخذ من النباتات
ويطلق عليها نكهة أو نكهة طبيعية
( Aromaأو  ،) natural Aromaأحيان ًا
يكتب أنها نباتية ،لكن ف��ي بعض
األحيان ال يكتب هل هي حيوانية
أو نباتية ،فما هو احلكم الشرعي
في حال لم يكتب كونها من مصدر
نباتي أم حيواني ،هل الشرع مع
االجتناب أم اجلواز؟

ج :مع عدم العلم بكونه��ا حيوانية
تكون محكومة بالطهارة واحللية.

اللحوم في البالد الإ�سالمية
س :ب���اع���ت���ب���ار ال���ب���ح���ري���ن
دول���ة إس�لام��ي��ة ه��ل مي��ك��ن ت��ن��اول
اللحوم م��ن البوفيهات املفتوحة
في اجمل ّمعات؟
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ج :نع��م ،ف��ي ف��رض الس��ؤال ،إال
م��ع العلم بك��ون اللح��وم مس��توردة من

بالد غي��ر إس�لامية فيج��ب االطمئنان
بتذكيتها.

الأطعمة المتنج�سة
س :ه��ل ي��ج��وز ب��ي��ع األطعمة
املتنجسة للكافر؟

ج :م��ع العل��م بنجاس��تها ال يج��وز
بيعها إال على من يستحلّها.

�سكر الكحول
س :ما حكم استخدام السكر
امل��س��ت��خ��رج م��ن ال��ك��ح��ول واملسمى
بسكر الكحول؟

ج :الكح��ول إذا لم يكن مس��كر ًا وال
متخذ ًا من مسكر ،فطاهر وحالل ،وكذا
ما يستخرج منه.

حبوب الفيتامينات
س :ه��ل ي��ج��وز ت��ن��اول حبوب
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات امل��س��ت��خ��رج��ة من
ال��ل��ح��وم امل���ذب���وح���ة ف���ي ال����دول
غير اإلسالمية؟
ج :ال يجوز.

حبوب الأدوية
س :ه��ل ي��ج��وز ت��ن��اول حبوب
األدوي��ة الصلبة إذا كانت حتتوي
على خالصة احملار؟
ج :ال يجوز.

الغناء والعرف
س :م���ا امل��ق��ص��ود م���ن «إذا لم
��اء»؟ كيف أع��رف
ي��ع��ده ال��ع��رف غ���ن� ً

م��ا ي��ع��ده ال��ع��رف ك��ذل��ك ،حيث إن
هناك إص���دارات وقصائد كثيرة،

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

وال يستطيع اإلن��س��ان أن مييز كل
غناء
قصيدة أنها مما يعده العرف ً
أم ال؟

ج :الع��رف ه��و ال��ذي ُيرج��ع إلي��ه
ملعرف��ة املوض��وع ،ف��إذا ش��ك اإلنس��ان
ف��ي أن م��اء البح��ر ـ مث� ً
لا ـ هل ه��و ماء
مطلق موضوع ًا حت��ى يصح له الوضوء
ب��ه أم ال؟ يج��ب أن يرج��ع إل��ى العرف
ويس��ألهم عنه ،ف��إذا ق��ال الع��رف بأن
ماء البحر ماء مطلق ،جاز له أن يتوضأ
به .فكذلك إذا شك اإلنس��ان في إنشاد
مدح أو رثاءٍ بأنه هل هو غناء موضوع ًا
ٍ
أو لي��س بغن��اء؟ يج��ب أن يرج��ع إل��ى
العرف ويس��ألهم عنه ،فإذا قال العرف
بأنه م��دح أو رثاء وليس بغن��اء جاز له
االستماع إليه.

�ضرب الأطفال
س :ض��رب��ت أط��ف��ال��ي بقصد
التأديب على الكتف فاحم َّرت...
ف��ه��ل ع��ل��ي م���ن دي����ة؟ وإن ك��ان��ت
فما مقدارها؟

ج :في الفرض املذكور مقدار الدية
ثالثة أرباع املثقال الشرعي ذهباً ،علم ًا
ب��أن كل مثق��ال ش��رعي يس��اوي ()3/6
غرام ًا م��ن الذهب اخلال��ص عيار ()24
تعطى للمضروب.

حلق اللحية
س :ال��ش��اب ال��ب��ال��غ ذو الشعر
اخل��ف��ي��ف ف���ي حل��ي��ت��ه ،ه���ل ي��ج��وز
له حلقها؟

ج :ال يج��وز  -ف��ي فرض الس��ؤال -
مع صدق احللق.

الكذب في الخ�صومات
س :ه��ل ي��ج��وز ال��ك��ذب إلظهار
املوقف احلق في اخلصومات؟

ج :احل��ق واملوق��ف احل��ق ل��ه أدلة
كثي��رة ناصع��ة وقوي��ة تثب��ت احل��ق
وتؤيد املوق��ف احل��ق ،ومع��ه ال حاجة
احملرمات.
إلى الكذب الذي هو من أش��د ّ
وسدد
نعم لو كان  -مث ًال  -مديون ًا ألحد ّ
له املال ،ومع ذلك طالب��ه الدائن باملال،
فإن له شرع ًا إنكار أنه استدان منه.
َّ

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

ظاهر القدم
س :ما حكم ظهور ظاهر القدم
بالنسبة للمرأة ،حيث أرى بعض
النساء ف��ي األس���واق وغيرها من
األم��اك��ن ال��ع��ام��ة ظ��ه��ور أق��دام��ه� َّ�ن
بارزة أمام األجانب؟
ج :ال يجوز.

و�ضع الح ّنة للحاجب
س :ه���ل ي��ج��وز وض����ع احل��ن��ة
للحاجب بحيث ال يتغير شكله مبا
يلفت ال��ن��ظ��ر؟ حيث أن احلاجب
لدي خفيف ج��د ًا وذل��ك يسبب لي
احلرج ..واللون طبيعي جد ًا بحيث
ال يتم متييزه بشكل واضح؟

ج :وض��ع احلن��ة ف��ي نفس��ه جائز،
ولك��ن إذا ع��د الع��رف ذل��ك زين��ة
فيجب ستره.

من أيام الشهر 30 -
 ºاستشهد (مسموماً) اإلمام محمد
التقي الجواد  ،عند شهادته
كان عمره الشريف خمساً وعشرين
عاماً وعدة أشهر ،وضريحه في
مدينة الكاظمية ببغداد مع جده
اإلمام موسى الكاظم .

الم�صافحة
س :هل يجوز لعمي أن يصافح
والدتي الكبيرة في السن وتقبيل
رأسها علم ًا ب��أن وال��دت��ي هي التي
قامت بتربية عمي منذ صغره؟

ج :ال يجوز ذلك ،حي��ث يحرم على
الرجل أن يصافح ام��رأة أجنبية (غير
محارم��ه) ،ومب��ا أن زوج��ة األخ من غير
احمل��ارم فتح��رم مصافحته��ا ،وال ف��رق
فيما إذا كانت مسنة أم كانت شابة.
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ﺣﺘﻰ
اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺎﺷﺮة...
ف���ي ال���ذك���رى ال��ت��اس��ع��ة ل��رح��ي��ل
اإلم��ام اجمل��دد السيد محمد احلسيني
الشيرازي  ك��ت��ب��ت ال���ع���دي���د من
امل���ق���االت ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ج���وان���ب من
حياة فقيه مصلح مفعمة باإلﳒازات
الفكرية والتطلعات اإلنسانية ،لكن
ب��ع��ض قليل م��ن ت��ل��ك امل��ق��االت متيزت
عن باقي املقاالت التي كتبها مفكرون
أك��ارم ومثقفون ﳒباء .الذي ميز تلك
املقاالت أن كتابها جتاوزوا (التقليدية)
ليتناولوا  -مبوضوعية  -ما كتب عن
صاحب ال��ذك��رى وم��ا ينبغي أن يكتب،
مبينن أن��ه «رغ��م ما يقارب العقد من
الزمان على رحيل اإلم��ام الشيرازي،
فإن مستوى الدراسات والبحوﺙ التي
تتناول مدرسته الفكرية وامليدانية ال
يزال دون املستوى املطلوب ،فاملنتمون
ل��ه��ذه امل��درس��ة م��ا زال����وا حت��ت وط��أة
كاريزما شخصيته الهادئة ،يخصون
عالقاتهم اإلن��س��ان��ي��ة ،وذكرياتهم
احلميمة والدافئة بالكثير من اجلهد».
ورغم أن تلك العالقة الطيبة جتسيد
مل��ا ينبغي أن تكون عليه العالقة بن
امل��رج��ع ال��دي��ن��ي وم��ق��ل��دي��ه ،وﳕ���ﻂ ال
شعوري ،وجتل حقيقي للنموذج الغائب
في العقل الباطن للجماهير .لكن «من
املهم أن ال تطغي على املنهﺞ واألسس
ملدرسته بحيث تتجلى وكأنها مجمل
املدرسة الشيرازية».
وأش���ار ال��ك � ّت��اب ال��ى ﳕ��ﻂ التفكير
وم��ن��ه��ج��ي��ة ال��ك��ت��اب��ة ع��ن��د ال��ك � ّت��اب
اإلس��الم��ي��ن ،ح��ي��ث ي��ت��ق��وق��ع بعضهم
على البحث عن نصوﺹ معقدة ،ليفك
ألغازها ،وك��أن ال��دراس��ات والبحوﺙ ال
تقوم إال على مثل هذه النصوﺹ ف� «من
املؤسف حق ًا أن يظل العقل اإلسالمي
أسير الشروح وتوضيح املصطلحات،
دون أن يبتكر ويسهم ف��ي التطوير
العلمي» .وهو ما وقع به عدد ممن كتبوا
عن السيد اجملدد .
ودعا الكتاب في مقاالتهم «املنتمون
ال��ى امل��درس��ة الشيرازية» ال��ى العمل
املنهجي ح��ت��ى ال ت��ظ��ل أف��ك��ار اإلم���ام
الشيرازي  مجرد نظريات حبيسة
الكتب ،ف� «العمل بهذه األفكار سيسهم
ف��ي ال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا ون��ق��ل��ه��ا م��ن حيز
التنظير إلى حيز التطبيق ،والبحث
فيها وتطويرها» ،ف�«التوقف إﳕا يعني
ال��ت��أرج��ح ف��ي ال��ق��ن��اع��ات ،والتضجر
م���ن ط��ب��ي��ع��ة امل��س��ؤول��ي��ات واألف���ك���ار
كفيل بقتلها في فراشها وفتح الباب
لنظريات بديلة».

أجوبة المسائل الشرعية

ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ
ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ
ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳊﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ 

 ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﺃﻥ ﹸﻳﺤﺴــﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔــﺎﺀ ﻋﻴﻮﺑﻪ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ﻳﺴــﻌﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ،ﻟﺌﻼ ﻳﻜﺘﺸــﻒ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ
ﺑــﻪ ،ﻷﻥ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ـ ﻋــﺎﺩﺓ ـ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫــﺮ ﻟﻠﺒﺎﻃﻦ ،ﻭﻫــﻮ ﺍﻻﻧﻄﺒــﺎﻉ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﻧﺴــﺎﻥ
ﻟﻠﻮﻫﻠــﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺜﺒــﺖ ﺧﻼﻓﻪ .ﻓــﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳــﺖ ﺷــﺨﺼ ﹰﺎ ﻳﻮﺍﻇﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟــﻰ ﺻﻼﺓ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﲢﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﺧ ﱢﻴﺮ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﳊﻀــﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﻗﻠﺒﻲ،
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﳊــﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳــﺖ ﺷــﺨﺼ ﹰﺎ ﻋﺎ ﹺﻟﻤ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺷــﺨﺼ ﹰﺎ ﻳﺤﻀــﺮ ﻣﺠﺎﻟــﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺳــﺘﺤﻤﻞ
ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻓﻜــﺮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﲢﺎﻛﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﺃﻱ ﺃﻧــﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴــ ﹰﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﻋﻠﻲ  ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻄﺒﻪ
ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﺧ ﹼﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻳﺼﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﳌﺆﻣﻨــﲔ ﹼ
ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﺑﻘﻮﻟــﻪ» :ﻭﻗﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻩ ﻭﺷــ ﹼﻤﺮ ﻣــﻦ ﺛﻮﺑﻪ« ،ﺃﻱ ﺟﻌــﻞ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﻨﺤــﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋ ﹰﺎ ﺃﻧﹼﻪ ﺭﺟﻞ ﺧ ﱢﻴﺮ ،ﻓﻴﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﳌﻜﺮﻭﻫﺎﺕ ﻓﻀ ﹰﻼ ﻋﻦ
ﺍﶈﺮﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﻮﺍﻇﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻣﺸﻰ ﻻ ﳝﺸﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺑﻞ ﳝﺸــﻲ ﺑﺘﺆﺩﺓ ﻭﺳــﻜﻴﻨﺔ ﻭﻫﺪﻭﺀ ،ﻣﻮﺣﻴ ﹰﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺃﻧﹼﻪ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺳــﻜﻴﻨﺔ ﻗﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ! ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ  ،ﻷﻧﻪ )ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ( ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﻠــﻮﺏ ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،ﻓــﻜﺄﻥ ﺍﻟﻠﻪ  ﻳﻘﻮﻝ
ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ :ﺟ ﹼﻤﻞ ﺑﺎﻃﻨﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﻋﺎ ﹺﻟﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳــﻪ ﺳﺄﺣﺎﺳــﺒﻚ ،ﻭﻛﻞ ﺛﻮﺍﺑﻲ ﻭﻋﻘﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺣــﺪﻩ .ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺘــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﺳــﻠﺐ ﻫﻨﺎ
ﻳﻜــﻮﻥ ﺟﻤﻴﻼﹰ ،ﺑــﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﺟﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﻣﻊ ﺟﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻓﻼ ﻋﻘﺪ ﹴ
ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﲔ ـ ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻘــﺪ ﺇﻳﺠﺎﺏ ،ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ ﻗﻮﻟﻪ }:ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﹼ
ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻮﻟــﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠــﻮﻥ ﻛﺒﺮ ﻣﻘﺘ ﹰﺎ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟــﻮﺍ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠــﻮﻥ{ .ﻓﻬﻞ ﻣﻌﻨﻰ
ﺍﻵﻳﺔ ﺳــﻘﻮﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﻨﻜﺮﺍﺕ؟! ﻛﻼ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺻﻴﻐــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ
ﻟﻠﺸــﺨﺺ :ﻣﺎﺩﻣﺖﹶ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﳊﺴــﻦ ،ﻓﻤــﻦ ﺍ ﹶﻷﻭﻟﻰ ﺑــﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﲤﺮ ﺑــﻪ ﺃﻭ ﹰﻻ ،ﺃﻭ :ﻣﺎﺩﻣــﺖﹶ ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻓﺎﻷﺣﺮﻯ ﺑﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ!
ﺃﺷــﺪ ﺁﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﺷــﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻓﺄﺩﻟﻰ
 ﺩﺍﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﹼ
ﻭﺃﺷــﺪﻫﺎ ﻗﻮﻟــﻪ » :ﻓﺎﺳــﺘﻘﻢ ﻛﻤﺎ ﹸﺃﻣــﺮﺕ« .ﻓﺈﻥ
ﻛﻞﹼ ﺑﺪﻟــﻮﻩ ،ﻗــﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬــﻢ :ﺇﻥ ﺃﺻﻌﺐ ﺁﻳــﺔ
ﹼ
ﺍﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ ﺷــﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻤﻮﻥ..
ﺇﻥ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺷــﺎﻗﹼ ﺔ ﺟﺪﺍﹰ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ،
ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ﻻ ﻳﻐــﺪﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺷــﺎﻗﺎﹰ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻣﺠﺒــﻮ ﹰﻻ ﻋﻠﻰ
ﻳﺤــﺐ ﻣــﻦ ﺃﻋﻤﺎﻗــﻪ ﺍﻷﻛﻞ ﺍﳉﺸــﺐ ﻭﺍﻟﻠﺒــﺎﺱ ﺍﳋﺸــﻦ ،ﻭﻻ ﻳﻔﻜﹼﺮ
ﺍﻟﺘﻘﺸــﻒ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ ،ﺑــﺄﻥ ﻛﺎﻥ
ﹼ
ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﻮﺛﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻩ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﻭﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﻣﻌﺎﺷــﺮﺗﻪ ﺍﻷﺗﻘﻴﺎﺀ

»ﻣﺆﻣﻨﻮن«..
ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!
أجوبة المسائل الشرعية

ﻭﺍﻟﺰﻫــﺎﺩ ،ﻓﻤﺜــﻞ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻠــﻲ
ﻣــﺪﺓ ﻓــﻲ ﻣــﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻓﻴــﻪ ﺃﻛﻞ ﻟﺬﻳــﺬ
ﹼ
ﻭﻻ ﻓــﺮﺍﺵ ﻭﺛﻴــﺮ ﻭﻻ ﺭﺍﺣــﺔ ،ﺗــﺮﺍﻩ ﻳﺴــﺘﻠﺬﹼ
ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺬﻣــﺮ .ﻭﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻻ ﺃﺭﻯ ﹼﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺷــﻖ ﺁﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺁﺧــﺮﻭﻥ :ﺇﻥ ﺃﺻﻌــﺐ ﺁﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻗﻮﻟﻪ } :ﻗــﻞ ﹺﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ
ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻜﻢ ﻭﻋﺸﻴﺮﺗﻜﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻤﻮﻫــﺎ ﻭﲡــﺎﺭﺓ ﺗﺨﺸــﻮﻥ ﻛﺴــﺎﺩﻫﺎ
ﻭﻣﺴــﺎﻛﻦ ﺗﺮﺿﻮﻧﻬﺎ ﺃﺣــﺐ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺭﺳــﻮﻟﻪ ﻭﺟﻬــﺎﺩ ﻓــﻲ ﺳــﺒﻴ ﹺﻠﻪ ﻓﹶﺘﺮﺑﺼــﻮﺍ
ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻠــﻪ ﺑﹺﺄﻣــﺮﻩ{ .ﺣﻘ ﹰﺎ ﺃﻱ ﺇﻧﺴــﺎﻥ
ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻼﺋــﻖ ﻭﻳﻀﺤﻲ ﺑﻬﺎ
ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻠــﻪ ﻭﺭﺳــﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼــﻞ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ،ﻣــﻊ ﺃﻥ ﺃﻏﻠــﺐ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻳﻀﺤــﻮﻥ
ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ! ﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﻫــﺬﺍ
ﺍﳌﻮﻗــﻒ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻧــﺎﺩﺭﺓ ﲡﻌــﻞ ﻣــﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺻﻌﺐ ﺁﻳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ .ﻭﻳﺒﺪﻭ
ﺃﻧــﻪ ﻻ ﺗﻠــﻚ ﺃﺻﻌــﺐ ﺁﻳــﺔ ﻭﻻ ﻫــﺬﻩ ،ﺑــﻞ ﺇﻥ
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺄﺧــﺬ ﲟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻘﻠــﻮﺏ ،ﻭﻻﺑﺪ
ﺃﻥ ﺗﺴــﺘﻮﻗﻒ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻛﻞ ﻳــﻮﻡ ﻋﺸــﺮﺍﺕ
ﺍﳌــﺮﺍﺕ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ} :ﺛــﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛــﻢ
ﺧﻼﺋــﻒ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣــﻦ ﺑﻌﺪﻫــﻢ ﻟﻨﻨﻈــﺮ
ﻛﻴــﻒ ﺗﻌﻤﻠــﻮﻥ{ .ﻭﻣﺮﻛــﺰ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑــﺔ ﻓــﻲ
ﺍﻵﻳــﺔ ﻛﻠﻤــﺔ »ﻛﻴــﻒ« ،ﻓــﺈﻥ ﺍﳌﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ
ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻳﺘﺠﻬﻮﻥ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴ ﹰﺎ ﺳــﻮﺍﺀ
ﺃﺻﻠﻮﺍ ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﺃﻡ ﻓــﺮﺍﺩﻯ ،ﻭﻛﻠﻬــﻢ ﻳﺼﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺼــﻼﺓ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣــﺎ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ
ﻛﻴﻔﻬــﺎ .ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺍﻵﻳــﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛــﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ 
ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺁﺑﺎﺀﻧﺎ ﻭﺃﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻷﻧﻪ )ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ(
ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻧﻈﺮﺓ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﹼﻪ  ﻟﻢ
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﺧﻼﺋﻒ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻷﻥ
ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺇﺯﺍﺀﻧﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺃﺳــﺎﺅﻭﺍ
ﻛﺎﻓﺔ ،ﻓﺎﺳــﺘﺤﻘﹼﻮﺍ ﺍﻹﻣﺎﺗﺔ ﻭﻻ ﻧﺤﻦ ﺃﺣﺴــ ﹼﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌــﺎﹰ ،ﹸ
ﻓﺄﻋﻄﻴﻨــﺎ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﻣــﻦ ﺑﻌﺪﻫــﻢ،
ﺑــﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ  ﺃﻋﻄــﻰ ﻛ ﹰﻼ ﻓﺮﺻــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﳊﻴــﺎﺓ ﻟﻴﻨﻈﺮ »ﻛﻴــﻒ« ﻧﻌﻤــﻞ ،ﻭﺍﻟـــ »ﻛﻴﻒ«
ﻫﻮ ﺍﳌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤــﻞ .ﺇﺫﻥ :ﺍﻟـ»ﻛﻴﻒ« ﺃﺻﻌﺐ
ﻣﺎ ﻧﻮﺍﺟﻬﻪ ﻳﻮﻣﻴ ﹰﺎ ﻋﺸــﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﺕ ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻳﻮﺍﺟــﻪ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻪ ﻭﺃﻗﺮﺑــﺎﺀﻩ ﻭﺃﺻﺪﻗــﺎﺀﻩ
ﻭﺃﻋــﺪﺍﺀﻩ ﻭﺃﺳــﺎﺗﺬﺗﻪ ﻭﻃﻼﹼﺑــﻪ ،ﻭﻳﺨﺘﻠــﻒ
ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋــﻦ ﺑﻌﺾ ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺇﻧﻔﺎﻕ
ﺍﳌــﺎﻝ ،ﻭﻛﺬﻟــﻚ ﺻــﺮﻑ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ،ﻭﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻨــﺎﻙ ﺷــﺨﺼﺎﻥ ﻳﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜــﺮﱘ
ﻓــﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣــﺪ ،ﻓــﺎﻷﻭﻝ ﻳﻘــﺮﺅﻩ ﻟﻴﺨﺘﻤــﻪ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻳﻘﺮﺅﻩ ﻟﻴﻨﺘﺒﻪ ﻣــﻦ ﻏﻔﻠﺘﻪ ،ﻭﻻ
ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗــ ﹰﺎ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰﺍ ﻣــﻊ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.

 ﻫﻨــﺎﻙ ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮﻝ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓــﻼﻥ ـ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺍﳌﻘــﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ  -ﻳﻌﻤــﻞ
ﺍﳌﻨﻜــﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﺯﻻﺕ ،ﻓﻤــﺎﺫﺍ
ﺗﺘﻮﻗﹼ ﻌﻮﻥ ﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ؟ ﻻ ﺷﻚ
ﺃﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴــﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ،ﻭﻳــﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻗﻠــﺐ ﺍﳌﺘﻔــﻮﻩ ﺑــﻪ ﻏﻴــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎﻟﻠــﻪ،
ﺑﻞ ﺑﻐﻴﺮﻩ ،ﻣــﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻠــﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﻗﻠﻮﺑﻨــﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟــﻰ ﺻﻮﺭﻧــﺎ! ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺒــﻲ  ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳــﺮ» :ﻳــﺎ ﻋﻤﺎﺭ
ﺇﻥ ﺭﺃﻳــﺖ ﻋﻠﻴــ ﹰﺎ ﻗــﺪ ﺳــﻠﻚ ﻭﺍﺩﻳــ ﹰﺎ ﻭﺳــﻠﻚ
ﹾ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﻭﺍﺩﻳ ﹰﺎ ﻓﺎﺳﻠﻚ ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﺪﻟﻴﻚ ﻓــﻲ ﺭﺩﻯ ﻭﻟﻦ ﻳﺨﺮﺟﻚ ﻣــﻦ ﻫﺪﻯ«.
ﳑﺎ ﻳﻌﻨــﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻴ ﹰﺎ ﻫــﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊــﻖ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻴــﺢ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻫــﺬﺍ ﻻ ﻳﺼــﺪﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
ﻭﺇﻥ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ،
ﺍﳌﻌﺼﻮﻡ ﺑﺎﻟﻐ ﹰﺎ ﻣﺎ ﺑﻠــﻎ ،ﹾ
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺒﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀﻧــﺎ ﻭﻗﺎﺩﺗﻨﺎ ﻭﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻟــﻮ ﺍﻧﺤــﺮﻑ ﺃﻱ ﻣﻨﻬــﻢ ﲟﻘــﺪﺍﺭ ﺃﳕﻠﺔ،
ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻨﺤــﺮﻑ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺴــﺒﺐ
ﻓــﻲ ﻫﺪﺍﻳﺘﻨــﺎ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠــﺐ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ
 ،ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟــﻰ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ،
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠــﻪ ،
ﻫــﻞ ﻫــﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﻪ ﺃﻡ ﻻ؟ ﺇﻥ ﹶﻣــﻦ ﻭﺟﺪ
ﺍﻟﻠــﻪ  ﻻ ﻳﻜﺘــﺮﺙ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟــﻚ ﲟــﺎ ﺣﺼــﻞ
ﻟﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﻭ .ﺗﻌﻠﱠﻢ ﻣﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ
ﺃﻫ ﹰﻼ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﺩﻟﹼﻴــﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝــﺎﻥ ،ﻭﺃ ﹶﺭ ﹶ
ﻳﺎﻙ
ﻣﻨﺒــﻊ ﺍﳋﻴــﺮ ،ﻭﻟﻜــﻦ ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻭﺟــﺪﺕﹶ ﻣﻨﺒﻊ
ﹼــﻖ ﺍﺗﺼﺎﻟﻚ
ﺍﳋﻴــﺮ )ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﻠــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ( ﻭﺛ ﹾ
ﺑــﻪ ﻭﺍﺳــﺘ ﹺﻌﻦ ﺑــﻪ ﺩﺍﺋﻤــﺎﹰ ،ﻭﺍﺳــﺘﻌﺬ ﺑــﻪ ﻣــﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﻣﺎﺭﺓ،
ﺣﺘــﻰ ﻻ ﺗﺘﺄﺛــﺮ ﺣﺎﻟــﻚ ﻭﻧ ﹼﻴﺘــﻚ ﻭﺇﺧﻼﺻﻚ
ﻓﻠﻨﻬﺘــﻢ ﺇﺫ ﹰﺍ
ﺑﺘﻐﻴــﺮﺍﺕ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳــﻦ،
ﹼ
ﺑﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨــﺎ ﻭﻧ ﹼﻴﺎﺗﻨــﺎ ،ﻭﻟﻨــﺰﺩﺩ ﺇﳝﺎﻧــ ﹰﺎ
ﺑﺎﻟﻠــﻪ ،ﻭﻻ ﻧﻀﻌــﻒ ﻟــﻮ ﺍﻧﻜﺸــﻒ ﻟﻨــﺎ ﺿﻌﻒ
ﻋﺮﻓﻮﻧــﺎ
ﺇﳝــﺎﻥ ﻗﺎﺩﺗﻨــﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﹼﻤﻴﻨــﺎ ﺃﻭ ﹶﻣــﻦ ﹼ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻣــﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﺘﻤﺴــﻚ ﺑﻪ ﻭﻻ
ﲟﻦ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺻﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻳﻜﺘﺮﺙ ﹶ

ق��د يتحول االخ��ت��الف أو اخل��الف
الى حالة كره بال حدود ،فيتجرد فيه
اخملتلفون ع��ن احلكمة ،فيسقطوا في
دوامة االختالف ذاته ،ويصبح من كان
مع احلق بعيد ًا عنه ،ويتحول الصراع
ال��ى «ص��راع بن باطلن» ،وه��و ص��راع
 كما يقول اإلمام الشيرازي الراحل -«ي��ن��ت��ه��ي ب��اجمل��ت��م��ع ال���ى االن��ه��ي��ار فال
انتصار للباطل».
أخ���ط���ر األم�������راض أن ي��ت��ن��اق��ض
«امل��ؤم��ن» مع إميانه ،فيقاتل «اجملاهد»
الس��ت��رداد ح��ق م��ا ،وف��ي ال��وق��ت نفسه
«يبرر» اغتصاب حق شعب بكامله ،فما
زال مسلمون يفتخرون ب�«فتوحات
إس��الم��ي��ة» جلها ك��ان إلب��ع��اد صاحلن
الى أقاصي احلدود ،ونهب أموال شعوب
ون��س��ائ��ه��ا ،وإش��غ��ال املسلمن ب��دوام��ة
(اجل���ه���اد  -امل����وت) وﺁث���اره���ا م��ن فقر
وجهل ومرض.
ي��روى أنه بعد أن قرأ املأمون كتاب ًا
ف��ي��ه ف��ت��ح لبعض ق���رى ك��اب��ل ،ق���ال له
وسرك فتح قرية
اإلمام الرضا ّ « :
من قرى ال��ش��رك؟» .فقال امل��أم��ون«:أو
ليس في ذلك س��رور» .فقال « :اتق
الله في أمة محمد  وما والك الله
م��ن ه��ذا األم��ر وخصك ب��ه ،فإنك قد
ضيعت أم��ور املسلمن ،وف��وض��ت ذلك
ال��ى غ��ي��رك ،يحكم فيهم بغير حكم
الله ،وقعدت في هذه البالد ،وتركت
ب��ي��ت ال��ه��ج��رة ،وم��ه��ب��ﻂ ال��وح��ي ،وإن
املهاجرين واألن��ص��ار ُيظلمون دون��ك،
وال ي��رق��ب��ون ف��ي م��ؤم��ن إال وال ذم��ة،
وي��أت��ي على املظلوم ده��ر يتعب فيه
نفسه ويعجز عنه نفقته ،ف��ال يجد
من يشكو إليه حاله وال يصل إليك،
فاتق الله ف��ي أم��ور املسلمن» .فقال
امل��أم��ون«:ي��ا سيدي فما ت���رى؟» .قال
اإلم��ام الرضا « :أرى أن تخرج من
هذه البالد وتتحول الى موضع ﺁبائك
وأجدادك وتنظر في أمور املسلمن».
واليوم :كم «جهاد» يعده «مؤمنون»
أنه لله وهو ليس إال فتنة أو طيﺶ أو
ب��داي��ة انهيار ،و«ك��م ضاللة زخرفت
بﺂية»؟! يقول املرجع الشيرازي :
«التمويه منشأ لكثير م��ن ال��ب��دع وما
نشهده  -ال��ي��وم  -م��ن ص��راع��ات بن
امل��ؤم��ن��ن ،وإن أط����راف ال���ص���راع من
امل��ؤم��ن��ن ال يعلمون م��ا ي��ع��م��ل��ون ،وال
يعلمون أنه عصيان ،بل زين لهم بأنه
حق وهو باطل محض».

ﺛﻘاﻓﺔ
ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻄﻴﺐ

م كلم�ت الإم�م لي الر�س� 
 ﺍﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟــﺬﻱ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﺿ ﹼﻴــﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺭﻓﻊ
ﻣﻨﺎ ﻣــﺎ ﻭﺿﻌــﻮﻩ ،ﺣﺘــﻰ ﻟﻘــﺪ ﻟﹸﻌ ﹼﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺎﺑــﺮ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﺛﻤﺎﻧــﲔ ﻋﺎﻣﺎﹰ ،ﻭﻛﹸ ﺘﻤــﺖ ﻓﻀﺎﺋﻠﻨــﺎ ،ﻭ ﹸﺑﺬﻟــﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜــﺬﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﻠــﻪ  ﻳﺄﺑﻰ ﻟﻨــﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻠــﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎ
ﻭﻳﺒﲔ ﻓﻀﻠﻨــﺎ ،ﻭﺍﻟﻠــﻪ ﻣﺎ ﻫــﺬﺍ ﺑﻨــﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﺮﺳــﻮﻝ
ﺍﻟﻠــﻪ  ﻭﻗﺮﺍﺑﺘﻨﺎ ﻣﻨــﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺻــﺎﺭ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻭﻣــﺎ ﻧﺮﻭﻱ
ﻋﻨﻪ  ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻧﺒﻮﺗﻪ.
 ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﻘــﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺴــﻠﻢ ﺣﺘــﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺸــﺮ
ﺧﺼــﺎﻝ :ﺍﳋﻴــﺮ ﻣﻨــﻪ ﻣﺄﻣــﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻣﻨــﻪ ﻣﺄﻣــﻮﻥ،
ﻳﺴــﺘﻜﺜﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﳋﻴﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻳﺴــﺘﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﳋﻴﺮ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻻ ﻳﺴــﺄﻡ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﳊﻮﺍﺋﺞ ﺇﻟﻴــﻪ ،ﻭﻻ ﳝﻞ
ﻣــﻦ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﻃــﻮﻝ ﺩﻫــﺮﻩ ،ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻠــﻪ ﺃﺣﺐ
ﺇﻟﻴــﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨــﻰ ،ﻭﺍﻟﺬﻝ ﻓــﻲ ﺍﻟﻠــﻪ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺰ
ﻓــﻲ ﻋــﺪﻭﻩ ،ﻭﺍﳋﻤــﻮﻝ ﺃﺷــﻬﻰ ﺇﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺸــﻬﺮﺓ .ﺛﻢ

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
سوﺭية  -ﺩمشﻖ  -ص ب  11904فاكس (96311)6471119
العراﻕ  -كربﻼء املقدسة  -هاتف320386 :
النﺠف اﻷﺷرﻑ  -هاتف215354 :
لبناﻥ  -بيروت  -ص ب 5955/13

ﻗﺎﻝ  :ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮﺓ؟! .ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻣﺎ ﻫﻲ؟
ﻗﺎﻝ  :ﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﺣﺪ ﹰﺍ ﺇﻻ ﻗﺎﻝ :ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻲ ﻭﺃﺗﻘﻰ.
ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺟﻼﻥ ،ﺭﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﺗﻘﻰ ،ﻭﺭﺟﻞ ﺷــﺮ
ﻣﻨﻪ ﻭﺃﺩﻧﻰ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻘﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺷــﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﺩﻧﻰ ،ﻗﺎﻝ :ﻟﻌﻞ
ﺧﻴﺮ ﻫــﺬﺍ ﺑﺎﻃــﻦ ﻭﻫﻮ ﺧﻴــﺮ ﻟــﻪ ،ﻭﺧﻴﺮﻱ ﻇﺎﻫــﺮ ﻭﻫﻮ
ﺷــﺮ ﻟﻲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻫــﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﺗﻘــﻰ ﺗﻮﺍﺿﻊ
ﻟﻪ ﻟﻴﻠﺤﻖ ﺑﻪ ،ﻓــﺈﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋــﻼ ﻣﺠﺪﻩ ،ﻭﻃﺎﺏ
ﺧﻴﺮﻩ ،ﻭﺣﺴﻦ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻭﺳﺎﺩ ﺃﻫﻞ ﺯﻣﺎﻧﻪ.
 ﺍﻟﺘــﻮﻛﻞ ﺩﺭﺟــﺎﺕ :ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺜــﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻣــﺮﻙ ﻛﻠﻪ
ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑــﻚ ،ﻓﻤﺎ ﻓﻌــﻞ ﺑﻚ ﻛﻨــﺖ ﺭﺍﺿﻴــ ﹰﺎ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺄﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﹰﺍ ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ،ﻭﺗﻌﻠــﻢ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ،
ﻓﺘــﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺫﻟــﻚ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﻣــﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﳝﺎﻥ
ﺑﻐﻴﻮﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘــﻲ ﻟﻢ ﻳﺤــﻂ ﻋﻠﻤﻚ ﺑﻬﺎ ﻓﻮﻛﻠــﺖ ﻋﻠﻤﻬﺎ
ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻣﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻭﺛﻘﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ــﻦ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴــﻪ ﻓــﻼ ﺗﺮﺟﻮﻩ ﻟﺸــﻲﺀ ﻣﻦ
 ﺧﻤﺲ ،ﹶﻣ ﹾ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﹶﻣ ﹾﻦ ﻟــﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺛﺎﻗﺔ ﻓــﻲ ﺃﺭﻭﻣﺘﻪ،
ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﻪ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﻧــﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﻞ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﺨﻤﻟﺎﻓﺔ ﻟﺮﺑﻪ.
 ﺇﻥ ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎﺩ ﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺋﺞ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ــﻦ ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﻣﻦ
ﻫﻢ ﺍﻵﻣﻨــﻮﻥ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ ،ﻭ ﹶﻣ ﹾ
ﺳﺮﻭﺭ ﹰﺍ ﻓ ﱠﺮﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
 ﻛﻠﻤــﺎ ﺃﺣــﺪﺙ ﺍﻟﻌﺒــﺎﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﺬﻧــﻮﺏ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ.
 ﺃﺣﺴــﻨﻮﺍ ﺍﻟﻈــﻦ ﺑﺎﻟﻠــﻪ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻠــﻪ  ﻳﻘــﻮﻝ :ﺃﻧــﺎ
ﻋﻨﺪ ﻇــﻦ ﻋﺒــﺪﻱ ﺍﳌﺆﻣــﻦ ﺑــﻲ ،ﺇﻥ ﺧﻴــﺮ ﹰﺍ ﻓﺨﻴــﺮﺍﹰ ،ﻭﺇﻥ
ﺷﺮ ﹰﺍ ﻓﺸﺮﺍﹰ.
 ﺇﻥ ﻟﻠﻘﻠﻮﺏ ﺇﻗﺒــﺎ ﹰﻻ ﻭﺇﺩﺑــﺎﺭ ﹰﺍ ﻭﻧﺸــﺎﻃ ﹰﺎ ﻭﻓﺘــﻮﺭﺍﹰ ،ﻓﺈﺫﺍ
ﺃﻗﺒﻠــﺖ ﺑﺼــﺮﺕ ﻭﻓﻬﻤــﺖ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺑــﺮﺕ ﻛﻠــﺖ ﻭﻣﻠــﺖ،
ﻓﺨﺬﻭﻫــﺎ ﻋﻨــﺪ ﺇﻗﺒﺎﻟﻬــﺎ ﻭﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ،ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﻫــﺎ ﻋﻨــﺪ
ﺇﺩﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭﻓﺘﻮﺭﻫﺎ.
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ﻧﻮاﻓﺬ
أجوبة المسائل الشرعية

ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ!
أصدر عدد من كبار علم��اء الديانتن
املس��يحية واليهودية بيان ًا مشترك ًا نددوا
ﹺ
باعت��زام الق��س جونز إحراق نس��ﺦ
فيه
من القرﺁن الك��رﱘ في الذكرى التاس��عة
لهجمات  ٩/11اإلرهابي��ة .وخالل مؤمتر
صحاف��ي مش��ترك عق��دوه في واش��نطن
أك��دوا« :إنن��ا كق��ادة ديني��ن مس��تاﺅون
له��ذا االزدراء لكت��اب مقدس س��اهم على
مدى قرونٍ عدي��دة في صياغ��ة كثير من
الثقافات التي عرفها عاملنا ،وما زال حتى
اﻵن يوفر الطمأنينة الروحية ألكثر من
مليار مس��لم اليوم» .وجاء في البيان«:إن
التهدي��د بإح��راقﹺ الق��رﺁن الك��رﱘ ميثل
اعت��داء س��افر ًا يس��تحق أق��وى درج��ات
التندي��د م��ن ﹺق ﹶب��ل كل الن��اس الذي��ن
ﹶيتمس��كون باألخالقﹺ احلميدة في احلياة
العامة ،ويريدون تكرﱘ ذكرى من فﹶقدوا
أرواحهم في احلادي عش��ر من سبتمبر».
واألجمل في البيان أن دع��ا إلى التصدي
له��ذه الظاه��رة بق��وة« :إن الصمت ليس
خي��اراً ،ولي��س أم��ام الق��ادة الروحي��ن
خي��ار س��وى اتخ��اذ موق��ف ق��وي لتلبية
أس��مى مبادﺉ عقائدهم اخملتلف��ة» .وقال
س��كرتير مجل��س الكنائ��س العاملي«:على
الزعم��اء الديني��ن الذين ميتلك��ون دورا
فريد ًا ومس��ؤولية أخالقية أن يسعوا من
أجل املصاحل��ة وتضمي��د اجل��راح داخل
مجتمعاته��م وب��ن الطوائ��ف الديني��ة».
كم��ا ح��ذرت وس��ائل إع��الم غربي��ة م��ن
مغبة املضي في مب��ادرة إحراق املصاحف
ف� «لقد علمن��ا تاريخنا أن إح��راق الكتب
تبعه في غال��ب األوقات إحراق البش��ر».
وأش��ارت الى أن��ه «ليس من الس��هل تصور
أن يق��وم أح��د بإح��راق الق��رﺁن ،وإن
القس جونز يتمتع بغطاء نظ��ام قانوني،
ورمبا يش��عر الكثير من الناس بأن حرية
التعبير باتت أوسع مما ينبغي!».
مع كل قبح نية القس جون��ز فإنه قد
تراجع عم��ا أراد اإلق��دام علي��ه ،ويكفي
قول ابنت��ه« :إن وال��دي فقد عقل��ه وإنه
بحاجة الى مس��اعدة» .لكن تبق��ى إدانة
نية حرق نسﺦ من القرﺁن أو فعل ذلك أمر
ل��ه ضرورته .وف��ي الوق��ت نفس��ه ينبغي
للمؤمن��ن واملؤمن��ات إدانة كل م��ن يوجه
إهانة ال��ى مقدس��ات املس��لمن ،فليس من
اإلميان االنتقائية في اإلدانة فيدان هذا

ويتغاض��ى ع��ن ذاك ،وكأنه أم��ر مزاجي،
ولي��س مس��ؤولية ديني��ة وأخالقي��ة،
فاإلدان��ة يج��ب أن تنطل��ق باجت��اه كل
م��ن يعت��دي عل��ى حرم��ات اإلس��الم ،وال
تأخذ أح��د ًا ف��ي الله لوم��ة الئ��م .يقول
الله  }:ﹶأفتؤمن��ون ببع��ض الكت��اب
وتكفرون بﹺبعض فما جزاء من يفعل ذلك
منك��م إال خ��زي في احلي��اة الدني��ا ويوم
القيامة يردون إلﹶى ﹶأش��د العذاب وما الله
ﹺبغﹶافل عما تعملون{.
في إطار مس��ؤوليتنا في احلفاﻅ على
حرم��ات اإلس��الم ،ف��إن اإلدان��ة األكث��ر
أهمية ه��ي الت��ي تدين م��ن يتج��اوز على
الق��رﺁن الك��رﱘ والرس��ول األعظم ،
ويرت��ب  -بذلك التج��اوز  -أث��ر ًا فقهي ًا أو
فكري�� ًا أو عملي�� ًا أو تاريخي ًا عن��د مالين
املس��لمن ملكانته الدينية .حيث إن القس
جونز ليس له أثر وتأثير على املس��لمن،
ف��إن جتاوزات��ه ترت��د علي��ه ،لك��ن األمر
يختلف كثي��ر ًا مع من يقدم نفس��ه (إمام ًا
في احلدي��ث) ،ويعتب��ره مالين املس��لمن
كذل��ك ،فيذك��ر ف��ي (كت��اب اجله��اد)،
«مر بي
حديث الصعب ب��ن جثامة ،ق��الّ :
النبي  باألب��واء أو بو ّدان ،وس��ئل عن
أهل الدار يبيت��ون من املش��ركن ،فيصاب
من نس��ائهم وذراريهم؟ .قال :هم منهم».
ويب��ن احلدي��ث  -بوض��وح  -ج��واز قت��ل
النساء والصبيان في الغزوات واحلروب،
بينم��ا يتح��دﺙ اإلم��ام الص��ادق  عن
ج��ده « :كان رس��ول الل��ه إذا بع��ث
س��رية دعا بأميرها فأجلس��ه إلى جنبه،
وأجل��س أصحاب��ه ب��ن يدي��ه ،ث��م قال:
سيروا بس��م الله وبالله وفي س��بيل الله
وعل��ى مل��ة رس��ول الل��ه ،ال تغ��دروا ،وال
تغل��وا ،وال متثل��وا ،وال تقطع��وا ش��جرة
إال أن تضط��روا إليه��ا ،وال تقتل��وا ش��يخ ًا
فاني ًا وال صبي�� ًا وال امرأة ،وأمي��ا رجل من
أدن��ى املس��لمن وأفضله��م نظر إل��ى أحد
من املش��ركن فهو ج��ار حتى يس��مع كالم
الله ،فإذا س��مع كالم الله  فإن تبعكم
وإن أبى فاس��تعينوا
فأخوكم ف��ي دينكم ،ﹾ
بالله عليه ،وأبلغوه مأمنه»!.
وج��اء ف��ي (كت��اب فضائ��ل الق��رﺁن)
أن��ه« :س��مع النب��ي  قارئ�� ًا يق��رأ م��ن
اللي��ل ف��ي املس��جد ،فق��ال :يرحم��ه الله
لق��د أذكرن��ي ك��ذا وك��ذا ﺁي��ة ،أس��قطتها

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

من س��ورة ك��ذا وك��ذا» .وف��ي هذا إس��اءة
واضحة حت��اول هد ثوابت في اإلس��الم،
حيث يظه��ر احلديث أن أحده��م قد ذكّر
الرس��ول األك��رم  بﺂي��ة قد أس��قطها
من س��ورة ل��م ُيذك��ر اس��مها (ك��ذا) .فلم
يهتم (إم��ام احلدي��ث) بأحادي��ث أوردها
ه��و (ف��ي صحيح��ه) ب��أن جبري��ل وحده
كان م��ن يراج��ع الرس��ول األعظ��م 
ويذك��ره بالق��رﺁن الك��رﱘ ،كم��ا أن��ه ل��م
يهتم بإس��قاﻁ ﺁي��ة م��ن الذك��ر احلكيم،
ولق��د أوج��د باب�� ًا حيث ل��م ير بأس�� ًا بأن
يس��مي س��ورة في القرﺁن بكذا وك��ذا ،وال
يدري أح��د ما ال��ذي تعني��ه عب��ارة «كذا
وك��ذا» .واألكث��ر م��ن ه��ذا أن ينق��ل أن
ع��دد ًا م��ن األحادي��ث تب��ن أن ﺁي��ات م��ن
القرﺁن الكرﱘ قد نس��ي بعضها الرس��ول
األك��رم  وذكّره��ا بها أح��د أصحابه.
والل��ه يقول ف��ي محك��م كتاب��ه الكرﱘ:
حترك به لس��انك لتعجل به إن علينا
«ال ّ
جمع��ه وقرﺁنه ف�� ﹺإذا ﹶقرأن��اه فﹶات ﹺبع قرﺁنه
ث��م ﹺإن علﹶين��ا بيان��ه» .وق��د ب��ن اإلم��ام
الش��يرازي الراح��ل  مضام��ن ه��ذه
اﻵي��ة الكرمي��ة ف��ي تفس��يره (تقري��ب
القرﺁن الى األذه��ان) بالق��ول( :قال ابن
عباس :كان النب��ي إذا نزل علي��ه القرﺁن
عجل بتحريك لسانه حلبه إياه وحرصه
عل��ى أخ��ذه وضبط��ه مخاف��ة أن ينس��اه،
ونحوه نق��ل عن س��عيد بن جبي��ر .أقول:
ولع��ل ه��ذا العم��ل كان من��ه  أثن��اء
ه��ذه الس��ورة ،ول��ذا ج��اء ه��ذا التوجيه
ف��ي األثن��اء (ال حت��رك) ي��ا رس��ول الل��ه
(ب��ه) أي بالق��رﺁن (لس��انك) ب��أن تق��رأه
كلمة كلمة مبج��رد ق��راءة جبرئيل قبل
أن يت��م الوحي (لتعج��ل ب��ه) أي لتأخذه
على عجلة مخاف��ة أن تنس��اه}.إن علينا
جمعه{ أن ﳒمع��ه ونؤلف��ه «وقرﺁنه» أي
أن نق��رأه عليك) .وه��ذا تأكي��د أن خاﰎ
األنبي��اء  ال ينس��ى ﺁي��ات م��ن الق��رﺁن
الك��رﱘ ،كم��ا أن��ه  ال يرض��ى بقت��ل
األطف��ال والنس��اء ،وه��ذا يخال��ف متام ًا
ما ورد ف��ي كتاب (إم��ام احلدي��ث) والذي
يتعبد ب��ه مالين املس��لمن ،ف��أي صحيح
صحيح ،وأي إمام يتبع؟!.
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ﺇﺩﺍﻧﺔ ..ﻭﺗﺴﺎﺅﻝ!!

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ » :ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺛﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺷﺮﺍﺭ ﻗﻮﻣﻪ ﺧﻴﺮ ﹰﺍ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ
ﻗﻮﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﻗﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ«.
 ﻣــﺎ ﺇﻥ ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻘــﺲ ﺗﻴــﺮﻱ ﺟﻮﻧــﺰ ﻋﻦ
ﻧﻴﺘﻪ ﺣﺮﻕ ﻧﺴــﺦ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜــﺮﱘ ﺣﺘﻰ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨــﺪﺩ ﹰﺍﹰ ،ﻭﻗــﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻌﺎﳌــﻲ ﺍﳌﺴــﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟــﻰ ﺇﻋــﻼﻥ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻘﺲ
ﺗﺮﺍﺟﻌﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻧﺬﺭ ﺑﺮﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺩﻣﻮﻳﺔ
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ »ﺍﳌﺘﻄﺮﻓــﲔ« ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺳــﻴﺠﻌﻠﻮﻧﻪ
ﻣﺒﺮﺭ ﹰﺍ ﳌﻬﺎﺟﻤﺔ ﺃﺗﺒــﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺘﲔ ﺍﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳــﺔ .ﻭﻗﺪ ﺣــﺬﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﳌﺮﺟﻊ
ﺍﻟﺸــﻴﺮﺍﺯﻱ  ﻣــﻦ ﺃﻥ »ﺍﻹﺳــﺎﺀﺓ ﺇﻟــﻰ
ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜــﺮﱘ ﺇﻫﺎﻧــﺔ ﻟــﻜﻞ ﺍﳌﻘﺪﺳــﺎﺕ
ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄــﺎﻭﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﺑﺪﺍﻳــﺔ ﻇﻠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﹸﻳﺨﺸــﻰ ﺃﻥ
ﲢــﺮﻕ ﺫﻳﻮﻟــﻪ ﺍﻟﺮﻃــﺐ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑــﺲ ،ﻓﻌﻠــﻰ
ﺍﳊﻜﻮﻣــﺎﺕ  -ﺧﺎﺻــﺔ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔــﻮﺫ
ﺍﻟﻌﺎﳌــﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻊ  -ﲢﻮﻳــﻂ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻨــﺔ
ﺍﻟﻨﻜــﺮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴــﺮﻱ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ«.
 ﺗﻌــﺮﺽ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻟﻠﺤــﺮﻕ ﻓــﻲ ﺃﺯﻣــﺎﻥ
ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟـ »ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ« ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺷﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺃﻋﻤﺎ ﹰﻻ ﳑﺎﺛﻠﺔ،
ﻓﺒﻌﺪ ﺳــﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻋﺜﺮﺕ ﻭﺳــﺎﺋﻞ
ﺇﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﲔ ﻓﺘﺎﺓ ﻣﺴــﻠﻤﺔ ﻣﺠﺮﺩﺍﺕ
ﻣــﻦ ﻣﻼﺑﺴــﻬﻦ ﺃﻟﻘــﻰ ﺑﻬــﻦ »ﺍﺠﻤﻟﺎﻫــﺪﻭﻥ«
ﻓــﻲ ﺳــﺠﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣﺌــﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴــﺦ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺑﺬﺭﻳﻌــﺔ »ﺃﻧﻬــﻦ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓــﺾ ﻭﺍﻟــﺬﻱ
ﲢﺘﻬــﻦ ﻗﺮﺁﻧﻬﻦ«! ﻭﻗــﺪ ﺃﺑﻠــﻰ »ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻭﻥ«
ﻓﻲ ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ ﺑــﻼﺀ ﻛﺒﻴــﺮ ﹰﺍ ﺣﻴﺚ ﻟــﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ
ﺷــﻴﺌ ﹰﺎ ﺇﻻ ﻭﻧﺎﻟﻮﻩ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ ﺣــﺮﻕ ،ﻓﻔﺠﺮﻭﺍ
ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳊﺴــﻴﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ ﻭﻣﺴﺎﺟﺪ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻭﻛﻨﺎﺋــﺲ ﺍﳌﺴــﻴﺤﻴﲔ ،ﻭﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﻣﻌﻬــﺎ ﺁﻻﻓ ﹰﺎ
ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﺘﻪ
ﻭﻗﺮﺍﺋــﻪ ﺑﺬﺭﻳﻌــﺔ »ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﶈﺘــﻞ« ،ﻓﻀ ﹰﻼ
ﻋــﻦ ﺍﻋﺘــﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻗــﺪ ﺃ ﹼﺭﺧــﺖ ﻛﺘــﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠﻪ
ﹶﻣ ﹾﻦ ﹸﻳﺴﻤﻰ ﺑـ »ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ« ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺰﻕ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﻣﺎﻩ ﻣﻨﺸﺪﺍﹰ:
ﺃﺗــﻮﻋــﺪ ﻛــﻞ ﺟــﺒــﺎﺭ ﻋﻨﻴـــــــﺪ
ﻓﻬﺎ ﺃﻧــﺎ ﺫﺍﻙ ﺟــﺒــﺎﺭ ﻋﻨﻴـــــــﺪ
ﺇﺫﺍ ﻣــﺎ ﺟﺌﺖ ﺭﺑــﻚ ﻳــﻮﻡ ﺣﺸﺮ
ﻓﻘﻞ ﻳــﺎ ﺭﺏ ﻣﺰﻗﻨﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴــــﺪ
 ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﻌــﺾ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﻠﺔ
ﺿﺪ ﺍﻟﻘــﺲ ﺟﻮﻧــﺰ ﺃﻋﻄــﺖ ﳌﻐﻤﻮﺭ ﺣﻀــﻮﺭ ﹰﺍ
ﺇﻋﻼﻣﻴ ﹰﺎﹰ ،ﻓــﺈﻥ ﺗﻠــﻚ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺃﻛــﺪﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﺣﺘــﺮﺍﻡ ﻣﻘﺪﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ،ﻛﻤــﺎ ﺃﺛــﺎﺭﺕ
»ﺍﳉــﺪﻝ« ﻓــﻲ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﳊﺮﻳــﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘــﻪ
ﺑﺎﻷﻣــﻦ ﺍﻷﻫﻠــﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌــﻲ ،ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﺍﳊــﺪﺙ
ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳــﻤﺎﺣﺔ
ﺁﻳــﺔ ﺍﻟﻠــﻪ ﺍﻟﺴــﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀــﻰ ﺍﻟﺸــﻴﺮﺍﺯﻱ ﻓﻲ
ﺧﻄﺒــﺔ ﺍﻟﻌﻴــﺪ ﺣﻴــﺚ ﻗﺎﻝ»:ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺪﻋﻮ
ﺷــﺨﺺ ﺑﻌــﺾ ﺍﳉﻬﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺃﻣﺜﺎﻟــﻪ ﺇﻟــﻰ
ﺣﺮﻕ ﻧﺴــﺦ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻳﻜﺸــﻒ

ﺃﻧﻨــﻲ ﻭﻣﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻟــﻢ ﻧﺘﺼــﺪ
ﺟﻴﺪ ﹰﺍ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ« .ﻭﻳﻜﺸﻒ
ﺃﻳﻀــ ﹰﺎ ﻋــﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻟــﻢ ﻧﻌــﺮﺽ ﺻــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ!.
 ﻟﻘﺪ ﺗﺴــﺎﺀﻝ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋــﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﲢﺘﻞ ﻋﻘﻮﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺀﺗﻬــﻢ ﻟﻠﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﻓﺄﻳــﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ
ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﺍﻧﻮﺍ ﺍﻟﻘﺲ ﺟﻮﻧﺰ ﻟـ»ﻓﺎﰌ
ﺇﺳــﻼﻣﻲ« ﺃﺑــﺎﺩ )ﺑﻨــﻲ ﺟﺬﳝــﺔ( ﺛــﻢ ﻗﺘــﻞ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑــﻦ ﻧﻮﻳﺮﺓ؟! .ﻭﳌــﺎﺫﺍ ﺍﻟﻘﻔﺰ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺙ ﻋﺎﺷــﻮﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﻣــﻲ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻃــﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺍﺑــﻦ ﺑﻨــﺖ ﻧﺒﻲ ﻋﻠــﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻌــﻪ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻭﺃﺳــﺮ ﺑﻨﺎﺕ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺳــﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻭﺍﳌﺴــﻠﻤﺎﺕ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣــﺮ ﺍﳉﻠﻞ ﻭﺍﳉــﺮﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ؟! ﺑﻞ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ »ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ« ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ» :ﺍﳊﺴﲔ
ﻗﺘــﻞ ﺑﺴــﻴﻒ ﺟــﺪﻩ«! ﻭﳌــﺎﺫﺍ ﻳﺘﺤﺎﺷــﻰ
ﻣﺴــﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳــﺪ ﺑـــ »ﻛﺴــﺮﻯ ﺍﻟﻌــﺮﺏ«؟!
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣــﻦ ﻳﺘﺮﺿﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻗــﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺇﻣﺎﻡ
ﺍﳌﺘﻘــﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑــﻲ ﻃﺎﻟﺐ  ﻓــﻲ ﺻﻔﲔ،
ﻭﺧﻠﹼﻒ ﻟﻸﻣﺔ ﺳــﻔﺎﺣ ﹰﺎ ﻳﺪﻋــﻰ )ﻳﺰﻳﺪ ﹰﺍ( ﻗﺘﻞ
ﺭﻳﺤﺎﻧﺔ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ  ،ﻭﺍﺳــﺘﺒﺎﺡ ﺟﻴﺸــﻪ
ﺍﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺍﳌﻨــﻮﺭﺓ ،ﻓﻨﻬــﺐ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺳــﺎﻛﻨﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻏﺘﺼﺐ ﺃﻟﻒ ﻓﺘﺎﺓ ﻣﺴﻠﻤﺔ ،ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺠﻨﻴــﻖ ﻭﺍﻟﻨــﺎﺭ؟! ﻭﺃﻳــﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ
ﻟـ»ﻣﺤــﺮﺭ ﺇﺳــﻼﻣﻲ« ﺍﻧﻘــﺾ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﻓﺼﺒﻎ ﺍﻟﻨﻴــﻞ ﺑﺄﺣﻤﺮ ﺩﻣﺎﺀ ﺃﺗﺒﺎﻉ
ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺒﻴــﺖ  ،ﻭﺃﺯﺭﻕ ﻣــﺪﺍﺩ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬــﻢ
ﻭﻛﺘﺒﻬﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ؟!
 ﺇﻥ ﺍﺳــﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻟﻴــﺲ ﺭﻛﻮﻧــ ﹰﺎ ﺍﻟﻰ
ﻣﻐــﺎﺭﺓ ﻗﺪﳝــﺔ ﺃﻭ ﺗﻬﻤﻴﺸــ ﹰﺎ ﳊﺎﺿــﺮ ﻟــﻪ
ﻇﺮﻭﻓــﻪ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗــﻪ ،ﻓﺎﳊﺎﺿــﺮ ﻳﺘﺼــﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻋﺒــﺮ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﺕ ﻓﻴﻨﻌﻜــﺲ ﻋﻠــﻰ
ﺣﻴﺎﺗﻨــﺎ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ،ﻭﻗــﺪ ﻳﺆﺛــﺮ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻨﺎ
ﻏــﺪﺍﹰ ،ﻭﺇﻻ ﻛﻴــﻒ ﻧﻔﻬﻢ ﻋــﺪﻡ ﺇﺩﺍﻧــﺔ ﻣﻼﻳﲔ
ﺍﳌﺴــﻠﻤﲔ ﳌــﻦ ﻗﺘــﻞ ﺍﻟﻌﺒــﺎﺩ ﻭﺩﻣــﺮ ﺍﻟﺒــﻼﺩ
ﻭﺍﻧﺘﻬــﻚ ﺣﺮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﻛـــ :ﺍﳊﺠــﺎﺝ
ﻭﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﺍﳌﺘﻮﻛﻞ ،ﻭﺻــﻮ ﹰﻻ ﺍﻟﻰ ﺻﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺿﺮﺏ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺑﺄﺳــﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﻴﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺧﻠﻒ
ﻣﺌــﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺑــﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﺗﻮﺯﻋــﺖ ﻋﻠــﻰ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ ﻭﺷــﻤﺎﻟﻪ! ﻭﻣﻮﻗــﻒ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﺬﺑــﺎﺡ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﻣــﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺩﻓﻌﺖ ﺣﺘﻰ ﺷــﻴﺦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﲔ ﺍﺑﻦ
ﻻﺩﻥ ﺍﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﺑﺸــﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺷــﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ »ﺟﻬــﺎﺩﻩ« ﻓــﻲ ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ .ﻭﻋﻨــﺪ
ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻭﻱ ﺃﻗﻴﻤــﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺭﻭﺣــﻪ ﺍﳋﺒﻴﺜــﺔ ﻓــﻲ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪ،
ﻭﺗﺮﺣﻤــﺖ ﻟــﻪ ﺣــﺮﻛﺎﺕ »ﺇﺳــﻼﻣﻴﺔ« ﻭﻗــﺪ
ﺗﺒــﺮﺃ ﻣﻨﻪ ﺑﻌــﺾ ﻣﺸــﺎﻳﺨﻪ! ﻓﺄﻱ ﺩﻳــﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌــﻞ ﺍﻟﺬﺑــﺎﺡ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﹰ؟ ﺃﻟﻢ ﻳﺴــﻤﻊ

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

www.ajowbeh.com

يدعو اإلس��الم ال��ى نشر السالم
ف��ي ال��ع��ال��م ،وان��ت��زاع فتيل ال��ن��زاع بن
الناس ،واجتثاﺙ ما يدعو ال��ى احل��رب،
وإن ك��ان العدو
وال��ل��ج��وء ال��ى ال��ه��دن��ة ﹾ
يدعو إليها مخادعة ،والدعوة الى احملبة
والوئام ،واجتناب الفﱳ الطائفية حيث
أثبت التاريﺦ أنها ب��اءت باإلخفاق لكل
األط����راف ،وه���درت ال��ط��اق��ات ،وه��ددت
القيم واإلنسان واحلياة.
املرجع الديني

السيد صادق احلسيني الشيرازي
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺨﻠﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﻃﺎﻟــﺐ  ﻭﻫــﻮ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻻ ﹸﻳﻌــ ﹶﺮﻑ ﺍﳊــﻖ
ﺑﺎﻟﺮﺟــﺎﻝ ،ﺍﻋﺮﻑ ﺍﳊــﻖ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻫﻠــﻪ«؟!.
ﻭﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﺍﻷﻫﻢ :ﳌﺎﺫﺍ ﻳﻨﺪﺩ ﺍﳌﺴــﻠﻢ ﺑﻈﻠﻢ
ﻏﻴــﺮﻩ ﻟــﻪ ،ﻭﻳﺘﺠﺎﻫــﻞ ﻇﻠــﻢ ﺃﺧﻴــﻪ ﺍﳌﺴــﻠﻢ
ﻟــﻪ ،ﻭﻳــﺮﻯ ﺍﻟﻘﺸــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻓــﻲ ﻋــﲔ ﻏﻴــﺮﻩ،
ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﳋﺸــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓــﻲ ﻋﻴﻨــﻪ؟! ﻭﳌﺎﺫﺍ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺴــﻬﺎﻝ ﻓــﻲ ﲡﺎﻫــﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘــﺔ،
ﻭﺍﻟﻠﺠــﻮﺀ ﺍﻟــﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴــﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ﻭﺳــﻔﻚ
)*(
ﺍﻟﺪﻣــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻣــﺎﺭ؟! ﻳﺸــﻴﺮ ﺑﻠﻴﺰ ﺑﺎﺳــﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻳﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟــﻰ ﻛﺎﺋــﻦ )ﻣﺘﻨﺎﻗــﺾ(
ﻳﻜﺮﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘــﺔ ﺑﻞ )ﻣﺪﻣــﺮ( ﻓﺤﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺮﻯ
»ﺍﻟﻔﺮﺩ« ﺃﻥ ﻗﻴﻤﻪ ﺗﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻳﺸــﲔ ﺑﺴــﻼﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺃﺧﻄــﺎﺀﻩ ﲡﻠــﺐ
ﻟــﻪ ﻛﺮﺍﻫﻴــﺔ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻭﺍﺣﺘﻘﺎﺭﻫــﻢ ﻳﻘــﻊ ﻓﻲ
ﺣﺮﺝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸــﻪ
ﻓـ»ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺳــﻮﺃ ﺍﻟﻨﺰﻋﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘــﻲ ﳝﻜــﻦ ﺗﺨﻴﻠﻬــﺎ ،ﺫﻟــﻚ ﺃﻧــﻪ ﻳﺒــﺪﺃ ﻓﻲ
ﻛﺮﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﻨﻪ ﻭﺗﺮﻳﻪ ﻋﻴﺒﻪ«.
ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ  -ﺑﺎﻷﻣــﺲ  -ﻷﺗﺒﺎﻋﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﻢ »ﺍﻟﻔﺮﻗــﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴــﺔ« ﺃﻧﻬــﻢ
»ﻣﺄﻣﻮﺭﻭﻥ ﺑﻌــﺪﺍﻭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﺪ
ﺑﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﲟــﻦ ﺍﻧﺤﺎﺵ ﺇﻟــﻰ ﺟﻬﺘﻬﻢ«
ﻳﺘﻔــﻮﻕ ﻋﻠﻴــﻪ  -ﺍﻟﻴــﻮﻡ  -ﻭﺣﺸــﻴﺔ ﺃﺣــﺪ
)ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﺍﳉﻬــﺎﺩ ﺍﳌﺴــﻠﺢ( ﻓــﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋــﺮ
ﻓﻴﻔﺘﻲ» :ﺃﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻭﻥ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳉ ﹼﻴﻊ«.
< ﺃﺣـــﺪ ﺃﺷـــﻬﺮ ﻋﻠﻤـــﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳـــﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﳒﺎ ﻣﻨﻪ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻰ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ.

٭ ﺇﺻﺪﺍﺭ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
٭ ﺇﻋﺪﺍﺩ :ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ
٭ ﺗﻮﺯﻳﻊ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
٭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ :ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ

