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�سماحة المرجع الديني ال�سيد �صادق الح�سيني ال�شيرازي 

علي التي تصلح إلسعاد البشرية
الغدير مدرسة ٍّ
الغدير وحق المواطنة

يؤك��د علم��اء األنثروبولوجي��ا أن األف��كار
ال تع��رف الس��كون ،وهي ف��ي حرك��ة متواصلة،
وبص��ورة غي��ر مرئي��ة أحيان��اً ،وأنه��ا ال تتقي��د
بزمان أو مكان ،وأن األدي��ان إذا ما تعرضت الى
هجمات اس��تئصالية (كما حدث في عاش��وراء)
فإنه يصع��ب عل��ى الق��وى املهاجم��ة أن جتتثها،
فق��د تغل��ق «الس��لطة الغاش��مة» طريق��اً ،وق��د
تقطع «سيوف التكفير» رأس�� ًا لكنها  -دون إرادة
منها  -ستفتح طريق ًا آخر ،وسيظهر ثائر وعالم
ومجاه��د ،وإن ذل��ك من س�نن الل��ه في اإلنس��ان
والتاريخ« ،ولن جتد لسنة الله تبديالً».
يقول اإلمام الرضا « :احلم��د لله الذي
حفظ منا م��ا ضيع الناس ،ورفع من��ا ما وضعوه،
حتى لُعنا على منابر الكفر ثمانني عاماً ،وكتمت
فضائلن��ا ،وبذل��ت األم��وال ف��ي الك��ذب علينا».
لذلك فإن العقائد األصيل��ة إذا ما تعرضت الى
هجومات تدميرية فإنها األكثر قوة على البقاء
والتأثير ،وقد أش��ار إمام مذهب الش��افعية الى
عمليات طمس فضائل أمير املؤمنني اإلمام علي
بن أب��ي طالب  وكيف أخفى أحب��اؤه مناقبه
تقية ،وأخفاها مبغضوه حس��د ًا وحقداً .وهكذا
جند أن األفكار الرافضة للعقائد القائمة تعزز
الثبات عل��ى املبدأ عن��د حمهورها ،وف��ي الوقت
نفس��ه ،حت��رك انتم��اء اآلخ��ر باجت��اه عقائ��د
جدي��دة ال س��يما إذا أنتج��ت العقائ��د القائمة
ظلم�� ًا وانحرافاً ،ف��إن معاوية ويزي��د ًا واحلجاج
والس��فاح وابن الدن والزرقاوي هم نتاج عقائد
ادعت  -وما زال��ت  -أنها إس�لامية ،وأنها مأمورة
مبع��اداة الرافض�ين له��ا والتش��ريد به��م ،ب��ل
التنكيل مبن انحاش الى جهتهم.
إن مواصل��ة عملي��ات التهمي��ش ألتب��اع
أه��ل البي��ت  وإقص��اء أفكاره��م ،وتفجي��ر
أضرحة أئمته��م ،وإبق��اء التخري��ب الذي حل
به��ا (البقي��ع) ،وع��دم االعت��راف بأعياده��م
كـ(عي��د الغدي��ر) باعتباره��م مواطنني إس��اءة
ال��ى اإلس�لام ودعوته ال��ى احت��رام التعددية
الديني��ة والفكري��ة والسياس��ية ،وتقوي��ض
ل��روح املواطن��ة الصاحل��ة ،ف��إن تق��دم األمم
يق��وم عل��ى العدل م��ع اجلمي��ع ،وتأم�ين حرية
املواط��ن وحف��ظ كرامت��ه واحت��رام معتق��ده..
اع َملُو ْا}.
{ َو ُقلِ ْ

السيد املرجع :العراق مقبل على غد مشرق
حتدث س��ماحة املرجع الديني س��ماحة آية الله العظمى الس��يد صادق احلسيني
الش��يرازي الى وف��د من سياس��يي الع��راق ومثقفي��ه قائ�لاً« :إن ما يج��ري حالي ًا
األبي ط��وال احلقبة
في الع��راق هو ضريبة احلري��ة التي ح��رم منها العراق وش��عبه ّ
مرت به .فاملنطقة ،ب��ل العالم كلّه تأثّ��ر بتغ ّير الوضع ف��ي العراق بعد
الس��وداء التي ّ
سقوط الطاغوت .وإن العراق يحظى بأهمية كبيرة لنا ألنه بلد أهل البيت  .لذلك
ف��إن أي أذى يلحق بالعراق مهم��ا كان صغير ًا فإن��ه يتألم له كل مؤمن ف��ي أي بقعة من
بقاع العالم ،كما أن أي خير يلحقه يفرح كل مؤمن أيضاً .وإن من أهم األمور التي متس
احلاجة إليها اليوم في العراق اجلريح ،واملقبل -إن ش��اء الله تعالى  -على ٍ
غد مش��رق
إمياني وأخالقي ،هو أن يتب ّنى العراقيون جميع ًا ثقافة التعايش».

الحج والقر�ض

س :لو اقترضت ما ًال وذهبت إلى
احلج ،هل في هذا املال خمس؟
ج :ال خمس في املال املقترض.

ومق��دار الدره��م البغل��ي  -عل��ى األحوط
وجوب ًا  -مقدار عقد السبابة.

تكرار ال�سجود

س :خالل أداء الصالة  -في بعض
األح��ي��ان  -ت�لام��س جبهتي التربة
احلسينية مرتني ،أي تالمسها مرة
س :م��اذا لو ذهبت إلى احلج دون ومن ثم ترتفع بغير قصد وتعود إلى
التربة ثانية ،فهل تعتبر سجدتني،
أن أخمس؟
وأت�����رك ال��س��ج��دة ال��ث��ان��ي��ة؟ وإذا
ج :يجب علي��ك أن تخمس وتطلب من سجدت الثانية ،وفي السجدة الثانية
مرجع التقليد مصاحلتك على ما سبق.
ح���دث م��ع��ي ال��ش��يء ن��ف��س��ه ،ف��م��ا هو
احلكم في هذه احلالة؟

الحج والخم�س

لبا�س الم�صلي

س :أق���وم ي��وم��ي � ًا بحقن نفسي
باألبر حوالي ست م��رات ،وفي بعض
األح���ي���ان ي��خ��رج م���ن م��ك��ان احل��ق��ن
قليل م��ن ال���دم وي��ت��رك أث����ر ًا على
املالبس ،فهل يجوز لي الصالة على
هذه احلالة؟

ج :إذا كان ال��دم املذك��ور أق��ل م��ن
الدره��م البغل��ي فتص��ح الص�لاة مع��ه،

ج :إذا انفصل��ت اجلبه��ة ع��ن مح��ل
الس��جود ب�لا اختي��ار منه ل��زم إمس��اكها
عن الرج��وع إلى الس��جدة م��رة أخرى إن
أمكن ،وحتسب هذه س��جدة واحدة سواء
أت��ى بذك��ر الس��جود فيه��ا أم ال ،وإن ل��م
ميكنه حبس��ها عن الرجوع بل ع��ادت إلى
موض��ع الس��جود دون اختيار منه حس��ب
اجلمي��ع س��جدة واح��دة ،وك��ذا ل��و اتفق
ذل��ك ف��ي الس��جدة الثاني��ة ،وال تبط��ل
الصالة بذلك.

أمنيات في الحج
مع اقتراب شهر ذي احلجة من كل
عام تتوهج معاني الشوق الى بيت الله
احل��رام لتلبية ن��داء التوحيد ،وزي��ارة
النبي األكرم  ،والتزود من نسائم
الغدير وأضرحة البقيع املقدسة .وفي
الوقت الذي يعيش فيه احلجاج سعادة
االنقطاع الى الله  فإنهم  -واملسلمون
ف��ي أرج���اء ال��ع��ال��م معهم  -يشتركون
بأمنية جمع كلمة املسلمني على البر
واخل��ي��ر وال��ت��ق��وى ،وم��ع��اه��دة ال��رس��ول
األك��رم محمد بن عبد الله ( ق��و ًال
وعم ً
ال) على األخذ مبا أتى به واالنتهاء
عما نهى عنه ،فـ»املسلم من سلم الناس
من يده ولسانه».
إن ت��ق��ارب املسلمني وات��ف��اق��ه��م أو
توافقهم م��ن أج��ل خير أم��ة املسلمني
وال��ب��ش��ري��ة ج��م��ع��اء أص��ب��ح ض���رورة
وحاجة ملحة ،وذلك بعد أن برزت في
بالد املسلمني أج��واء العنف والبغضاء
وال��ت��ك��ف��ي��ر ،وان��ت��ش��ار م��ظ��اه��ر الظلم
واالس��ت��ب��داد والتخلف ،والتي أضحت
ت���ه���دد األم�����ة مب��اض��ي��ه��ا وح��اض��ره��ا
ومستقبلها .وعلى فرض أنه من الصعب
إقناع اآلخ��ر بجملة األدل��ة الواضحة
والقراءة التاريخية الواعية لألحداث
التي اختلف حولها املسلمون ،ينبغي
للمسلمني  -ع��ل��ى ط��ري��ق خ��ل��ق واق��ع
ج��دي��د  -أال ي��خ��ت��ل��ف��وا ف��ي رف���ض كل
فتوى تدعو ال��ى قتل اإلن��س��ان بسبب
انتمائه املذهبي أو الديني أو الفكري أو
السياسي ،وأن تسعى حكومات املسلمني
وش��ع��وب��ه��م ال���ى جت���رمي ك��ل م��ن يعبث
بحياة الناس وممتلكاتهم ،ويعكر أمن
الدول واستقرارها.
م��ا ي��ج��در باملسلمني  -ال��ي��وم  -هو
أن ي��ت��ذك��روا ال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة التي
ج���اء ب��ه��ا اإلس��ل�ام ،وال��ت��ي حت��ث على
احمل��ب��ة وال��ت��ع��اي��ش ب�ين ب��ن��ي ال��ب��ش��ر،
وتوطيد أواص��ر التالقي بني الشعوب
واحل��ض��ارات ،وال��ت��ع��اون ال��دول��ي للحد
ثم القضاء على أزم��ات الفقر واجلهل
وال��ق��ه��ر واإلره������اب ،ال��ت��ي ب��ات��ت  -مع
األس����ف  -س��م��ات تستحضر م��ع ذك��ر
املسلمني ،حيث إن خالفة الله لإلنسان
تتجسد ف��ي ت��رس��ي��خ ق��ي��م التوحيد
وال���ع���دل وال����س��ل�ام ،وح��ف��ظ ك��رام��ة
اإلن��س��ان وح��ري��ت��ه ووج�����وده ،وه���و ما
يفتقده معظم املسلمني منذ زمن بعيد،
وك��أن��ه��م ل���م ي��س��م��ع��وا ق���ول ال��رس��ول
األعظم « :من أصبح ال يهتم بأمور
املسلمني فليس منهم»!..

أجوبة المسائل الشرعية

تحويل الخاتم

س :هل يكره حتويل اخلامت
ف����ي ال���ي���د إل�����ى ج���ه���ة ال��س��م��اء
ع��ن��د ال��ق��ن��وت ف��ي ال��ص�لاة وف��ي
غير الصالة؟

ج :وج��ود خ��امت العقيق ف��ي اليد
 كم��ا ف��ي احلدي��ث الش��ريف  -م��نأسباب اس��تجابة الدعاء في القنوت،
وليس حتويله.

الت�سليم في ال�صالة
س :ما حكم السالم بتوجيه
الوجه إلى اليمني ثم إلى الشمال،
بعد انتهاء التسليم املتعارف عليه
لدى الشيعة؟

ج :يس��تحب اإلمي��اء بالتس��ليم
األخي��ر إل��ى ميين��ه مبؤخ��ر عين��ه أو
بأنف��ه أو غيرهما على وج��ه ال ينافي
االس��تقبال واألول��ى التس��ليم م��رة
واحدة إلى القبلة.

ق�ضاء العبادات
��ي ص��ي��ام
س :ل����و ك�����ان ع���ل� َّ
وص��ل��اة ،ف��ه��ل ي��ج��وز أن أص��ل��ي
وأصوم استحباباً؟

ج :يج��وز ف��ي ف��رض الس��ؤال
أن تأت��ي بالص�لاة املس��تحبة دون
الصيام املستحب.

ق�ضاء �صوم رم�ضان
علي قضاء أي��ام من شهر
سَّ :
رمضان ،ولم أن �وِ ،وتذكرت النية
عند صالة الصبح ،فهل يجوز أن
أنوي وأكمل صيامي علم ًا بأني لم
آكل شيئ ًا بعد الفجر؟

ج :ميتد وق��ت نية ص��وم القضاء
إلى ما قبل الزوال ،فيج��وز ملن لم ِ
يأت
مبفطر أن ين��وي صوم القض��اء ما لم
يؤذن للظهر ،وصومه صحيح.

الهدية والخم�س

س :استلمت ه��داي��ا م��ن قبل
أصدقاء ،وال أعلم هل مرت عليها
سنة (حول كامل) أم ال؟ فهل علي
خمس تلك ال��ه��داي��ا ،علم ًا بأني
متزوجة وأنا ربة منزل ،ال أعمل
بل زوجي يعمل؟

ج :إذا كان لدي��ك رأس س��نة
خمس��ية وصرف��ت الهداي��ا أو
اس��تخدم ِتها قب��ل حلول رأس س��نتك
وعدت من املؤونة فال يجب تخميسها،
وأم��ا ل��و ل��م تس��تخدم وكان��ت زائدة
عن احلاج��ة فيج��ب تخميس��ها ،علم ًا
بأن��ه إذا ل��م يك��ن لدي��ك رأس س��نة
خمس��ية فيجب تخميس الهدايا فور ًا
قبل استخدامها.

الزواج بقر�ض بنكي

س :ما هو حكم إقامة تكاليف
الزواج بقرض بنكي بالفائدة مع
العلم أن هذا الشخص ال يستطيع
ال��زواج دون االلتجاء للقرض وال
توجد بنوك إسالمية؟

ج :م��ع االضط��رار إلي��ه يج��وز
ويدفع الزيادة بنية الهدية.

الت�صرف ب�أموال الغير

س :إن���ن���ي أع���م���ل ف���ي م��ح��ل،
وص��اح��ب احمل��ل س��اف��ر إل��ى مكان
وت���رك���ن���ي ل����وح����دي ،ورخ��ص��ن��ي
االتصال بالشخص الذي يز ّودنا
بالبضاعة ،وقمت باالتصال به
مرتني من تلفوني اخلاص من أجل
إرس���ال بضاعة إلينا ،ه��ل يجوز
أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال لشحن ك��ارت
ال��ت��ل��ف��ون ال��ش��خ��ص��ي ب���دون علم
صاحب احمل��ل؟ علم ًا بأن صاحب
احملل قد ج َّوز لي التصرف بأي
شي في احملل وحتى املال؟

ج :إذا كان��ت إجازت��ه ل��ك تش��مل
شراءك بطاقة الرصيد جاز لك ذلك
وإال كنت بحاجة إلى إذنه.

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

�أموال ال�صدقة والهبة

العمل

س :م���ال ال��ص��دق��ة أو الهبة
أو ال��ه��دي��ة وغ��ي��ره��ا  -غير زك��اة
ال��ف��ط��رة -ه��ل ي��ج��وز استبدالها
بغيرها؟ كمن أراد أن يتصدق مبال
يضعه مع امل��ال األول ،وليس معه
«فراطة» ،فيضع عملة نقدية أكثر
قيمة ويأخذ مال الصدقة األول،
فهل يعد هذا تصرف ًا غير جائز؟

س :ص��اح��ب م��ؤس��س��ة ي��ق� ّ�در
مصاريف العمل ويعطيها ملوظف
ب��ق��ص��د إمت�����ام م��ه��م��ة م��رت��ب��ط��ة
ب��ال��ع��م��ل ،ف��ه��ل ي��ج��وز للموظف
االح��ت��ف��اظ بباقي املبلغ لنفسه
بعد إمتام املهمة كما ينبغي؟

ج :املذك��ور ف��ي ف��رض الس��ؤال
جائز إن شاء الله .

التالعب ب�أموال الم�ؤ�س�سة
س :البعض يتالعب بأموال
املؤسسة التي أعمل فيها بطرق
مختلفة ،فهل يجوز لي عدم إبالغ
رئيس املؤسسة بذلك ،مع العلم
علي بسبب
أن��ه سبق وأن حتامل َّ
إخباري عنه في مرة سابقة؟

ج :يج��ب أم��ره باملع��روف
ونهي��ه ع��ن املنك��ر وذل��ك باحلكم��ة
واملوعظة احلسنة.

الهدية للموظف
س :أن������ا م����وظ����ف ش���رك���ة،
وأعمل مندوب عالقات حكومية،
وأص����ادف بحكم طبيعة عملي
أن بعض امل��ع��ام�لات ال تنجز إال
إذا استلم امل��وظ��ف احلكومي من
صاحب املعاملة هدايا عينية أو
راض
م��ادي��ة ،وص��اح��ب املعاملة ٍ
بأن يدفع لقاء إنهاء معاملته ،فهل
يجوز للموظف أخذ هذه الهدايا؟

ج :إذا كان��ت الهداي��ا تعط��ى ع��ن
رض��ا وطيب نف��س م��ن املعط��ي وليس
بإجبار م��ن املوظف أو باش��تراط منه
فال إشكال في أخذها.

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

ج :ال يجوز بدون إذن صاحبه.

الكذب
س :إذا ق��م��ت ب��ش��راء كتاب
معني بسعر معني ،وعندما سألني
أح����د األش����خ����اص ع���ن ال��س��ع��ر،
أخبرته بخالف السعر احلقيقي،
ف��ه��ل أن���ا م���ذن���ب ،وه���ل ي��ج��ب أو
يستحب طلب إبراء الذمة؟
ج :تستغفر الله وال تعود ملثله.

دم الذبيحة
س :إذا ش��ك ف��ي ال����دم على
ال��ل��ح��م ه��ل ه��و م��ن دم املتخلف
ف��ي الذبيحة أو م��ن ال���دم ال��ذي
خرج بالذبح هل يحكم بنجاسته
أو بطهارته؟

ج :محك��وم بالطه��ارة ـ ف��ي فرض
السؤال ـ .

ماء ال�شعير
س :يتوفر اآلن ف��ي األس��واق
م��ش��روب م��اء الشعير املصنع في
ال���دول اإلس�لام��ي��ة ويكتب عليه
خالي من الكحول هل يجوز شرب
مثل هكذا مشروب أم ال وحتى لو
وصف من قبل الطبيب كمدر؟

ج :ماء الشعير على قسمني:
 -1الفق��اع ويس��مى ف��ي الع��رف
(البيرة) فهو جنس وحرام تناوله.
 -2ماء الشعير الطبي وهو املأخوذ
حس��ب وصفة األطباء للعالج ويسمى

من أيام الشهر – 8
ºفي سنة  60هـ خرج اإلمام
الحسين  من مكة متوجهاً
الى العراق ،وقال حينها:
خط
ُ
«خ َّط الموت على ِولد آدم َم َّ
ِ
القالدة على ِجيد الفتاة ،وما
أولهني إلى أسالفي اشتياق
يعقوب إلى يوسف ،وخير لي
مصرع أنا ِ
القيه ،كأني بأوصالي
َ
سالن الفلوات َبين
ع
عها
قط
ت
ِّ
ُ
ُ ُ
ِ
فيمألن م ّني
ربال،
َّ
ال َّن َواويس َو َك َ
أكراشاً جوفاً ،وأجربة سغباً ،ال
محيص عن يوم خط بالقلم ،رضا
الله رضانا أهل البيت ،نصبر على
بالئه ويوفينا أجور الصابرين».
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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 – 14
ºفي هذا اليوم أو ليلته من
سنة سبع للهجرة وهب رسول
اهلل  سيدة نساء العالمين
فاطمة الزهراء  فدكاً،
وأشهد  على ذلك.

أجوبة المسائل الشرعية

(م��اء الش��عير) فه��و طاه��ر وح�لال
تناوله شريطة خلوه من الكحول.

الإرث
س :ش���اب ت��وف��ي وب��ق��ي��ت أم��ه
وأخ���وه وث�لاث أخ���وات ،وه��و غير
م���ت���زوج ،ك��ي��ف ت����وزع أغ��راض��ه
ال��ت��ي ك���ان ميلكها م��ث��ل األج��ه��زة
وامل�ل�اب���س؟ وب��ع��د وف���ات���ه جلب
أشخاص نقود ًا كانت عندهم له،
مل��ن تعطى ه��ذه النقود ،ه��ل ألمه
فقط أم ألخوته أيضاً؟

ج :ف��ي الفرض املذك��ور اإلرث كله
ل�لأم وال يرث األخ��وة واألخ��وات من
املال ما دامت األم موجودةً ،علم ًا بأنه
إن كان علي��ه دي��ون فتُخ��رج أو ًال ،ث��م
يج��ب إخ��راج احل��ج الفائ��ت الواجب
عل��ى املي��ت واحلق��وق الش��رعية مثل
اخلم��س وال��زكاة واملظال��م الواجبة،
وبعد ذل��ك يقس��م امل��ال املتبق��ي على
الورثة (األم في فرض السؤال).

التعارف في (الفي�س بوك)
س :شخص مشترك في موقع
اسمه (فيس بوك) ،وكتب أنه يعلِّم
ف��ن ال��ت��ع��ام��ل ،وأح��ي��ان � ًا تتواصل
معه نساء ي��ر ْد َن التعلم ،فيصير
بينهم محادثة وتتبادل إمييالت،
حيث يتحدثون عن الشغل وأمور
خاصة تعارفية ،ه��ل ه��ذا محلل
أم محرم؟

ج :احملادثة ب�ين األجنبيني  -كما
ف��ي احلدي��ث الش��ريف  -م��ن مصائد
الش��يطان ،لذلك ينبغ��ي االجتناب إال
بقدر الضرورة وش��رط أن ال تستلزم
مح َّرم ًا أو تشتمل على محرم.

طالق المر�ضعة
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س :كيف ي��ك��ون ط�لاق امل��رأة
امل���رض���ع���ة وال����ت����ي ال حت��ي��ض
أثناء الرضاعة؟

ج :في الفرض املذك��ور يجب أن ال
يقارب الزوج زوجته ملدة ثالثة أش��هر
من��ذ أن قاربها ،ث��م يطلقه��ا ،ثم تعتد
ثالثة أشهر أيضاً.

ح�ضانة الأطفال
س :أن��������ا ف�����ت�����اة ل������ي م��ن
ال��ع��م��ر22س��ن��ة ،م��ت��زوج��ة منذ 5
ش��ه��ور ،وح��ام��ل بالشهر ال��راب��ع،
ول���دي م��ش��اك��ل م��ع زوج���ي لسوء
معاملته وت��ه��دي��ده ل��ي بالضرب،
وأري����د ال��ط�لاق م��ن��ه ،ول��ك��ن ل��دي
س���ؤال :بعد والدة الطفل يريد
والده أخذه ،وأنا أرفض ،ما احلل
الشرعي؟ ومل��ن تكون احلضانة؟
وك��م امل��دة التي سيبقى الرضيع
فيها معي؟

ج :ج��اء ع��ن النب��ي األك��رم :
«م��ن صب��ر عل��ى س��وء خل��ق امرأت��ه
أعط��اه الل��ه م��ن األج��ر م��ا أعط��ى
أيوب  على بالئه ،ومن صبرت على
س��وء خلق زوجه��ا أعطاه��ا الل��ه مثل
ثواب آسية بنت مزاحم» .وعنه :
«ما من شيء أحب إلى الله  من بيت
يعمر بالنكاح ،وما من شيء أبغض إلى
الله  م��ن بي��ت يخرب في اإلس�لام
بالفرق��ة (الط�لاق)» .ولذا ف��إن على
الزوج�ين بن��اء حياتهم��ا الزوجي��ة
على احلب واالحت��رام والتفاهم ،فإن
التفاهم سر س��عادة احلياة الزوجية
وضمان اس��تمرارها وجناحه��ا .وقبل
التفكي��ر ف��ي الط�لاق ال ب��د أن تفكِّرا
ف��ي اإلص�لاح وح��ل املش��اكل العالقة
بينكم��ا ،وذل��ك باحلكم��ة واملوعظ��ة
احلس��نة وبش��يء م��ن التن��ازل م��ن
الطرفني لعدم الس��ماح به��دم احلياة
الزوجية خصوص�� ًا وأن بينكما طفالً،
فالتنازل عن بع��ض الرغبات ألجل أن
يكب��ر الطفل ف��ي أحض��ان األم واألب
معاً ،ش��يء مه��م وض��روري .علم�� ًا بأن
حق حضان��ة الطف��ل ثابت ل�لأم ملدة
س��نتني إذا كان الطف��ل ذك��ر ًا وس��بع
س��نوات إذا كانت أنثى ،ومن ثم يرجع
الطفل إلى الوال��د إلى حد بلوغه ومن

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

بعد ذلك يكون له حق اختي��ار البقاء
مع من يشاء.

�صلة الرحم
س :أن��ا إنسان من شيعة أمير
�ص��ر ف��ي زي���ارة
املؤمنني  وم��ق� ِّ
ال��وال��د (الله يطيل ع��م��ره) ،ما هو
احلكم حيث إنني ملتزم ديني ًا لكن
األمور املادية هي أبعدتني؟
ج :صل��ة الرح��م عل��ى كل ح��ال
واجبة ومطلوب��ة ،وقطيعتها مذمومة
وح��رام ،ولك��ن الص��ور واملصادي��ق
تختل��ف ،إذ ه��ي ليس��ت منحص��رة في
احلضور البدني ،بل تع��م مثل الدعاء
واملس��اعدة ،والس�لام ول��و م��ن بعي��د
وعب��ر الهاتف مث� ً
لا وتفق��د األحوال،
وما أشبه ذلك.

كراهية الجلو�س
س :قيل أن��ه إذا جلس رجل
في مكان ما وأصبح مكان جلوسه
دافئ ًا فال يجوز للمرأة اجللوس في
مكانه بعد قيامه ،وكذا العكس؟

ج :جلوس الرجل مكان املرأة قبل
برده مكروه ،ولم يثبت العكس.

المو�سيقى
س :ك��ي��ف مي��ك��ن ال��ت��ع��ام��ل مع
مسألة (املوسيقى) التي يجوزها
بعض الفقهاء ويحرمها آخ��رون،
خ���ص���وص��� ًا م����ا إذا ك�����ان أح���د
الزوجني يقلد من يجوز واآلخ��ر
يقلد م��ن ال ي��ج � ِّوز ،وأي��ض � ًا كيف
ميكن التعامل مع بعض األناشيد
التربوية التي توجه لألطفال،
كالتي تعرض على بعض القنوات
واملصاحبة للموسيقى؟
ج :يحرم استماع املوسيقى مطلقاً،
وميكن للزوجني التنس��يق فيما بينهما
حتى يتمكن أن يعمل كُ لٌّ بتكليفه.

التوفيق
س :ك���ي���ف ي���ن���ال اإلن���س���ان
التوفيق من الله تعالى؟

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

ج :حص��ول التوفي��ق وني��ل رض��ا
اإلم��ام  يحص��ل بااللت��زام الكامل
باإلس�لام العظيم ،وبالقرآن احلكيم،
وبوالية الرس��ول الك��رمي وأهل بيته
املعصوم�ين  ،الذين استش��هدوا من
أجل الله والدي��ن ،وخالصة االلتزام
بهذه األشياء يتحقق في التقوى.
واملتق��ون ه��م الذين يجمع��ون في
أنفسهم خصا ًال ثالث:
أو ًال :أداء الواجب��ات وش��يء
من املستحبات.
ثاني��اً :ت��رك احملرم��ات وش��يء
من املكروهات.
ثالثاً :التخلق باألخ�لاق واآلداب
اإلس�لامية من إلقاء السالم وتطييب
ال��كالم وخدم��ة اآلخري��ن بإخالص
ف��ي كل ش��يء والتعام��ل باإلحس��ان
م��ع كل أح��د وخاص��ة م��ع الوالدي��ن
واألهل واألقرباء.

الدعاء
س :عندي حاجة إلى الله ،
م��ن��ذ س��ن��وات وأن����ا أدع�����وه ،وق��د
ت��أخ��رت اإلج��اب��ة لسبب يعلمه
ال��ل��ه وح���ده ،ولكني بسبب ذلك
حزينة ج��د ًا وكثيرة العتب على
أن حياتي
الله سبحانه إلى درجة َّ
أصبحت مرة .ال أعرف ماذا أفعل،
ص����ارت ه����ذه احل���اج���ة ه��اج��س � ًا
وأن���ا اآلن أمت��ن��ى أن أتخلص من
ه��ذه احل��ال��ة ،ولكني وص��ل��ت إلى
مرحلة أج��د صعوبة بالغة في
ذل����ك .س���ؤال���ي ه���و :م����اذا أف��ع��ل
ل��ك��ي أت��خ��ل��ص م��ن ح��ال��ت��ي ه��ذه؟
وه��ل ف��ي ذل��ك ح��رام أن��ي أل��ح في
الدعاء وأكثر من العتاب بسبب
التأخير؟ لقد استحييت من كثرة
االستغفار بسبب ذلك ،أريد منكم
كالم ًا أو نصيحة بحيث ال أرجع
لهذه احل��ال��ة ،وأرض��ى مبا قسمه
الله تعالى؟

من أيام الشهر – 24
ºفي هذا اليوم كان خروج
أهل البيت  لمباهلة نصارى
نجران ،ونزول آية التطهير في
أهل البيت  ،وحينها جمع
الرسول  علياً وفاطمة والحسن
والحسين  تحت كساء واحد،
وقال« :اللهم هؤالء أهل بيتي».
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الغدير
والجانب اآلخر
االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى والدات أه��ل
البيت  وش��ه��ادات��ه��م  -وك��ل��ه��ا من
أي���ام ال��ل��ه  -منهجية للتأمل والعمل
بالقيم النبيلة التي دعوا  الناس
ال��ى التمسك بها ،وه��ي دع��وة للتحرك
م��ن أج��ل التغيير وح��اف��ز للسعي نحو
اإلص��ل�اح وال��ت��ن��م��ي��ة ،وه���ي مناسبات
يستذكر فيها احملتفون فضائل احملتفى
بذكراهم ،وم��ا قدموه  من خدمات
جليلة لإلنسانية جمعاء على مستوى
الفكر واحلياة.
عيد (الغدير) يوم «ع ّين» فيه نبي
اإلسالم  علي بن أبي طالب «وصي ًا»
على أمة يختزن بعض رجاالتها أحقاد ًا
جاهلية ،وفيها ِم ْن متلكه شره املطامع أو
َم ْن تقوده أهواؤه أو أحقاده ،وفي خارج
األمة ،أمة تراقب وأخرى تنتظر ،فكان
أن ق��ال رس��ول الله  في ذل��ك اليوم
بحق علي « :إن الله قد نصبه لكم
إم��ام �اً ،وف��رض طاعته على كل أحد،
م��اض حكمه ،جائز قوله ،ملعون من
خالفه ،مرحوم من صدقه ،اسمعوا
وأط��ي��ع��وا ،ف���إن ال��ل��ه م��والك��م وعلي
إم��ام��ك��م ،ث��م اإلم��ام��ة ف��ي ول���دي من
صلبه إلى يوم القيامة ،ال حالل إال ما
حلله الله وهم ،وال حرام إال ما حرمه
الله وهم فصلوه» .وبهذا فإنه  رسم
ألمته  -في غدير خم  -منهج ًا إلدارة
األم��ة  -من بعده  -بقيادة علي وأبناء
علي .
إن اع��ت��ب��ار (ع��ي��د ال��غ��دي��ر) أه��م
أع���ي���اد امل��س��ل��م�ين وأع��ظ��م��ه��ا ل��دالل��ت��ه
على منهج حكيم تفيض اهتماماته
باإلنسان دنيا وآخ���رة ،وه��و م��ا ينبغي
أن يستوعبه احملتفون بعيد الغدير،
ففي الوقت ال��ذي هو مناسبة عظيمة
للتذكير بحق «مغيب» ل��ـ علي ب��ن أبي
ط��ال��ب وأبنائه  ،ه��و أي��ض � ًا دع��وة
ل��ل��وص��ول مب��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا ال����ى ش��اط��ئ
اإلمي��ان والفضيلة واحل��ري��ة والتقدم
والسالم والرفاه من خالل اتباع منهج
علي وأبنائه  .ول��ذا ف��إن مما يوجه
أمير املؤمنني  به احملتفني بالغدير:
«أف��ض��ل على إخ��وان��ك ف��ي ه��ذا اليوم
وس��� َّر فيه ك��ل م��ؤم��ن وم��ؤم��ن��ة» .وم��ن
وح���ي ذل���ك ي��ق��ول اإلم����ام ال��ش��ي��رازي
الراحل « :على املسلمني في عيد
الغدير أن يجعلوا هذا اليوم حافز ًا
لهم لعمل اخلير وال��ص�لاح ،والوقوف
ب���وج���ه ال���ظ���امل�ي�ن وأع�������داء ال���دي���ن،
ليزدادوا قرب ًا من العلي القدير»..

أجوبة المسائل الشرعية

غدير المكارم
إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي 

e eعيد الغدي��ر ليس ي��وم اإلم��ام أمي��ر املؤمن�ين علي ب��ن أبي طال��ب  ،بل ه��و يوم
الرس��ول الك��رمي  أيض��اً ،ب��ل يج��ب الق��ول بأنّه ي��وم الل��ه  ،ألن��ه  والرس��ول
الكرمي  وأمير املؤمنني  في امتداد واحد .ولق��د ذكر  هذا اليوم فقال« :اليوم
ورضيت لكم اإلس�لام دين ًا» .وحس��ب هذه
��ت عليكم نعمتي
ُ
أك َمل ُْت لك��م دينكُم وأمت َْم ُ
اآلي��ة الكرمية ،فإن كمال اإلس�لام حص��ل عندما أعلن��ت والية علي ب��ن أبي طالب 
كفريض��ة ،وبع��د نزوله��ا وتنصي��ب أمي��ر املؤمن�ين  خليف��ة لرس��ول الل��ه  أدرك
الناس مراد الل��ه  من اآلية الكرمي��ة« :أطيعوا الل��ه وأطيعوا الرس��ول وأولي األمر
منكم» .وعلم��وا أن عليهم بعد رس��ول الل��ه  االمتثال لطاع��ة أمير املؤمن�ين وأبنائه
الطاهرين  .ومما يثير االنتباه في آي��ة «اليوم أكملت .»...أن الل��ه  قد ربط إمتام
نعمته على اخلل��ق مبوضوع الوالية ،أي كم��ا إن حتقّق كمال الدين ارتب��ط بالوالية فإن
إمتام النعمة أني��ط بها أيض��اً ،واملقصود بالنعم��ة جميع النع��م ظاهره��ا وباطنها ،مثل
الع��دل واملس��اواة واألخوة واألخ�لاق واحلري��ة واإلحس��اس باألم��ن ،وبعب��ارة موجزة
جميع أنواع العطايا .لذا ،فموقف الذين س��عوا إلى تفس��ير النعمة بالش��ريعة والوالية
تتطرق ملس��ألة أصل
واعتبارها مجرد مس��ألة معنوية محل نظر ،ألن اآلية املذكورة لم
ّ
النعمة ،ب��ل احلديث يدور حول (إمتام النعم��ة) .أيض ًا أينما ورد ذك��ر إمتام النعمة في
القرآن الك��رمي كان املراد منها النع��م التي يصيبها اإلنس��ان في الدنيا ،وم��ن هنا توجد
عالقة مباشرة بني والية أمير املؤمنني  والتمتع بالنعم الدنيوية ،وإحدى الشروط
املهمة والرئيس��ية للوصول بنا إلى مجتمع احلرية والبناء القائم على أس��اس العدالة
واألخالق وسيادة القيم اإلنس��انية أن نس��لّم ملا بلّغ به رس��ول الله  في يوم الغدير،
كما أن القبول عملي ًا بوالي��ة أمير املؤمنني  ل��ه أثر تكويني ،ويوجب س��بوغ البركات
واخليرات على الناس من األرض والس��ماء ،يقول الله تعالى{:ولو أنهم أقاموا التَورا َة
واإلجنيل وما أنزل إلَيهِم من ربهِم ألكلوا من فَوقهِم ومن حتت أرجلهِم}.
e eإن الغدي��ر هو الوع��اء الذي تصب في��ه جميع تضحيات الرس��ول الك��رمي  ،وهو
مخزن األح��كام واآلداب التي أوح��ى الله تعالى بها إلى رس��وله األمني  ،وفي إش��ارة
إلى هذه احلقيق��ة يقول « :يا أيها الرس��ول بلغ ما أنزل إلَيك من رب��ك وإن لَم تفعل
فما بلغت رس��الَته» .والغدير بجوهره يعني مدرس��ة اإلمام علي  التي تصلح إلسعاد
البش��ر جميع��اً ،فأمي��ر املؤمنني  ه��و  -بع��د الرس��ول  - أعظ��م آيات الل��ه  ،وال
تضاهيه آية .إن إحدى خصال اإلمام علي  - خاصة في فترة خالفته  -هي تعاطفه
مع الناس ،وقد ظهر تعاطفه مع أفق��ر الناس ،وقد ق��ال«:أال وإن إمامكم قد اكتفى من
دني��اه بطمريه ومن طعم��ه بقرصيه» .فه��و  عليه لم يض��ع حجر ًا عل��ى حجر ،ولم
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ِ
ميت��ط فرس�� ًا
يس��كن قص��ر ًا فاره�� ًا ول��م
مط ّهم��اً ،وحت ّم��ل كل ه��ذه املصاع��ب لئال
يكون هناك فرد في أقص��ى نقاط دولته
يس��د رمقه،
يتب ّي��غ به فق��ره وال يج��د ما
ّ
وهو القائل« :ولع��ل باحلجاز أو اليمامة
من ال طم��ع له ف��ي الق��رص وال عهد له
بالش��بع» .ل��ذا ،فإنّ��ه  جمل��رد احتمال
وج��ود أف��راد ف��ي املناط��ق النائي��ة م��ن
رقع��ة حكومت��ه جوع��ى ،ل��م يك��ن ين��ام
ليلت��ه ممتل��ئ البط��ن ،وق��د حرم نفس��ه
حت��ى م��ن متوس��ط الطع��ام واللب��اس
واملس��كن ول��وازم احلي��اة العادي��ة .لق��د
أراد اإلم��ام علي  بنهجه ه��ذا حتقيق
هدف�ين :األول :أن ُيبعد عنه أية ش��بهة
كـ(حاكم إسالمي) ،ويس��لب منتقديه أي
حج��ة تدين��ه ،ه��ؤالء املنتق��دون الذين
ّ
أنك��روا علي��ه حت��ى مناقب��ه .والثان��ي:
تذكي��ر احل��كام املس��لمني مبس��ؤولياتهم
اخلطي��رة جت��اه آالم الن��اس وفقره��م،
وض��رورة إقام��ة الع��دل ،والتعاط��ف مع
بج��د م��ن
آالمه��م وعذاباته��م ،والس��عي
ّ
أجل تأم�ين الرفاهي��ة والعي��ش الكرمي
مج��رد
له��م .وم��ن ه��ذا املنطل��ق ،ف��إن
ّ
ً
احتمال وجود أناس يتض ّورون جوعا في
أبعد نق��اط احلكوم��ة اإلس�لامية يعتبر
في ميزان اإلمام علي  مس��ؤولية ذات
تبعات .وهنا تتجلى عظم��ة الغدير أكثر
فأكث��ر ،وتس��طع أن��وار قيم��ه وتعاليم��ه
الس��امية الت��ي ت��وازن ب�ين املتطلب��ات
الروحي��ة والعقلي��ة واملادي��ة واملعنوي��ة
للبش��ر ،لتحقّق الس��عادة للجمي��ع أفراد ًا
ومجتمعات ،حكام ًا ومحكومني.
e eيق��ول اإلم��ام عل��ي « :والل��ه ل��و
ُأعطي��ت األقالي��م الس��بعة مب��ا حت��ت
أفالكه��ا عل��ى أن أعص��ي الل��ه ف��ي منلة
أس��لبها جلب ش��عيرة ما فعلت» .النقطة
البالغ��ة األهمي��ة  -الت��ي تتض ّمنه��ا هذه
أن اإلم��ام  ق��د اس��تخدم
العب��ارة ّ -
كلم��ة (ل��و) ،وه��ي  -كم��ا يذك��ر علم��اء
اللغ��ة ليس��ت مج��رد ح��رف ش��رط ،ب��ل
حرف ش��رط ي��دلّ عل��ى امتن��اع المتناع،
أي امتن��اع اجل��واب المتن��اع الش��رط.
يق��ول الل��ه  ف��ي كتاب��ه العزي��ز{ :لَو
الله لفس��دتا} .أي
كان فيهم��ا آله��ة إال ُ
ل��و كان ف��ي األرض والس��ماء آله��ة غي��ر
ولك��ن
الل��ه  النف��رط عق��د الك��ون،
ّ
األمر ليس كذل��ك ،فالس��ماوات واألرض
باقيت��ان عل��ى حالهم��ا (ممس��كتان) ،إذن

ليس فيهما آله��ة إال الله .فـ (لو)  -س��لف ًا
 تدلّ على أن ما بعدها من الش��رط غيرابتداء  -ت��دل على انتفاء
ممكن ،و(لو) -
ً
مدخولها .م��ن هنا ،يك��ون معنى قوله 
«والله لو أعطيت :»..أن عصياني لله 
في ظلم منلة به��ذا املقدار القليل ال ميكن
حتقق��ه حت��ى إذا كان بإعطائ��ي مقابل��ه
األقالي��م الس��بعة .ونقط��ة ثاني��ة مهمة
ف��ي العب��ارة املذك��ورة :ه��ي اس��تخدام
كلم��ة «جلب ش��عيرة» ،وهي قش��رة حبة
الش��عير الرقيق��ة ،والت��ي تن��زع عنه��ا
تلقائياً ،ول��و كان يوجد ما هو أتفه ش��أن ًا
من جل��ب الش��عير لق��ارن اإلم��ام  به.
احلج��ة عل��ى جميع
م��ن هن��ا فق��د أق��ام ّ
احل��كّام و(والة األم��ر) ،واضع�� ًا إ ّياه��م
أم��ام مس��ؤولياتهم اخلطي��رة ،ه��ؤالء
احل��كّام الذي��ن ال يتو ّرع��ون ع��ن ارتكاب
أية جرمي��ة ،فيبي��دون احلرث والنس��ل،
ويزهق��ون اآلالف م��ن األرواح الطاه��رة
البريئة من أجل ش��بر من األرض أو مال
قلي��ل أو بل��وغ منص��ب والتمتّ��ع بحط��ام
الدنيا الزائل.
نوض��ح للعال��م ب��أن الغدير
e eعلين��ا أن ّ
يعن��ي حتقي��ق الرفاهي��ة وتوس��يع
نطاقها ،وبل��وغ التقدم والرق��ي ،وعمران
اجملتمع��ات اإلنس��انية .والغدي��ر يعن��ي
املساواة بني املمس��كني مبقاليد االقتصاد
واملال وب�ين باقي أف��راد اجملتمع ،ويقضي
عل��ى الطفيلي��ة والعصاب��ات .وحس��ب
ثقاف��ة الغدي��ر ،ف��إن املس��ؤولني ع��ن
الش��ؤون املالي��ة ه��م مؤمتن��ون فحس��ب
وال ش��يء أكث��ر م��ن ذل��ك .واخلالص��ة:
إن الغدي��ر يعن��ي ميث��اق والة األم��ر م��ع
الل��ه  ب��أن يجعل��وا مس��توى عيش��هم
مبس��توى أق��ل األف��راد ف��ي اجملتم��ع ،وأن
يحاكوه��م ف��ي امل��أكل واملس��كن وامللب��س
أهم مسؤولياتنا
والرفاهية..إلخ .وإن من ّ
في الوق��ت الراه��ن  -إزاء الغدي��ر وأمير
املؤمن�ين اإلم��ام علي ب��ن أب��ي طالب 
 نش��ر مفاهي��م الغدي��ر ،ودع��وة عم��ومالناس لينهلوا من هذه املائدة السماوية،
وف��ي غي��ر ه��ذه احلال��ة ،ال يوج��د أدنى
املس��تبدين أيديهم
ك��ف احل��كّام
أمل في ّ
ّ
ع��ن املس��تضعفني ،وإنق��اذ اإلنس��انية
م��ن ه��ذا الوض��ع الس��يئ واخلطي��ر،
والوص��ول إلى س��احل األم��ن والرفاهية
والعدل واحلرية.

منذ فجر التاريخ عرفت األعياد
ك��ـ (اح��ت��ف��االت م��ق��دس��ة) ت��ك��رم فيها
التجمعات البشرية أبطا ًال وأح��داث�اً،
ومنذ (ما يقارب  2000ق  .م) أصبحت
األع��ي��اد ف��ي ح��ض��ارات ال��ش��رق األدن��ى
اآلس���ي���وي ال����ذي ي��ض��م م��ع��ظ��م ب�لاد
املسلمني إرث ًا تاريخي ًا وديني ًا وإنسانياً،
ح��ي��ث يصعب م��ح��و ت��ل��ك األع���ي���اد من
وج����دان جماعاتها مل��ا ل��ه��ا م��ن رم��زي��ة
متجذرة في النفوس ،إذن كيف ينبغي
أن ي��ك��ون احل����ال م��ع (ع��ي��د ال��غ��دي��ر)
ال��ذي يعده أتباع أه��ل البيت  بأنه
(األعظم حرمة) من كل األعياد ،حيث
االحتفال بحدث عظيم وقع في  /18ذو
احلجة10 /هـ ،حدث يبدأ بنزول اآلية
الكرمية{ :يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما أنزِ لَ
�ك ِم��ن ر ِّب� َ
ِإ َل��ي� َ
��ك} .وال ينتهي مبا قاله
الرسول األعظم  بعد أن أمت آخر
ح��ج ل��ه ف��ي غدير خ��م أم��ام  120ألف ًا
من املسلمني« :إن الله موالي وأنا مولى
املؤمنني ،وأن��ا أول��ى بهم من أنفسهم،
فمن كنت مواله فعلي مواله».
ف��ي شهر ش���وال امل��ن��ص��رم استذكر
الشيعة أحزان الذكرى الـ  88جلرمية
ه��دم أض��رح��ة البقيع ،وك��ان��ت الناس
تنتظر إجناز خطوة لألمام على طريق
اإلعمار ،لكن تبني أن /8شوال1431/هو
يوم فشل جديد ،حيث انحسرت اجلهود
على «االح��ت��ف��االت التقليدية» التي
تذكِّر باألزمة وال تدفع باجتاه احلل،
وه��و واق���ع تقاعسي ملعظم املسلمني،
على ال��رغ��م م��ن أن��ن��ا نعيش ف��ي عصر
احل��ري��ات ،وإن هيئات اجملتمع الدولي
ومنظماته احلقوقية فاحتة أبوابها
لكل م��ن يكابد قمع ًا ف��ك��ري� ًا أو ديني ًا
وإن كان
أو ق��وم��ي �اً ،ف��ك��ان ي��وم ف��ش��لْ ،
هناك من يرى أنه مقدمة جناح كبير..
وقريب ًا سيكون.
على أي��ة ح��ال ،ف��إن (عيد الغدير)
س���واء أك���ان ع��ي��د ًا إس�لام��ي � ًا أم ع��ي��د ًا
يخص أتباع أهل البيت  فقط ،فهو
حق وينبغي املطالبة ب��ه ،ال سيما وأن
مجتمعات عاملنا اإلسالمي حتتفل بأكثر
من ثالثني عيد ًا ديني ًا (غير إسالمي)،
وقد مت االعتراف «رسمي ًا» بهاّ! فلماذا
ال يكون لـ (الغدير) ما لغيره ،ورسول
الله  يقول« :يوم غدير خم أفضل
أع��ي��اد أم���ت���ي»؟! .ف��ه��ل سيسترد حق
االعتراف «الرسمي واجملتمعي» بـ(عيد
الله األكبر) ...قريباً؟!.

ثقافة
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الكلم الطيب

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

روايات عن الر�سول الأعظم :
 e eعن أبي س��عيد اخل��دري ع��ن النبي  ق��ال« :إني
أوش��ك أن أدع��ى فأجي��ب ،وإن��ي ت��ارك فيك��م الثقلني
كتاب الل��ه  وعترت��ي ،كت��اب الل��ه حبل مم��دود من
الس��ماء إلى األرض وعترت��ي أهل بيت��ي ،وإن اللطيف
علي
اخلبي��ر أخبرن��ي أنهم��ا ل��ن يفترق��ا حت��ى ي��ردا ّ
احل��وض فانظرون��ي مب تخلفون��ي فيهم��ا» .أحمد بن
حنبل ،حتت الرقم  10707حسب ترقيم العاملية.
 e eعن زي��د بن ثابت ق��ال قال رس��ول الل��ه « :إني
تارك فيكم خليفتني كتاب الله وأه��ل بيتي ،وإنهما لن
عل��ي احل��وض جميع��اً» .أحمد بن
يتفرقا حت��ى يردا ّ
حنبل ،حتت الرقم  20667حسب ترقيم العاملية.
علي بن أبي
 e eأخرج ابن عس��اكر في ترجمة اإلمام ّ
طالب  من تاريخ دمشق ،بسنده عن أبي الزبير ،عن
جابر بن عبد الله األنصاري قال« :ك ّنا عند ال ّنبي 
النب��ي  :قد أتاكم
علي ب��ن أبي طالب ،فقال
ّ
فأقبل ّ
ث��م قال:
بيده
فضربها
الكعب��ة
إلى
التف��ت
أخي ،ثم
ّ
إن ه��ذا وش��يعته له��م الفائزون
والّ��ذي نفس��ي بي��ده ّ
يوم القيامة ،ثم قال :إنّه أ ّولك��م إميان ًا معي وأوفاكم
بعهد الله ،وأقومك��م بأمر الله وأعدلكم ف��ي الرع ّية،
وأقسمكم بالس��و ّية ،وأعظمكم عند الله مز ّية» .قال
الصاحلات
جابر« :ونزل��ت« :إن الذي��ن آمنوا وعمل��وا ّ
أولئك ه��م خي��ر البر ّي��ة» (الب ّين��ة .)6 :ق��ال جابر:
علي قالوا :قد جاء
فكان أصحاب مح ّم��د  إذا أقبل ّ
خي��ر البر ّية» .تاري��خ ابن عس��اكر :ج 2ص 442حتت
الرقم.958 :
علي بن أبي
اإلم��ام
ترجمة
في
عس��اكر
e eأخرج ابن
ّ
طال��ب  م��ن تاري��خ دمش��ق بس��نده ع��ن يعق��وب بن
جعفر بن أبي كثي��ر املدني ،عن مهاجر بن مس��مار ،عن
عائشة بنت سعد ،عن أبيها سعد ،قال« :كنا مع رسول
الله  بطريق مكة وهو متوجه إليها ،فلما بلغ غدير
خم الذي بخم وق��ف الناس ثم ر ّد م��ن مضى ،وحلقه
منهم من تخل��ف ،فل ّما اجتمع الناس ق��ال :أ ّيها الناس
اللهم اش��هد .ثم قال:
ه��ل بلّغت؟ قال��وا :نعم .ق��الّ :
ثم
أيها الناس من وليكم؟ قالوا :الله ورسوله ،ثالثاًّ .
علي  فأقامه ،فقال :من كان الله ورس��وله
أخذ بيد ّ
وليه ،فهذا وليه ،اللّهم وال م��ن وااله وعاد من عاداه».
تاريخ ابن عساكر :ج 2ص ،53حتت الرقم ،554 :ط
بيروت ،ط .2

e eقال اإلمام أمير املؤمنني عل��ي بن أبي طالب  في
يوم الغدير« :هذا يوم عظيم الشأن ،فيه وقع الفرج،
ورفعت ال��درج ،ووضح��ت احلج��ج ،وهو ي��وم اإليضاح
واإلفصاح عن املقام الصراح ،ويوم كمال الدين ،ويوم
العه��د املعه��ود ،ويوم الش��اهد واملش��هود ،وي��وم تبيان
العقود عن النفاق واجلحود ،وي��وم البيان عن حقائق
اإلمي��ان ،وي��وم دحر الش��يطان ،وي��وم البره��ان .هذا
يوم الفص��ل الذي كنت��م به توع��دون ،هذا ي��وم املأل
األعلى ال��ذي أنتم عنه معرض��ون .هذا يوم اإلرش��اد
ويوم محن��ة العباد ،وي��وم الدلي��ل على ال��رواد .هذا
ي��وم إب��داء خفايا الص��دور ،ومضم��رات األم��ور .هذا
يوم النص��وص على أه��ل اخلصوص .هذا يوم ش��يث،
هذا يوم إدري��س ،هذا يوم يوش��ع ،هذا يوم ش��معون.
هذا ي��وم األم��ن املأمون ،ه��ذا ي��وم إظهار املص��ون من
املكن��ون .ه��ذا ي��وم إب�لاء الس��رائر ...فراقب��وا الل��ه
واتق��وه ،واس��معوا ل��ه وأطيع��وه ،واح��ذروا املك��ر وال
تخادعوه ،وفتّش��وا ضمائرك��م وال توارب��وه ،وتقربوا
إلى الله بتوحي��ده وطاعة من أمرك��م أن تطيعوه ،وال
متس��كوا بعصم الكوافر ،وال يجنح بك��م الغي فتضلوا
عن سبيل الرشاد باتباع أولئك الذين ضلوا وأضلوا».
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وجود الدين وأزمة وجود

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

في حلقات :قراءة في كتاب
لماذا لم يذكر اسم اإلمام علي في القرآن الكريم

لسماحة آية اهلل السيد مرتضى الحسيني الشيرازي
لم يكن الدين وجود ًا طارئ ًا أو هامش��ي ًا
في عهد أو أمة ،بل كان  -وسيبقى  -موجود ًا
ومؤث��ر ًا وفاع� ً
لا ف��ي أه��م األح��داث الت��ي
عاش��تها البش��رية ،حيث إن الدي��ن ضرورة
من ضرورات حياة اإلنس��ان وس��عادته ،فهو
املنه��ج ال��ذي ينظم عالقت��ه باخلال��ق ،وهو
من يجي��ب عن أس��ئلة أس��باب الوج��ود وما
بع��ده ،يق��ول امل��ؤرخ اإلغريق��ي بازم��اك:
«ذك��ر التاري��خ مدن ًا ب�لا حصون وال س��دود
وال قناطر ،ولكن لم يذك��ر مدن ًا بال معابد».
وحت��ى ل��و اندث��رت مظاه��ر التدي��ن يبق��ى
للف��رد أو اجملتم��ع إميان��ه ال��ذي ق��د يخب��و
م��رة ويتوه��ج م��رة أخ��رى ،فلي��س الدي��ن
«ظاه��رة فوقي��ة» ف��ي حي��اة اإلنس��ان ،كما
يرى املادي��ون ،يق��ول د .ماكس ن��وردوه :إن
«اإلحس��اس بالدين أصي��ل يجده اإلنس��ان
غي��ر املتدي��ن ،كم��ا يج��ده أعل��ى الن��اس
تفكي��راً ،وأعظمه��م حدس��اً» .ويؤك��د أن
«الديان��ات س��تبقى م��ا بقي��ت البش��رية».
وإن واق��ع احل��ال يؤكد ق��وة حض��ور الدين
«س��لب ًا أو إيجاب��اً» وتالش��ي وج��ود الفك��ر
امل��ادي وانهيار قواع��ده .وخالف ًا ملا س��اد في
أذه��ان الناس ،ف��إن ب��ذور اإلمي��ان والتدين
أخ��ذت تنم��و ف��ي أوس��اط العلماني�ين ،وإن
كان لهم فهمه��م اخلاص للدي��ن الذي قد ال
يقترب من فهم املؤسس��ة الديني��ة ،لكنه ال
ينكر ثواب��ت اإلميان ،وال يدخل��ه في دائرة
الكفر .كم��ا أن اإلمي��ان ومفرداته من صالة
وصي��ام ب��ات مألوف ًا عن��د ش��يوعيني ،حيث
ل��م يع��د «الدي��ن احل��ق» أفي��ون الش��عوب،
ولم يعد التدين س��مة «الرجعي�ين» .كما أن
تواج��د قي��م اإلمي��ان ال ينحصر في ش��رق
األرض ،وإمن��ا معان��اة الغ��رب م��ن «محاك��م
التفتيش» التي أثقلت كاهل الدين هي التي
أبعدت الناس عن التدي��ن لكنهم لم يتركوا
اإلمي��ان بالل��ه وح��ب أنبيائهم ،وهو ش��بيه
ملا يحدث اليوم من تش��ويه لإلس�لام بفعل
فت��اوى التكفيري�ين وإره��اب «اجلهادي�ين».
لذل��ك ال ينبغي االنخ��داع مبظاه��ر التدين
وقش��وره ،واالحتراز م��ن الس��قوط في إثم
تكفير اآلخ��ر واحتقار إنس��انيته ،والتمييز
��ن يعب��د الل��ه ،ف��ـ
��ن يعب��د الدي��ن و َم ْ
ب�ين َم ْ
��ن قارئ للق��رآن والقرآن يلعن��ه» ،وإن
«كم ِم ْ
��ن ضرب��وا الكعب��ة باملنجنيق،
«مس��لمني» َم ْ

ولي��س الذي��ن عب��دوا هب��ل .وحت��ى بعد أن
القت قيم اإلميان عز ًال عن عالم السياسة
في العقود الوسطى من القرن العشرين ،لم
يخل التنظير السياسي احلديث من اجلدل
ح��ول دور الدي��ن ف��ي بن��اء الدول��ة والذي
أنتج قناع��ة بأن أخالقيات اإلميان س��تكون
داعم�� ًا للعم��ل السياس��ي «النظي��ف» ،وق��د
أش��ار غاندي ال��ى ذل��ك قائ�لاً« :إذا فصلت
السياس��ة عن الدين فقدت معناه��ا ..دائم ًا
نحن بحاج��ة ال��ى الض��وء الثابت املس��تقر
الذي يتجسد بضوء اإلميان الديني».
مب��وازاة ذل��ك ،يرج��ع البروفس��ور
هوسنت س��ميث أس��باب األزمة التي مير بها
العالم  -الي��وم  -ال��ى أمور أعم��ق من طرق
تنظي��م احلي��اة السياس��ية واالقتصادية،
ويش��ير الى أن الش��رق والغ��رب يعانيان كل
بطريقته من أزمة فقدان اليقني الديني ،إال
أن د .س��ميث يقدم رأي ًا مرتب��ك ًا في حتديد
أس��باب أزمة اإلميان وبدايتها ،فيرى أنه مع
تدشني عصر النظرة العلمية ،بدأت املعاني
اإلمياني��ة باالنحس��ار ،وفقد عم��وم العالم
البش��ري بع��ده اإلنس��اني .وكأن د.س��ميث
يق��ول أن بداي��ة أزم��ة اإلمي��ان م��ع والدة
عص��ر النهض��ة الصناعي��ة ،وليس��ت من��ذ
عش��رات الق��رون ،فحينم��ا قرأ عيس��ى 
م��ا ال ينبغ��ي أن يك��ون ف��ي وج��وه جم��ع من
ج��اء
أصحاب��ه خاطبه��م  -موبخ�� ًا َ « :-م ْ
��ن َ
ألبـي��ه ِ
ِ
��ن ِ
وأمه
حبه
إلي وما أحبن��ي أكثر ِم ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
وأخواته ،بل أكثر
وإخوته
وامرأته وأوالد ِه
ِ
��ن ِ
لنفس��ه ،ال يق��د ُر ْأن يك��ون تلميذ ًا
حبه
ِم ْ
لي» (إجنيل لوقا) .وبعد س��تة قرون يحدث
الش��يء نفس��ه ،في��روي البخ��اري ع��ن عبد
الله بن هش��ام قال( :كنا مع الن ِبي  وهو
آخذ ب ِ
ِ
ِيد عمر ب��ن اخلطاب ،فَق��ال له عمر:
«يا رس��ول الله َألنتَ َأ َح ُّب ِإل ََّي ِم ْن كل َش��يءٍ
ِإال ِم ْن نفس��ي» .فَقالَ الن ِب��ي « :ال والذي
نفس��ي بِي��د ِه ال يؤم��ن أحدك��م حت��ى أكون
أحب إلي��ه من نفس��ه ومال��ه وول��ده ووالده
والن��اس أجمعني» .فق��ال عم��ر« :فإنه اآلن
والله ألنت أحب إلي من نفس��ي» .فقال :
«اآلن ي��ا عم��ر») .ويذك��ر البخ��اري عل��ى
هام��ش صحيح��ه أن قول��ه « :اآلن ي��ا
عمر؟!» كان توبيخياً!.

يقول س��ماحة آية الله السيد مرتضى
الش��يرازي« :إن اإلنس��ان يبق��ى مح��دود ًا
مهما تعملق في فكره ،فه��و محدود بالتفكير
واالجت��اه والزم��ان وامل��كان واألدوات
واإلمكاني��ات» .فض� ً
لا ع��ن صراع��ات داخل
اإلنس��ان بني قيم العقل واجلهل والفضيلة
والرذيل��ة ،لذل��ك فم��ن املمك��ن أن يق��ع
االخت�لاف ف��ي فه��م الدي��ن ،وبالتال��ي كل
يقول إنّا على «الدين احل��ق» أو إنّا «الفرقة
الناجية»! فإن من املهم تأكيد وجود «أديان
باطلة» ،وهي ليس��ت من «الدين احلق» ،وهو
ما أشار إليه سماحته في كتابه (بحوث في
العقيدة والس��لوك) ،فيذكر أن سبب وصف
القرآن للدين الذي أرس��ل رسوله به بـ«دين
احلق» ،ألن الله يعلم أن البش��ر غارقون في
اجلهل ،لذا ل��م يكت��ف بذكر كلم��ة «الدين»
مف��ردة ،وإال فالدين الذي جاء م��ن الله هو
احلق دون ريب ،ولكن��ه يؤكد ذلك  بقوله
(ودي��ن احلق) ،فق��ال { :هو الذي أرس��ل
رسوله بالهدى ودين احلق}.
وم��ازال الس��ؤال :مل��اذا ل��م يذكر اس��م
اإلمام علي في القرآن الكرمي؟!.
احللقة القادمة :من تاريخ الدين
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بين غديرين

أربعة وعشرون عام ًا فصلت بني غديرين :غدير التنصيب النبوي ،وغدير التنصيب الشعبي ،كان اإلمام
أمير املؤمنني علي بن أب��ي طالب  خاللها ثابت ًا على نهج واح��د ،وبقي محتفظ ًا بحقه القيادي كطاقة
كامنة تتهيأ لإلمساك بزمام األمور ،ثم كطاقة متحركة أمسكت بهذا الزمام ،وقامت بتوجيهه حسب نظرة
استراتيجية متمكنة.

الغدير الأول
كان الغدي��ر األول (ع��ام 11ه��ـ)
إعالن�� ًا النط�لاق مرحل��ة جدي��دة ف��ي
الدي��ن واجملتم��ع على ح��د س��واء ،فلقد
قرر حينه��ا النب��ي األك��رم  أن يضع
أول��ى لبن��ات اس��تمرار نهجه م��ن خالل
اختيار األصلح لقيادة األمة اإلسالمية
من بع��ده .ومن يق��رأ الس��يرة النبوية -
أو مختص��ر ًا عنه��ا  -س��يعلم فور ًا اس��م
املرش��ح للخالف��ة :أول املس��لمني ،وأول
اجملاهدي��ن ،وأول املضح�ين ،و ...واألول
في كل امليادين واملهمات .وهكذا ال تكون
عملية اختيار هذا االس��م بذاته فرض ًا
إكراهي ًا عل��ى الن��اس ،وإمنا ه��ي عملية
تلقائية شأنها ش��أن النبات الذي زرعت
بذرته في األم��س فأصبح بع��د مراحل
النمو شجرة وارفة الظالل.
ثم ص��در ق��رار األم��ة عل��ى العكس
م��ن أنظم��ة احلي��اة واجملتمع البش��ري،
ففضل��ت نبات�� ًا ل��م ينب��ت إال باألم��س
القريب على تل��ك الش��جرة .وارتأت أن
تك��ون صاحب��ة الق��رار ،فانقلب��ت عل��ى
القرار النبوي احلكي��م ،واتخذت قرار ًا
يس��تند إلى حس��ابات مرحلية خاطئة،
لم حتس��ب آللي��ات التاريخ أي حس��اب.
وهكذا لم يج��د القرار النب��وي طريقه
إل��ى التنفي��ذ ،وبق��ي احلاك��م الش��رعي
بعيد ًا عن مهام��ه ومس��ؤولياته التي لم
يك��ن غي��ره الئق�� ًا بتحم��ل مس��ؤوليتها،
وهكذا فشلت األمة في أول امتحان بعد
وفاة نبيها على مستويات عدة منها:
e eفش��ل على مس��توى التكلي��ف الديني:
ع��دم تلبي��ة واج��ب الس��مع والطاع��ة
للتعليمات النبوية.
e eفش��ل عل��ى مس��توى التخطي��ط
االس��تراتيجي :قص��ر النظ��ر والعج��ز
ع��ن حتدي��د األصل��ح لتب�� ّوء منص��ب
القيادة العليا.
e eفش��ل عل��ى مس��توى الكرام��ة
الش��خصية :نك��ث العه��ود وخيان��ة
النبي  بعد وفاته مباشرة.
وهكذا أمضت األمة أربعة وعشرين
عام�� ًا تتخب��ط ب�ين «طخي��ة عمي��اء»

و«ح��وزة خش��ناء» وق��وم «يخضم��ون
م��ال الل��ه خض��م اإلب��ل نبت��ة الربيع»،
بحس��ب كلم��ات أمي��ر املؤمن�ين  ف��ي
اخلطبة الشقشقية.
كل ذلك واإلم��ام صاب��ر ألن الصبر
«أحجى» ،لكن��ه َص َبر «وف��ي العني قذى،
وفي احللق ش��جا» ،وهكذا يك��ون القادة
االستراتيجيون :يصبرون عندما يرون
الري��اح جتري مبا ال تش��تهي الس��فينة،
ولكنهم يظلون مع ذلك يحس��ون مبرارة
جري��ان الس��فينة ف��ي عك��س اجتاهه��ا
املطلوب ،إلى أن يفرض النظام التلقائي
للحي��اة واجملتم��ع قانونه فتع��ود الرياح
إلى سيرتها األولى.

الغدير الثاني
وج��اء ع��ام (35ه��ـ) فع��ادت الرياح
إل��ى س��يرتها األول��ى ،وأحس��ت األم��ة،
بشكل مباشر أو غير مباشر أن االختيار
النبوي ه��و احل��ل ،فمضت إل��ى حاكمها
احلقيقي األقدر عل��ى إدارتها «ينثالون»
عليه «من كل جان��ب»« ،مجتمعني» حوله
«كربيض��ة الغن��م» الت��ي فق��دت راعيها
بق��رار منه��ا ،فوجدت��ه بق��رار التاري��خ،
بع��د أن دفع��ت ضريب��ة التخل��ف دم�� ًا
وما ًال ووقتاً.
بق��ي أمي��ر املؤمن�ين  الثاب��ت
ال��ذي ال يتح��ول ،فأص��ر عل��ى تطبي��ق
(األجندة) األصلي��ة الثابتة املس��تندة
إل��ى التخطي��ط االس��تراتيجي ال��ذي
يفه��م حرك��ة التاري��خ ،واالبتع��اد ع��ن
نه��ج اإلس��راع إل��ى املكاس��ب الس��ريعة
ذات العواق��ب اخلطي��رة ،فط��رح
أدوي��ة م��رة ،لكنه��ا ناجع��ة ،إلص�لاح
م��ا أفس��ده اآلخ��رون ،ولك��ن األم��ة لم
ترغب بتناولها.
وهك��ذا وصل��ت العالقة ب�ين القائد
واألم��ة إل��ى مرحل��ة خطي��رة ،فظه��ر
القاس��طون والناكثون واملارق��ون ،وكلها
ح��ركات انقالبي��ة أرادت ع��ودة األمور
إلى ما كانت عليه إبان النظام الس��ابق،
فطرح أمي��ر املؤمن�ين في مواجه��ة ذلك
مبد ًأ من مبادئ العمل السياسي يستفيد
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من��ه القائد عندم��ا تنقلب علي��ه األمة،
فقالَ «:أم��ا وال��ذي فل��قَ احلب��ةَ  ،وب��ر َأ
وقيام
النس�� َمةَ  ،لوال حض��و ُر احلاض��ر،
ُ
َ
احلُ ّج ِ
الله
��ة بِوجو ِد الناص��رِ ،وما َأخ��ذَ ُ
على العلماءِ َأال ُيقَ��ا ّروا على ِكظَّ ِة ظالم،
��ت حبله��ا على
وال َس��غ َِب َمظل��ومَ ،ألل َق ْي ُ
غاربِه��ا ،ولس�� َق ْي ُت ِ
آخ َر َه��ا بِ�� َك ْأ ِس َأولها،
َ
دنياكم هذه أزه��د عندي من
ُ��م
ْ
و َألل َف ْيت ْ
عفطة َع ْنز!»
وفق ه��ذا املب��دأ ،دخلت قي��ادة أمير
املؤمنني  منح��ى جدي��داً ،فأعلنت أن
القي��ادة التي كان��ت ال تس��اوي (عفطة
عنز) ف��ي الس��ابق ،أصبحت أم��ر ًا تراق
م��ن أجل��ه الدم��اء واألم��وال كواج��ب
تفرض��ه كاف��ة مس��تويات التكلي��ف:
الدين��ي واإلنس��اني واالجتماع��ي
واالس��تراتيجي واألخالق��ي ،فأمض��ى
اإلم��ام  م��ا تبقى م��ن فت��رة خالفته
وهو يكاف��ح ق��وى الرجعية الت��ي وقفت
لتعك��س مج��رى التاري��خ ،وتغ��رس
ب��ذور ًا خبيث��ة ف��ي ترب��ة اجملتم��ع ،إلى
أن استش��هد عل��ى ي��د نبت��ة (التكفي��ر)
اخلبيثة التي ظهرت بوادرها في أيامه،
بع��د أن س��قت بذوره��ا أم��ة ال حتس��ب
حساب ًا للمستقبل.
إن م��ن يتاب��ع مس��يرة أمي��ر
املؤمنني  م��ع األم��ة يجد أن��ه تعامل
معه��ا مبنه��ج الرب��ان اخلبي��ر بتقلب��ات
الري��اح ،فعندم��ا هب��ت الري��اح عل��ى
س��فينته بعك��س م��ا يش��تهي بق��ي ثابت ًا
يتح�ين فرص��ة تغي��ر جهته��ا ،وعندم��ا
حانت الفرص��ة مضى بأقصى س��رعته
وأفرد أش��رعته عل��ى امتداده��ا قاصد ًا
وجهت��ه الت��ي ل��م تتغي��ر ،لك��ن الري��اح
ع��ادت فانقلب��ت ،أم��ا ه��و فظ��ل الثاب��ت
وأص��ر عل��ى تأكي��د حقيق��ة مهم��ة :أن
الري��اح دون س��فينة تظ��ل مج��رد رياح
دون اس��م أو هوية ،أما الس��فينة ،وعلى
رأس��ها ربانه��ا القدي��ر ،فهي التي س��وف
يتذكرها التاريخ ويشيد بإجنازاتها.

٭ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
٭ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

