
مظاهر العجز
 ف��ي ظ��ل عدي��د األزم��ات الت��ي تعيش��ها 
أص��وات  تتصاع��د  املس��لمني  ب��اد  معظ��م 
املطالب��ة ب��� »التغيير واإلص��اح«، وف��ي أيام 
االحتف��اء بعاش��وراء )ذك��رى ال��دم والقيم( 
عادة ما تكون تلك األصوات أكثر وضوحًا، ال 
س��يما وأن اجملتمع الذي ميلك رصي��دًا إميانيًا 
وإنس��انيًا لي��س ل��ه إال التفاع��ل م��ع دع��وات 
اإلص��اح، حينه��ا يتق��دم العلم��اء واملفكرون 
واملثقفون بتحديد »ال��داء« ووصف »الدواء« 
لغرض تأمني مواجهة حكيمة مع قوى الظلم 
واالنحراف والفس��اد، للشروع بإصاح العباد 
وإعم��ار الب��اد، وهو ما ح��دث في عاش��وراء، 
فلقد بيَّن احلس��ني  األمور كما هي، وكشف 
للمجتمع عن احلل الذي ال بد منه، وهو يعلم 
الت��ي  الدم��اء  وأن  جس��ام،  التضحي��ات  ب��أن 
س��تراق هي أزكى الدماء، وأن األس��ر سيطال 

سيدات املسلمني واملسلمات!.
األمم  مت��ر  أن  التاري��خ  س��ن  م��ن  إن 
واحلضارات بحاالت م��ن الضعف أو االنكفاء، 
وإن م��ن مظاه��ر العج��ز ال��ذي يصي��ب واق��ع 
األم��ة الدين��ي أو الثقاف��ي، أواًل: اخلضوع ملا 
هو موجود فلي��س باإلم��كان أفضل مم��ا كان، 
ول��و كان��ت األم��ة تعي��ش انتكاس��ات وأزمات. 
ثاني��ًا: استس��هال واق��ع األم��ة وه��ي ت��راوح 
خارج منظوم��ة التنافس م��ع األمم املتقدمة. 
ثالث��ًا: فق��دان اخلط��اب الدين��ي أو الثقاف��ي 
أثره ف��ي احلض��ور ودوره في التأثي��ر. رابعًا: 
التوجس م��ن اإلصاح خش��ية الوص��ول الى 

»انهيار أكبر«.
حينم��ا »ورث« يزي��د ب��ن معاوي��ة ع��رش 
اإلميان��ي  الواق��ع  أزم��ات  تفاقم��ت  اخلاف��ة 
واحلياتي ودخلت أمة اإلسام مرحلة »املوت 
الس��ريري«، لذلك كان ال بد م��ن املواجهة في 
كرباء، فاحل��رب ح��رب قيم ووج��ود، حيث 
أكد سيد الشهداء  أن األمة التي يعشعش 
مهزومة«وف��ي  »أم��ة  أوس��اطها  ف��ي  الفس��اد 
طريقه��ا ال��ى االضمح��ال، وأن األم��ة الت��ي 
به��وان  وتش��عر  ذاته��ا  م��ع  تناقض��ًا  تعي��ش 
أمام غيره��ا حتتاج ال��ى »تغيي��رات جذرية« 
والسياس��ية  االجتماعي��ة  املس��تويات  عل��ى 
واالقتصادي��ة والديني��ة، وه��و م��ا انطلق به 
اإلمام احلس��ني  من كرباء، وه��و ما فعله 
أمي��ر املؤمن��ني عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  م��ع 
أول س��اعة من اختي��ار األمة له ف��ي املدينة. 

}َوُقِل اْعَمُلوْا{.
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عام جديد.. والسنة 19
األول  طرفه��ا  اإلمي��ان  معادل��ة   
)العبادات( وطرفها اآلخر )املعامات(، 
وهذا الطرف يتجلى مبا يعكسه التدين 
م��ن س��لوكيات وم��ا ينج��زه م��ن مناف��ع 
للناس ف��ي مج��االت احلياة كاف��ة. وما 
يعان��ي من��ه معظم املس��لمني م��ن أزمات 
متفاقم��ة أنتج��ت أس��ئلة كبي��رة حول 
)س��امة دي��ن( اإلنس��ان، ال س��يما وأن 
التغيي��رات التي يش��هدها العالم بدأت 
تفرض واقعية جديدة تدعم تعظيم 
منظوم��ات  مناق��دة  ف��ي  العق��ل  دور 
ديني��ة وفكري��ة وإيديولوجي��ات، كم��ا 
مري��ع  انكش��اف  الي��وم  العال��م  يش��هد 
اإلنس��انية  تش��وهاتها  ب��دت  ألف��كار 

واألخاقية واضحة. وال ش��ك أن غياب )النقد الذاتي( ع��ن أي مفصل من مفاصل 
طائفة ما أو مجتمع ما فإنه س��يفتح ثغرات وس��يفرز أزمات، في الوقت الذي )النقد 
الذاتي( م��ن صميم )تدين اإلنس��ان(، فقد أوصى الرس��ول األعظ��م  الثائر أبي 
ذر الغفاري : )يا أبا ذر: ال يكون الرجل من املتقني حتى يحاس��ب نفس��ه أشد من 
محاسبة الشريك ش��ريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، 
أمن ح��ال أو من ح��رام؟!(. وم��ع إطالة الع��ام الهج��ري اجلديد تس��تهل )أجوبة 
املسائل الشرعية( سنتها اجلديدة بتقدمي وجهات نظر في )النقد والنقد الذاتي( 
إميانًا منها بأن التفرغ الى نقد اآلخر دون نقد الذات خداع للذات، ومن خداع الذات 
جتميلها، وجتميل الذات وتس��ويف مس��اءلتها تدمي��ر لها، وإن االنتص��ار على الذات 
سبيل لانتصار على اآلخر )الهمجي/ االنتهازي/ التسلطي/ التكفيري/ اإلرهابي(. 
يقول س��يد الش��هداء اإلمام احلس��ني : )كف��ى باملرء غش��ًا لنفس��ه أن يبصر من 
الناس ما يعم��ى عليه من أمر نفس��ه أو يعي��ب غيره مبا ال يس��تطيع ترك��ه أو يؤذي 
جليسه مبا ال يعنيه(.. وألن اجملتمع اإلنساني بات مقتنعًا بأن انعدام العدالة في أي 
مكان يهدد العدالة في كل مكان، فإن من املهم أن تأخذ قيم )النقد الذاتي( تقديرًا 
جديًا في وعي املس��لمني وأعمالهم اليومية وخططهم املس��تقبلية، إذا أراد املسلمون 
تغيير أوضاعهم املأزومة والبائسة والفاسدة، وإال فإن التغيير - كما يقول سماحة 
املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي  - الذي يجب أن يحصل )قد( 
يأتي من اخلارج وضم��ن أجندة )قد( ال تتفق مع مصالح املس��لمني.}َفيومئٍذ ال ينَفع 

الذين ظلموا معذرتهم وال هم يستعتبون{.
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�شند زيارة عا�شوراء
سند  »إن  ال��ب��ع��ض:  ي��ق��ول  س: 
زيارة عاشوراء ضعيف وحيث إّن خبر 
أن  فالنتيجة  حجة  غير  الضعيف 
زي��ارة ع��اش��وراء ه��ذه غير حجة، فا 
وال  الفقه  في  ال  بها  االحتجاج  ميكن 

في العقائد«؟
ج: زي��ارة عاش��وراء قوي��ة، فإنه��ا 
من احلدي��ث القدس��ي ال��ذي ن��زل به 
جبرئي��ل األم��ني من عن��د الل��ه تعالى 
عل��ى الرس��ول الك��رمي، وق��د ذكره��ا 
صاحب البح��ار ف��ي م��زاره، وذك��ر لها 

عدة مصادر، فليراجع.

الت�شابيه
أعمال  تقام  منطقتنا  في  س: 
محرم  عشرة  في  السبايا  تشبيه 
التشبيه  قافلة  وتسير  احل���رام، 
في األزقة بني البيوت للتأثير على 
ال��ن��اس، وذل���ك م��ن خ��ال تصوير 
وبنات  البيت  أه��ل  على  ج��رى  م��ا 
ملشاهدة  الناس  ويخرج  الرسالة، 
في  رأي��ك��م  ه��و  فما  القافلة.  ه��ذه 
املتعلقة  والتمثيليات  التشبيهات 

بقضية اإلمام احلسني ؟
ب��ل  جائ��ز  املذك��ور  التش��بيه  ج: 
مس��تحب وفي��ه أج��ر جزي��ل وث��واب 
كبي��ر، ألن��ه م��ن الش��عائر احلس��ينية 
التي تبعث عل��ى إحياء نهض��ة اإلمام 
اإلنس��انية،  وأهداف��ه    احلس��ني
الل��ه  ش��عائر  وإبق��اء  الدي��ن  وإقام��ة 
تعالى غض��ة وقوية، فتكون مش��مولة 
لقوله تعالى: )ومن يعّظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب( احلج:32، نعم 
يجب أن ال يكون هت��ك، ولذلك ينبغي 
إظه��ار الش��بح ملن يق��وم بتمثي��ل هذه 
الشخصيات، وأن يتمتع مبزايا خاصة 
من اإلمي��ان والتق��وى واألفضلية، وأن 

يكون ذا سمعة طيبة عند الناس.

المحفظة الجلدية
س: احملفظة اجللدية املصنعة 
أثناء  حملها  يجوز  ال  ال��غ��رب  ف��ي 
اجل��ل��د  م���ن  ك���ان���ت  إذا  ال���ص���اة 
إذا  ��س  ُت��ن��جِّ ه��ل  ول��ك��ن  الطبيعي، 
هنا  وهل  سارية؟  رطوبة  أصابها 
اللحم  امل��أك��ول  ف��رق بني احل��ي��وان 
بالنسبة  احل��ك��م  وم���ا  وغ���ي���ره؟ 
-أعزكم  اجللدي  واحل��ذاء  للنعال 

الله-؟
ج: اجلل��د الطبيع��ي املس��تورد م��ن 
ينّج��س  االس��امية  غي��ر  البل��دان 
رطوب��ة  هن��اك  كان��ت  إذا  ماقي��ه 
مس��رية، وال فرق بني احليوان املأكول 
اللحم وغي��ره، وال فرق ب��ني احملفظة 

والنعال واحلذاء وغيرها.

فر�شاة الخباز
أن  ال���ن���اس  م���ن  س��م��ع��ن��ا  س: 
العجينة  يصنع  ع��ن��دم��ا  اخل��ب��از 
يدهنها بفرشاة، وأن هذه الفرشاة 
م��ص��ن��وع��ة م���ن ش��ع��ر اخل��ن��زي��ر، 
من  حكم  وم��ا  صحيح؟  ه��ذا  فهل 
من  مصنوعة  أن��ه��ا  يعلم  يكن  ل��م 

شعر اخلنزير؟
ج: ال يجوز استعمال الفرشاة التي 
حتت��وي عل��ى ش��عر اخلنزير ف��ي أمور 
يش��ترط فيه��ا الطه��ارة، علم��ًا بأنه ال 
إشكال إذا لم يحصل اليقني بكونها من 

شعر اخلنزير.

تطهير الفرا�ش
ع��ني  إزال��������ة  مت����ت  إذا  س: 
ثم  متنجس  ف��راش  عن  النجاسة 
ُطهر بوساطة عصر الفوطة عليه 
من  ال بد  أم  تطهيرًا  هذا  يعد  فهل 
صب املاء؟ وما العمل إذا كنا نعمل 
مقدار  ما  الفوطة؟  عصر  بوساطة 
املاء القليل؟ نعلم أنه أقل من الكر، 
ولكننا نقصد لو أردنا تطهير مكان 
ك��أس  ص��ب  يكفي  ف��ه��ل  متنجس، 
لتطهيره؟ -م��ث��ًا-  عليه  امل��اء   م��ن 

نهضة.. وبناء الذات

بكل  »عاش��وراء«  يطل  جديد  من 
أح��زان��ه ال��ت��ي م��ا غ��اب��ت ي��وم��ًا منذ أن 
احلرام  احمل��رم  من  العاشر  في  تفجرت 
األح��زان  تلك   ،61 الهجري  ال��ع��ام  م��ن 
بأبشع  مأساتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��دام��ي��ة 
فكان  وظلمًا،  توحشًا  وأكثرها  الصور 
في  أث����رًا   - وس��ت��ب��ق��ى   - ت��ك��ون  أن  ل��ه��ا 
ال���وج���دان، ح��ت��ى ي��ح��ت��ار امل���رء م��ا بني 
عواطف  بحر  عند  والوقوف  االجن��رار 
ع���اش���وراء وب���ني ال��ت��أم��ل ف��ي امل��واق��ف 
التي  السامقة  واألخاقية  اإلنسانية 
األنبياء  ب��دم��اء  ال��ش��ه��داء  سيد  كتبها 
ابن  آخ��ر  وجسدها  كرباء،  أرض  على 
خالدة،  وعبرًة  صاحلًا  عمًا  نبي  بنت 
ف��ي��م��ا ك���ان اإلم����ام )زي����ن ال��ع��اب��دي��ن( 
جسده  هد  أن  بعد  املنتَظر  دوره  ينتظر 
وال��س��ي��دة )احل����وراء( تراقب  امل���رض، 
امل���أس���اة ت��ل��و امل���أس���اة وال��ش��ه��ي��د بعد 
تفاصيل  شهد  مكسور  بقلب  الشهيد 
أبرار  هاشميني  أجساد  تقطيع  مجزرة 
حتن  عينها  ظلت  وق��د  أح���رار،  وعّب�اد 
فيما  العباس(،  الفضل  )أبي  املغوار  الى 
الله  عبد  أبي  عزيزها  الى  ة  منشدَّ هي 
جبار  وتدعو  بدمائه،  ج  املضرَّ احلسني 
أن  جميل  بصبر  واألرض���ني  السماوات 

يتقبل القربان.
أح����زان ع���اش���وراء واالن��ت��م��اء ال��ى 
واملؤمنة  املؤمن  يدفعا  أن  بد  ال  كرباء 
لسيد  حبه  ع��ن  العملي  التعبير  ال��ى 
بالكلمة  ذل���ك  وي���ك���ون    الشهداء
واالرت��ق��اء  ال��ص��ال��ح،  وال��ع��م��ل  الطيبة 
بوعيه وتقواه، وتشذيب خلقه وسلوكه، 
وزيادة علمه ونظم أمور دنياه وآخرته، 
وقول كلمة حق عند كل حاكم فاسد أو 
عالم سوء، وأعمال تنفع الناس ف�»خير 

الناس من نفع الناس«.
ثورة  عاشوراء  نهضة  كانت  ومثلما 
واالستبداد  والرذيلة  الظلم  دولة  على 
ك��ان��ت - وس��ت��ب��ق��ى - دع��وة  وال��ف��س��اد 
والتغيير  والنقد  وال��ت��ق��ومي،  للتقييم 
نداء  فإن  والرفاه،  واحلرية  واإلص��اح، 
ومنذ  ينصرني«  ناصر  من  »أما  النصرة 
أن أط��ل��ق��ه إم���ام األت��ق��ي��اء واألح����رار 
-حيث وقف وحيدًا أمام جيش العتاة - 
احلية  ال��ض��م��ائ��ر  ف��ي  م��دوي�����ًا  سيبقى 
االنتصار  الستكمال  األبية  والنفوس 
على  احلفاظ  خال  من   - وغدًا  اليوم   -
البشرية  أمور  وإصاح  الدين،  استقامة 
وفتاوى  البغي  سيوف  انتهشتها  أن  بعد 
األن�����ا  ع��ّب��اد  عليها  وج��ن��ى  ال��ت��ك��ف��ي��ر، 

واجلاه واملال.
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ال  ال�������ف�������راش  ل���ت���ط���ه���ي���ر  ج: 
 ب�����د م�����ن ال����ق����ي����ام ب���أم���ري���ن:
منه  ال��ن��ج��اس��ة  ع���ني  إزال�����ة   -1
 ب���ال���ك���ام���ل ب�����أي ط����ري����ق ك����ان.
2- ثم صب املاء القليل على املكان 
املوضع،  يستوعب  بحيث  املتنجس 
منه  ج��زء  ال��ى  ج��زء  من  ينتقل  أو 

كمسحه بفوطة مبتلة ببلل مسٍر.

اآيات ال�شجود
س: ما حكم قراءة آيات يجب 
متاح  غير  مكان  في  السجود  فيها 
وأماكن  كالسيارة  السجود:  فيه 

الفصول الدراسية؟
ج: يعتب��ر حتقق مس��مى الس��جود 
ف��إذا  الواجب��ة،  الس��جدة  أداء  ف��ي 

أمكنه ذلك فيجوز، وإاّل فا.

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

الله تعالى؟
أن  الش��ريف:  احلدي��ث  ف��ي  ج: 
الله تعالى بالنس��بة إل��ى عبده املؤمن 
كالطبيب بالنس��بة إلى املريض، فكما 
ال يعط��ي الطبيب ما يش��تهيه املريض 

وإمنا يعطي��ه ما هو بصاحل��ه، فكذلك 
املؤم��ن ال يعطي��ه الل��ه م��ا يري��ده، بل 
يعطي��ه م��ا ه��و بصاحل��ه، وف��ي دعاء 
االفتتاح: )ولع��ل الذي أبط��أ عني هو 
خير لي لعلمك بعاقبة األمور(، مضافًا 
إل��ى م��ا ورد ف��ي الرواي��ات الش��ريفة 
من التأكي��د عل��ى أن يفّوض اإلنس��ان 
أمره ومس��تقبله كل��ه إلى الل��ه تعالى، 
م��ا  عل��ى  ويصب��ر  برض��اه،  ويرض��ى 
ل��ه. وااللت��زام يومي��ًا بقول:  قس��مه 
)أس��تغفر الله ربي وأت��وب إليه( مائة 
مرة صباح��ًا ومائ��ة مرة مس��اًء بنية 
أن يقض��ي الله حاجتِك مفيد إن ش��اء 

الله تعالى.

ين والخم�ش الدَّ
شخص  ه��ن��اك  ك���ان  إذا  س: 
ش��راء  أج��ل  م��ن  للبنك  دي��ن  عليه 

منزل، فهل عليه خمس؟
ي��ن ال مينع من وجوب  ج: وجود الدَّ
خم��س أرباح��ه، مبعن��ى: أن لإلنس��ان 
أن يدف��ع أقس��اط الدي��ن م��ن أرباحه 
أثن��اء الس��نة اخلمس��ية، ف��إذا حل��ت 
عن��ده  وكان  اخلمس��ية  س��نته  رأس 
م��ن أرباح��ه مقداٌر م��ن األم��وال وجب 
تخميس هذه األم��وال إذا كانت زائدة 
على مخّم��س الع��ام املاضي حت��ى وإن 

ين لم يوّفه بعد. بقي شيء من الدَّ

تخمي�ش الذهب
الذهب  م��ن  كمية  ع��ن��دي  س: 
أي:  مستعملة،  مثقااًل   40 تقريبًا 
هل  واآلخ����ر،  احل���ني  ب��ني  ألبسها 

عليها خمس أم ال؟
ج: لي��س عليها خم��س إذا كان لِك 
رأس س��نة خمس��ية وتعطني اخلمس، 
نع��م لو ل��م يك��ن لإلنس��ان رأس س��نة 

خمسية فعليه أن يعمل بأمرين:
س��نة  رأس  لنفس��ه  يجع��ل  أن   -1
أموال��ه  خم��س  ويخ��رج  خمس��ية 
النقدي��ة وم��ا هو ف��ي حك��م النقد من 

األموال غير املستخدمة في املؤونة.

استفتاءات

من وقائع الشهر - 2

º في هذا اليوم سنة 61 هـ 
وصل سيد الشهداء اإلمام 
الحسين  مع أهل بيته 
وأصحابه الى أرض كربالء، 
وقال  في هذا اليوم: 
)اللهم اجعل لنا ولشيعتنا 
منزالً كريماً، واجمع بيننا 
وبينهم في مستقر من رحمتك 
إنك على كل شيء قدير(.

2
01
0

محرم احلرام

كانون األول

 1432ه 3



2- يصال��ح املرج��ع أو وكيل��ه على 
األم��وال املس��تخدمة في املؤون��ة مثل 

احللّي واملابس واألثاث ونحوها.

الطعام الحرام
احملرمة  األطعمة  آث��ار  ما  س: 
امل��ت��م��ث��ل��ة ف��ي ال��ل��ح��وم احل��م��راء 
بطريقة  امل��ذك��اة  غير  وال��دج��اج 
ش���رع���ي���ة ع���ل���ى اجل����س����م؟ وه���ل 
ي��ت��رت��ب ع��ل��ى أك����ل ال��ل��ح��م غير 
إذا  معنوي  أو  تكويني  أثر  املذكى 
على  مبنيًا  اللحم  لذلك  أكله  كان 
بلد  في  وأنه  املسلمني  سوق  قاعدة 
إسامي، ثم تبني فيما بعد أن ذلك 
مذكى؟  يكن  لم  أكله  ال��ذي  اللحم 
سوق  بأن  االعتبار  بعني  األخذ  مع 
املسلمني ترد إليها حلوم أخرى من 

دول أجنبية غير مسلمة.
ج: كل شيء حرام ش��رعًا ويتعمد 
اإلنس��ان تناوله يكون ل��ه آثار وخيمة 
عل��ى روحه وجس��ده ودني��اه وآخرته، 
وأما في غير صورة العلم والتعمد، فا 
يكون مثل ذل��ك، نعم مع علم اإلنس��ان 
ويقين��ه ب��أن س��وق املس��لمني يس��تورد 
اللح��م م��ن ب��اد غي��ر إس��امية، ففي 
ه��ذه الص��ورة ال يج��وز األكل إال بع��د 

االطمئنان بالتذكية.

حف الحاجب
منا  إدارة اجل��وازات تطلب  س: 
تصوير دائرة الوجه كاملة، ورمبا 
تكون املرأة قد حّفت حاجبيها، هل 
غير  بأنها  علمًا  زينة؟  هذا  يعتبر 
لو  احلكم  وما  الفعل،  لهذا  قاصدة 
صورة  ألجل  احلف  قاصدة  كانت 

اجلواز للظهور مبظهر حسن؟
ج: إذا ع��ّد الع��رف ذل��ك زين��ة فا 
يجوز، س��واء قصدته أم ل��م تقصده، 

وإال فجائز.

الرياء
ي��ق��وم��ون  ال���ن���اس  ب��ع��ض  س: 
ب���األع���م���ال ال���ص���احل���ة ل��ل��ري�����اء 
والصاة،  الصدقة  مثل  معة،  والسُّ
بالذكر  ال��ص��وت  رف���ع  ذل���ك  وم���ن 
ليسمعه  القرآن  وق��راءة  والدعاء 
اآلخ��������رون ف��ي��ع��ج��ب��وا ب�����ه، أو 
إلى  اخلير  من  فعله  عّما  يتحدث 
اآلخ��ري��ن... إل��خ، ف��إذا ك��ان العمل 
لهذا الهدف باطًا شرًعا، فهل هذا 
حّد  في  ح��رام  النية  بهذه  العمل 

ذاته؟ وهل املرائي آثم؟
ج: املرائ��ي يتحّم��ل أعب��اء العم��ل 
وعناء العبادة، ومع ذلك يحرم نفس��ه 
م��ن الث��واب واألج��ر، فعمل��ه الصال��ح، 
وعباداته الش��رعية لوال الرياء كانت 
طاع��ة، لك��ن بالري��اء احل��رام أبط��ل 
طاعته، ولذلك فهو أيض��ًا آثم وعاص 
لقوله تعال��ى: )وال تبطل��وا أعمالكم( 

سورة محمد ص:آية 33.

التبرع بمبلغ الحج والزيارة
السفر  مبلغ  دف��ع  حكم  ما  س: 
السفر  أو  احل���رام  الله  بيت  حل��ج 
ألح��د    املعصومني ل����زي����ارة 
يحج  لم  الذي  املؤمنني  أو  األقارب 

أو لم يزر املعصومني ؟
األج��ر   ف��ي  ويش��اركه  جّي��د  ج: 

والثواب.

الأموال الم�شروقة
ن��ق��ودًا من  س: ش��خ��ص س���رق 
مبالغ  وه��ي  ال��ن��اس  م��ن  مجموعة 
رده���ا  ي��س��ت��ط��ي��ع  وال  ب��س��ي��ط��ة، 
مع  اإلح�����راج،  بسبب  ألص��ح��اب��ه��ا 
معه  ي��ج��ل��س  ب��ع��ض��ه��م  أن  ال��ع��ل��م 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر، ف��ه��ل ي��ج��زئ أن 
يتصدق بها عنهم في مشروع بناء 
مسجد؟ حيث إن بعض األشخاص 
أو  دوالر  م��ث��ل  ضئيلة  م��ب��ال��غ  ل��ه 
سرقها  قد  وك��ان  دوالرات،  ثاثة 

عند أيام البلوغ األولى؟

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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استفتاءات

من وقائع الشهر - 4

º في هذا اليوم سنة 61هـ 
خطب ابن زياد بأهل الكوفة، 
ودعاهم لقتال اإلمام 
  أبي عبد الله الحسين
مستندًا الى فتوى انتزعها 
من شريح القاضي.



م��ع  به��ا  التص��دق  يج��زئ  ال  ج: 
معرفة أصحابه��ا أو ورثتهم، بل يجب 
ول��و  له��م  وإيصاله��ا  إرجاعه��ا  علي��ه 
بعنوان الهدية أو جعلها في حس��ابهم 
إخباره��م  يل��زم  وال  ذل��ك،  ونح��و 

بأنها مسروقة.

النذر
ال  ل��ك��ن��ي  ن��������ذور،  ع���ل���ي  س: 
فقط  ك��ث��ي��رة،  ولعلها  أت��ذك��ره��ا، 
أت���ذك���ر ب��ع��ض��ه��ا، وح���ت���ى ال��ت��ي 
بها  أف��ي  أن  أستطيع  ال  أت��ذك��ره��ا 
ميكن  فهل  الظروف،  لبعض  نتيجة 
يسامحني  أن  امل��رج��ع  لسماحة 
بعدها  أن���ذر  ال  أن  ع��ل��ى  ويحلني 
وهل  ب��ه؟  وأف��ي  إاّل  جديد  ن��ذر  أي 
بالنذور  ال��وف��اء  ع��دم  أن  صحيح 
الرزق  وقلة  املعيشة  ضيق  يسبب 
بالدين  واالبتاء  املرض  وانتشار 

وغيرها من البايا؟
ج: ل��و كان الن��ذر جامعًا لش��روط 
الصحة، فإنه يجب الوفاء به باملقدار 
املمك��ن واالس��تغفار لغي��ر املمك��ن ومل��ا 
نس��يه من��ه، علم��ًا ب��أن ت��رك الوف��اء 
بالن��ذر له آث��ار س��يئة على اإلنس��ان، 
نعم ل��و كان اإلنس��ان قد ن��ذر من دون 
أن يأخذ إذن والده، فيمك��ن لوالده أن 
يفك نذره وعهده وميينه، فإذا قال له 
الوالد: فككت ن��ذرك، انح��ّل نذره وال 
شيء عليه، وكذا الزوجة لو نذرت با 

إذن من زوجها، فله أن يفك نذرها.

الجرجير
س1: ما حكم أكل اجلرجير؟

ل��زوم  األدل��ة  م��ن  يس��تفاد  ج1: 
وأم��ا  لي��ًا،  اجلرجي��ر  أكل  اجتن��اب 
نهارًا فا بأس ب��ه، وكذل��ك العاج به، 
والرواي��ات الناهي��ة لعله��ا وردت عل��ى 
س��بيل التقية، أو محمولة على قضايا 
خارجي��ة لظهوره��ا، ونصي��ة معارضها 
تل��ك،  ف��ي  ال��وارد  التعلي��ل  نف��ي  م��ن 

والله العالم.

امل��ذك��ور  اجل��رج��ي��ر  ه��ل  س2: 
اجلرجير  نفسه  هو  ال��رواي��ات  في 
األسواق؟  في  األيام  هذه  املوجود 
صحيحة  ال���رواي���ات  ه���ذه  وه���ل 
التناقض  هذا  ومل��اذا  بها؟  ويؤخذ 
ف��ي ال���رواي���ات ال��ت��ي ت��خ��ص ه��ذه 

النبتة بالذات؟
ج2: نعم حسب الظاهر اجلرجير 
هو نفس��ه املوجود حالي��ًا وال يختلف، 
وأما اخت��اف الرواي��ات فيه��ا فيعرف 

جوابه مما سبق.

هبة الرحم
بأن  أرض��ًا  لولده  وهب  من  س: 
متتلكها  لك  األرض  ه��ذه  ل��ه:  ق��ال 
للرحم  هبة  ه��ي  ه��ل  م��وت��ي،  بعد 
الوالد  هبة  حني  من  الولد  ميتلكها 
فا  ال��وص��ي��ة  بحكم  ه��ي  أم  ل���ه، 

ميتلكها إال بعد موته؟
ج: نع��م ه��ي بحكم الوصي��ة - في 
فرض الس��ؤال - والوصية ال تنفذ إال 
في ثلث م��ا تركه املوص��ي، أي ال تنفذ 

فيما زاد على الثلث.

زيت ال�شمك
األطعمة  ت��ن��اول  حكم  م��ا  س: 
احمل���ت���وي���ة ع���ل���ى زي�����ت ال��س��م��ك 

)كاألدوية مثًا(؟
ج: زي��ت الس��مك تابع ف��ي احللّية 
كان  ف��إن  نفس��ه،  للس��مك  واحلرم��ة 
الس��مك ذا فلس، فزيته حال وكذلك 

الطعام احملتوي عليه، وإال فا.

الجالتين
ال��ط��ع��ام  س: ه��ل ي��ج��وز أك���ل 

احملتوي على اجلاتني احليواني؟
ج: إذا كان اجلات��ني احليواني من 
باد غير إسامية فحرام أكله إاّل إذا 

كان من عظم حيوان مأكول اللحم.

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

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 

أجوبة المسائل الشرعية

استفتاءات

من وقائع الشهر - 25

º في مثل هذا اليوم سنة 
94هـ استشهد اإلمام 
علي بن الحسين زين 
العابدين  عن 57 سنة 
بسم دّسه إليه الوليد بن 
عبد الملك، ودفن  في 
البقيع الى جنب عمه اإلمام 
الحسن المجتبى ، وهدم 
قبره الشريف عصابة من 
التكفيريين قبل 88 عاماً.
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أجوبة المسائل الشرعية

ee ،كان حبي��ب ب��ن مظاه��ر األس��دي وش��مر ب��ن ذي اجلوش��ن كالهما م��ن مدين��ة واحدة 
وعاش��ا معًا س��نوات طويلة، ولكن ش��تان ما بني عاقبتيهما وما آل إليه أمر كل منهما في يوم 
عاش��وراء. فهذا ُختمت حياته وهو في صف اإلمام احلسني  ومعس��كره، وذاك انتهى به 
األمر ألن يكون في زمرة أعدائ��ه وقاتليه. وكان زهي��ر بن القني رجاًل عثمان��ّي الهوى، وكان 
وهب نصراني��ًا، في بداية أمرهم��ا، ولكنهما بلغا في عاش��وراء منزلة بحيث ص��ارا ضمن من 
وق��ف - ويقف - املالي��ني أمام قبوره��م ويخاطبونه��م بالقول: »بأب��ي أنتم وأم��ي«. وفيهم 
العلماء واحملّدث��ون واملؤمنون فضاًل ع��ن عامة الناس. ه��ذا في حني لم يحظ بهذا الش��رف 
الرفيع أش��خاص كانوا يع��ّدون من الش��يعة مث��ل عبيد الل��ه بن احل��ّر اجلعفي، ال��ذي دعاه 
اإلمام احلس��ني  كما دعا زهي��رًا، ولكنه لم يل��ّب دعوة اإلم��ام ومال عنه، فخس��ر الدنيا 
واآلخرة، وال ُيعلم اآلن ما هو مصيره األليم، وفي أّي عذاب يقيم حتى أبد اآلبدين؟! وفي 
كل س��نة يحدث ما حدث باألمس نفس��ه )أي في ع��ام 61 ه�(، فهناك من خ��دم وضحى في 
 ، وبذل اجلهد في سبيل إقامة شعائره التي هي من شعائر الله  طريق اإلمام احلسني
وهناك من صنع املش��اكل ووضع العراقيل في طريق هذه الشعائر، وآذى، واستهزأ باملقيمني 
لها، فسقط في الفتنة، ولم يكن من املش��مولني بدعاء اإلمام احلسني  في قنوته، والذي 
نقله النائ��ب اخلاص الثال��ث لإلم��ام احلج��ة ، إذ روي أن س��يد الش��هداء  كان يقول 
في قنوته: »وأعذ أولي��اءك من االفتتان ب��ي«. أي: ارحم ي��ا إلهي الش��يعة وأولياءك بأن 
حتفظهم من الس��قوط في االمتح��ان الصعب بس��ببي. وإنني ل��م أر في أي دع��اء من أدعية 

املعصومني  مثل هذا املضمون.
ee لقد س��قط في حادث��ة عاش��وراء ويس��قط فيه��ا كثي��رون، حتى مم��ن كانوا ُيع��دون من 

أتباع أهل البي��ت ، ليس في عامها األول فحس��ب، بل ف��ي كل عام، وفي هذا الع��ام أيضًا، 
وف��ي األع��وام الالحق��ة، حت��ى قي��ام الس��اعة. وأول طائفة س��قطت ف��ي قصة عاش��وراء 
ه��م أكثر م��ن ألف ش��خص دخلوا مع س��يد الش��هداء  إل��ى كرب��الء، وكانوا مم��ن يصلون 
خلف اإلم��ام، ويقبلون يديه، ويس��ألونه عن مس��ائلهم الش��رعية، فكانوا على اس��تقامة في 
االعتقاد باإلمام احلسني  إلى ليلة عاشوراء، إال أنهم س��قطوا في تلك الليلة بخذالنهم 
اإلمام احلس��ني  وتفرقهم عن��ه، ألنهم لم يع��اذوا من ه��ذا االفتتان، فأخ��ذوا ينفرطون 
من حول��ه جماعات جماع��ات. ولكن جنح ف��ي هذا االمتح��ان الصع��ب القليل م��ن أتباع أهل 
البيت ، وهم القلة الباقي��ة مع اإلمام ، إذ أعاذهم الله م��ن االفتتان به. واالعاذة من 
هذا االفتتان بحاجة إلى ش��يئني، األول: الدع��اء، والثاني: العمل. فقد ق��ال الله : »قل 
ما يعب��أ ِبكم ربي ل��وال دعاؤكم«. وقال : »وَأن ليس لإلنس��ان ِإال ما س��عى«. م��ا يعني أن 
األمرين مطلوبان معًا، صحيح أن اإلمام احلسني  دعا لنا، ولكن يجب علينا أيضًا أن نهتم 

انتماٌء واهمٌ

إضاءات من محاضرة
 لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

لإلرهاب دين!

يراد  شعارات  برفع  تاريخنا  حفل 
يكن  ولم  املعلنة،  الغاية  غير  غايات  بها 
الشعارات،  تلك  أول  عثمان«  »قميص 
ولن يكون آخرها شعار »مقاومة احملتل« 
في العراق، ومن قبل شعار »اإلسام هو 
تبدو  األول��ى  للوهلة  مصر.  في  احل��ل« 
حسنة  ل��ه«  دي��ن  ال  »اإلره���اب..  مقولة 
تعبر  ال  مقولة  وألنها  والغاية،  املضمون 
دين،  له  اإلره��اب  إن  حيث  احلقيقة  عن 
فإن مقولة »اإلرهاب.. ال دين له« تكون 
وعي  تزييف  في  يستثمر  قد  »ش��ع��ارًا« 
مساعي  على  الفكري  والتمويه  الناس 

مكافحة اإلرهاب.
ال��ت��ي تقع  ال��ع��م��ل��ي��ات اإلره���اب���ي���ة 
تنظيم  ت��ب��ن��اه��ا  ال��ع��ال��م  ب���ل���دان  ف���ي 
وجميع  أخ���رى،  وتنظيمات  ال��ق��اع��دة 
وغيرها  ال��ق��اع��دة   - التنظيمات  ه��ذه 
فهم  وعناصرها،  قياداتها  معروفة   -
ل��ي��س��وا م��ن ك��وك��ب امل���ري���خ، وم��ع��روف��ة 
علماؤها  ومعروف  الفقهية،  مدرستهم 
فضائياتها  ومعروفة  الفتوائية،  وكتبها 
الناس  التي تعلم  اإللكترونية  ومواقعها 
أحكام الصاة والصيام والزكاة، وتعّلم 
الناسفة  العبوات  صناعة  أيضًا  الناس 
والصحفيني،  واملثقفني  العلماء  لقتل 
وت��ف��خ��ي��خ ال���س���ي���ارات ل��ت��ف��ج��ي��ره��ا في 
األس��������واق واجل����ام����ع����ات وامل���س���اج���د 
ق��ادة  وأح��د  والكنائس.  واحلسينيات 
ه����ذه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلره���اب���ي���ة أمي��ن 
وعائلته  مصري  )طبيب  ال��ظ��واه��ري 
معروفة في القاهرة( صرح ب�»إن حكم 
ولن  الساح  بقوة  ذه��ب  قد  الشريعة 

يعود إال بقوة الساح«.
التنظيمات  ه���ذه  أع��ل��ن��ت  م������رارًا، 
انتمائها الى فرقة فقهية محددة تعرف 
اجلهادية«،  »السلفية  أو  ب�»الوهابية« 
أفغانستان  ف��ي  إم��ارات��ه��ا  أعلنت  وق��د 
وال��ع��راق وال��ص��وم��ال. وآخ��ر م��ا أعلنت 
اجلرمية  »اجلهادية«  أعمالها  من  عنه 
التي طالت مصلني في )كنيسة  النكراء 
بها »مسلمون«  النجاة( في بغداد، وقام 
أن يفجروا  القرآن، وقبل  بلغة  يتكلمون 
من  اث��ن��ني  ذب��ح��وا  النتنة  أج��س��اده��م 
ال��ق��س��اوس��ة وط��ف��ًا رض��ي��ع��ًا وص��رخ��وا 
 - بوضوح   - صرحوا  وقد  أكبر«.  »الله 
أن املسيحيني في العراق هدف لهم، بعد 
الشيعة  أن   - ج��دًا  بوضوح   - أعلنوا  أن 
حادثة  فبعد  ل��ه��م،  ه��دف  ال��ع��ال��م  ف��ي 
كنيسة سيدة النجاة - بساعات قليلة - 
مفخخة  س��ي��ارة  عشرة  إح��دى  ف��ج��روا 
شيعة..  مدنيون  يقطنها  أحياء  وس��ط 

»لهم دينهم« ولنا دين.
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بذل��ك، وأن ن��دع إث��ارة املش��اكل واألثرات، 
ذلك أن الش��عائر احلسينية ش��عائر إلهية، 
والتخّصص في إعطاء الرأي في مفرداتها 

للمراجع، الذين ينبغي سؤالهم.
ee م��ن املؤس��ف ج��دًا أْن يس��قط ف��ي هذا 

عاش��وراء(  ال��ى  )االنتم��اء  االمتح��ان 
بعض م��ن ه��و ف��ي العقيدة م��ن أتب��اع أهل 
البيت . وق��د جاءني قبل أيام ش��خص 
 ، البي��ت أه��ل  أتب��اع  م��ن  أن��ه  يعتق��د 
وكان يش��كك بواح��دة م��ن ش��عائر اإلم��ام 
احلس��ني ، فس��ألته عن سبب تش��كيكه، 
ه��ذه  أن  األول:  »إلش��كالني،  فق��ال: 
زم��ن  ف��ي  موج��ودة  تك��ن  ل��م  الش��عيرة 
 . املعصوم��ني واألئم��ة    النب��ي
ه��ذه  مي��ارس  م��ن  بع��ض  أن  والثان��ي: 
احملّرم��ات  بع��ض  يرتك��ب  ق��د  الش��عيرة 
أم��ا  الواجب��ات«.  بع��ض  ع��ن  يتخّل��ف  أو 
ع��ن اإلش��كال األول فقل��ت له: إن ه��ذا من 
كلم��ات الوّهابية، فال ينبغي لك��م ترديده. 
والوّهابي��ة ال يرجعون إلى س��ند قوي، أما 
نحن فنس��تند ف��ي عقائدنا وف��ي فقهنا إلى 
مدرس��ة أه��ل البي��ت  الذي��ن ال يق��اس 
بهم م��ن الن��اس أح��د. ث��م إنني أس��أل من 
يعت��رض على هذه الش��عائر بدع��وى عدم 
وجوده��ا ف��ي زم��ن النب��ي : م��اذا يقول 
ف��ي قب��اب األئم��ة، واحلس��ينيات، والكتب 
واملراج��ع  الديني��ة  وامل��دارس  احلديثي��ة، 
و... فه��ذه كله��ا ل��م تك��ن ف��ي زم��ان النب��ي 
وال زم��ان األئمة ، م��ع أن س��خف القول 
ع��ن  ويج��اب  الواضح��ات.  م��ن  ببطالنه��ا 
ه��ذا اإلش��كال بجواب��ني فقهي��ني: األول: 
إن هذه الش��عائر داخل��ة حت��ت العمومات، 
وهي تش��مل اجلميع، فكما إنها تش��مل قّبة 
اإلمام احلس��ني  وضريحه ولم تكن في 
زم��ن األئم��ة ، فكذلك تش��مل الش��عائر 
كلها. الثاني: إن هذه الش��عائر من مقّدمات 
وجود الواج��ب، ومقّدمات وج��ود الوجوب 
- كم��ا ه��و معل��وم - واجب��ة، عيني��ة كانت 
أو كفائي��ة، وإّن علماء الش��يعة من الش��يخ 
املفي��د وحت��ى زمننا احلاض��ر بحث��وا هذه 
املس��ائل بتحقيق وعمق وبس��ط. إذن فهذا 
اإلش��كال غي��ر وارد، وه��و كالم الذي��ن لم 
يقرؤوا الق��رآن أو ق��رؤوه ولم يفهم��وه، أو 
لم يق��رؤوا احلديث أو ق��رؤوه ول��م يعوه. 
أما اإلش��كال الثاني فجوابه: أن الش��خص 
الع��ادي - فض��اًل ع��ن املتفّق��ه - ي��درك أن 
وق��وع احل��رام أو التخّلف ع��ن الطاعة في 
مكان أو مقام ال يعني عدم مشروعية ذلك 

امل��كان أو املقام، وإمنا تنحص��ر احلرمة في 
الفعل نفسه. فلو أن إنس��انًا بات في مسجد 
مثاًل من طل��وع الفجر حتى طلوع الش��مس، 
وبسبب تس��اهله فاتته الصالة، فهل يؤمر 
بغل��ق ه��ذا املس��جد أم يج��ب هداي��ة ذلك 

اإلنسان باحلكمة واملوعظة احلسنة؟
ee اإلم��ام بقضاي��ا  التش��كيك  إن   

احلس��ني  وش��عائره لي��س لعب��ًا ف��ي نار 
الدنيا فقط وإمنا هو يفس��د آخرة اإلنسان 
أيضًا. ومن جهة أخرى: إن من املس��تحبات 
الدعاء للقائمني بالش��عائر احلسينية بأن 
يوّفقهم الله ، ويعينهم، ويلهمهم الصبر 
وزي��ادة التحم��ل ف��ي ه��ذا الطري��ق. وهذا 
املتوات��رة  املس��تحب مأخ��وذ م��ن الرواي��ة 
)على األقل بالتواتر اإلجمالي( واملنقولة 
ح��ال  دع��ا  أن��ه    الص��ادق اإلم��ام  ع��ن 
  الس��جود ل��زوار قب��ر اإلم��ام احلس��ني
وأولئ��ك الذي��ن يبذلون جه��دًا ف��ي عزائه 
فقال: »فارحم تل��ك الوجوه التي غّيرتها 
الت��ي  الصرخ��ة  تل��ك  وارح��م  الش��مس، 
أمث��ال  ف��ي  العلم��اء  ويق��ول  لن��ا«.  كان��ت 
ذلك: »إن امل��ورد ليس مخصص��ًا، فالعبرة 

بإطالق الوارد ال بخصوص املورد«.
ee إال عاش��وراء  قضاي��ا  م��ن  يبلغن��ا  ل��م   

القليل، فلقد أحرق األعداء كتب الش��يعة، 
فضاع الكثير مما يتعلق بعاش��وراء وغيره. 
وم��ن املعل��وم أن اإلم��ام احلس��ني  خرج 
من مكة املكرمة في الثام��ن من ذي احلجة، 
ووص��ل كربالء ف��ي الثان��ي من مح��رم، أي 
وكان  يوم��ًا،   )24( مس��يرته  اس��تغرقت 
يرافق��ه في ه��ذه املدة ألف ومائة ش��خص 
س��ألوا  مس��ألة  فك��م  كرب��الء.  ورد  حت��ى 
اإلم��ام  خالل ه��ذه املدة؟ أي��ن صارت؟ 
وأي��ن خطب��ه ؟ ث��م إنن��ا نعل��م أن قول 
املعص��وم وفعله وتقري��ره حّج��ة، فكم من 
  ق��ول وفع��ل وتقرير ص��در ع��ن اإلمام
خ��الل ه��ذه امل��ّدة مقاب��ل أكث��ر م��ن أل��ف 
إنس��ان؟ إنه لم يبلغن��ا حتى واح��د باملائة 
كان  املرتض��ى  الس��يد  إن  وقال��وا:  منه��ا. 
عن��ده )80( ألف كت��اب انتقلت بع��د وفاته 
للشيخ الطوسي )رحمه الله(، وقد أحرقت 
مكتبة الطوس��ي في بغ��داد. كما نس��مع أن 
فالنًا الرواي نقل )30( ألف رواية مثاًل عن 
اإلمام، مع أنه ل��م يصلنا منها أل��ف رواية،  

فأين ذهبت الروايات الباقية؟!

بين الدين والحياة

إع��ام  وس��ائ��ل  متابعة  خ��ال  م��ن 
وإصدارات  ومنابر  فضائيات  من  دينية 
احلياتي،  للجانب  غيابًا  هناك  أن  يبدو 
مشاكل  عن  حديثًا  نسمع  أن  النادر  فمن 
عن  كشفت  ك��ال��ت��ي  وأزم���ات���ه  اإلن��س��ان 
دولية  إحصائيات   - م��ؤخ��رًا   - بعضها 
عن بلدان من العالم اإلسامي: بلد فيه 
حيث  الى  أهلها  بيت  تركت  فتاة  مليون 
لقيط/  طفل  مليوني  فيه  بلد  ت��ش��اء/ 
ب��ل��د ف��ي��ه م��ل��ي��ون��ني ي��س��ك��ن��ون امل��ق��اب��ر/ 
بالعالم،  ال��ط��اق  نسب  أعلى  فيه  بلد 
مائة  الى  حتتاج  العربية  الدول  وأيضًا، 
 .2020 العام  حتى  عمل  فرصة  مليون 
م��ا ي��ف��اق��م األزم����ة أن ب��ع��ض وس��ائ��ل 
ما  حياتية  أزم��ة  تتناول  حني  اإلع��ام 
تقترب  ال  نظرية  ح��ل��واًل  ت��ق��دم  فإنها 
على  تعتمد  إرش���ادات  فهي  ال��واق��ع،  من 
يريد  م��ن  ي���ردع  ال  زم��ن  ف��ي  »الضمير« 
عقوبة  إال  اآلخ���ري���ن  ال���ى  اإلس�����اءة 
»إذا   : املؤمنني أمير  يقول  القانون. 
وأهله  ال��زم��ان  على  الفساد  استولى 

فأحسن رجل الظن برجل فقد غّرر«.
ج����ل اه���ت���م���ام وس����ائ����ل اإلع�����ام 
العقيدة  قضايا  باجتاه  يصب  الدينية 
وإن   - وامل���ذاه���ب  األدي�����ان  وح������وارات 
ك���ان ب��ع��ض م��ا ي��ط��رح ف��ي ه���ذا اجمل��ال 
في  ش��ك  وال   - ج��دي��د  وال  فيه  عمق  ال 
وتقويض  السليمة  العقائد  نشر  أن 
اإلنسان  فأساس  جليلة،  مهمة  الفاسدة 
فهم  لكن  وخلقه،  وفكره  دينه  الصالح 
احملصن  السليم  بالعقل  ي��ك��ون  ال��دي��ن 
وظ��روف  واجل��س��دي  النفسي  بالتوازن 

حياتية طبيعية.
هي  إنسان  بحق  قيلت  كلمة  أعظم 
  طالب أبي  بن  علي  بحق  قيلت  التي 
في يوم اخلندق حينما لم يستجب أحد 
لدعوة عمرو بن ود العامري الى القتال، 
للشرك  كله  اإلمي���ان  »ب���رز   : قال
قتل  على    علي إق���دام  وك��ان  ك��ل��ه«. 
سامة  ولتأمني  الدين  عن  ذودًا  عمرو 
ميثله  ملا  واحلياة  واإلنسان  العدل  قيم 
عمرو من قوة )كفر / ظلم(، كما أن من 
وكل   ، احلسني حياة  محطات  أه��م 
حياته مهمة، كانت نهضته في عاشوراء 
إصاحية  خطة  عبر  الدين  عن  دفاعًا 
وفقهاء  اجل��ور  حكام  مقارعة  تتضمن 
االنحراف ورؤوس الفساد، وهذه البنود 
يذله  ال  ح��ر«  »إن��س��ان  ب��ن��اء  ف��ي  تصب 
صناعة  وفي  غريزة،  أو  حاجة  أو  فقر 
خوف  أو  قمع  فيها  ليس  كرمية«  »حياة 

أو إرهاب.
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يقول اإلمام الحسين  في وصف علماء
ee أنت��م أيته��ا العصابة عصاب��ة بالعل��م مش��هورة، وباخلير 

الن��اس  أنف��س  ف��ي  وبالل��ه  معروف��ة،  وبالنصيح��ة  مذك��ورة، 
ويؤثرك��م  الضعي��ف،  ويكرمك��م  الش��ريف،  يهابك��م  مهاب��ة، 
من ال فضل لكم عليه وال يد لكم عنده، تش��فعون في احلوائج 
إذا امتنع��ت م��ن طالبه��ا، ومتش��ون في الطري��ق بهيب��ة امللوك 
وكرامة األكابر، أليس كل ذل��ك إمنا نلتموه مبا يرجى عندكم 
م��ن القي��ام بح��ق الل��ه، وإن كنتم ع��ن أكث��ر حق��ه تقصرون 
فاس��تخففتم بح��ق األئم��ة، فأم��ا ح��ق الضعف��اء فضيعت��م، 
وأما حقك��م بزعمك��م فطلبتم، ف��ال م��ااًل بذلتموه، وال نفس��ًا 
خاط��رمت بها لل��ذي خلقه��ا، وال عش��يرة عاديتموه��ا في ذات 
الله، أنتم تتمن��ون على الله جنت��ه ومجاورة رس��له وأمانًا من 
عذابه، لقد خشيت عليكم أيها املتمنون على الله أن حتل بكم 
نقمة من نقماته، ألنك��م بلغتم من كرامة الل��ه منزلة فضلتم 
به��ا، وم��ن ُيع��رف بالل��ه ال ُتكِرم��ون، وأنت��م بالل��ه ف��ي عباده 
ُتكَرمون، وقد ترون عه��ود الله منقوضة ف��ال تفزعون، وأنتم 
لبعض ذمم آبائك��م تفزعون، وذمة رس��ول الل��ه  محقورة 
والعم��ي والبكم والزمن��ى في املدائ��ن مهمل��ة ال ترحمون، وال 
ف��ي منزلتكم تعمل��ون، وال م��ن عمل فيه��ا تعين��ون، وباإلدهان 
واملصانعة عن��د الظلمة تأمن��ون، كل ذلك مما أمرك��م الله به 
من النه��ي والتناهي وأنتم عن��ه غافلون، وأنت��م أعظم الناس 
مصيبة مل��ا غلبتم عليه م��ن من��ازل العلماء لو كنتم تش��عرون 
ذلك بأن مج��اري األم��ور واألحكام عل��ى أيدي العلم��اء بالله 
األمناء على حالله وحرامه فأنتم املسلوبون تلك املنزلة، وما 
سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن احلق واختالفكم في السنة بعد 
البينة الواضح��ة، ولو صب��رمت على األذى وحتملت��م املئونة 
في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم 
ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستس��لمتم أمور 
الل��ه في أيديه��م يعملون بالش��بهات ويس��يرون في الش��هوات، 
س��لطهم عل��ى ذل��ك فرارك��م م��ن امل��وت وإعجابك��م باحلي��اة 
التي ه��ي مفارقتكم، فأس��لمتم الضعفاء ف��ي أيديهم فمن بني 
مس��تعبد مقهور وبني مستضعف على معيش��ته مغلوب يتقلبون 
ف��ي املل��ك بآرائه��م ويستش��عرون اخل��زي بأهوائه��م اقت��داء 
باألش��رار وج��رأة عل��ى اجلبار ف��ي كل بل��د منهم عل��ى منبره 
خطيب يصقع، فاألرض لهم ش��اغرة، وأيديهم فيها مبسوطة 
والناس له��م خول، ال يدفع��ون يد المس فمن ب��ني جبار عنيد 
وذي س��طوة على الضعفة ش��ديد مطاع ال يعرف املبدئ املعيد 
فيا عجبًا وما لي ال أعجب واألرض من غاش غشوم ومتصدق 
ظلوم وعامل على املؤمنني بهم غير رحيم، فالله احلاكم فيما 

فيه تنازعنا والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا.

 من مواعظ أبي األحرار
ee ،أيه��ا الناس: نافس��وا ف��ي امل��كارم، وس��ارعوا ف��ي املغامن 

وال حتتس��بوا مبعروف لم تعجلوا، واكس��بوا احلم��د بالنجح، 
وال تكس��بوا باملَطل ذّم��ًا، فمهما يك��ن ألحد عند أح��د صنيعة 
ل��ه رأى أّنه ال يقوم بش��كرها فالله ل��ه مبكافأت��ه، فإّنه أجزل 
عطاء وأعظم أجرًا، واعلموا أن حوائ��ج الناس إليكم من نعم 
. واعلموا أّن املعروف  الله عليكم، فال متّلوا النعم فتحور نقم��اً
ُمكِس��ب حمدًا، وُمعِقب أجرًا، فلو رأيتم املعروف رجاًل رأيتموه 
حسنًا جمياًل يس��ّر الناظرين، ولو رأيتم اللُّؤم رأيتموه سمجًا 

مشّوهًا، تنفر منه القلوب، وتغّض دونه األبصار.
ee أيه��ا الن��اس: م��ن ج��اد س��اد، وم��ن بخ��ل رذل، وإن أجود 

الناس من أعطى من ال يرج��وه، وإّن أعفى الن��اس من عفا عن 
قدرة، وإن أوص��ل الناس َمن َوَص��ل َمن َقَطع��ه، واألصول على 
مغارس��ها بفروعها تس��ُمو، َفَمن تعّجل ألخيه خي��رًا وجده إذا 
قدم عليه غدًا، ومن أراد الله )( بالصنيعة إلى أخيه كافأه 
الله بها في وق��ت حاجته وصرف عن��ه من ب��الء الدنيا ما هو 
ج الله عنه ُك��َرب الدنيا  ��س ُكرَبة مؤمن ف��رَّ أكثر من��ه، وَمن نفَّ

واآلخرة، ومن َأحسن أحسن الله إليه، والله يحب احملسنني.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
سورية - دمشق - ص ب 11904 فاكس 6471119)96311( 

العراق - كربالء املقدسة - هاتف: 320386 
النجف األشرف - هاتف: 215354

لبنان - بيروت - ص ب 5955/13
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نوافذ

أح��د األدوار الت��ي قس��م البع��ض به��ا 
التاري��خ ما يع��رف ب��دور األبط��ال، بالرغم 
م��ن أن بعض��ًا آخ��ر ال ي��رى دليًا عل��ى هذا 
التقس��يم للتاري��خ، إال أن ال��ذي بأيدينا من 
تاري��خ - وخصوص��ًا - تاري��خ حض��ارات م��ا 
قبل اإلس��ام هو تاري��خ يعنى بس��ير ملوك 
وق��ادة وحروب، وبعد ظهور اإلس��ام ش��رع 
الش��يرازي  اإلم��ام  ي��رى  كم��ا   - املؤرخ��ون 
الراح��ل  - بكتابة تاري��خ احلضارات ال 
احلكام، وكان للقرآن الك��رمي األثر األكبر 
في تص��ور املس��لمني اإلنس��اني للتاري��خ، وما 
ذكره القرآن من مواقف األنبياء وصراعهم 
مع الطغاة واملؤسسة الدينية الفاسدة كان 
هدفه تكثيف األنظار على محورية األنبياء 
بأس��مى  اإلص��اح  خ��ط  ميثل��ون  الذي��ن 

صوره وجوهره.
هذه النقلة النوعية في منهجية كتابة 
التاريخ عبر االنتقال من )محورية احلاكم( 
الى )محورية النبي( رمبا تكش��ف عن »س��ر 
االرتب��اط العاطف��ي« لكثير من املس��لمني ب� 
)صحابة وخلف��اء وق��ادة وفقهاء( ش��وهوا 
ص��ورة اإلس��ام وارتكب��وا أبش��ع اجلرائم 
واملنك��رات كمعاوي��ة بن أب��ي س��فيان الذي 
يأمر الضحاك ب��ن قيس الفه��ري بالتوجه 
الى الكوف��ة قائ��ًا ل��ه: )ال تنزل عل��ى بلد 
أهل��ه عل��ى طاع��ة عل��ّي إال بس��طت عليه��م 
لس��انك حتى يروا أنهم ال جن��اة لهم، وأنك 
محي��ط بهم، ثم اكف��ف عنه��م وادعهم الى 
البيعة ل��ي، فمن أب��ى فاقتله، واقتل ش��يعة 
علّي حيث كانوا(!. وكتب الى جميع عماله: 
)أن برئ��ت الذمة مم��ن روى ش��يئًا من فضل 
أبي تراب وأهل بيته(. وذكر إمام الشافعية 
أن )بني أمية نصبوا سبعني ألف منبر لسب 
الولي��د  املس��لمني«  »خليف��ة  وه��ذا  عل��ّي(!. 
يص��ف حكم��ه وحك��م آبائ��ه قائ��ًا: )نحن 
الن��اس قس��رًا... نس��ومهم املذل��ة  املالك��ون 
والنكاال(. واليوم، فإن هناك من ميجد قتلة 
وطغاة أمث��ال احلجاج واملت��وكل وصواًل الى 
أبو قت��ادة الفلس��طيني وأبو أي��وب املصري 
وأبو عم��ر البغ��دادي؟! وهناك م��ن يفتخر 
عل��ى  ويترح��م  ص��دام  مث��ل  بديكتات��ور 
مس��خ مثل الذباح الزرقاوي؟! هذا التش��وه 
اإلنساني املنطوي على شذوذ فكري دعا الى 
استس��اغة فكرة أن وعي كثير من املس��لمني 
ال ميارس تقييم حكامه وقادته على أساس 

إنس��اني واقعي، بل عل��ى أس��اس العنتريات 
الفارغة التي لم حتقق ش��يئًا س��وى تدمير 
هن��ا  وهمي��ة  وانتص��ارات  والب��اد  العب��اد 

أو هناك.
تؤك��د دراس��ات أنثروبولوجي��ة أن لدى 
اإلنس��ان، من حيث وج��وده الفط��ري، نوازع 
: )وهديناه  غرائزي��ة لانح��راف، ق��ال 
النجدين(. وتبعًا لهذا التأكي��د، يرى علماء 
معنوي��ة  كواب��ح  وج��ود  ض��رورة  اجتم��اع 
الس��لوك  م��ن  حت��د  وتربوي��ة،  ومادي��ة 
الطغيان��ي ونزع��ة االنح��راف - املتواج��دة 
في البش��ر - وتوجيه طاقات ذلك الس��لوك 
وأعم��ال  إنس��انية  أف��كار  باجت��اه  الش��رير 
صاحل��ة، وه��و م��ا ينبغ��ي أن يؤخذ ب��ه في 
قراءة التاري��خ بعيدًا عن صنمي��ة »التاريخ 
أو األصحاب«. ومن تاريخ القصص القرآني، 
يق��ول : )لق��د كان ف��ي َقصصِه��م عب��رة 
ألول��ي األلب��اب(. وم��ا وقع ف��ي أثن��اء حياة 
الرس��ول  وأواخره��ا وما بعدها يش��ابه 
ملا وقع ف��ي األمم الس��ابقة، وكما ل��م يعتبر 
بقص��ص    الرس��ول صحاب��ة  بع��ض 
مس��لمون،   - الي��وم   - يتع��ظ  ال  الس��لف، 
فيص��رون على التمس��ك مبش��وهات التاريخ 
الفت��وى.  ومس��وخات  األحادي��ث  ومخت��رع 
لقد أوصى موسى  بني إس��رائيل محذرًا 
م��ن النكوص ال��ى »اجلاهلية األول��ى« قائًا 
لهم: )ال تزيدوا كلمة على ما آمركم به وال 
تنقصوا من��ه، واحفظوا وصايا ال��رب التي 
أوصيكم به��ا( )س��فر التثنية، إصح��اح 4(. 
ومم��ا ح��دث كان أن اس��تضعف )الصحابة( 
واتخ��ذوا  يقتلون��ه  وكادوا  موس��ى  وص��ي 
م��ن بع��ده عج��ًا يعبدون��ه، حيث اس��تمعوا 
  للس��امري وترك��وا النبي. وقال عيس��ى
لتامي��ذه: )ي��ا م��راؤون، ص��دق إش��عيا في 
نبوءة عنكم، هذا الش��عب يكرمني بشفتيه، 
إصح��اح  )مت��ى،  عن��ي(  فبعي��د  قلب��ه  وأم��ا 
15(.. وح��ذر الس��يد املس��يح م��ن االنق��اب 
على األعقاب قائًا ل� )األصح��اب(: )الذي 
يس��مع كام��ي وال يعم��ل ب��ه، فإن��ه يش��به 
رج��ًا بنى بيت��ه على الت��راب بغير أس��اس، 
فصدم��ه النهر، فس��قط عل��ى احل��ال، وكان 
خراب��ه عظيم��ًا( )لوق��ا 6: 47-49(. وبعد 
كل ذل��ك التاريخ، يحدث انق��اب على النبي 
وعل��ى العق��ل، فه��ذا ابن عب��اس ينك��ر على 
ع��روة ب��ن الزبي��ر عندم��ا احتج بنه��ي أبي 

بك��ر وعم��ر ع��ن املتع��ة ف��ي احل��ج، بقوله: 
»يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، 
وتقول��ون:   ، الل��ه رس��ول  ق��ال  أق��ول: 
قال أب��و بكر وعم��ر!«. يق��ول س��ماحة آية 
الل��ه الس��يد مرتضى الش��يرازي ف��ي كتابه 
)مل��اذا ل��م يص��رح باس��م اإلم��ام عل��ي ف��ي 
  القرآن الك��رمي(: )إن معرك��ة األنبياء
ف��ي ه��ذه احلي��اة كان��ت عل��ى م��ر التاري��خ 
معركة حترير العق��ل من األغ��ال والقيود 
واملس��بقات واخمللف��ات اآلس��رة للعق��ل، ومن 
لآلب��اء  عمي��اء  وتبعي��ة  وتقالي��د  ع��ادات 
واألجداد، وغيره��ا، فكانت معركة )تعظيم 
ل�)محوري��ة  قيم��ة  وإعط��اء  العق��ل(،  دور 
العق��ل( في احلي��اة البش��رية، هي م��ن أهم 
أركان حركة األنبياء(. ويؤكد سماحته في 
موضع آخر: »إن الله  لم تتعلق مش��يئته 
بأن يجعل منا مجموعة م��ن العبيد اجلهلة، 
الذي��ن ال ميش��ون إال بنص حرف��ي، كا، بل 
  أطل��ق الكام ونوع، ف��كان كامه  الله
ب��ني نص��وص وظواه��ر، وكان من��ه اجملم��ل 

واملبني واحملكم واملتشابه«.
وما زال الس��ؤال: ملاذا لم يصرح باس��م 

اإلمام علي في القرآن الكرمي؟!.
احللقة القادمة:

ما بعد الوصية.. العلماء

حلقات: قراءة في كتاب
لماذا لم يصرَّح باسم اإلمام عليٍّ في القرآن الكريم

لسماحة آية اهلل السَّيِّد مُرتضى الحُسيني الشِّيرازي

من تاريخ الدين.. تحرير العقل)2(
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المؤمن.. بين الدين والتدين

املس��لم  يوظ��ف  ال��ذي  الوق��ت  ف��ي 
معظم نش��اطه الثقافي ف��ي نقد اآلخر 
س��واء أكان اآلخ��ر مس��لمًا م��ن مذه��ب 
آخ��ر أو م��ن أتب��اع الديانات الس��ماوية 
ال��ى  الك��رمي  الق��رآن  األخ��رى، يش��ير 
أهمي��ة الت��زام اإلنس��ان أواًل بفضيل��ة 
»النق��د الذات��ي« عب��ر تعظي��م النفس 
اللوام��ة )الناقدة( بالقس��م به��ا، يقول 
الله : )ال أقس��م بالنف��س اللوامة(. 
فإن فع��ل الل��وم تعبير دقيق ع��ن حوار 
نفس��ه،  ومحاس��بة  ذات��ه  م��ع  اإلنس��ان 
الص��ادق  جعف��ر  اإلم��ام  ذل��ك  ويؤك��د 
بقول��ه : )لي��س منا من لم يحاس��ب 
نفس��ه كل ليلة(. وإن أج��واء االحتفاء 
م��ن  حتمل��ه  مب��ا  عاش��وراء  بأح��زان 
عظيم��ة  وتضحي��ات  نبيل��ة  مواق��ف 
ه��ي أج��واء أكث��ر غن��ى وث��راء للمؤمن 
الذات��ي،  النق��د  ملمارس��ة  واملؤمن��ة 
حي��ث إن الذي ح��دث في كرباء س��نة 
61ه� ه��و نهض��ة عظيمة إلص��اح ذات 
ج��رى  فم��ا  مفاصله��ا،  وجمي��ع  األم��ة 
ع��ن   - بوض��وح   - يعب��ر  عاش��وراء  ف��ي 
انحطاط األمة إنسانيًا ودينيًا على حد 
س��واء، فكيف ميكن ألم��ة أن تقتل آخر 
ابن بن��ت نبيه��ا ومع��ه أهل��ه وأصحابه 
بطريق��ة وحش��ية، وفي الوقت نفس��ه، 
ف��إن الذي��ن قام��وا بتل��ك اجلرمي��ة من 
»ح��كام وفقه��اء ومحكومني« هم بش��ر، 
حي��ث إن اإلنس��ان إذا تكاب��ر عل��ى نقد 
ذات��ه وجت��رد م��ن قيمه م��ن املمك��ن أن 
يرتكب أي��ة جرمية وبكل غ��در ودناءة 
وخسة. فهذا متيم بن احلصني ينادي: 
)ي��ا حس��ني وي��ا أصح��اب احلس��ني أما 
ترون الى ماء الفرات يل��وح كأنه بطون 
احليات، والله ال ذقتم منه قطرة حتى 

تذوقوا املوت جزعًا!(.
إن غي��اب أو تغييب ممارس��ة »النقد 
الذاتي« ع��ن الطائف��ة أو اجملتمع داللة 
عل��ى س��قوط اجلمي��ع بحال��ة »تدمي��ر 
ال��ذات« بعجزه��م ع��ن أداء وظائفه��م 
األساس��ية، وحي��ث ال يوجد أم��ل بأية 
»فق��د  ق��د  فاجلمي��ع  إص��اح  عملي��ة 
لفي��روس  فريس��ة  وأصب��ح  مناعت��ه« 
الركود الفكري واالنحطاط احلضاري، 
ولعل أبرز مظاهر »تدمير الذات« الذي 
أن  م��ا  مجتمع��ًا  أو  م��ا  طائف��ة  يصي��ب 
ينغل��ق اجملتم��ع أو الطائفة عل��ى الذات 
ويكتفى بنقد اآلخر ونقد عامة الناس، 

وه��و »واقع مرض��ي« في غاي��ة التعقيد 
واخلطورة يعيش من خال��ه اجملتمع أو 
الطائفة بحال��ة »صنمية الذات« فيرى 
أحده��م أنه أكبر م��ن أن ينق��د ذاته أو 
ينق��ده اآلخ��ر، ورمبا يس��تدرجه جهله 
وغ��روره ال��ى القع��ر ف�)ي��رى املع��روف 

منكرًا واملنكر معروفًا(.
الرس��ول  تعري��ف  م��ن  انطاق��ًا 
يق��ول:  حي��ث  لإلمي��ان    األك��رم
ِباللسان،  ِبالقلب، وَقول  )اإلميان عقد 
باح��ث  يش��ير  ِب��األركان(.  وعم��ل 
انتم��اءات  معظ��م  أن  ال��ى  إس��امي 
»انتم��اءات  الديني��ة  التجمع��ات 
بأن��ه  تدينه��ا  ويص��ف  س��طحية«، 
»تدين طحلب��ي« حيث إنه��ا جتمعات 
ذات ل��ون أخض��ر جمي��ل لكنه��ا ب��ا 
أق��رب   - بتدينه��ا   - وه��ي  ج��ذور، 
والنم��ط  اجلمع��ي  الس��لوك  ال��ى 

وجوه��ر  الدي��ن  أح��كام  م��ن  العرف��ي 
العب��ادات، وإن��ه - الباحث باس��تقرائه 
االجتماعي - ي��رى أن التباين بني قول 
املؤمن وعمله، والفج��وة بني دين املؤمن 
وتدين��ه، م��ا ه��و إال تعبي��ر ع��ن »تدين 
  طحلبي« أش��ار إليه س��يد الش��هداء
وبينه في كرب��اء حيث ق��ال: )الناس 
عبيد الدنيا والدين لعق على ألس��نتهم 
ف��إذا  معايش��هم  درت  م��ا  يحوطون��ه 
محص��وا بالب��اء ق��ل الديان��ون(. وقد 
ذات  ال��ى    الص��ادق اإلم��ام  أش��ار 
املعنى لكن في مق��ام آخر وغاية أخرى، 
ش��يعتنا  م��ن  )لي��س   : ق��ال حي��ث 
من ق��ال بلس��انه وخالفن��ا ف��ي أعمالنا 
وآثارنا، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه 
وقلب��ه، واتب��ع آثارن��ا وعم��ل بأعمالنا، 

أولئك شيعتنا(.
أص��اب  ال��ذي  لل��داء  حتدي��دًا 
تدي��ن(  )ال  ال���  ح��االت  وأف��رز  األم��ة 
وظاه��رة )التدي��ن الطحلبي(، ف��إن من 
مس��ؤولية  حتمي��ل  ع��دم  املوضوعي��ة 
 / )العلم��اء  األم��ة  طرف��ي  أح��د  ذل��ك 
الن��اس( دون الط��رف اآلخ��ر، ألن بناء 
اجملتم��ع اإلميان��ي عل��ى أس��اس م��كارم 
واملب��ادئ  اإلنس��انية  والقي��م  األخ��اق 
النبيل��ة م��ن مس��ؤولية اجلمي��ع، يق��ول 
واجله��ال  )إياك��م   : املؤمن��ني أمي��ر 
العلم��اء  م��ن  والفج��ار  املتعبدي��ن  م��ن 
فإنهم فتنة كل مفت��ون(. لكن - عمومًا - 
يتحم��ل العلم��اء النصي��ب األوف��ر م��ن 

أس��باب األزمة، يق��ول س��ماحة املرجع 
 : الديني الس��يد صادق الشيرازي
»روي ع��ن اإلم��ام الص��ادق  أنه قال 
لواح��د من خي��رة أصحاب��ه: )ألحملن 
ذن��وب س��فهائكم عل��ى علمائك��م(. وإن 
كلم��ة علم��اء ال تعن��ي مراج��ع التقليد 
فحس��ب، ب��ل إن اخلطاب يش��مل كل من 
ميتلك علمًا في أي مج��ال«. األمر الذي 
يدع��و ال��ى ض��رورة اس��تثمار املواس��م 
مح��رم  ش��هري  وخاص��ة  العبادي��ة 
وصف��ر لنش��ر ثقاف��ة »النق��د الذاتي« 
ف��ي مفاص��ل املؤسس��ة الديني��ة، وف��ي 
مؤسسات اجملتمع وأوس��اطه احلكومية 
واجملتمعية، وكم��ا أن املؤمنني واملؤمنات 
س��يبذلون جهدهم وأموالهم ودماءهم 
بإقام��ة    احلس��ني لإلم��ام  مواس��اة 
ش��عائر احل��زن وال��والء، جدي��ر به��م، 
س��يد  إلي��ه  دع��ا  مل��ا  االنتص��ار  أيض��ًا، 
الش��هداء  من قيم الع��دل واحلرية 
أتب��اع  كان  فم��ا  والس��ام،  والفضيل��ة 
أهل البي��ت  يعرف��ون إال بالتواضع، 
والب��ر  الل��ه،  ذك��ر  وكث��رة  واألمان��ة، 
م��ن  للجي��ران  والتعاه��د  بالوالدي��ن، 
والغارم��ني  املس��كنة  وأه��ل  الفق��راء 
وت��اوة  احلدي��ث،  وص��دق  واأليت��ام، 
الق��رآن، وك��ف األلس��ن ع��ن الن��اس إال 
من خي��ر، وكان��وا أمناء عش��ائرهم في 

األشياء. }َوُقِل اْعَمُلوْا{.

° 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:   

: يقول النبي األكرم
)فكر فيما قيل فيك، فِإْن عَرفَت ِمْن نفسك ما قيل فيك َفسقوطك ِمْن عني الله عند غضِبك ِمَن احلق َأعظم 

عليك مصيبة مما خفت ِمْن سقوطك ِمْن َأعني الناس، 
وِإْن كنت عَلى خالف ما قيل فيك فثواب اكتسبته ِمْن غير َأْن يتعب بدنك(


