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في الذكرى العاشرة!
كان أكث��ر م��ن فقي��ه ومرج��ع ومج��دد ،وأكث��ر م��ن مفك��ر ومصلح
ومؤس��س ،فق��د اس��توعبت أف��كاره وإجنازات��ه ج��ل مف��ردات الدي��ن
واحلياة من خالل موس��وعيته الثقافية وإحاطت��ه الفقهية املمتزجة
بثوابت االنفتاح وش��جاعة الطرح والقدرة على حتمل النتائج واتخاذ
وإن أغضب��ت س��لطة وأزعج��ت أدعي��اء
املواق��ف الت��ي حتف��ظ املب��دأ ْ
وأنعقت رعاعاً.
إن قراءته املوضوعية للتاريخ ،وفهمه التفصيلي لواقع احلكم والسياسة
وتناقضات األفكار واجملتمعات وقربه من هموم الناس وهواجس��هم ،وامتالكه
خلزين علمي مس��ند مبهارة معرفية تغييرية ومتجددة وكم هائل من التجارب
مكنه  -كل ذلك  -من اس��تيضاح صور الواقع وأمناط التفكير ودوافع الس��لوك
وحقيقة االنتماءات ،فكان استش��رافه للمس��تقبل كقراءة رصينة لواقع يراه
ويعيش��ه ،ولم تكن ريادته في كش��ف انق�لاب املواق��ف وتخ��اذل أصحابها إال
متاهي ًا مع إحساس��ه العالي بض��رورة إعالن رفضه للمرفوض��ات وخاصة تلك
عرضه
التي يتوانى آخرون عن رفضهم لها بس��بب اخل��وف أو املصلحة ،وهو ما ّ
الى حك��م باإلعدام إب��ان حكم االس��تبداد املباد ف��ي العراق ،واضط��راره الى
ت��رك أرض آبائه وأج��داده .وتواص ًال مع ما آمن ب��ه وعاهد الله علي��ه ،كان له
 بعد هجرته م��ن الع��راق  -أكثر من موق��ف في أكثر م��ن حدث ،وف��ي أكثر منموطن وبلد ،ورغ��م عديد األحداث اجلارفة التي مرت مع س��نينه الس��بعني إال
أنه لم ينجر الى عواطف ونزعات ،بل ثبت على ثوابت متيز بها واقترب من
اآلخر بقدر اقت��راب اآلخر منها ،فلم يتورط بدماء حرب طائش��ة وال
بجريرة قمع معارضة ،ب��ل كان الالعنف مب��دأه ومنطلقه ومنهجه،
وظل يدع��و الى ض��رورة س��لمية املنه��ج وثب��ت على ذل��ك وحتمل
أعباء ضريبتها الباهضة.
من مآث��ره تف��رده مبواقف رائ��دة ف��ي الط��رح وجتديدية في
الفكر وس��باقة ف��ي املب��ادرة جعلته م��ن الق��ادة التاريخي�ين ،وفي
الوق��ت نفس��ه ،أقعدته بوح��دة وغربة ف��ي بيته املتواض��ع طيلة
سنوات مريرة دون أن يستوحش احلق حيث ظل مستأنس ًا ببشارة
أمل العلم��اء العاملني ومخلص األح��رار املقهوري��ن اإلمام صاحب
العصر والزمان  حتى وافاه األجل احملت��وم ،حيث رحل صابر ًا
ومحتس��ب ًا وش��اهد ًا وس��عيد ًا في يوم االثن�ين /2ش��وال1422/هـ
فيما يلف جسده الش��ريف الش��وق لكربالء حيث ينتظر مستقره
(وصيته) في جوار سيد الشهداء  وما زال املانع مينع.
م��ا يجع��ل ذك��رى رحي��ل س��يد الفقه��اء اإلم��ام الس��يد محمد
احلس��يني الش��يرازي  أكث��ر م��ن ذكرى ه��و أن كم�� ًا م��ن تراثه
العلمي ل��م يزل ط��ي اخملطوطات ،وأن حركة انتش��ار ه��ذا التراث
اإلنس��اني ما زالت ف��ي دائ��رة جغرافية ضيق��ة ،وأن عل��م اجملدد
الش��يرازي  أوس��ع م��ن أن يحصر ف��ي رس��الة أح��كام عبادات
ومعام�لات وتش��ييد مس��اجد وحس��ينيات ،وأن إنس��انيته أكث��ر
غنى من مؤسس��ات ثقافي��ة وخيرية وعش��رات اجملل��دات في فقه
ً
الدين واحلياة.

الموعد 8 ..شوال
بعد غفلة أو تغافل اكتشف العالم
أن هناك فكر ًا سرطاني ًا يهدد حرية
الفكر والسالم العاملي وأن��ه ينمو عبر
منظومة دينية متطرفة لها مؤسساتها
وحت��ظ��ى ب��رع��اي��ة دول ،وم��ا ج��رى في
«غزوة منهاتن»  -كما سماها السلفيون
ال��وه��اب��ي��ون  -امل��ع��روف��ة ب��أح��داث 11
سبتمبر التي أودت بحياة آالف األبرياء
وما جرى ويجري في العديد من بلدان
العالم اآلمنة من أعمال إرهابية جعل
العالم أمام مسؤولية مواجهة عدو ال
حدود لتوحش جرائمه.
ال��ث��ام��ن م��ن ش���وال صفحة س��وداء
أكملت صفحات وم��ه��دت ألخ���رى ،وقد
خ��ط��ت��ه��ا ن��زع��ة م��ت��وح��ش��ة ل��ش��رذم��ة
تكفيرية دفعتها من وس��ط الصحراء
لتهدم أضرحة أئمة من أهل البيت ،
ح��ي��ث ه��ج��م��ت ع��ص��اب��ات وه��اب��ي��ة في
ال��ع��ام 1925م لتعيث ه��دم � ًا وخ��راب � ًا
ف��ي (ال��ب��ق��ي��ع) ال����ذي ي��ض��م أض��رح��ة
أوالد ال��رس��ول األعظم  :اجملتبى
احلسن ،والسجاد علي ،والباقر محمد،
والصادق جعفر  ،لتعود مرة أخرى
في العام 1926م وتقطع رؤوس عدد
غفير من أتباع أهل البيت  بالسيوف
ف���ي م��ن��اط��ق األح���س���اء ،وه���ي أع��م��ال
ق��د سبقتها أع��م��ال إج��رام��ي��ة عديدة
منها ما ج��رى في سنة 1802م ،حيث
اج��ت��اح��ت ع��ص��اب��ة تكفيرية مدينة
ك��رب�لاء ،وانتهكت حرمة ضريح سيد
الشهداء  بعد أن سلبت وقتلت مئات
امل��دن��ي�ين ،ك��ل ذل��ك وغ��ي��ره وص���و ًال الى
تفجير ضريح اإلمامني العسكريني 
ب��س��ام��راء ف��ي ال��ع��ام  2006و2007م،
وتفجيرات وعمليات انتحارية ضد
زوار أضرحة أهل البيت  في العراق،
وأع��م��ال إره��اب��ي��ة مريعة ض��د شيعة
أفغانستان وباكستان وغيرها.
إزاء ب��ق��اء ق��ب��ور ال��ب��ق��ي��ع تترتب
اس��ت��ح��ق��اق��ات ع��اج��ل��ة ع��ل��ى اجمل��ت��م��ع
الدولي ،وإن على أتباع أهل البيت 
السعي املنظم لفتح ملف إع���ادة بناء
أضرحة البقيع املقدسة لغرض حسم
املوقف باجتاه احلل عبر جامعة الدول
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وإال
فـ(التدويل) حيث إن قضية (أضرحة
البقيع) حقوقية عادلة ،لكن البداية:
االستعداد والتعبئة للتظاهر (السلمي
 احل��ض��اري) امل��ل��ي��ون��ي الط�ل�اع األمموال��ش��ع��وب على قضية البقيع وفضح
أصحاب األفكار ال��س��وداء ...واملوعد:
في الثامن من شوال  -املكان :في جميع
دول العالم.

الواضحة

كفارة القضاء

س :عن السكوني ،عن أبي عبد
الله  قال :كان أمير املؤمنني 
يقول :ال تبدين عن واضحة ،وقد
عملت األع��م��ال ال��ف��اض��ح��ة ،وال
يأمن البيات من عمل السيئات ،فما
املقصود بال تبدين عن واضحة؟
ج :الواضح��ة هن��ا  -كم��ا ف��ي
مجم��ع البحري��ن  -األس��نان إذا
ب��دت عن��د الضح��ك ،أي :ال يعل��و
اإلنس��ان الضحك مع أن��ه قد عمل
السيئات الفاضحات.

س :ه��ل ي��ج��ب ت��وزي��ع ك��ف��ارة
تأخير قضاء صيام شهر رمضان
ع���ل���ى ف����ق����راء امل��س��ل��م�ين ف��ق��ط،
وه��ل ه��ن��اك إش��ك��ال ف��ي إعطائها
لغير املسلم؟
ج :يج��ب إعطاؤه��ا لفق��راء
املؤمنني.

التيمم
س :يستحب أو ي��ؤت��ى رج��اء
على اخ��ت�لاف اآلراء ،التيمم ملن
آوى إل��ى ف��راش��ه ونسي ال��وض��وء،
هل يشمل ذلك من ليس له رغبة
في الوضوء ولم يأ ِو إلى فراشه أو
لعذر البرد وغير ذلك من األعذار
غير عذر اإليواء إلى الفراش؟
ج :نعم يشمل ذلك كله.

عدالة اإلمام
س :إذا كنت غريب ًا أو زائ��ر ًا
في مدينة أو قرية أو بلدة ،ودخل
وق����ت ال���ص�ل�اة ورأي�����ت م��س��ج��د ًا
بقربي ،وك���ان فيه مجموعة من
املؤمنني امل��وال�ين يه ّمون بالصالة
جماعة ،وأنا ال أعرفهم وال أعرف
إمامهم ،فهل لي أن أصلي معهم؟
وهل صالتي صحيحة ومقبولة؟
جُ :يش��ترط ف��ي صح��ة ج��واز
االقت��داء إح��راز عدال��ة اإلم��ام
واالطمئن��ان بعدالته ،ف��إن اطمأن
إلى عدالته ولو من حس��ن ظاهره،
أو من املؤمن�ين املقتدين به ،جاز له
االقتداء ب��ه وإن لم يعرف اس��مه
وخصوصياته ،وإال فال.

الخمس
س :أن�����ا أع���م���ل ف����ي ش��رك��ة
وال��رات��ب ال يكفيني وال أستطيع
أن أجمع منه إال القليل ،هل يجب
ع��ل��ي اخل���م���س؟ وه����ل ي���ج���وز أن
يدفعه عني الوالد مع العلم أني
أع��زب وأس��ك��ن ف��ي منزل ال��وال��د؟
وهل يجب علي اخلمس إذا أردت
الذهاب إلى احلج؟
ج :يج��ب اخلمس عل��ى العموم
كما يجب اخلمس خلصوص احلج،
فإن��ه ش��رط ف��ي قبول��ه ،ويج��وز
يتب��رع ب��ه ع��ن ول��ده،
للوال��د أن
ّ
فإن على كل من لديه وارد
وعليهّ :
ولو قلي�لاً ،كال��ذي يأخ��ذه األوالد
م��ن الوال��د ،أو الزوجة م��ن الزوج.
ومن لم يكن له رأس س��نة خمسية
أن يعمل أمرين:
أو ًال :أن يجع��ل لنفس��ه ه��ذا
الي��وم رأس�� ًا لس��نته اخلمس��ية،
ويحسب كل نقوده وما هو في حكم
النق��ود م��ن رأس م��ال وم��ا يرتبط
بعمله وكس��به ،ومن مالبس وأثاث
وهدايا ل��م يس��تخدمها بع��د ومما
ل��م تك��ن مؤون��ة ل��ه كاألرض أو
البيت الذي لم يس��كنها بعد ونحو
ذل��ك ،ف��إن كان اجملم��وع خمس��ة
وس��جل
آالف أعط��ى ألف�� ًا للخمس
ّ
اخمل ّم��س :أربع��ة آالف ف��ي دفت��ر
خ��اص واحتف��ظ بالرق��م حت��ى
رأس السنة الثانية ،فإن كان عنده
ف��ي الس��نة الثاني��ة تس��عة آالف
فالزائ��د :خمس��ة آالف ،فيعط��ي
ويس��جل اخمل ّم��س
ألف�� ًا للخم��س
ّ

استفتاءات
جمعاً :ثمانية آالف للسنة الثالثة
وهكذا يفعل في الس��نة الثالثة أو
الرابعة وهكذا.
وثاني��اً :أن يصال��ح م��ع مرج��ع
التقلي��د أو وكيل��ه عل��ى كل م��ا هو
مؤون��ة ل��ه فع� ً
لا م��ن بيت الس��كن،
وس��يارة ركوبه ،واملالب��س واألثاث
والهداي��ا واألش��ياء التي يس��تفيد
فع� ً
لا منه��ا .ه��ذا وال يخف��ى أن في
اخلمس اخلير والبركة.

االستطاعة للحج
س :في العام املاضي في اليوم
الثاني من ذي احلجة قمت ببيع
بعض الذهب واحللي التي ألبسها
وكنت ق��د نويت سابق ًا أن أذه��ب
مببلغه للحج ولكن تركت الذهاب
للحج ت��خ��وف � ًا م��ن ن���زول ال���دورة
ال��ش��ه��ري��ة غ��ي��ر امل��ن��ت��ظ��م��ة ظ��ن� ًا
مني أنها عذر شرعي مع أني غير
متأكدة من كفاية املبلغ املذكور،
ثم صرفت ه��ذا املبلغ ف��ي أشياء
أخرى .وهذه السنة لم يتوفر لدي
املال الكافي للحج إال باالقتراض،
وه���ذه ح��ج��ة اإلس��ل�ام وأن���ا غير
م��ت��أك��دة م��ن م��ق��درت��ي على س��داد
ه��ذا القرض فما هو احل��ل؟ وهل
أستطيع تأجيل احلج إلى السنة
ال��ق��ادم��ة؟ وه���ل وج���ب احل���ج في
ذمتي أو اخلمس عندما قمت ببيع
ال��ذه��ب؟ ع��ل��م� ًا أن���ي ق��م��ت ببيعه
الرتفاع سعره في هذا الوقت ولم
أت��ن��ب��ه مل��س��أل��ة أن بيعه ف��ي ه��ذا
الوقت قد يلزمني احلج؟
ج :يج��ب ف��ي ف��رض الس��ؤال
التحقي��ق ح��ول أن املق��دار ال��ذي
اجتمع م��ن بي��ع الذهب ه��ل يكفي
للح��ج م��ع توف��ر بقي��ة الش��روط،
فإن كان اجلواب بنعم فقد اس��تقر
احل��ج ف��ي ذمته��ا ويج��ب أن حت��ج
ول��و باالقت��راض ،وإ ّال ف�لا ،وك��ذا
يج��ب اخلم��س أيض�� ًا إذا ل��م يك��ن
الذهب مخمساً.

بين اآلباء وأبنائهم
س :اغ��ت��ن��م��ت ف��رص��ة متثيل
ب��ل��دي وخ��دم��ت��ه ب��ش��ك��ل رس��م��ي،
واحلمد لله الذي وفقنا في ذلك.
لكن املانع هو حرص والدي الزائد
ل��درج��ة أن���ه أم��رن��ي ب��ت��رك ذل��ك
وأن أرك��ز على دراس��ت��ي  -م��ع أني
ل��م أق��ص��ر  -ومثلما ي��ق��ول املثل:
«ال��ش��يء إذا زاد ع��ن ح���ده ،انقلب
ضده» .ولذلك اضطررت لالعتذار
م��ن ف��رص��ة ذهبية بسببه .أبي
ال ي��راع��ي ال��ت��زام��ي م��ع الفرقة
وأخشى مناقشته لكبره في السن
وخ��وف��ي عليه م��ن االن��ف��ع��ال ،ألنه
ينفعل بسرعة ودائم ًا يقول :أنت
ال تفهم! والنتيجة ضياع الفرص
أم����ام ع��ي��ن��ي .أم���ي ه���ي األخ���رى
م��ت��رددة وخوفها م��ن أب��ي يجعلها
أي��ض � ًا ت��أم��رن��ي ب��ت��رك األم���ر وأن
أتفرغ للدراسة والتخطيط للزواج
والعمل ،وكأنها بذلك ترسم لي
ج��دول حياتي م��ن غير حريتي!
أطلب منكم مساعدتي في إبداء
رأيكم احلكيم ،فالوقت كالسيف
وأنا أريد املشاركة ،ولكن أبي مصر
على رأيه؟
ج :آي��ات الق��رآن احلكي��م
واألحادي��ث الش��ريفة ت��دل عل��ى
أن مفت��اح الس��عادة بالنس��بة إل��ى
األوالد ه��و :رض��ا الوالدي��ن ع��ن
األوالد وس��رورهما برؤيتهم��ا
له��م ،وللحصول عل��ى ه��ذا املفتاح
واالحتف��اظ ب��ه ينبغ��ي إك��رام
الوالدي��ن واحترامهم��ا وع��دم
تس��بيب األذى لهم��ا أب��داً ،ف��إن
أذاهم��ا ح��رام وموج��ب للعق��وق
 والعي��اذ بالل��ه  ،-نع��م إذا كاناألوالد باستطاعتهم في أن يعملوا
ش��يئ ًا مش��روع ًا في��ه رض��ا الله 
وال يخب��رون الوال��د ب��ل الوال��دة
وال يصل اخلب��ر إليه فيت��أذى ،فال
بأس ب��ه ،علم�� ًا ب��أن ح��ث الوالدة
عل��ى االهتمام بالدراس��ة والزواج
والعم��ل ه��ي نصيحة إنس��ان محب
وحري��ص ،ف��إن الدراس��ة س��بب
لتق��دم اإلنس��ان والزواج م��ن أهم

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
الكويت  -بنيد القار -مكتب اإلمام الشيرازي-
هاتف0096590080805 :
99080218 :sms
العراق07818000781 :

 °بعد هجومين فاشلين
على مدينة النجف األشرف
قامت زمرة من التكفيريين
بغزو مدينة كربالء
المقدسة وهدم ضريح سيد
الشهداء  ،وذلك في /18
ذي الحجة1216/هـ بعد أن
قاموا بعملية قتل جماعية
راح ضحيتها أكثر من عشرين
ألف شهيد وقد قطعت
رؤوس ثالثة آالف منهم.
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
الموقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

 °من جرائم الوهابيين:
في العام 1221قاموا بغزو
وحشي للمدينة المنورة،
وفي العام نفسه حاصروا
مدينة النجف األشرف للمرة
الثالثة ،وبعد عام هجموا
عليها مرة رابعة بجيش
كبير العدد والعدة ،وفي
طريقهم هجموا على مدينة
كربالء وقتلوا  150شخصاً،
وفي /8محرم1218/هـ
هجموا على مكة المكرمة
ال وتخريباً.
وعاثوا قت ً

عوام��ل حف��ظ الدي��ن ومضاعف��ة
احلس��نات وس��عة ال��رزق ،والعم��ل
بالش��غل احلالل هو ضمان لكرامة
اإلنس��ان وعزّ ه ،وصحته وسالمته
إن شاء الله .

بيع المنزل
س :عقد البيع  -كما علمنا
 عقد الزم ،فلو فرضنا أن��ه متبيع م��ن��زل ،ول��ك��ن املشتري رفض
ت��س��ج��ي��ل األوراق ف���ي ال���دوائ���ر
اخملتصة ،والبائع لم يقبل بالفسخ
مع عدم استالمه للثمن ،هل يبقى
امل��ن��زل على ملكية املشتري وهو
مأثوم بعدم تسليم الثمن للبائع،
أم هناك مخرج آخر؟
ج :املنزل ملك للمش��تري وعليه
أن يدفع الثمن إل��ى البائع ،كما أنه
عليه أن يقوم بالتس��جيل باس��مه،
وأن يتس��لم املبي��ع ،إ ّال أن يفس��خ
البائع ذلك.

استرجاع الهدية
س :من تلقى هدية أو هبة من
أح��د ،ث��م أه��دى هديته ه��ذه إلى
آخر ،ونعلم أن للذي أهدى هدية
 إذا ل��م يكن رح��م � ًا  -اس��ت��ردادهديته أو هبته ،فهل له احلق أيض ًا
أن يستردها من اآلخر الثاني؟
ج :ك ّال  -في فرض السؤال.-

زيارة السيدة الزهراء
أيلول
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س :ه��ل ميكن زي���ارة السيدة
ف��اط��م��ة الزهراء  ب��ال��زي��ارة
اجلامعة الكبيرة؟
ج :نعم  -في فرض السؤال.-

الكافر ودخول المسجد
س :هل يجوز لولي املسجد أو
للمسلم السماح للكافر الكتابي
وغ��ي��ر ال��ك��ت��اب��ي ب��دخ��ول املسجد
م���ع االح���ت���راز م���ن م���س ال��ق��رآن
الكرمي أو تنجيسه أو فعل ما هو
محظور شرعاً؟
ج :كال ،ال يج��وز ذل��ك ،ق��ال
الل��ه تعال��ى{ :إمن��ا املش��ركون
جنس ف�لا يقربوا املس��جد احلرام}
التوبة.28/

خيار العيب
س :ف���ي خ��ي��ار ال��ع��ي��ب  -كما
نعلم  -حق األرش ،وعليه :فمن
صدم سيارة ،فللمصدوم حق طلب
األرش بني الصحيح واملعيب ،رغم
استعداد الصادم لتصليح السيارة
ب��أق��ل ق��ي��م��ة ،ف��ل��و ك���ان م��ت��ع��ارف� ًا
التصليح وال ع��ل��م ل��ل��ن��اس بحق
األرش ،فهل يقدم التصليح وليس
للمصدوم األرش وإن طلبه؟
ج :تخ ّير الصادم بني تصليحها
أو دف��ع األرش ،نع��م إذا ق��ام
بتصليحها فال يبقى مجال لألرش.

صيد السمك
س :ه��ل ي��ح��ت��اج دائ��م�� ًا صيد
السمك إلى نية األخذ ،فمن عنده
ق��ارب وه��و نائم ف��ي داخ��ل��ه ،وفي
الصباح وج��د كثير ًا م��ن السمك
على سطحه ،فعلم بقفز السمك
إليه لي ًال كما قد يحصل ذلك على
أرض ال��واق��ع ،فهل ه��ذا السمك
ي��ح��رم أك��ل��ه ل��ع��دم وج����ود نية
مسبقة ألخذه؟
ج :ل��و كان رك��ب قارب��ه به��ذه
النية فالسمك حالل ،وإال فحرام.

استفتاءات

تقدير النطفة
س :كم يوم يقدر عمر النطفة
والعلقة واملضغة؟
ج :ميك��ن حتديده��ا باعتب��ار
أربعني يوم ًا لكل مرتبة.

ج :في ف��رض الس��ؤال إن كان
املرحوم ق��د أوص��ى بالثلث صرف
ما بقي من��ه ف��ي األمور املس��تحبة
عل��ى املي��ت ،وإ ّال فالباق��ي للورث��ة
يقسم بينهم.
ّ

النفساء

تقسيم اإلرث

س :هل من جتهض في الشهر
األول تعتبر نفساء؟
ج :نعم.

خطأ الطبيبة
س :أنا مصابة مبرض وراجعت
طبيبة في ذلك ،فقامت بإعطائي
��ر ج���د ًا بصحتي فذهبت
م��ا أض� ّ
ملراجعتها بحالة إسعاف ،فوصفت
لي مضاد ًا للدواء اخلاطئ وطلبت
أجرة جديدة ،علم ًا بأني أعطيتها
ف��ي امل���رة األول����ى ،ف��رف��ض زوج��ي
إع��ط��اءه��ا وق����ال ب��أن��ه��ا تصحح
خطأها بوصف ال���دواء ،فهل في
ه��ذه احلالة أن��ا بريئة الذمة أم
يجب دفع ما طلبته الطبيبة؟
ج :إن عل��م بخط��أ الطبيب��ة
ف�لا يج��ب له��ا األج��رة ثاني��ة،
وإ ّال وجبت.

ثلث الميت
س :أوصى من كان يقلّد اإلمام
ال���ش���ي���رازي الراحل  ب��أم��ور
مستحبة بعد موته ،مثل طباعة
كتب وغير ذل��ك ،وكلّف تنفيذها
مبلغ ًا أق��ل م��ن الثلث ،وذل��ك بعد
إخراج ما يجب إخراجه من أصل
ال��ت��رك��ة ،ف��ه��ل ب��اق��ي ه���ذا الثلث
فيقسم عليهم،
يرجع إلى الورثة
َّ
أو أن���ه ح��ق للميت ف��ي��ص��رف في
األم���ور املستحبة م��ن الصدقات
وغيره عن روح امليت؟

س :ترك أبي لنا بيت ًا وبستان ًا
ون��ح��ن خمسة أوالد وس��ت بنات
ك��ي��ف ي��ق��س��م اإلرث ،ع��ل��م � ًا ب��أن
والدتنا توفيت بعد الوالد ،وهل
تقسيم البستان كتقسيم البيت؟
ً
مخمسة فتخمس
ج :إن لم تكن
أو ًال ،وك��ذا إن كان هن��اك وصاي��ا
ودي��ون للوالدي��ن فتخ��رج أيض��اً،
ثم تقس��م إلى س��تة عش��ر قسماً،
لكل ذك��ر س��همان منها ،ول��كل أنثى
س��هم واحد ،وقسمة البس��تان هو
نفس تقس��يم البي��ت .ه��ذا إذا لم
يك��ن للوال��د أو للوال��دة املتوف��اة
وارث غي��ر األوالد ،وأم��ا إذا كان
للوال��د أو للوال��دة أب أو أم أحياء
ح�ين الوفاة فيك��ون لهما س��هم من
اإلرث أيضاً.

الصيد للتسلية
س :م����ن ي���ص���ط���اد ال��س��م��ك
واحليوان وهو ليس بحاجة لذلك
ك��ق��وت ل��ه ول��ع��ي��ال��ه أو للتجارة
ب���ل ل��ل��ت��س��ل��ي��ة ول��ك��ن��ه ي��أك��ل��ه أو
يعطيه لآلخرين ،هل يعد صيد ًا
لهوي ًا فيحرم؟
ج :م��ا ل��م يك��ن وراءه فائ��دة
عقالئي��ة فه��و صي��د لهو وح��رام،
واألكل أو اعط��اؤه لآلخري��ن
ليأكلوه فائدة عقالئية.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
العراق07818000781 :

 °الثامن من
شوال1342/هـ ذكرى هدم
مراقد البقيع الطاهرة على
يد فرقة التكفير واإلرهاب
بعد أن نهبوا كل ما فيها
من نفائس ،ثم قاموا
بتخريب قبور :فاطمة بنت
أسد  ،وأم البنين ،
وإبراهيم بن النبي ،
وحمزة بن عبد المطلب ،
وحليمة السعدية مرضعة
النبي  ،وإسماعيل
بن اإلمام الصادق ،
كما قاموا بضرب قبة
الرسول  ،وخربوا قباب
عبد المطلب وأبي طالب
وخديجة بنت خويلد .
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البقيع ..انطالقة جديدة
تدعو األدي���ان ال��ى العدل واخلير
واحل���ق وال���ص�ل�اح واحمل��ب��ة وال��رح��م��ة
واإلح��س��ان ،وحت��ث على احل��ف��اظ أمن
ال��ن��اس ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م واس��ت��ق��راره��م،
ف��ال�لاع��ن��ف م��ب��دأ إس�لام��ي ال يتضمن
أي جانب من العنف ول��و ك��ان اإلنسان
م��ظ��ل��وم �اً .ي��ق��ول اإلم�����ام ال��ش��ي��رازي
الراحل « :لإلسالم خطاب معقول

ل�لإن��س��ان إذا ل��م ي��ك��ن ق�����ادر ًا على
الظالم باستخدام السالح بوجهه،
فاملفترض أن يقابله بسياسة اللني
والصبر ،إذ كانت سياسة اللني هي
ال��س�لاح ال���ذي استخدمه األنبياء
واملصلحون ملقابلة العتاة والطغاة».
كما أن األدي����ان م��ا ك��ان��ت ي��وم � ًا عائق ًا
أم����ام ال��ت��ع��اي��ش وال��ت��ع��ارف واحل����وار،
وإمن��ا العائق يكمن ف��ي ال��ذي��ن يدعون
امتالكهم احلقيقة املطلقة ،ويستغلون
األدي����ان للتحكم ف��ي مصير ال��ن��اس.
لذلك ف��إن من ال��ض��روري التفريق بني
األف��ك��ار احلقة التي تستند على قيم
العقل واحل���وار والتعايش ،وب�ين تلك
األف��ك��ار ال��ت��ي تستخدم ق��وة التكفير
واالكراه والتسلط .يقول « :الناس

بطبيعتهم ال مييلون إل��ى األف���راد
العنيفني وسيئي األخالق ،وإذا حدث
واس��ت��ط��اع ب��ع��ض أص��ح��اب ال��ق��درة
وال��ع��ن��ف اس��ت��غ��ف��ال م��ج��م��وع��ة من
الناس لفترة وخداعهم ،فإن أوراقهم
س��رع��ان م��ا تنكشف وينقلب األم��ر
عليهم وينفض الناس من حولهم إن
لم ينقلبوا عليهم».

مع إطاللة القرن احلادي والعشرين
ب���دأ أت��ب��اع أه���ل البيت  باستعادة
تدريجية لدورهم الكامل في احلياة،
بينما التكفيريون ي��ط��ارده��م قانون
اإلن��س��ان م��ن جحر ال��ى جحر حماية
لبني البشر م��ن جرائمهم وتطهير ًا
ل��ل�أرض م��ن أرج��اس��ه��م ،وإن خ�لاص
ال��ع��راق م��ن االس��ت��ب��داد وحت��رر مراقد
���رف����ة ألرض
أه�����ل البيت  امل����ش� ِّ
الرافدين فتح نافذة أم��ل كبيرة تطل
على حترير مراقد البقيع املقدسة من
زم��رة تكفيرية وإع���ادة إعمارها ولن
يتحقق ذل���ك إال ب��ت��ح��رك جماهيري
ومؤسساتي ألتباع أهل البيت مدعومة
بجهد اجملتمع الدولي ومنظمات ثقافية
وإنسانية .ولتكن إنطالقتنا اجلديدة
ف��ي ه��ذا ال��ع��ام م��ن (م��واق��ع التواصل
االجتماعي) ال��ت��ي بها ه��زم��ت شعوب
أنظمة بجيوشها فلم ال نهزم بها فئة
لقيطة ال سيما وإن نصرة البقيع من
(خير العمل).

اإلخالص هلل
إضاءات من محاضرة
لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي 
 e eيتناس��ب حظ اإلنس��ان ف��ي الوصول إل��ى غايات��ه مع م��ا يبذله م��ن جه��د غالباً،
فالس��اعي وراء املال يحصل على كمية مضاعفة لو ضاعف من س��اعات عمله ،وهكذا
احلال في األم��ور املعنوي��ة ،فإن م��ن يتعب نفس��ه أكثر في س��بيل العل��م واملعرفة فإن
نصيبه يكون أكبر ف��ي ذلك الس��بيل ،غي��ر أن املائز بينهم��ا أن األم��ور املعنوية يعتبر
الكيف فيها أهم م��ن الكم ،فلو أراد ش��خص مث ًال أن يك��ون محبوب ًا لدى ش��خص آخر،
وصار يطيل اجللوس عنده ،طمع ًا في لفت انتباهه ليقربه إليه ،فإنه رمبا يواجه برد
فعل معاكس من قبل ذلك الش��خص ،وقد يثير بذلك أو ببع��ض تصرفاته نفوره منه،
فيزداد بذلك بعد ًا عنه ،فلو أن��ه جلس مدة أقصر ،لكان أفضل ،وه��ذا يعني أن األمور
املعنوية يكون املقياس األهم فيها هو الكيفية ال التعب والكم ..وال شك أن على طالب
العلوم الدينية أن يجدوا ،ويجتهدوا ،ويفرغوا طاقاتهم في سبيل العلم ،حتى قيل:
«إن لس��ان حال العلم لطالب العلم ه��و :أعطني كل��ك ُأعطك بعضي» .ولك��ن حيث إن
املطلوب هو العل��م النافع  -وهو العل��م الذي ينتفع من��ه طالبه كما ينتف��ع منه غيره،
في الدنيا واآلخرة  -لذا كان ال يق��اس بالتعب وكثرة التعلي��م ،وإن كانا مطلوبني فيه
أيضاً .لكن كم��ا أن على طالب العلم أن يتعب نفس��ه قدر اإلمكان في س��بيل الدراس��ة
والعل��م ،وال يكون كس��و ًال أو خام ًال بل يعب��ئ كل طاقات��ه ،فإنه يجب علي��ه ـ مع ذلك ـ
أن ال يغفل عما يعطي لهذه األتعاب قيمتها ،وه��و أن ينظر الله إليه بعني رعايته ،فمن
دون هذه النظرة ال فائدة من كثرة التعلم .وليس املقصود ترك الدراس��ة ،بل القصد
أن الدراس��ة وحدها غي��ر كافية ،وإمنا ه��ي إحدى األعم��دة لرقي اإلنس��ان وتقدمه،
مادام يصحبها مبكارم األخالق وحسن األدب.
 e eقد ينجح اإلنس��ان في غش من لم يعرف نواي��اه وما يدور في ذهن��ه ،ولكن هيهات
أن يغش من يعلم خائنة األعني وما تخفي الصدور ،وإذا كنا نتعامل فيما بيننا حسب
قناعتنا الشخصية ،فال نساوي بني من يخلص إلينا ومن يغش��نا ،فلماذا نعترض على
الله  أن يعاملن��ا كذلك؟! فمثالً :لو أقس��م لك ش��خص أني مخلص ل��ك ،ولكنك لم
تكن مقتنع�� ًا بصدقه ،ملا ترى من س��لوكه أو ما تخب��ره من نواياه ،أفتعامل��ه معاملة من
تعتقد إخالصه؟ كال ،قد تتظاهر معه ،وجتامل��ه ،وتعامله باملثل ،ولكنك في اللحظات
املصيري��ة واملواق��ف احلساس��ة س��وف تعامله حس��ب قناعت��ك ،ف��إن كنت ش��اك ًا به،
فإنك ال تودعه أس��رارك ،ولو سألك عن الس��بب ،فس��تحول مجرى الكالم ،فاحلقيقة
هي أنك ال تثق به ،فإذا كانت هذه موازيننا ف��ي تعامل بعضنا مع بعض ونرى أنها حق،
فلماذا نعت��رض على الله في احلق نفس��ه ،فنتوق��ع أن يعاملنا معامل��ة اخمل ِلصني ونحن
لم نخلص له في نوايانا؟! وال شك أن الله ال يس��اوي بني اخمللص وغيره ،فهل يستوي
من يعمل وهدفه منافع دنيوية  -أعم من أن تكون ما ًال أو شهرة وسمعة أو شيئ ًا آخر-
ومن يكون عمله خالص ًا لله وحده ،وال يفكر في سواه؟
e eق��د ُيس��أل :إذا كان العل��م ن��ور ًا فلم��اذا ال يقذف��ه الل��ه ف��ي قل��وب العب��اد كاف��ة،
م��ع أن الل��ه  ال ينقص��ه الفي��ض ،وي��داه مبس��وطتان؟ إن أي�� ًا من��ا إذا أنف��ق ،نقص
من��ه ش��يء ال محال��ة ،حت��ى ل��و أنه ب��ذل نص��ف س��اعة م��ن الوق��ت ف��ي تدري��س أو

البقيع ..أوان التغيير
يقول الفقيه السعيد السيد محمد

إذا كان العلم نوراً فلماذا
ال يقذفه اهلل في قلوب العباد
كافة ،مع أن اهلل  ال ينقصه
الفيض ،ويداه مبسوطتان؟

محاضرة ف��إن ذلك يعن��ي نقصان نصف
س��اعة من عم��ره ،وكذا ل��و أعط��ى ما ًال
مهما قل فإنه يعني نقصان أمواله بذلك
املق��دار ،أما الله  فال ينق��ص من ملكه
شيء مهما أعطى ..إذ ًا ملاذا ال يقذف نور
العلم في قلوب كل عب��اده؟ ألن «الناقد
(أي ال��ذي يتول��ى النق��د) بصي��ر» .أي
مييز ب�ين اخملل��ص وغي��ره ،فيعط��ي من
يخل��ص ل��ه م��ا ال يعط��ي غي��ره ،فكيف
نغف��ل ع��ن ه��ذه احلقائ��ق ونتص��ور أننا
نخل��ص عندم��ا نتظاه��ر ب��أن أعمالن��ا
لل��ه ،مع أنن��ا نخ��دع أنفس��نا ف��ي الواقع
ول��م نعم��ل لل��ه؟! إن للفق��ه واألص��ول
والنح��و والص��رف والبالغ��ة واملنط��ق
والفلس��فة وغيره��ا م��ن العل��وم كتب�� ًا
خاصة ،أما الص��دق مع الل��ه فال يدرس
ف��ي الكت��ب ،وإمن��ا يتلخ��ص ف��ي ش��يء
واحد ،وه��و التخلص من عق��دة الـ «أنا»
وه��ذا أم��ر ال يخلو م��ن صعوب��ة ،ولكنه
ف��ي الوق��ت نفس��ه ممك��ن تطبيق��ه ،وال
يعني ذل��ك أن تذل نفس��ك عن��د هذا أو
ذاك ،ب��ل املطلوب أن تُش��عر قلب��ك أنك
محت��اج إل��ى الل��ه دوم��اً ،وأن اآلخري��ن
غي��ر قادري��ن عل��ى أن ينفع��وك بش��يء
لم ُيرده الل��ه ،وال أن يض��روك إال بإذن
الل��ه ،فتقط��ع أ َمل��ك عم��ا س��وى الل��ه،
وبعدها ال تع��ود تفكر في ني��ل احلظوة
عند الن��اس ،وأن حتذر الش��يطان دوماً،
فإن��ك ق��د تري��د اخل�لاص م��ن هاوي��ة
فيردي��ك ف��ي هاوي��ة أخ��رى ،فمث� ً
لا
تري��د أن تتواض��ع وتتخل��ى ع��ن الكبر
فإذا ب��ه يوقعك ف��ي الذل واله��وان .إذاً،
لي��س املقص��ود م��ن التخل��ي ع��ن «األنا»
امته��ان ال��ذات ،ب��ل املقص��ود أن يك��ون
العم��ل لل��ه وح��ده .فل��و أصب��ح مدرس�� ًا

أو خطيب�� ًا أو إم��ام جماعة ف��ي يوم من
األي��ام ،فعلي��ه أن يض��ع «األن��ا» جانب�� ًا
وبقناع��ة ،ال أن يتظاه��ر بذل��ك وقلب��ه
ممتلئ تكبر ًا وحب ًا للظهور.
 e eإن نكران ال��ذات واإلخالص لله 
ه��و االنتب��اه لتضخ��م األن��ا واندفاعه��ا
غي��ر احمل��دود وغي��ر املنضب��ط ،ف��إن
ذل��ك العال��م رف��ض أن ي��ؤم املصل�ين
الذين كان��وا بانتظاره جمل��رد أن خاطر ًا
ش��يطاني ًا خطر إلى ذهن��ه ،فحاربه ألنه
كان ي��درك أن ه��ذا ه��و الذي يه��دم كل
م��ا بن��اه ..وم��ن هن��ا نفه��م ق��ول اإلمام
الس��جاد « :إن العل��م إذا ل��م يعم��ل
به لم يزدد صاحبه من الل��ه إال بعداً».
ف��إن كان العل��م موج��ود ًا ـ وه��و نتيج��ة
أتع��اب خمس�ين س��نة أو أكث��ر ـ ولكن��ه
كان م��ن دون عم��ل فإن��ه س��يكون وب��ا ًال
عل��ى صاحب��ه .وال نعن��ي بالعم��ل أداء
املس��تحبات ـ فض� ً
لا ع��ن الواجب��ات ـ
كصالة الليل وزيارة املعص��وم وإن كانت
مطلوب��ة أيض��اً ،وإمن��ا املقص��ود اتخ��اذ
املوقف الصحيح املستند إلى العلم ،وإال
لو خُ لينا والفهم السطحي للحديث ،فإن
ذل��ك العالم كان ت��ارك ًا للعمل املس��تحب
وهو إمام��ة اجلماعة ،لك��ن احلقيقة أنه
كان يعرف أن في ع��دم الذهاب محاربة
لنفس��ه وع��دم اس��تجابة خلواطره��ا
الش��يطانية ،وه��ذا هو املقص��ود بالعمل
ف��ي ق��ول اإلم��ام الس��جاد  .فليك��ن
اإلنس��ان احلك��م عل��ى نفس��ه ،وكل
إنس��ان عل��ى نفس��ه بصي��رة ،وليفك��ر
بعقل��ه ،ويس��تنبط املوق��ف الصحي��ح،
ويح��اول أن ُيطبق��ه عل��ى نفس��ه ،عل��ى
الله
قدر تش��خيصه ووس��عه « َال ُيك ُ
َل��ف ُ
َاه��ا» .ف��إن الل��ه ال يريد
َن ْف ًس�� ًا إال َم��ا آت َ
منك��م إال املقدار ال��ذي تتوصل��ون إليه،
واملهم أن لإلنسان على نفسه أن يتحرى
اإلخ�لاص ف��ي كل ح��ال ،وأن ال يك��ون
هم��ه الن��اس وم��ا س��وى الل��ه ،وأن َيعلم
بعد ذل��ك «أن الله يغفر للجاهل س��بعني
ذنب ًا قب��ل أن يغفر للعا ِلم ذنب�� ًا واحداً».
وليس املقصود بالعا ِل��م أن يكون مرجع ًا
للتقلي��د ب��ل كل مش��مول به��ذا احلديث
على قدره!!

رض��ا الشيرازي « :إن من اجلفاء
للنبي األعظم  وأه���ل بيته 
أن متر ذك��رى ه��دم أضرحة البقيع
امل��ق��دس��ة دون أن ن��ت��وق��ف عندها
ونذكر بها وباملسؤولية امللقاة على
ع���ات���ق امل��س��ل��م�ين ف���ي ه����ذا اجمل����ال،
فهدم ه��ذه امل��راق��د املطهرة جرمية
بكل املقاييس ،وه��ي جرمية حتمل
طابع التناقض مع ذاتها أو ًال ،ومع
القيم الدينية ث��ان��ي�اً ،وم��ع احلالة
احل��ض��اري��ة ث��ال��ث�اً ،وم��ع واق���ع األم��ة
اإلس�لام��ي��ة وت��اري��خ��ه��ا راب��ع��اً .ف��إذا
ك���ان ه���دم ال��ق��ب��ور واج��ب�� ًا ش��رع��ي�اً،
ف��ل��م��اذا ه��دم��ت بعضها دون بعضها
اآلخ���ر؟ وإذا ك��ان��ت األب��ن��ي��ة عليها
بدعة وح��رام � ًا ش��رع �اً ،فلماذا نرى
م��رق��د النبي األعظم  ،م��ا ي��زال
مش ّيد ًا ول��م يؤمر بهدمه إل��ى اآلن؟
وال نظن القوم يعملون بالتقية في
هذا اجملال ،ألنهم ينكرونها ويقولون
إنه ال تقية إال مع الكفار؟ أم تراهم
ي��ك� ّف��رون ك��ل املسلمني ،ول��ي��س ذلك
ببعيد ع��ن��ه��م!» .ويضيف « :لقد
ك��ان��ت امل���راق���د م���وج���ودة ف���ي مكة
املكرمة واملدينة املنورة حتى في أيام
ّ
حكم الرسول  ولم نسمع أنه أمر
عدت
بهدمها أو نهى عن زيارتها ،بل ّ
ج��زء ًا من الشعائر املهمة ،ففي مكة
قبر لهاجر زوجة النبي إبراهيم 
وك��ذل��ك ق��ب��ر اب��ن��ه اسماعيل ،
وفوقه بناء وهو املس ّمى اليوم بحجر
اس��م��اع��ي��ل ،وه��ك��ذا ق��ب��ور كثير من
األنبياء  .لم يأمر النبي  وال
أي من
الذين ج��اؤوا من بعده بهدم ّ
تلك القبور .وال يقتصر وجود املراقد
املط ّهرة عند املسلمني على احلجاز،
بل هي موجودة في أكثر أقطارهم،
وهذا هو واقع األمة وتاريخها املمتد
ألكثر من ألف عام!».
ال��س��ؤال :مع بقاء أضرحة البقيع
م��ه��دم��ة ال���ى م��ت��ى سيكتفي الشيعة
ب��إق��ام��ة م��ج��ال��س ال��ن��دب وي��ص��درون
بيانات الشجب ،والبقيع ما زالت مهدمة
وح����وادث االع���ت���داء ع��ل��ى األض��رح��ة
متواصلة وأع��م��ال قتل ال��زائ��ري��ن لها
مستمرة؟! .ولكي ال يكون احتفاؤنا هذا
العام بـ(قضية البقيع) شكلي ًا البد من
التفكير بخطوات واقعية تعطي نتائج
على األرض فهذا عصر احلريات ،وهذا
أوان التغيير ،وال مهرب وال ملجأ ملن
ينتهك قوانني العقل وحقوق اإلنسان.

ثقافة

الكلم الطيب
المحبة اقتداء...

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
الكويت  -بنيد القار -مكتب اإلمام الشيرازي-
هاتف0096590080805 :
99080218 :sms
العراق07818000781 :

قال اإلمام جعفر الصادق :
e eالعلماء أمناء الرسل ،والعلماء خلف الرسل.
e eمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو
مبتدع ضال.
e eإمنا يأم��ر باملع��روف وينهى ع��ن املنكر م��ن كانت فيه
ثالث خص��ال :عامل مبا يأمر ب��ه وتارك مل��ا ينهى عنه،
عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى ،رفيق فيما يأمر ورفيق
فيما ينهى.
e eإن من أش��د الناس حس��رة ي��وم القيامة م��ن وصف
عد ًال ثم عمل بغي��ره .إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت
موعظته عن القلوب كما يزل املطر عن الصفا.
e eال يقبل الله ً
عم�لا إال مبعرفة ،وال معرف��ة إال بعمل،
فمن عرف دلت��ه املعرفة عل��ى العمل ،ومن ل��م يعمل فال
معرفة له ،أال إن اإلميان بعضه من بعض.
e eإذا رأيتم العال��م محب ًا لدنياه فاتهم��وه على دينكم،
فان كل محب لشيء يحوط ما أحب.
e eعن احل��ارث ب��ن املغي��رة ق��ال ،لقين��ي أبو عب��د الله
الص��ادق  ف��ي طري��ق املدينة فق��ال :م��ن ذا أحارث؟
ألحمل��ن ذن��وب س��فهائكم على
قلت :نع��م .ق��ال« :أم��ا
ّ
علمائك��م» .ثم مض��ى فأتيته فاس��تأذنت علي��ه فدخلت
ألحمل��ن ذن��وب س��فهائكم عل��ى
فقل��ت :لقيتن��ي فقل��ت
ّ
علمائك��م ،فدخلن��ي م��ن ذلك أم��ر عظي��م ،ق��ال« :نعم
م��ا مينعك��م إذا بلغكم ع��ن الرج��ل منكم مم��ا تكرهون
وما يدخل علين��ا ب��ه األذى أن تأتوه فتؤنب��وه وتعذلوه
وتقول��وا ل��ه ق��و ًال بليغ��اً؟ فقل��ت ل��ه :جعل��ت ف��داك
إذ ًا ال يطيعونن��ا وال يقبل��ون من��ا فق��ال« :اهجروه��م
واجتنبوا مجالسهم».
e eع��ن أبي عب��د الل��ه الص��ادق  :ق��ال« :إن العلماء
ورثة األنبي��اء وذاك أن األنبي��اء لم يو ِّرث��وا درهم ًا وال
ديناراً ،وإمن��ا أورثوا أحادي��ث من أحاديثه��م ،فمن أخذ
بش��يء منه��ا فق��د أخ��ذ حظ�� ًا واف��ر ًاً ،فانظ��روا علمكم
فإن فين��ا أهل البيت ف��ي كل خلف
هذا عمن تأخذون��هَّ ،

ع��دو ًال ينفون عن��ه حتريف الغال�ين وانتح��ال املبطلني
وتأويل اجلاهلني».
e eروي عن اإلم��ام الصادق في تفس��ير قوله ِ « :إمنا
ْعلم��اء» َقال« :يعن��ي بِالعلماء
يخش��ى الله ِم ْن عب��ا ِد ِه ال
ُ
َ
َ��ه
ُ��ه قول ُ
��د ْق فعل ُ
��ن َّ
��ن ل��م ُي َص ِّ
ص��دقَ فعلُ��ه َقولَ��ه ،و َم ْ
َم ْ
فَليس بِعالم».
e eعن معاوية بن عمار ،قال :قل��ت ألبي عبد الله :
رجل راوي��ة حلديثكم ،يبث ذلك في الناس ،ويش��ده في
قلوبهم وقلوب ش��يعتكم ولعل عابد ًا من شيعتكم ليست
له هذه الرواي��ة ،أيهما أفضل؟ ق��ال :الرواية حلديثنا
يشد به قلوب شيعتنا ،أفضل من ألف عابد.
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نوافذ

أكثر من فقيه

احلري��ة قيم��ة إنس��انية علي��ا
تس��تجمع بن��ي البش��ر عن��د واح��ة
العق��ل والس�لام واحملب��ة والتع��اون
على الب��ر وخي��ر الن��اس ،وباحلرية
تتوي��ج عمل��ي لقان��ون (اإلنس��ان
الصال��ح) العل��وي« :الن��اس صنف��ان

إما أخ ل��ك ف��ي الدي��ن أو نظي��ر لك في
اخللق» .كما أن احلرية قيمة ال ميكن

التنازل عنها أو املس��اومة عليها ،كما
ال ميك��ن التقاع��س ع��ن اس��تعادتها
للمحروم�ين منه��ا .وم��ن ال يؤم��ن
باحلري��ة ال ي��رى ض��رورة الدع��وة
لها وال��ذود عنه��ا ،فكثر م��ن يتحدث
عن احلرية وه��ي غائبة ع��ن ذاتهم
وواقعه��م ،ب��ل هن��اك م��ن يس��تعمل
احلرية لتحقيق م��آرب غير صاحلة،
يق��ول اإلم��ام الش��يرازي الراح��ل:
«لق��د س��لبوا احلري��ة ،ت��ارة باس��م
القوان�ين واحلكوم��ات ،وت��ارة باس��م
األع��راف والتقالي��د» .بينم��ا قليل ما

سياسية أو مؤسساتية حتى باتت
احل���ري���ة ت��ع��ي��ش غ��رب��ة ف���ي أح��د
أب��رز أوط��ان��ه��ا ،وإن لغربة احلرية
واغترابها عالقة وطيدة بوحشة
احلق وطريقه.
تف��رد اإلم��ام الش��يرازي
الراح��ل  بإش��باع احلري��ة بحث�� ًا
وتأم�لات وعم� ً
لا وكتاب��ات ،وكان أن
دع��ا ال��ى حري��ة الفك��ر والتفكي��ر،
وكان أن جاه��د م��ن أج��ل احلري��ة
في س��عي إبراهيمي لته��دمي أصنام
االس��تبداد الدين��ي قبل السياس��ي،
وتعري��ة االس��تبداد م��ن «واقعي��ة
وعقالني��ة» تبريرات��ه ،ومب��وازاة
ذل��ك س��عى  حثيث�� ًا من أج��ل نزع
«قابلي��ة االس��تعباد» املتغلغل��ة عن��د
كثير م��ن الن��اس ،فالناس م��ن يصنع
للمس��تبدين اس��تبدادهم ..ول��م
يكل ول��م يتعب  ف��ي دعوت��ه الى
احلري��ة إميان�� ًا من��ه بأنه��ا الطري��ق
ال��ى إس�لام أه��ل البي��ت  ،وأن من
خالله��ا يعي��ش اإلنس��ان إنس��انيته
وينعم بحيات��ه ويضمن آخرته ،ولم
يكتف  بالكتابة ع��ن احلرية ،بل
كتب عن كل الذي يص��ل بها ويوصل
إليه��ا معتب��ر ًا احلري��ة منظوم��ة
حياة فكت��ب ف��ي الدول��ة واالجتماع
والقان��ون والسياس��ة واالقتص��اد
واإلدارة وال��رأي الع��ام واإلع�لام
والعوملة ...وغيره��ا) .ولقد وصل في
تنظي��ره احل��ر ال��ى أن ق��ال« :علينا

هم الذي��ن يتنعم��ون بقي��م احلرية
على مس��توى الذات ،ويدافعون عنها
باعتباره��ا ح��ق أساس��ي للجمي��ع
وليس ألحد دون آخر.
غريب أن تغيب مفردة احلرية
ع��ن عموم اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي ،حتى
باتت املفردة وكأنها من نتاج غيرنا
فقط وليست قيمة سامقة دعا إليها
اإلس�لام ورف��ع رايتها آل محمد 
بشعارها العلوي اخل��ال��د« :ال تكن
عبد غيرك وق��د جعلك الله ح��ر ًا».
يقول سماحة املرجع الديني السيد أن نت��رك أف��راد اجملتم��ع أح��رار ًا ف��ي
ص����ادق الشيرازي « اإلس��ل�ام كل ش��يء إال ف��ي اجلرائ��م ،وبعده��ا

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
العراق07818000781 :

لق�د كان األخ األكب�ر آية اهلل
العظم�ى الس�يد محم�د الحس�يني
الشيرازي  مصداق ًا ظاهراً للحديث
الش�ريف الم�روي عن أب�ي عبد اهلل
اإلم�ام الص�ادق « :العلم�اء ورثة
األنبي�اء» .إذ أن األنبي�اء م�ن أظهر
ما فيه�م من الصف�ات الخيّ�رة أنهم
يس�تفيدون م�ن كل طاقاته�م في
س�بيل اهلل  ،وال يعبؤون بش�يء
من مباهج الحياة الدنيا على حس�اب
اهلل  ،وق�د س�ار (رض�وان اهلل
عليه) ومنذ نعوم�ة أظفاره على هذا
النهج ،فقد كان يجنّد كل قدراته في
س�بيل اهلل  ،وال يعتني بشيء من
الدنيا على حس�اب اهلل ،بل كان على
العكس تماماً.
المرجع الديني
السيد صادق الشيرازي

يعمل أكثر مما قد عمل ،ولم يكن له
أن يق��ول أكثر مما قال ،ول��م يكن له
أن يعلن كلمة احلق ويجاهر بها أكثر
مما جاه��ر بها أمام س�لاطني اجلور،
ولم يكن ل��ه أن يبذل أكث��ر مما بذل
من عمر ونفس ومهج ومال وولد.
ج��اء ف��ي كت��اب (كلم��ة اإلم��ام
وح����ده دي���ن احل���ري���ة ،وأن اإلس�ل�ام فلننظر كي��ف تتقدم احلي��اة وتتنفس امله��دي) للش��هيد الس��عيد آي��ة الل��ه
السيد حسن الش��يرازي « :بوفاة
دي��ن احل��ري��ات مبدأ وش��ع��اراً ،وواق��ع� ًا الشعوب الصعداء».
وق��ال« :إن العم��ل للحي��اة ال يكون علي بن محمد الس��مري وجد الش��يعة
وع���م�ل�اً  ،وأن اإلس��ل�ام ال��ت��زم مببدأ
أن قيادته��م انحص��رت ف��ي فقهائه��م،
وفقهاؤهم ال يتميزون عنهم إال بقسط
م��ن املعلوم��ات فأصيب��وا بف��راغ قيادي
ضاغ��ط فإجماعهم على الش��يخ املفيد
دلي��ل على أنه��م وج��دوا في��ه أكثر من
مجرد فقيه»...

(ال إك�����راه ف���ي ال���دي���ن) ف���ي مختلف إال باحلري��ة ،ف��إذا ل��م تك��ن حري��ة
مجاالت احلياة ،وأن احلرية الفكرية لم يك��ن عم��ل للحي��اة» .كما دع��ا الى
تتجسد ك��ام��ل��ة ف��ي اإلس��ل�ام (فمن احلرية وه��و يعل��م أن االنتم��اء الى
ش����اء ف��ل��ي��ؤم��ن وم����ن ش����اء ف��ل��ي��ك��ف��ر) ،دولتها يعني مواجهة األخطار ،فكان
وأن ح��ري��ة ال�����رأي ف���ي ن��ظ��ام ال��ل��ه أن دع��ا  ال��ى أن «تطبي��ق احلري��ة
وق��ان��ون اإلس�ل�ام مقدسة ،فاإلسالم يل��زم الت��درج ،وإال فإن إطالقه��ا بدون
ي��ري��د أن ي��ج��ع��ل ال��ن��اس أح������رار ًا» ..جدول��ة زمني��ة وحت��ت نظر اخلب��راء،
رحم الل��ه تعال��ى اإلم��ام اجملدد
وغريب أن تصبح (احل��ري��ة) تهمة فس��تنقلب ال��ى الض��د ،وتتح��ول
واملصل��ح الكبي��ر الس��يد محم��د
مل��ن يتحدث عنها وي��دع��و ل��ه��ا ،وأن الى فوضى».

ف��ي ذك��راه العاش��رة ..ق��دوة احلس��يني الش��يرازي  ال��ذي كان
ت��ك��ون احل��ري��ة  -غالب ًا  -مستفزة
لسلطات س���واء أك��ان��ت دي��ن��ي��ة أم وعبرة ودع��وة ،فل��م يكن ل��ه  أن «أكثر من فقيه».
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في ذكراه العاشرة ..رائدا ومصلحا ومجددا

ربيع الحرية واستراتيجية االنتصار

أح��داث التغيير التي توقدت شرارتها من ذلك اجلسد احملترق لشاب قضى بؤس ًا وحرمان ًا في زق��اق تونسي
صغير ما زالت تتواصل وتتسع معها ضرورة مناقدة «قناعات» لم تسعف اإلنسان العربي واملسلم طيلة عقود وهو
ي��رزح حتت سياط االستبداد والقهر والفقر ،ومن استحقاقات التغيير ب��رزت حتذيرات من حتليالت تبسيطية
للواقع ،وتساؤل حول حقيقة ما يشهده العالم العربي «ثورة وتغيير» أم «انفعال وارجتاج» .وإذا كان ما يجري ثورة
فأين التغيير اجلذري في السلطة ووسائل اإلنتاج والنموذج الثقافي في حني يالحظ أن ما يجري في املنطقة هو
تغيير رأس السلطة مع احلفاظ على حيثياته ،مبوازاة ذلك ،فإن االهتمام بـ(التقنية اإلعالمية) يتنامى ليس فقط
باعتبارها احلامل الرئيسي ألفكار فعلت إرادات خاملة باجتاه التغيير ،وإمنا ألن هذه التقنية كانت وما زالت وسيلة
إلنتاج قيم جديدة ،ورمبا أصبحت هذه التقنية «إيقونة التغيير».

السلمية
(أسلحة) إلى ال مادية (إعالمية) .وكانت مواقع التواصل
االجتماعي في بل��دان التغيير وس��يلة فاعلة ف��ي تكوين
أتخ��م تاري��خ ش��عوب املنطق��ة بأح��داث الث��ورات رأي ع��ام متفاعل مع ض��رورة التغيير .وقد أش��ار  في
الدموية واالنقالبات العس��كرية ومش��اهد س��حل اجلثث بح��ث تفصيل��ي بعن��وان (ال��رأي الع��ام واإلع�لام) الى أن
وحبال املش��انق ،وف��ي قبالها ،ح��ركات معارضة مس��لحة «الرأي الع��ام يفرض على أفراد األمة أحاس��يس مش��تركة،
تق��دم مواكب الش��باب عل��ى مذب��ح اخلالص م��ن أنظمة ومن ثم مواقف مش��تركة ،فإذا متكن��ا من التأثي��ر في الرأي
اجل��ور ،ولم حتص��د الش��عوب من ذل��ك «النضال األس��ود» العام فإننا س��نتمكن من إصالح كل شيء ،ألن كل شيء يسبح
س��وى املوت والدمار ،حيث قوى الوعي مس��تلبة أو خاملة في ه��ذا البح��ر املتالطم املس��مى بال��رأي الع��ام» .كتب هذا
ودماء تريق أخرى ،وقد كتب اإلمام اجملدد السيد محمد قبل ثورة تونس بعقدين من السنني وكان  بهذا رائد ًا
الش��يرازي  قبل أحداث تونس بربع ق��رن حول عقم ومصلح ًا ومجدداً.
النضال املس��لح وضرورة املنهج الس��لمي حلركة الش��عوب
الس�لاح
لني��ل حتررها حيث ق��ال« :م��ن املهم ج��د ًا حتييد
الدعم الدولي
أو ًال ،حتى ال يدخ��ل امليدان لصال��ح الدكتات��ور ،وغالب ًا ميكن
حتييد الس�لاح بع��دم أخ��ذ الش��عب الس�لاح ف��ي إضراباته
ومظاهرات��ه ،ب��ل تك��ون حركت��ه س��لمية تتجن��ب العن��ف
والش��دة» .مبين ًا  أن «حرك��ة الالعن��ف وإن كانت صعبة
جد ًا على النفس ،لكنها مثمرة جد ًا ف��ي الوصول إلى الهدف،
والعاقل يق��دم الصعوب��ة على الفش��ل» .مؤك��د ًا  أن «من
يتص��ور أن��ه ميكن إنق��اذ الش��عوب بالعن��ف ،س��وف يبرهن له
الزمان عكس ذل��ك» .وهذا املنه��ج التحرري الس��لمي الذي

طرح��ه  كان الس��بيل إلجن��از حري��ة ش��عبي تون��س
ومصر ،وكان  بذلك رائد ًا ومصلح ًا ومجدداً.

اإلعالم
بينت تعريفات تقليدية لإلعالم أنه مرس��ل ورس��الة
ووسيلة اتصال ومستقبل التي بها يكون االنتصار للطرف
األكث��ر تنظيم�� ًا وتصب��ح الق��درة عل��ى إرب��اك اخلص��م
مساوية للقدرة على تدميره ،إال أنه في نهاية تسعينيات
القرن املاضي ترشح تعريف جديد لإلعالم عبر نظرية
(احلـرب املعرفية االفتراضية) واملفهوم الرئيس��ي فيها أن
حروب املس��تقبل يجب أن تواكب التحوالت اإلجتماعية
في بناء اجملتمعات ،وإن إدارتها الرئيسية ستكون متمثلة
باإلعالم ولي��س باألس��لحة الذكية ،وعلى هذا األس��اس
فإن اإلعالم هو ميزة فيزيائية مثله مثل الطاقة واملادة،
حيث يكون املرس��ل واملس��تقبل ووس��يلة االتص��ال مجرد
عناصر أم��ا القيم��ة الرئيس��ية فهي للرس��الة ،الت��ي بها
يكون خوض احل��رب عبر الش��بكات ،وإن ح��روب الغد ال
يكس��بها من ميلك القنبلة األكب��ر بل يربحه��ا ذلك الذي
ميلك الرس��الة األفضل ،به��ذا فقد قدمت ه��ذه النظرية
مفهوم ًا جديد ًا للقوة حيث تنبأت بتحول القوة من مادية
يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية
		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

م��ن املعل��وم أن مب��دأ الس��يادة وع��دم التدخ��ل ف��ي
الش��ؤون الداخلي��ة لل��دول اس��تعمال  -غالب�� ًا  -ذريع��ة
وغطاء الرت��كاب األنظمة املس��تبدة جرائ��م خطيرة في
حق ش��عوبها .غير أنه مع تنامي الرعاية الدولية حلقوق
اإلنس��ان تعززت احلماية الدولية للش��عوب املقهورة عبر
اتفاقيات أممي��ة وبروز منظم��ات دولية غي��ر احلكومية
مهتم��ة به��ذا الش��أن ،باإلضاف��ة إل��ى تأس��يس احملكم��ة
اجلنائي��ة الدولي��ة .وق��د كان الدعم الدولي م��ن عوامل
وصول ربيع احلرية الى املنطقة ،حيث ش��كل هذا الدعم
ضغط�� ًا مؤث��ر ًا في إرب��اك ق��وى التس��لط وفضحه��ا ،ومد
الش��عوب الت��ي اخت��ارت احلي��اة مبس��تلزمات االنتص��ار.
ولك��ن ما يح��دث اليوم ل��م يح��دث باألمس ،فعن��د تفجر
االنتفاض��ة الش��عبانية ف��ي الع��راق ع��ام  1991دعا 
ال��ى الترف��ع ع��ن الش��عارات واالهتم��ام أو ًال بخ�لاص
العراقيني من نظام الطاغي��ة مؤكد ًا «ضرورة حث اجملتمع

الدولي على دعم الش��عوب التي تنشد اخلالص واحلرية من
خالل تكثي��ف الضغط عل��ى كل حكومة تريد ظلم ش��عبها».
مؤكد ًا  أنه «ال يج��وز في حك��م العقل والش��رع أن يترك
الظامل��ون يفعل��ون م��ا يش��اؤون بش��عوبهم مص��ادرة لألم��وال
وتش��ريد ًا وقت� ً
لا بحج��ة أنه��ا ش��ؤون داخلي��ة» .لك��ن وألن
«الكثير يسير خلف األسماء والشعارات ال خلف الواقع» كما

يقول املرجع الديني الس��يد صادق الشيرازي  ،فكان
أن متكنت الس��لطة الغاش��مة آنذاك من قم��ع االنتفاضة
مبج��زرة وإب��ادة مس��تغلة ال مب��االة البع��ض بالض��رورة
االس��تراتيجية للدعم الدولي لتحقي��ق االنتصار ليكابد
العراقيون إثنتي عشرة س��نة إضافية بعد أن كانوا قاب
قوسني أو أدنى من االنتصار.
♦ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
♦ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
♦ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
♦ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

