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قال الرسول األعظم  في يوم الغدير

اهلل موالكم وعلي إمامكم
من يقتل الشيعة؟!
ف��ي الش��هر املاض��ي :ق��وة تابع��ة للجي��ش
العراقي وأثناء تنفيذ عملي��ة دهم ملنزل قيادي
بتنظي��م القاع��دة ف��ي قض��اء الصوي��رة ،عثرت
عل��ى أس��لحة كامت��ة للص��وت ومقصل��ة لقط��ع
الرؤوس /القوات األمنية العراقية تلقي القبض
عل��ى عصابة م��ن القاع��دة ف��ي محافظ��ة ديالى
أشار أحد عناصرها الى أنهم كانوا يضعون مادة
التي��زاب احلارقة في ف��م الضحية ث��م يقومون
بقط��ع رأس��ه /تفجي��ر س��يارة مفخخ��ة وس��ط
مجلس عزاء مبحافظ��ة بابل أدى الى استش��هاد
وإصابة  52مواطناً /أربعة تفجيرات بس��يارتني
مفخخت�ين وعبوتني ناس��فتني اس��تهدفت مناطق
متفرق��ة وس��ط كرب�لاء أوقع��ت  114ش��هيد ًا
وجريحاً /تفجير س��يارة مفخخة في وس��ط حي
بكركوك يسكنه شيعة أوقع  75شهيد ًا وجريحاً.
ه��ذا بعض م��ا ح��دث ف��ي الش��هر املاض��ي مع
أن الن��اس ل��م تنس بع��د جرمي��ة النخي��ب التي
كان��ت «طائفية» بامتي��از ،مرور ًا بع��دة تفجيرات
أس��قطت املئات من الش��هداء واجلرحى الش��يعة
في باكستان وأفغانستان.
مش��كلة ظاه��رة اإلره��اب التكفي��ري أن له��ا
أساس�� ًا فقهي ًا واضح ًا وصريحاً .حي��ث إن مصادر
تش��ريعه وأساس��يات فقه��ه موج��ودة أص� ً
لا ف��ي
كتاب��ات ابن تيمي��ة وتلمي��ذه ابن القي��م ومحمد
بن عبد الوهاب وآرائهم ،وهذه الكتابات واآلراء
مطبوع��ة ومنش��ورة ومتوف��رة ف��ي كل ال��دول
اإلس�لامية وغي��ر اإلس�لامية ب��دون أي قي��د أو
ش��رط أو حتى محاولة تفنيد أو مناقش��ة ،وهي
ُ��درس وتُدرس  -عل��ى أنه��ا املنهج الس��لفي الذي
ت ّ
كان عليه النبي  وصحابته والسلف الصالح -
في جامعات بعض الدول ومدارس��ها ومساجدها،
ويتم تلقني األطفال على أن هذه اآلراء واملصادر
حتتوي عل��ى منه��ج الطائف��ة املنص��ورة ،الفرقة
الناجي��ة ،أهل الس��نة واجلماعة ،أه��ل احلديث،
ب��ل احلقيقة ه��ي أن��ه يكف��ي أي س��لفي أن يحتج
برأي اب��ن تيمية أو محمد بن عب��د الوهاب حتى
ميلك الدلي��ل على م��ا يفع��ل أو يق��ول ،ولتنظروا
فقط الى محتوى رس��ائل اخلط السلفي املتطرف
وكتاباته حتى متلكوا الدليل على هذا.
إذن ما احلل حيث البد من حل!!

مسؤوليتنا ...نشر مفاهيم الغدير

حس��ب ثقاف��ة الغدي��ر ،ف��إن في س��لب النمل��ة جل��ب ش��عيرة معصية،
فما بالك بقت��ل األفراد بالظ ّنة والش��بهة ،ف��ي الوقت الذي جن��د فيه أن
املنطق األم��وي والعباس��ي كان يعاقب األف��راد بتهمة حبه��م لإلمام علي
بن أبي طال��ب  ،ويقمع اخلصوم في الفكر ألدنى ش��بهة .لذلك علينا أن
نوضح للعالم ب��أن الغدير يعني حتقي��ق الرفاهية وتوس��يع نطاقها ،لبلوغ
التقدم والرقي في عمران اجملتمعات اإلنس��انية .وإن من أهم املسؤوليات
في الوقت الراهن نش��ر مفاهي��م الغدير ،ودعوة عموم الن��اس لينهلوا من
هذه املائدة الس��ماوية ،الت��ي بها إنقاذ اإلنس��انية من هذا الوضع الس��يئ
واخلطير ،والوصول الى ساحل األمن والرفاهية والعدل واحلرية.
املرجع الديني السيد صادق الشيرازي

الحق مع علي



تعال��ى علي�� ًا  في س��ورة الفاحتة
بالص��راط املس��تقيم ،وأمرن��ا ف��ي
كل ص�لاة ب��أن نس��أله س��بحانه أن
يهدينا إل��ى واليته ونق��ول( :اهدنا
الص��راط املس��تقيم) ،بينم��ا الباطل
يك��ون متع��دداً ،يعن��ي :كلّ م��ا ع��دا
احلق على كثرته يك��ون باطالً ،وإذا
ترك اإلنس��ان اتباع عل��ي  واتبع
غي��ره ـ مهم��ا كان ذل��ك الغي��ر ـ فقد
أخط��أ طري��ق احل��ق وس��لك طريق
الباط��ل ال محال��ة وإن كان عن غير
قصد .كيف ال يك��ون كذلك وهو 
نفس الرسول الكرمي  بنص آية
املباهل��ة ،وه��و س��يد العت��رة واآلل
ِ
وع ْدل القرآن احلكيم بنص حديث
الثقلني املتواتر لدى الفريقني ،وهو
ربيب الرس��ول الك��رمي  وأديبه،
كما ق��ال  ف��ي خطبت��ه املعروفة
بالقاصع��ة( :وق��د علمت��م موضع��ي

س :جاء في حديث شريف عن
الرسول األعظم  في حق اإلمام
أمير املؤمنني علي بن أبي طالب 
ي��وم غدير خ��م( :وأدر احل��ق معه
حيث دار) ،وفي حديث آخر( :احلق
مع علي يدور معه حيث دار) .هل في
هذا احلديث دالل��ة على أن املعيار
هو (علي)  ،وأن ما ي��راه ويقوله
ويعمل ب��ه ه��و احل���ق ،دون الذين
صادروا حقه وغصبوا خالفته؟
ج :نع��م ،ف��ي ه��ذا احلدي��ث
الش��ريف (عل��ي م��ع احل��ق واحلق مع
علي ي��دور مع��ه حيثم��ا دار) .املتواتر
وال��ذي ج��اء ف��ي م��وارد متع��ددةوبعب��ارات متقارب��ة -دلي��ل صري��ح
أن علي�� ًا  ه��و :معي��ار احلق
عل��ى ّ
ومالكه ،وإذا أراد اإلنسان أن يعرف
احل��ق ويتبعه ،فليتبع علي�� ًا  ،فإن من رس��ول الله  بالقرابة القريبة،
الطريق املستقيم املوصل إلى احلق واملنزل��ة اخلصيص��ة ،وضعن��ي ف��ي
ال يكون إال واح��داً ،وقد وصف الله حجره وأن��ا وليد يض ّمن��ي إلى صدره،

الحج ..وما بعده
ويتواصل األذان في الناس باحلج،
حيث جمع مليوني حاشد للذين يأتون
م��ن ك��ل ف��ج ع��م��ي��ق ،ج��ن��ب � ًا ال���ى جنب،
األب��ي��ض واألس������ود ،ال��غ��ن��ي وال��ف��ق��ي��ر،
الرجل وامل��رأة ،احلاكم واحملكوم ،حيث
إن {احل��ج َأشهر معلومات} ،وموسم
سنوي يستجمع فيه املؤمن شتات نفسه
ليسترجع اط��م��ئ��ن��ان��ه��ا ب��ع��د أن تكدر
صفاؤها ب��ذن��ب ارتكبه غفلة أو دون
غفلة .واحل��ج شعيرة ي��رمم العبد فيها
إميانه ال��ذي قد يتصدع بهموم الدنيا
وه��وى النفس ،ويلملم ب��ه م��ا يقتطعه
سيف الواقع املرير من صفاء إنسانيته،
ويداوي به وجدانه من جراحات ضنك
احل��ي��اة ومحن االب��ت�لاء ،ليجدد احل��اج
ان��ت��م��اءه اإلمي���ان���ي ف��ي خ��ض��م موجة
«االغتراب عن الدين».
احل��ج شعيرة إميانية يجتمع فيها
مؤمنون ق��ادم��ون من شتى ب�لاد األرض
ليتعارفوا فيما بينهم ،ويتقاربوا مبحبة
بعضهم بعض ًا على أخوة اإلميان وصالح
األع���م���ال ،وي��ت��ع��اه��دوا ع��ل��ى اج��ت��ن��اب
اإلث���م وال��ب��غ��ي وال���ع���دوان ،وأن دمهم
عليهم حرام ومالهم ح��رام ،ويتعاونوا
فيما بينهم على البر والتقوى من أجل
االرت��ق��اء ب��واق��ع اإلن��س��ان ف��ي مجاالت
اإلمي����ان وال��ع��ل��م وال��ف��ض��ي��ل��ة وال��رف��اه
واحلياة ،ولتتضافر جهودهم في مد يد
العون الستنقاذ املقهورين واحملرومني،
وحتشيد اإلمكانيات النتشال الضالني
من وحل التكفير والكراهية.
احل��ج وقفة يلتقي بها اإلن��س��ان مع
نفسه ليتحاور معها وي��ل��وم��ه��ا ،واحل��ج
مواجهة يستكشف بها احل��اج موقعه،
هل ما زال في ساحة اإلميان أم أنه قد
استدرج من حيث يعلم أو ال يعلم الى
خارجها؟ وهل ما زال في مراتب اإلميان
الدنيـا حيث استوقف صعوده بصغائر
ذن��وب��ه وف��ل��ت��ات ل��س��ان��ه؟ واحل���ج رحلة
ينطلق فيها احلاج جتاه محاسبة الذات
فيما عليها لـ(اآلخر) :الوالدين واألهل
واألرح��ام واجليران واألمة واإلنسانية
جمعاء ،وليتساءل :هل الناس منه في
راح���ة ونفسه منه ف��ي ت��ع��ب؟ وه��ل هو
من خير الناس من حيث إنه ِم ْن أنفعهم
لهم؟ وه��ل يتقرب من خاللهم ال��ى رب
اخلالئق فيراهم إم��ا أخ � ًا في الدين أو
نظير ًا ف��ي اخل��ل��ق؟ وه��ل ه��و فيما قبل
احلج وبعده سيان؟!.

وميس��ني
ويكنفن��ي ف��ي فراش��ه،
ّ
جسده ،ويش�� ّمني َعرفه ،وكان ميضغ
الش��يء ث��م يلقمني��ه ،وم��ا وج��د لي
كذبة ف��ي ق��ول ،وال خَ طلة ف��ي فعل،
ولق��د ق��رن الل��ه به  م��ن ل��دن أن
كان فطيم�� ًا أعظم ملك م��ن مالئكته،
يس��لك به طري��ق امل��كارم ،ومحاس��ن
أخ�لاق العال��م ،ليل��ه ونه��اره ،ولق��د
كنت اتّبع��ه اتّب��اع الفصيل أثَ��ر أ ّمه،
يرف��ع ل��ي ف��ي كل ي��وم م��ن أخالق��ه
َعلَم��اً ،ويأمرن��ي باالقتداء ب��ه ،ولقد
كان يجاور في كل سنة بحراء ،فأراه
وال ي��راه غي��ري ،ول��م يجم��ع بي��ت
واحد يومئذ في اإلس�لام غير رسول
الله  وخديج��ة وأن��ا ثالثهما ،أرى
ن��ور الوح��ي والرس��الة ،واش��م ري��ح
النب�� ّوة .ولقد س��معت رنّة الش��يطان
ح�ين ن��زل الوح��ي علي��ه  ،فقلت:
يا رس��ول الله ما هذه الرنّ��ة؟ فقال:
هذا الش��يطان قد أيس م��ن عبادته،
إنك تسمع ما أسمع ،وترى ما أرى ،إال
إنك لس��ت بنبي ،ولكن��ك لوزير ،وإنك
لعلى خير )...نه��ج البالغة :أواخر
اخلطبة رقم (.)192

دخول مكة المكرمة
س :إذا ك���ان ش��خ��ص يسكن
مكة للدراسة ،ويتنقل يومي ًا بني
السكن واجلامعة التي تقع خارج
مكة ،وخ��رج م��ن مكة لفترة تقل
ع��ن  30ي��وم �اً ،ه��ل يجب عليه أن
يأتي بعمرة مفردة لدخول مكة
م��رة أخ��رى أم ال؟ علم ًا ب��أن آخر
ع��م��رة ك��ان ق��د أداه���ا ك��ان��ت قبل
أكثر من  60يوماً؟
ج :ال يج��ب في فرض الس��ؤال،
نعم ل��و كان الفاصل ب�ين خروجه
م��ن مك��ة إل��ى ي��وم دخول��ه إليه��ا
ثالث�ين يوماً ،فإن��ه يج��ب عليه أن
يدخلها بإح��رام وأن يأتي بأعمال
العمرة املفردة.

البيتوتة في الحرم
س :إذا أردت أن ت��س��ق��ط
البيتوتة عني في منى أثناء احلج
ليلة  11من ذي احلجة ،فيجوز أن
أذه��ب إل��ى احل��رم وأؤدي أعمال
احل��ج م��ن ط��واف��ات وص�لاة وسعي
وذكر إلى منتصف الليل .ولكن متى
أخ��رج م��ن السكن ه��ل بعد صالة
امل��غ��رب مباشرة؟ وإل��ى متى أظل
أن
أشتغل بالعبادة؟ من املعروف َّ
سماحة السيد املرجع  يخير
بني النصف األول والثاني ،فإذا
أردت اختيار النصف األول ما هي
فترته ،هل هي من أذان املغرب إلى
الساعة  12:30منتصف الليل؟
وإذا بقيت أكثر ف��ي احل���رم هل
يضر ذلك باحلج؟
ج :يص��ح ،ولكن عليه أن يش��غل
جمي��ع وق��ت البيتوت��ة األول
وه��و م��ن أول غ��روب الش��مس إلى
منتص��ف اللي��ل أو الثان��ي وه��و من
أول منتص��ف اللي��ل إل��ى طل��وع
الفجر ،بالنسك والعبادة كالصالة
وقراءة الق��رآن واألدعية ،ويعرف
نص��ف اللي��ل بأخذ مق��دار م��ا بني
غ��روب الش��مس وطل��وع الفج��ر
وتقس��يمه إل��ى نصف�ين ،والبق��اء
أكثر في احلرم جائز.

االنتهاء من الطواف
س :عند االن��ت��ه��اء م��ن شوط
الطواف السابع أصل إلى احلجر
األس���ود ،ف��م��اذا علي أن أفعل هل
أصلي على النبي وآله وأخرج؟ أم
أسلم على احلجر؟ وف��ي ح��ال لم
أستطع اخلروج وقد أمتمت سبعة
أش��واط ،هل هناك إشكال في أن
أكمل مساري ،ولكن ليس في نيتي
ال��ط��واف إل��ى أن أص��ل إل��ى مكان
أستطيع اخلروج منه؟
ج :ال إشكال فيه.

استفتاءات

صالة الطواف

العمل في السفر

س :هل يجوز األذان واإلقامة
ل���ص�ل�اة ال����ط����واف؟ وه����ل ي��ج��وز
اإلتيان بالصالة من دونهما ،مبعنى
أن أنوي مباشرة وأقول :نويت أن
أصلي ركعتي ط��واف النساء حلج
التمتع استحباب ًا نيابة عن فالن
قربة إل��ى الله ( ف��ي ح��ال كان
حج ًا نيابي ًا عن ميت)؟
ج :ص�لاة الط��واف لي��س
فيه��ا أذان وال إقام��ة ،واإلتي��ان
بص�لاة الط��واف م��ن دونهم��ا م��ع
الني��ة املذك��ورة صحيح��ة إذا كان
ني��ة االس��تحباب م��ن ب��اب اخلط��أ
ف��ي التطبي��ق أو كان ح��ج املن��وب
عنه مستحباً.

س :إذا ن��وى شخص أن يعمل
في بلد آخر يبعد مسافة شرعية
عن بلده ،فهل يقصر في السفرة
األول��ى ويتم في الثانية مباشرة
أم يشترط أن ينوي أن تكون مدة
العمل طويلة كستة أشهر؟
ج :يت��م م��ن الس��فرة الثاني��ة
فيما إذا كانت املدة ال تقل عن شهر
واحد ولم يقع فاصل عش��رة أيام
بني سفرة وأخرى.

ترك طواف النساء
س :1م����ن ب�����اب اجل���ه���ل أو
العصيان أو ألي عذر كان ،لم يقم
احلاج في حجة اإلسالم الواجبة
بطواف النساء ،فهل يحرم عليه
م��ق��ارب��ة زوج��ت��ه فقط أم يحرم
أي���ض��� ًا ال��ن��ظ��ر وال��ل��م��س بشهوة
وسائر االستمتاعات؟
ج :1ت��ارك ط��واف نس��اء احلج
حترم علي��ه النس��اء مقارب��ة دون
بقية االستمتاعات مادام شهر ذي
احلج��ة باقي��اً ،ف��إذا انتهى الش��هر
فال حرمة ،نعم يجب عليه اإلتيان
بط��واف النس��اء بنفس��ه وإن ل��م
يستطع فيستنيب في ذلك.
س :2ل����و ق���ارب���ه���ا ع��اص��ي � ًا
ع��امل�� ًا ب��احل��رم��ة ،ه��ل ه��و زن���ا أم
مجرد معصية؟
ج :2يعرف من اجلواب السابق،
وعلى فرض احلرمة يكون آثم ًا وال
يعد زانياً.

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

غسل الشعر
س :م��ا ه��و امل��ع��ي��ار ف��ي معرفة
ال��ش��ع��ر ال���ذي ي��ج��ب غسله عند
االغ���ت���س���ال ،ه���ل ط���ول ال��ش��ع��رة
وسمكها ،ألن بعض الشعر ال��ذي
ي��خ��رج للتو ينتصب رغ���م كونه
رقيق ًا فال يصيب املاء قمة الشعرة
عند صب املاء وإمنا أساسها فقط،
مما يستلزم املسح باليد؟
ج :الش��عر الرقي��ق احملس��وب
جزء ًا من البدن عرف ًا يجب غسله،
واملاء س��هل الوصول إلى مثل ذلك،
فال حاجة إلى التدقيق.

األظافر الطويلة
س :1األظ��اف��ر الطويلة التي
ت��ت��ج��اوز أط�����راف األص���اب���ع في
الرجل واملرأة وخاصة املرأة (التي
تطيلها للزينة) ،ه��ل يجب غسل
حد اليد؟
املقدار الزائد منها عن ّ
ج :1نعم يجب ،علم ًا بأنه يكره
التطويل أكثر من املتعارف.
س :2إن ك��ان يجب وك���ان من
ال��ص��ع��ب إي���ص���ال امل����اء إل��ي��ه��ا مع
مراعاة األعلى فاألسفل وخاصة
في حالة النساء فإن من الصعب
إج�����راء امل����اء ب��ال��ي��د واس��ت��م��رار
إجرائه بحيث يجري من األعلى

من أيام الشهر – 8

 °في سنة  60هـ خرج
اإلمام الحسين  من مكة
متوجه ًا الى كربالء ،وقال
حينها« :رضا اهلل رضانا
أهل البيت نصبر على بالئه
ويوفينا أجور الصابرين،
لن تشذ عن رسول اهلل
لحمته ،وهي مجموعة له
في حظيرة القدس ،تقر
بهم عينه وينجز بهم وعده،
من كان باذال فينا مهجته،
وموطن ًا على لقاء اهلل
نفسه ،فليرحل معنا فإني
تشرين2
راحل مصبح ًا إن شاء اهلل».
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
الموقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

من أيام الشهر – 14

 °في هذا اليوم أو
ليلته وهب الرسول
األعظم  وحيدته سيدة
نساء العالمين فاطمة
الزهراء  فدكاً ،وأشهد 
على ذلك .يا بنية إن
اهلل قد أفاء على أبيك
بفدك ،واختصه بها ،فهي
لي خاصة دون المسلمين،
أفعل بها ما أشاء ،وإنه
قد كان ألمك خديجة على
أبيك مهر ،وإن أباك قد
جعلها لك بذلك ،ونحلتكها
تكون لك ولولدك بعدك».

ف���األس���ف���ل ع���ن���د وص����ول����ه إل���ى
أط��راف األصابع واستمراره إلى
نهاية األظ��اف��ر ،فهل يجب حينها
قص األظافر؟
ج :2يج��ب إيص��ال امل��اء إليه��ا،
واملاء س��هل الوص��ول ،وعلى فرض
عدم وصوله يجب تقليمها.

التكرار في العبادات
س :ه���ل إع������ادة ال���ذك���ر في
الصالة أو الغسلة في الوضوء أو
غسل اجلنابة ،الناشئة عن كثرة
الشك هي ح��رام فقط أم مبطلة
وتوجب إعادة العمل من جديد؟
ج :لي��س ذلك مبط�لاً ،نع��م إذا
كان التكرار من باب الوسوس��ة فال
يجوز ،لكنه غير مبطل.

التكبير لسجود السهو
س :هل يلزم التكبير لسجود
السهو أم يسجد فوراً؟
ج :ال يج��ب التكبي��ر -ف��ي
ف��رض الس��ؤال -وإن كان
أحوط استحباباً.

الخطأ في الصالة

تشرين2
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س :م���ن ك����ان ي��س��ل��م تسليم
ال��ص�لاة معتقد ًا صحة م��ا يقرأ
مثل( :السالم عليك يا أيها النبي)،
ب��إض��اف��ة ك��ل��م��ة (ي�����ا) ،أو ي��ق��رأ
التسبيح في الركعتني األخيرتني:
(وسبحان الله) ،بإضافة الواو ،هل
يحكم بصحة صلواته؟
ج :ال يج��ب إع��ادة م��ا مض��ى،
ويجب التصحيح فيما يأتي.

الخمس
س :م��ل��ك��ت ب���ي���ت��� ًا م����ن ق��ب��ل
احل��ك��وم��ة مب��ب��ل��غ رم����زي س��ددت��ه
بأقساط شهرية من راتبي ،علم ًا
بأنه الوحيد ال��ذي أملكه وأسكن
فيه مع عائلتي ،فهل عليه اخلمس؟
واش��ت��ري��ت س��ي��ارة مببلغ حصلت
عليه مع زوجتي من سلفة تعطى
للموظفني ول��م مت��ر عليها سنة،
ف��ه��ل فيها اخل��م��س؟ ع��ل��م� ًا بأنها
سيارة خاصة الستخدام العائلة.
وكذا بالنسبة للمالبس واألدوات
امل��ن��زل��ي��ة وال��ت��ي نستخدمها هل
عليها خمس؟
ج :مث��ل املن��زل ال��ذي يس��كن
اإلنس��ان وعائلت��ه فيه ،والس��يارة
الشخصية ،وأثاث املنزل واملالبس
ونحوها مما يس��تفيد منه اإلنسان
ويس��تخدمه ف��ي حيات��ه اليومي��ة
يجمعها بالقيم��ة الفعلية ويصالح
عليها املرج��ع أو وكيل��ه ،وأما الذي
يج��ب في��ه اخلم��س ،فه��و األموال
النقدي��ة وم��ا كان في حك��م النقد
م��ن مث��ل رأس امل��ال وم��ا يرتب��ط
بالعم��ل ،وم��ا زاد عل��ى مؤونت��ه من
أرض أو منزل ثان ونحو ذلك ،وكل
ش��يء اقتن��اه أو أه��دي إلي��ه ول��م
بعد،
يس��تفد منه ول��م يس��تخدمه ُ
فيج��ب حس��ابها بقيمته��ا الفعلية
وإخ��راج اخلم��س يعن��ي واحد من
خمس��ة أو بعب��ارة أخرى عش��رين
باملائ��ة م��ن مجموعه��ا ،ف��إذا كانت
خمس��ة آالف مث� ً
لا أخ��رج ألف�� ًا
وس��جل اخمل ّم��س أربع��ة
للخم��س،
ّ
وس��جل التاري��خ أيض�� ًا حت��ى
آالف
ّ
الس��نة التالي��ة ،فيجمع م��ا ميلكه
من أم��وال نقدية وما ه��و في حكم
النقد ،ف��إذا كان��ت أكثر م��ن أربعة
آالف أخرج خمس الزائد ،وأضاف
اخمل ّم��س اجلدي��د عل��ى الق��دمي،
وهكذا يعمل في كل س��نة إن ش��اء
الله تعالى.

استفتاءات

تأخير رأس السنة الخمسية
س :شخص لم يدفع اخلمس
أو ل��م ي��ح��س��ب خ��م��س��ه ف��ي رأس
سنته اخل��م��س��ي��ة بسبب امل��رض
وال��ع��م��ل ،ف��ه��ل يستطيع ال��ب��ق��اء
ع��ل��ى ال���ي���وم ن��ف��س��ه؟ وم���ا حكم
التأخير؟ وه��ل هناك إشكال في
صالته وصيامه؟
ج :التأخي��ر ال يج��وز ،ويبق��ى
على اليوم نفس��ه ،ويحسب فور ًا ما
ميلكه م��ن نقود وما هو ف��ي حكمها،
ملعرف��ة الزائد على مخ ّمس��ه للعام
املاضي ،فيخم��س الزائ��د ويصالح
املرج��ع أو وكيله على ه��ذه الفترة
املذك��ورة ،وال إش��كال حينئ��ذ ف��ي
صالته وصيامه.

لباس المرأة
س :م���ا ح��ك��م ل��ب��س اجل��ب��ة

القصيرة (ال��ب��ال��ط��و) (وه���ي جبه
متتد إل��ى م��ا دون الركبة بقليل)؟

وه��ل إب��راز الفتحة بني الساقني
ح�����رام م���ع ارت������داء ال��ب��ن��ط��ل��ون
العريض والبالطو؟
ج :يجب على املرأة املس��لمة أن
تلب��س م��ا يس��تر جمي��ع بدنه��ا من
ش��عرها إلى رؤوس أصاب��ع قدميها
إال الوجه والكفني ،لباس ًا ليس فيه
زينة وال يكون مثيراً ،واألفضل من
اجلميع ه��و العب��اءة العربي��ة فإن
اقت��داء بالس��يدة الطاه��رة
فيه��ا
ً
فاطم��ة الزه��راء والس��يدة زينب
الكبرى  إن شاء الله تعالى.

ّ
تعطر المرأة

س :ه���ل ي���ج���وز اس��ت��خ��دام
العطور غير املركزة وغير القوية
عند خروج امل��رأة من املنزل وبعد
استئذان ال���زوج؟ وخصوص ًا في
اجل���و احل����ار ،وذل����ك مل��ن��ع ح��دوث

أي إح�����راج ف���ي ح��ال��ة ال��ت��ع��رق
وخصوص ًا عند الذهاب للعمل؟
ج :ينبغ��ي للم��رأة أن ال تتعطر
لغير زوجها ،فإن��ه يكره لها ذلك إن
لم يكن مثير ًا للفتنة والفساد ،وإال
كان حراماً ،وفي احلديث الشريف
ٍ
ام��رأة تطيبت
عن النب��ي ( :أميا

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت99080218 :
العراق07818000781 :

ثم خرجت من بيته��ا ،فهي تلعن حتى
ترجع إلى بيتها ،متى ما رجعت).

الدعاء في الصالة
س :ه����ل ي���ج���وز ل��ل��م��س��ل��م�ين
األج����ان����ب ال���ذي���ن ال ي��ج��ي��دون
العربية أن يدعوا في صلواتهم
في حاالتها اخملتلفة ويخاطبوه 
بلغتهم األجنبية؟
ج :يج��وز ،لك��ن األح��وط
استحباب ًا تركه.

شراء اللحوم
س :في ب�لاد املسلمني أو بالد
الكفر ،إذا حصل للمشتري شك
في حلية الذبيحة املوجودة لدى
البائع املسلم ،إم��ا لفسق البائع
أو لبيعه ب��ع��ض امل����واد احمل��رم��ة
في محله أو لظهور عالمات عدم
ال��ت��دي��ن ،ه��ل ي��ج��وز ل��ه م��ع ه��ذا
الشك ش��راء ه��ذا اللحم أو غير
اللحم مما يشترط فيه العلم أو
االطمئنان بالتذكية؟
ج :الدجاج واللحوم ومشتقاتها
إذا كان��ت في بلد إس�لامي وكذا إذا
كانت ف��ي يد مس��لم فه��ي محكومة
بالتذكي��ة ،إال إذا حص��ل العل��م أو
االطمئن��ان بعدم التذكي��ة أو علم
أنها مس��بوقة بي��د غير املس��لم ،أو
مستوردة من بلد غير إسالمي.

من أيام الشهر – 24

 °في هذا اليوم كان
خروج الخمسة أصحاب
الكساء  لمباهلة
نصارى نجران ،ونزول
آية التطهير في أهل
البيت  ،وحينها جمع
رسول اهلل  معه
علي ًا وفاطمة والحسن
والحسين  تحت كساء
واحد ،وقال « :اللهم
هؤالء أهل بيتي».
تشرين2
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الغدير ..عقيدة ومنهج
االح��ت��ف��ال ب��ذك��رى والدات أه��ل
البيت  وشهاداتهم  -وكلها من أيام
الله  -وقفة للتأمل في القيم النبيلة
ال��ت��ي دعوا  ال��ن��اس ال���ى التمسك
بها ،ودع��وة للتحرك من أج��ل التغيير
واإلص�لاح وحافز للسعي نحو التنمية
وال��رف��اه ،وه��ي مناسبات يستذكر فيها
احملتفون فضائل احملتفى بذكراهم،
وم���ا قدموه  م���ن خ���دم���ات جليلة
لإلنسانية جمعاء على مستوى الدين
والفكر 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 متلَّكه شره املطامع
أو َم� ْ�ن تقوده أه��واؤه أو أح��ق��اده ،فكان
أن ق��ال رس��ول الله  في ذل��ك اليوم
بحق علي « :إن الله قد نصبه لكم

إماماً ،وف��رض طاعته على كل أحد،
ماض 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 إل��ى ي��وم ال��ق��ي��ام��ة ،ال حالل
إال ما حلله الله وه��م ،وال ح��رام إال
ما حرمه الله وه��م فصلوه» .وبهذا

فإنه  رسم ألمته  -في غدير خم -
منهج ًا إلدارة األمة  -من بعده  -بقيادة
علي وأبناء علي .
إن اعتبار عيد الغدير أه��م أعياد
املسلمني وأعظمها لداللته على منهج
حكيم تفيض اهتماماته باإلنسان دنيا
وآخ����رة ،وه��و م��ا ينبغي أن يستوعبه
احملتفون بعيد الغدير ،ففي الوقت الذي
هو مناسبة عظيمة للتذكير بحق مغيب
لإلمام علي بن أبي طالب وأبنائه ،
ه��و أي��ض� ًا دع��وة للوصول مبجتمعاتنا
الى شاطئ اإلميان والفضيلة واحلرية
وال��ت��ق��دم وال��س�لام وال��رف��اه م��ن خالل
اتباع منهج علي وأبنائه  .ول��ذا فإن
مما يوجه أمير املؤمنني  به احملتفني
بالغدير« :أفضل على إخوانك في هذا
اليوم وس� َّر فيه كل مؤمن ومؤمنة».
ومن وحي ذلك يقول اإلمام الشيرازي
الراحل « :على املسلمني في عيد

الغدير أن يجعلوا هذا اليوم حافز ًا
لهم لعمل اخلير والصالح ،والوقوف
ب��وج��ه ال��ظ��امل�ين وأع������داء ال��دي��ن،
ليزدادوا قرب ًا من العلي القدير»..

غدير المكارم
إضاءات من محاضرة
لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي 
 e eعيد الغدير ليس يوم اإلمام أمير املؤمن�ين علي بن أبي طالب  ،بل هو يوم
الرس��ول الكرمي  أيضاً ،بل يجب القول بأنّه يوم الله  ،ألنه  والرس��ول
الكرمي  وأمير املؤمنني  في امتداد واحد .ولقد ذك��ر  هذا اليوم فقال:
ورضي��ت لكم اإلس�لام ديناً».
«الي��وم أك َمل ُْت لك��م دينكُ��م وأمت َْم ُت عليك��م نعمتي
ُ
وحس��ب ه��ذه اآلي��ة الكرمية ،ف��إن كمال اإلس�لام حص��ل عندم��ا أعلن��ت والية
علي بن أبي طالب  كفريضة ،وبع��د نزولها وتنصيب أمي��ر املؤمنني  خليفة
لرس��ول الل��ه  أدرك الناس م��راد الله  م��ن اآلي��ة الكرمية« :أطيع��وا الله
وأطيع��وا الرس��ول وأولي األم��ر منك��م» .وعلم��وا أن عليه��م بعد رس��ول الله 
االمتثال لطاعة أمي��ر املؤمنني وأبنائه الطاهرين  .ومما يثي��ر االنتباه في آية
«اليوم أكملت .»...أن الله  ق��د ربط إمتام نعمته على اخلل��ق مبوضوع الوالية،
أي كما إن حت ّقق كمال الدين ارتب��ط بالوالية فإن إمتام النعم��ة أنيط بها أيضاً،
واملقصود بالنعمة جميع النع��م ظاهرها وباطنها ،مثل العدل واملس��اواة واألخوة
واألخالق واحلرية واإلحساس باألمن ،وبعبارة موجزة جميع أنواع العطايا .لذا،
فموقف الذين س��عوا إلى تفس��ير النعمة بالش��ريعة والوالي��ة واعتبارها مجرد
تتطرق ملسألة أصل النعمة ،بل
مس��ألة معنوية محل نظر ،ألن اآلية املذكورة لم
ّ
احلديث يدور حول (إمتام النعمة) .أيض ًا أينما ورد ذكر إمتام النعمة في القرآن
الك��رمي كان املراد منه��ا النعم التي يصيبها اإلنس��ان ف��ي الدنيا ،وم��ن هنا توجد
عالقة مباش��رة بني والية أمي��ر املؤمنني  والتمت��ع بالنعم الدنيوي��ة ،وإحدى
الش��روط املهمة والرئيس��ية للوص��ول بنا إل��ى مجتمع احلري��ة والبن��اء القائم
على أساس العدالة واألخالق وسيادة القيم اإلنس��انية أن نسلّم ملا بلّغ به رسول
الله  في ي��وم الغدير ،كم��ا أن القبول عملي�� ًا بوالية أمير املؤمن�ين  له أثر
تكويني ،ويوجب سبوغ البركات واخليرات على الناس من األرض والسماء ،يقول
الله {:ولو أنهم أقام��وا التَورا َة واإلجنيل وم��ا أنزل إلَيهِم م��ن ربهِم ألكلوا من
فَوقهِم ومن حتت أرجلهمِ }.
e eإن الغدير هو الوع��اء الذي تصب فيه جميع تضحيات الرس��ول الكرمي ،
وهو مخزن األحكام واآلداب التي أوحى الله  بها إلى رس��وله األمني  ،وفي
إش��ارة إلى هذه احلقيقة يقول « :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلَيك من ربك وإن
لَم تفعل فما بلغت رس��الَته» .والغدير بجوهره يعني مدرسة اإلمام علي  التي
تصلح إلس��عاد البش��ر جميعاً ،فأمير املؤمنني  هو  -بعد الرس��ول  - أعظم
آيات الل��ه  ،وال تضاهي��ه آية .إن إح��دى خص��ال اإلمام عل��ي  - خاصة في
فترة خالفت��ه  -هي تعاطفه م��ع الناس ،وقد ظه��ر تعاطفه مع أفق��ر الناس ،وقد
قال«:أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه وم��ن طعمه بقرصيه» .فهو 
عليه لم يضع حجر ًا على حجر ،ولم يسكن قصر ًا فاره ًا ولم ِ
ميتط فرس ًا مط ّهماً،
وحت ّمل كل هذه املصاعب لئال يك��ون هناك فرد في أقصى نق��اط دولته يتب ّيغ به
يس��د رمقه ،وهو القائل« :ولعل باحلج��از أو اليمامة من ال طمع
فقره وال يجد ما
ّ

الغدير وحق المواطنة

له ف��ي الق��رص وال عهد له بالش��بع».
ل��ذا ،فإنّ��ه  جمل��رد احتم��ال وج��ود
أف��راد ف��ي املناط��ق النائية م��ن رقعة
حكومته جوعى ،ل��م يكن ين��ام ليلته
ممتل��ئ البطن ،وقد حرم نفس��ه حتى
من متوس��ط الطعام واللباس واملسكن
ول��وازم احلي��اة العادي��ة .لق��د أراد
اإلم��ام عل��ي  بنهج��ه ه��ذا حتقيق
هدف�ين :األول :أن ُيبع��د عن��ه أي��ة
ش��بهة كـ(حاك��م إس�لامي) ،ويس��لب
حج��ة تدين��ه ،ه��ؤالء
منتقدي��ه أي ّ
املنتق��دون الذي��ن أنك��روا علي��ه حتى
مناقب��ه .والثان��ي :تذكي��ر احل��كام
املس��لمني مبس��ؤولياتهم اخلطي��رة
جت��اه آالم الناس وفقره��م ،وضرورة
إقام��ة الع��دل ،والتعاطف م��ع آالمهم
بج��د م��ن أجل
وعذاباته��م ،والس��عي
ّ
تأمني الرفاهية والعيش الكرمي لهم.
مج��رد احتمال
ومن هذا املنطلق ،فإن
ّ
وجود أناس يتض�� ّورون جوع ًا في أبعد
نق��اط احلكوم��ة اإلس�لامية يعتب��ر
في مي��زان اإلم��ام علي  مس��ؤولية
ذات تبع��ات .وهن��ا تتجل��ى عظم��ة
الغدي��ر أكث��ر فأكث��ر ،وتس��طع أن��وار
قيم��ه وتعاليمه الس��امية التي توازن
ب�ين املتطلب��ات الروحي��ة والعقلي��ة
واملادي��ة واملعنوي��ة للبش��ر ،لتح ّق��ق
الس��عادة للجميع أف��راد ًا ومجتمعات،
حكام ًا ومحكومني.
 e eيق��ول اإلم��ام عل��ي « :والله لو
ُأعطي��ت األقالي��م الس��بعة مب��ا حتت
أفالكه��ا عل��ى أن أعصي الل��ه في منلة
أسلبها جلب شعيرة ما فعلت» .النقطة
البالغة األهمية  -التي تتض ّمنها هذه
أن اإلمام  قد اس��تخدم
العب��ارة ّ -
كلم��ة (لو) ،وه��ي  -كم��ا يذك��ر علماء
اللغة ليس��ت مج��رد حرف ش��رط ،بل
حرف شرط يدلّ على امتناع المتناع،
أي امتن��اع اجل��واب المتناع الش��رط.
يقول الله  ف��ي كتابه العزي��ز« :لَو
الل��ه لفس��دتا».
كان فيهم��ا آله��ة إال ُ
أي ل��و كان ف��ي األرض والس��ماء آلهة
غي��ر الل��ه  النف��رط عق��د الك��ون،
ولك��ن األمر لي��س كذلك ،فالس��ماوات
ّ
واألرض باقيت��ان عل��ى حالهم��ا
(ممس��كتان) ،إذن ليس فيهم��ا آلهة إال
الله .فـ (لو)  -س��لف ًا  -ت��دلّ على أن ما
بعدها من الش��رط غير ممك��ن ،و(لو)
ابتداء  -تدل على انتفاء مدخولها.
ً
من هن��ا ،يك��ون معنى قول��ه « والله

لو أعطي��ت :»..أن عصياني لله  في
ظلم منلة بهذا املق��دار القليل ال ميكن
حتققه حتى إذا كان بإعطائي مقابله
األقالي��م الس��بعة .ونقط��ة ثاني��ة
مهم��ة ف��ي العب��ارة املذك��ورة :ه��ي
اس��تخدام كلمة «جلب ش��عيرة» ،وهي
قش��رة حبة الش��عير الرقيقة ،والتي
تن��زع عنه��ا تلقائي��اً ،ول��و كان يوج��د
م��ا ه��و أتف��ه ش��أن ًا م��ن جلب الش��عير
لق��ارن اإلم��ام  ب��ه .م��ن هن��ا فق��د
احلج��ة عل��ى جمي��ع احل��كّام
أق��ام
ّ
و(والة األم��ر) ،واضع�� ًا إ ّياه��م أم��ام
مسؤولياتهم اخلطيرة ،هؤالء احلكّام
الذي��ن ال يتو ّرع��ون ع��ن ارت��كاب أية
جرمي��ة ،فيبي��دون احل��رث والنس��ل،
ويزهقون اآلالف من األرواح الطاهرة
البريئ��ة م��ن أج��ل ش��بر م��ن األرض
أو مال قلي��ل أو بل��وغ منص��ب والتمتّع
بحطام الدنيا الزائل.
نوض��ح للعالم بأن الغدير
e eعلينا أن ّ
يعن��ي حتقي��ق الرفاهي��ة وتوس��يع
نطاقه��ا ،وبل��وغ التق��دم والرق��ي،
وعم��ران اجملتمع��ات اإلنس��انية.
والغدير يعني املس��اواة بني املمس��كني
مبقالي��د االقتص��اد وامل��ال وب�ين
باق��ي أف��راد اجملتم��ع ،ويقض��ي عل��ى
الطفيلي��ة والعصاب��ات .وحس��ب
ثقاف��ة الغدي��ر ،ف��إن املس��ؤولني ع��ن
الش��ؤون املالية هم مؤمتنون فحس��ب
وال ش��يء أكثر من ذل��ك .واخلالصة:
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 والرفاهية..إل��خ.
أه��م مس��ؤولياتنا ف��ي الوقت
وإن من ّ
الراه��ن  -إزاء الغدير وأمي��ر املؤمنني
اإلم��ام علي ب��ن أبي طالب  - نش��ر
مفاهيم الغدي��ر ،ودعوة عموم الناس
لينهل��وا م��ن ه��ذه املائ��دة الس��ماوية،
وف��ي غي��ر ه��ذه احلال��ة ،ال يوج��د
املس��تبدين
ك��ف احلكّام
أدنى أمل في ّ
ّ
أيديه��م ع��ن املس��تضعفني ،وإنق��اذ
اإلنس��انية م��ن ه��ذا الوض��ع الس��يئ
واخلطير ،والوصول إلى ساحل األمن
والرفاهية والعدل واحلرية.

يؤكد علماء األنثروبولوجيا أن
األف��ك��ار ال ت��ع��رف ال��س��ك��ون ،وه���ي في
حركة متواصلة ،وبصورة غير مرئية
أحياناً ،وأنها ال تتقيد بزمان أو مكان،
وأن األديان إذا ما تعرضت الى هجمات
استئصالية (كما حدث في عاشوراء)
فإنه يصعب على ال��ق��وى املهاجمة أن
جتتثها ،فقد تغلق «السلطة الغاشمة»
طريقاً ،وق��د تقطع «سيوف التكفير»
رأس � ًاً ،لكنها – دون إرادة منها  -ستفتح
ط��ري��ق � ًا آخ���ر ،وسيظهر ث��ائ��ر وع��ال��م
وم��ج��اه��د ،وإن ذل��ك م��ن س�نن ال��ل��ه في
اإلن��س��ان وال��ت��اري��خ{ ،ول��ن جتد لسنة
الله تبدي ً
ال}.
يقول اإلم���ام الرضا « :احلمد

لله ال��ذي حفظ منا ما ضيع الناس،
ورف��ع منا ما وضعوه ،حتى لُعنا على
منابر الكفر ثمانني ع��ام �اً ،وكتمت
فضائلنا ،وبذلت األم��وال في الكذب
علينا» .لذلك ف��إن العقائد األصيلة

إذا ما تعرضت الى هجومات تدميرية
فإنها األكثر قوة على البقاء والتأثير.
وق��د أش��ار إم��ام مذهب الشافعية الى
عمليات طمس فضائل أمير املؤمنني
اإلم���ام علي ب��ن أب��ي طالب  وكيف
أخفى أحباؤه مناقبه تقية ،وأخفاها
مبغضوه حسد ًا وحقداً .وهكذا جند أن
األفكار الرافضة لـ«العقائد القائمة»
ت��ع��زز ث��ب��ات اجل��م��ه��ور ال���راف���ض ،وف��ي
الوقت نفسه ،حت��رك انتماء أصحاب
تلك «العقائد الفاسدة» باجتاه عقائد
غيرها ،ف��إن معاوية وي��زي��د ًا واحلجاج
والسفاح وابن الدن والزرقاوي هم نتاج
«عقائد» ما زالت تدعي بأنها إسالمية،
وأن��ه��ا م��أم��ورة مب��ع��اداة ال��راف��ض�ين لها
والتشريد بهم ،والتنكيل مبن انحاش
الى جهتهم ،ولكننا نرى اليوم كثير ًا من
أبناء مدرستهم يشمئزون من طريقتهم
ال���دم���وي���ة ال��وح��ش��ي��ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل
مع البشر.
إن مواصلة عمليات التهميش ألتباع
أه���ل البيت  وم��ح��ارب��ة أف��ك��اره��م
والتشويش عليها باخلداع والتضليل،
وه��دم أضرحة أئمتهم وقتل زواره��ا،
وع��دم االع��ت��راف بأعيادهم كـ(عيد
ال��غ��دي��ر) إس����اءة ال���ى اإلس��ل�ام ال��ذي
يدعو الى احترام التعددية الدينية
وال��ف��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ،وت��ق��وي��ض
ل���روح امل��واط��ن��ة ال��ص��احل��ة ،ف��إن تقدم
األمم ي��ق��وم على ال��ع��دل م��ع اجلميع،
وتأمني حرية املواطن وحفظ كرامته
واحترام معتقده.

ثقافة

الكلم الطيب
المحبة اقتداء
قال اإلمام جعفر الصادق 

e eإذا أردت احل��ج فج�� ِّرد قلب��ك لله م��ن قب��ل عزمك من
كل ش��اغل وحج��اب كل حاجب ،وف��وض أم��ورك كلها إلى
خالقك ،وت��وكل علي��ه ف��ي جميع م��ا يظهر م��ن حركاتك
وس��كناتك ،وس��لم لقضائ��ه وحكم��ه وق��دره ،ودع الدني��ا
والراح��ة واخلل��ق ،واخ��رج م��ن حق��وق تلزمك م��ن جهة
اخمللوق�ين ،وال تعتم��د عل��ى زادك وراحلت��ك وأصحاب��ك
وقوت��ك وش��بابك ومال��ك ،مخاف��ة أن يصيروا ل��ك عدو ًا
��ن ادع��ى رضى الل��ه واعتمد على ش��يء س��واه
ووب��ا ًالَ ..م ْ
صيره علي��ه ع��دو ًا ووب��ا ًال ،ليعل��م أنه لي��س له ق��وة وال
حيل��ة وال ألح��د إال بعصم��ة الل��ه وتوفيق��ه .واس��تعد

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

اس��تعداد م��ن ال يرج��و الرج��وع ،وأحس��ن الصحب��ة،
وراع أوق��ات فرائ��ض الل��ه وس�نن نبي��ه ،وما يج��ب عليك
م��ن األدب ،واالحتم��ال ،والصب��ر ،والش��كر ،والش��فقة،
والس��خاء ،وإيث��ار ال��زاد عل��ى دوام األوقات .ثم اغس��ل
مب��اء التوب��ة اخلالص��ة ذنوب��ك ،والب��س كس��وة الصدق،
والصف��اء ،واخلض��وع ،واخلش��وع ،وأح��رم م��ن كل ش��يء
ول��ب مبعنى
مينع��ك من ذك��ر الل��ه ويحجبك ع��ن طاعتهِّ ،
إجابة صافية زاكية لله  في دعوتك متمس��ك ًا بالعروة
الوثقى .وط��ف بقلبك مع املالئكة ح��ول العرش كطوافك
م��ع املس��لمني بنفس��ك ح��ول البي��ت ،وه��رول هرول��ة من
ه��واك وتبري�� ًا م��ن جمي��ع حول��ك وقوت��ك ،واخ��رج م��ن
غفلتك وزالت��ك بخروجك إل��ى منى ،وال تتم��ن ما ال يحل
وج��دد
ل��ك وال تس��تحقه ،واعت��رف باخلطاي��ا بعرف��ات،
ِّ
عه��دك عن��د الل��ه بوحدانيت��ه ،وتقرب إل��ى الل��ه واتقه
مبزدلف��ة ،واصع��د بروح��ك إل��ى امل�لأ األعل��ى بصعودك
إلى اجلبل ،واذب��ح حنجرة الهوى والطم��ع عند الذبيحة،
وارم الش��هوات واخلساس��ة والدناءة واألفع��ال الذميمة
عند رم��ي اجلم��رات ،واحلق العي��وب الظاه��رة والباطنة
بحلق رأسك ،وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكالءته
من متابعة م��رادك بدخولك احل��رم ،وزر البي��ت متحقق ًا
لتعظي��م صاحب��ه ومعرف��ة جالل��ه وس��لطانه ،واس��تلم
رض��ى بقس��مته وخضوع ًا لعزت��ه ،وودع ما س��واه
احلجر
ً
بط��واف ال��وداع ،وأص��ف روح��ك وس��رك للقاء الل��ه يوم
تلق��اه بوقوف��ك على الصف��ا ،وك��ن ذا م��روة من الل��ه نقي ًا
أوصافك عند املروة ،واس��تقم على ش��رط حجتك ووفاء
عهدك ال��ذي عاه��دت به م��ع ربك وأوجب��ت له إل��ى يوم
القيامة .واعلم بأن الله  لم يفترض احلج ولم يخصه
ِ
{ولله
من جميع الطاعات باإلضافة إلى نفس��ه بقوله 
اس َ��تطا َع ِإ َل ْي ِه َس�� ِبيالً} وال شرع
علَى الن ِ
َّاس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِت َمنِ ْ
نبيه  سنة في خالل املناسك على ترتيب ما شرعه إال
لالس��تعداد واإلش��ارة إلى املوت والقبر والبعث والقيامة،
وفصل بيان السابقة من الدخول في اجلنة أهلها ودخول
َّ
النار أهلها مبش��اهدة مناس��ك احلج م��ن أولها إل��ى آخرها
ألولي األلباب وأولي النهى».
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نوافذ

اعلموا معاشر الناس
ف��ي حج��ة ال��وداع وجه الرس��ول
األعظ��م  ن��داءه إل��ى املس��لمني
كاف��ة يدعوه��م في��ه إل��ى أداء
فريضة احل��ج وتعل��م مناس��كه منه،
فانتشر نبأ س��فره ،وصدى ندائه في
املس��لمني جميعاً ،وتواف��د الناس إلى
املدينة املن��ورة ،وانضم��وا إلى موكب
الرس��ول  حت��ى بل��غ ع��دد الذي��ن
خرج��وا مع��ه ( )120ألف ًا عل��ى أغلب
الرواي��ات ،وفي بعض مص��ادر العامة
( )180ألفاً ،والتح��ق بالنبي  ناس
كثيرون م��ن اليم��ن ومك��ة وغيرهما،
ومل��ا أدى الرس��ول  مناس��ك احل��ج
انصرف راجع ًا إل��ى املدينة ،وخرجت
املس��يرة التي كانت تربو على ()120
ألف�� ًا م��ن املس��لمني ،حتى وصل��ت إلى
أرض تس��مى (خ��م) ،وكان وصوله��م
إليها في اليوم الثامن عش��ر من شهر
ذي احلجة من عام حجة الوداع.
وعندما وصلت املس��يرة العظيمة
إل��ى ه��ذه املنطق��ة هب��ط األم�ين
جبرئي��ل م��ن عن��د الل��ه على رس��ول
الل��ه  هاتف�� ًا باآلي��ة الكرمي��ة:
(ي��ا أيه��ا الرس��ول بل��غ م��ا أن��زل إلي��ك
م��ن رب��ك) أي :ف��ي عل��ي  ،فأبل��غ
جبرئي��ل الرس��ول  رس��الة الل��ه
إليه بأن يقيم عل��ي بن أبي طالب 
إمام�� ًا على الن��اس وخليفة م��ن بعده
ووصي ًا ل��ه فيه��م ،فتوق��ف النبي 
عن املسير وأمر أن يلحق به من تأخر
عنه ويرجع م��ن تقدم علي��ه ،ومدت
ظالل على ش��جرات ووضع��ت أحداج
اإلبل بعضها ف��وق بعض حتى صارت
كاملنب��ر ،فوق��ف الرس��ول  عليه��ا
لك��ي يش��اهده جمي��ع احلاضري��ن،
ورف��ع صوت��ه ملقي�� ًا فيه��م خطبة ما
زال��ت تصك س��مع الده��ر ،ذك��ر فيها
مناقب اإلم��ام أمير املؤمن�ين علي بن
أب��ي طال��ب  وفضائل��ه ومنزلت��ه
الرفيع��ة عن��د الل��ه ورس��وله ،وأم��ر
الن��اس بطاعت��ه وطاع��ة أه��ل بيته،

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

وأك��د أنه��م حج��ج الل��ه الكامل��ة،
وأولياؤه املقربون ،وأمناؤه على دينه
وش��ريعته ،وأن طاعتهم طاع��ة الله
ورس��وله ومعصيته��م معصي��ة لل��ه،
وأن ش��يعتهم في اجلن��ة ومخالفيهم
في النار.
وكان مما قال « :ي��ا أيها الناس،

إنه لم يك��ن نبي م��ن األنبي��اء ممن كان
قبل��ي إال وق��د عم��ره الل��ه ث��م دع��اه
فأجابه ،فأوش��ك أن أدعى فأجيب ،وأنا
مس��ؤول وأنت��م مس��ؤولون ،فم��اذا أنتم
قائل��ون؟» .فقال��وا« :نش��هد أن��ك ق��د
بلغت ونصح��ت وجه��دت ،فج��زاك الله
خير ًا» .فقال « :ألس��تم تشهدون أن
ال إل��ه الل��ه وأن محمد ًا عبده ورس��وله،
وأن جنت��ه ح��ق ،ون��اره ح��ق ،وأن املوت
ح��ق ،وأن الس��اعة آتي��ة ال ري��ب فيه��ا،
وأن الله يبع��ث من في القب��ور» .قالوا:
«بلى نش��هد بذل��ك» .فق��ال « :اللهم
اش��هد» ،ث��م ق��ال« :أيه��ا الن��اس أال
تس��معون؟» .قالوا« :نعم» .فقال :
«فإن��ي ف��رط عل��ى احل��وض ،وأنت��م
واردون عل��ي احل��وض ،وإن عرض��ه
م��ا ب�ين صنع��اء وبص��رى ،في��ه أق��داح
عدد النجوم م��ن فضة ،فانظ��روا كيف
تخلفوني ف��ي الثقل�ين» .فن��ادى ٍ
مناد:
«وما الثقالن يا رسول الله؟» .قال :
«الثق��ل األكبر :كت��اب الله ،ط��رف بيد
الله  وط��رف بأيديكم ،فتمس��كوا به
ال تضلوا ،واآلخ��ر األصغر عترتي ،وإن
اللطي��ف اخلبير نبأني أنهم��ا لن يفترقا
حتى ي��ردا عل��ي احلوض ،فس��ألت ذلك
لهم��ا ربي ،ف�لا تقدموهم��ا فتهلك��وا ،وال
تقص��روا عنهم��ا فتهلك��وا» .ث��م أخ��ذ

النبي  بيد اإلم��ام علي  فرفعها
حت��ى ب��ان بي��اض إبطيهم��ا وعرف��ه
الق��وم أجمع��ون .فق��ال « :أيه��ا

الن��اس م��ن أول��ى الن��اس باملؤمن�ين من
أنفس��هم؟» .فقال��وا« :الل��ه ورس��وله
أعل��م» .فق��ال « :إن الل��ه م��والي
وأن��ا مول��ى املؤمنني ،وأن��ا أول��ى بهم من

أنفس��هم ،فمن كنت م��واله فعلي مواله».
ث��م ق��ال« :الله��م وال م��ن وااله وعاد
من ع��اداه ،وأح��ب م��ن أحب��ه ،وأبغض
من أبغضه ،وانص��ر من نص��ره ،واخذل
م��ن خذل��ه ،وأدر احل��ق معه حي��ث دار،
أال فليبلغ الش��اهد منك��م الغائب» .ثم
تابع رس��ول الله  خطبت��ه فقال:
«فاعلموا معاش��ر الناس ذل��ك ،فإن الله

نصبه لك��م إمام��اً ،وف��رض طاعته
ق��د َّ
ماض حكمه جائز قوله،
على كل أحدٍ ،
ملعون م��ن خالفه ،مرحوم م��ن صذَّ قه،
اس��معوا وأطيع��وا ،ف��إن الل��ه موالك��م
وعل��ي إمامك��م ،ث��م اإلمامة ف��ي ولدي
م��ن صلبه إل��ى ي��وم القيام��ة ،ال حالل
إال ما حلل��ه الله وهم ،وال ح��رام إال ما
حرمه الله وه��م ،فصلوه ،فم��ا من علم
إال وقد أحص��اه الله ف��ي ونقلت��ه إليه.
ال تضلوا عن��ه وال تس��تنكفوا منه ،فهو
الذي يه��دي إل��ى احل��ق ويعمل ب��ه ،لن
يتوب الل��ه على أح��د أنكره ،ول��ن يغفر
تشرين2
له ،حت��م على الل��ه أن يفعل ذل��ك ،وأن
يعذب��ه عذاب��ا نكر ًا أب��د اآلبدي��ن ،فهو
2
أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي
01
اخللق ،ملعون من خالفه».
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ذو الحجة

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

الغدير األول
كان الغدي��ر األول (ع��ام 11ه��ـ)
إعالن�� ًا النط�لاق مرحل��ة جدي��دة ف��ي
الدي��ن واجملتمع عل��ى حد س��واء ،فلقد
ق��رر حينها النبي األك��رم  أن يضع
أول��ى لبن��ات اس��تمرار نهجه م��ن خالل
اختيار األصلح لقيادة األمة اإلسالمية
من بع��ده .وم��ن يق��رأ الس��يرة النبوية
 أو مختصر ًا عنها  -س��يعلم فور ًا اس��ماملرش��ح للخالف��ة :أول املس��لمني ،وأول
اجملاهدي��ن ،وأول املضح�ين ،و ...واألول
ف��ي كل امليادي��ن واملهم��ات .وهك��ذا ال
تكون عملية اختيار هذا االس��م بذاته
فرض�� ًا إكراهي ًا عل��ى الن��اس ،وإمنا هي
عملية تلقائية شأنها شأن النبات الذي
زرع��ت بذرت��ه ف��ي األمس فأصب��ح بعد
مراحل النمو شجرة وارفة الظالل.
ثم صدر 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 عل��ى تلك الش��جرة .وارتأت أن
تك��ون صاحب��ة الق��رار ،فانقلب��ت على
القرار النبوي احلكي��م ،واتخذت قرار ًا
يستند إلى حس��ابات مرحلية خاطئة،
لم حتس��ب آلليات التاريخ أي حس��اب.
وهكذا ل��م يجد القرار النب��وي طريقه
إل��ى التنفي��ذ ،وبق��ي احلاكم الش��رعي
بعيد ًا ع��ن مهامه 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 eفشل على مس��توى التكليف 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
مال الل��ه خض��م اإلب��ل نبت��ة الربيع»،

بحس��ب كلم��ات أمي��ر املؤمن�ين  ف��ي
اخلطبة الشقشقية.
كل ذل��ك واإلمام صاب��ر ألن الصبر
«أحج��ى» ،لكن��ه َص َب��ر «وف��ي الع�ين
قذى ،وف��ي احللق ش��جا» ،وهك��ذا يكون
الق��ادة االس��تراتيجيون :يصب��رون
عندم��ا ي��رون الري��اح جت��ري مب��ا ال
تش��تهي الس��فينة ،ولكنه��م يظل��ون مع
ذلك يحس��ون مبرارة جريان الس��فينة
ف��ي عك��س اجتاهه��ا املطل��وب ،إل��ى أن
يف��رض النظ��ام التلقائ��ي للحي��اة
واجملتم��ع قانون��ه فتع��ود الري��اح إل��ى
سيرتها األولى.

الغدير الثاني
وجاء ع��ام (35ه��ـ) فع��ادت الرياح
إل��ى س��يرتها األول��ى ،وأحس��ت األم��ة،
بش��كل مباش��ر أو غي��ر مباش��ر أن
االختي��ار النب��وي ه��و احل��ل ،فمض��ت
إل��ى حاكمه��ا احلقيق��ي األق��در عل��ى
إدارتها «ينثالون» عليه «من كل جانب»،
«مجتمع�ين» حول��ه «كربيض��ة الغن��م»
التي فقدت راعيها بقرار منها ،فوجدته
بق��رار التاريخ ،بع��د أن دفع��ت ضريبة
التخلف دم ًا وما ًال ووقتاً.
بق��ي أمي��ر املؤمن�ين  الثاب��ت
ال��ذي ال يتح��ول ،فأص��ر عل��ى تطبي��ق
(األجن��دة) األصلية 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،
فط��رح أمي��ر املؤمن�ين ف��ي مواجه��ة
ذلك مب��د ًأ من مب��ادئ العمل السياس��ي
يستفيد منه القائد عندما تنقلب عليه
األمة ،فقال:

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية
		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

« َأم��ا وال��ذي فل��قَ احلب��ةَ  ،وب��ر َأ
وقيام
النس�� َمةَ  ،لوال حضو ُر احلاض��ر،
ُ
َ
الله
احلُ ّج ِة بِوج��و ِد الناصرِ ،وما َأخ��ذَ ُ
على العلماءِ َأال ُيقَا ّروا على ِكظَّ ِة ظالم،
��ت حبله��ا على
وال َس��غ َِب َمظل��ومَ ،ألل َق ْي ُ
غاربِها ،ولس�� َق ْي ُت ِ
آخ َر َه��ا بِ�� َك ْأ ِس َأولها،
دنياكم ه��ذه َأزهد عندي من
ُ��م
ْ
و َألل َف ْيت ْ
عفطة َع ْنز!»
وفق هذا املب��دأ ،دخلت قي��ادة أمير
املؤمن�ين  منحى جدي��داً ،فأعلنت أن
القي��ادة الت��ي كانت ال تس��اوي (عفطة
عنز) في 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
اإلمام  م��ا تبقى م��ن فت��رة خالفته
وهو يكافح ق��وى الرجعي��ة التي وقفت
لتعك��س مج��رى التاري��خ ،وتغ��رس
ب��ذور ًا خبيثة ف��ي ترب��ة اجملتم��ع ،إلى
أن استش��هد عل��ى ي��د نبت��ة (التكفير)
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
املؤمن�ين  مع 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 بعكس م��ا يش��تهي بق��ي ثابت ًا
يتح�ين فرص��ة تغي��ر جهته��ا ،وعندم��ا
حان��ت الفرصة مضى بأقصى س��رعته
وأفرد أش��رعته على 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 الثابت
وأص��ر عل��ى تأكي��د حقيقة مهم��ة :أن
الري��اح دون س��فينة تظ��ل مج��رد رياح
دون اس��م أو هوية ،أما السفينة ،وعلى
رأس��ها ربانه��ا القدي��ر ،فهي التي س��وف
يتذكرها التاريخ ويشيد بإجنازاتها.
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♦ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
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