
مطابقة لفتاوى املرجع الديني 
اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي

 )(الزهراء فاطمة  السيدة  حياة  رمست 
لوحة إنسانية زاهرة بألوان التقى والفضيلة والعلم 
واملآثر  السامية  باملواقف  مشرقة  حياة  واإليثار، 
والفرد  والسياسة  الرسالة  مستوى  على  السامقة 
حياة  تضمنت  وقد  واملستقبل.  واحلاضر  واألمة 
البتول)( حركة اجتهادية يف غاية األهمية بينت 
من خالهلا)( منظومة إميانية متواصلة االستقراء 
لرسالة الدين اخلامت، وتتجدد مع املتطلبات املتنامية 
الشريازي  اإلمام  يقول  وحياته.  اإلنسان  لوعي 
وعطية  إهلية،  هبة   )(الزهراء"  :)(الراحل
ربانية للرسول األعظم)(، ومزيد نعمة وهي 
 )(سر اإلمامة، وحمور خلق األئمة املعصومني
إذ إنها أنارت احلياة، وأقامت الدين احلق بأبنائها 

املعصومني)( ومبواقفها التارخيية. 
إن تفاقم األزمة اإلميانية والسياسية واالقتصادية 
بها  متر  اليت  والرتبوية  واألخالقية  واالجتماعية 
البحثية  املراكز  تكريس  ضرورة  تؤكد  جمتمعاتنا 
)احلوزوية واألكادميية( جهودها يف قراءة متجددة 
حلياة السيدة البتول)( للكشف عن اآللية اليت 
حتكم االرتباط بني االنتماء )الروحي - العاطفي( 
 )(إليها العملي  واالنتماء   )(فاطمة اىل 
العاطفي  االنتماء  فمصداق  وسلوك(،  كـ)منهج 
والء وإخالص، ومصداق االنتماء العملي القدرة 
الزهراء  فإن  تطبيقها.  ووعي  النظرية  فهم  على 
رمحة  أرسل  الذي   )(أبيها أم   )(البتول

للعاملني.

�أوصيكم بتقوى اهلل والورع يف دينكم، واالجتهاد هلل، وصدق 
وطول  فاجر،  أو  بر  من  ائتمنكم  من  إىل  األمانة  وأداء  احلديث، 
السجود، وحسن اجلوار، فبهذا جاء حممد. صلوا يف عشائرهم، 
فإن  حقوقهم،  وأّدوا  مرضاهم،  وعودوا  جنائزهم،  واشهدوا 
الرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق يف حديثه وأدى األمانة وحسن 
خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا اهلل وكونوا زينًا، 
وال تكونوا شينًا، جروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه 
فينا من سوء فما حنن  قيل  أهله، وما  فينا من حسن فنحن  قيل  ما 

كذلك�.

تهذيب �لنف�س هدف �لأنبياء و�لأو�صياء و�لغاية �لتي من �أجلها خلقنا
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ظهور  عند  أنه  الرواية  يف  س: 
يده  يضع   ،)(الزمان صاحب 
فتكمل  العباد  رؤوس  على  الشريفة 
ذلك  معنى  هل  والسؤال:  عقوهلم، 
والفهم  املعارف  من  لديهم  يصبح  أنه 
اإلهلي،  والتسديد  الباطنية  والقدرة 
يف  مجيعًا  متساوين  يصريون  حبيث 
يصبح  بقااًل  كان  الذي  اإلميان، حتى 
غري  كان  وإن  مرجعًا،  كان  كالذي 

ذلك، فما هو توجيه هذا احلديث؟
إىل  وصوهلم  هو  املقصود  ج: 

حبيث  والتفكري  اإلدراك  مراتب  أعلى 
والتصورات  التخيالت  عنهم  تزول 
والشبهات، ولكن املراتب العلمية تابعة 

للجهد والبحث العلمي.
االجتهاد والتقليد

التكليف  سن  بلغ  شخص  س1: 
هو  من  يدري  وال  يقلد،  أن  ويريد 
يف  اختلفوا  اخلربة  وأهل  األعلم، 
بسقوط  يقولون  والفقهاء  حتديده، 
من  ومنهم  تعارضتا،  إن  الشهادتني 
يقول بالرجوع حينها إىل من هو أكثر 
باختيار  يقول  من  ومنهم  خربوية، 

قراءة جديدة

السيد املرجع:

اإلمام احلسن العسكري يوصي شيعته:
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يف اآلونة األخرية كثر احلديث عن "املد 
إسالمية،  جهات  قبل  من  الشيعي" 
ر. وهناك  فهناك من أبدى ختوفه منه وحذَّ
تكون  قد  التشيع  اىل  الدعوة  اعترب  من 
املسلمني، وبالتالي  للفتنة بني  تأجيجا 

فإن هناك ضرورة لالبتعاد عنها. 
ذريعة هو يف  أي  األفواه حتت  إن كم 
التعبري،  حلرية  صارخ  انتهاك  احلقيقة 
بلدان  يف  الدائر  للحراك  األهم  املطلب 
املسلمني اليوم، يف الوقت الذي يرجع 
اىل  دينهم  تفاصيل  مجيع  يف  الشيعة 
االمتداد  هم  الذين   )(البيت أهل 
هذا  وعلى   ،)(اخلامت للنيب  اإلهلي 
ألف دليل ودليل من السنة النبوية اليت 
املذاهب  عند  احلديث  كتب  تناقلتها 
فقهاء  كبار  من  عدد  أقر  وقد  األخرى. 
الشيعة  مذهب  بأن  اإلسالمية  املذاهب 
به".  هلل  التعبد  جيوز  إسالمي  "مذهب 
فلماذا تكون الدعوة اىل مذهب إسالمي 
مآسي  أتباعه  يعيش  زال  ما  )التشيع( 
ذحبهم وتهميشهم منذ قرون طويلة أمراً 
مثرياً للتخوف ومدعاة اىل الفتنة، بينما 
جئنا  "حنن  مذهب  اىل  الدعوة  تعد  ال 
فتنة  رؤوس"  من  قطعنا  فكم  بالذبح 

وبغيًا وفجوراً. 
إن الدعوة اىل التشيع "غري املؤدجل" مل 
تعد مطلبًا دينيًا فقط، بل ضرورة إنسانية 
رائجة،  جتارة  التكفري  أصبح  حيث 
اجملاهد". عن  "املؤمن  الذبح مسة  وبات 
قال:   )(الصادق اإلمام  مساعة عن 
قلت له: قول اهلل)Q(: "من قتل نفسًا 
مجيعًا  الناس  قتل  فكأمنا  نفس  بغري 
ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً". 
قال)(: "من أخرجها من ضالل اىل 
هدى فكأمنا أحياها، ومن أخرجها من 

هدى اىل ضالل فقد قتلها".

األورع، ورمبا غري ذلك، مما ال طاقة 
للمكلف بإحرازه بل يكاد يكون ممتنعًا 
خاصة  أنفسهم،  اخلربة  ألهل  إاّل 
هم  احلقائق  هذه  إلدراك  الوسيلة  أن 
املكلف،  عمل  فما  الدين،  علماء 
يرجع إىل من  إذ هو ليس مبقلد حتى 

يقلده يف هذه املسألة؟
األعلم  تشخيص  تعّسر  إذا  ج1: 
على  لزم   - وحنوه  البّينات  لتعارض   -
أنه  يظن  من  يقّلد  أن  وجوبًا  األحوط 
حيتمل  فمن  يظّن  مل  وإن  األعلم، 
قّلد  وإاّل  احتمااًل ضعيفًا،  أعلميته ولو 

أحدهم.
اخلربة  أهل  عدد  كثرة  هل  س2: 
معني  مرجع  بأعلمية  يقولون  الذين 
مقابله  يف  يكفي  أم  تقليده،  توجب 
اخلربة  أهل  من  اثنني  أو  واحد  شهادة 
لالنتقال إىل تقليد جمتهد آخر أو البدء 

بتقليده؟
ج2: يعرف من اجلواب السابق.

الوضوء

س: يقول الصدوق)( يف كتابه 
الوضوء  أن  )واعلم  الفقه:  يف  املقنع 
مرة، واثنتني مل يؤجر والثالثة بدعة(. 
يؤجر(،  مل  بـ)واثنتني  املقصود  ما 
الثانية مستحبة  الغسلة  أنَّ  نعلم  وحنن 

لدى الفقهاء؟
من  كل  َغسل  هو:  املقصود  ج: 
الغسلة  فإن  مرتني،  واليدين  الوجه 
القول،  هذا  حبسب  فيها  أجر  ال  الثانية 
لكن هناك قول آخر يقول بأنه تستحب 

الثانية ويؤجر عليها، وهو قول  الغسلة 
مشهور الفقهاء واملراجع.

مسح الرجلني

هل  القدمني  ملسح  بالنسبة  س1: 
هناك  وهل  معًا،  مسحهما  جيوز 

احتياط يف تقديم الرجل اليمنى؟
تقديم  استحبابًا  األحوط  ج1: 
اليسرى، وإن كان  اليمنى على  الرجل 

األقوى جواز مسحهما معًا.
الرجل  مسح  جيوز  هل  س2: 
اليمنى باليد اليسرى والرجل اليسرى 

باليد اليمنى؟
ج2: األحوط أن يكون مسح اليمنى 
باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان ال 

يبعد جواز مسح  كل منهما باألخرى.
القراءة والتشكيل

س: هل جيب قراءة احلمد والسورة 
واحلركات  بالتشكيل  الصالة  يف 
والكسرة  الفتحة  )مثل  الصحيحة 
هل  كذلك  والتنوين..(؟  والضمة 
والصالة  التشهد  أثناء  التشكيل  جيب 

على حممد وآله؟
القراءة  يف  الصحة  حتّري  جيب  ج: 
جتب  وال  الواجبة،  الصلوات  يف 
مراعاة قواعد التجويد فيها، واألحوط 
يصل  وال  حبركة  يقف  ال  أن  استحبابًا 

بسكون.
الصالة االستيجارية

للصالة  نفسه  يؤجر  كان  من  س: 
عن امليت، ولكنه مل يكن يصلي منها 

مد إنساني
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للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
estfta@s-alshirazi.com
istftaa@alshirazi.com
www.ajowbeh.com :املوقع على الإنرتنيت
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من اأيام ال�شهر –1 
�شليمان  نه�ض  65هـ  �شنة  يف 
واأكرث   اخلزاعي �شرد  بن 
التوابني  األف من  �شتة ع�شر  من 
 ،احل�شني الإمام  بثاأر  طلبًا 
ثاين  يف  النخيلة  يف  واجتمعوا 
اهلل  عبيد  جي�ض  ملحاربة  ال�شهر 
بن زياد، ويف اليوم التايل ذهبوا 
 ،اىل مرقد الإمام احل�شني
اأيام  ثالثة  اأو  يومًا  عنده  وبقوا 
وقد  وي�شتغفرون،  يبكون 
�شليمان  اأ�شحاب  كل  ا�شت�شهد 
كانوا جرحى  �شبعة وع�شرين  اإل 

وجوعى وعط�شى.  

شيئًا، ثم التفت إىل عدم جواز ذلك، 
وهو مطمئن اىل مساحمة ولي امليت له 
احتياطًا وإبراًء  أراد  لو  له  باملال، هل 
للذمة أن يصلي هذه السنني املستأجرة 
أيضًا قضاء ما يف ذمته هو،  ينوي  أن 
مبعنى أن تكون النية أعم مما على نفسه 
امليت  على  كان  فإن  امليت،  وعلى 
صالة كان القضاء عنه وإن كان على 

األجري قضاء كانت الصالة عنه؟
ج: جيب يف فرض السؤال أن ينوي 
للصالة  استؤجر  الذي  املّيت  ذمة  إبراء 

عنه.
القضاء عن املتوفى

– من  الشرعي  الدليل  هو  ما  س: 
القرآن والسنة – على مشروعية قضاء 
وهل  املتوفى؟  عن  والصالة  الصوم 
امليت  عن  بالنيابة  والصالة  الصوم 
هلما األجر والثواب نفسه فيما لو كان 

أداهما يف حياته أم ينقص منه شيء؟
الفرائض  من  والصيام  الصالة  ج: 
يؤّديها  أن  مسلم  كل  وعلى  الواجبة، 
تركها  فإذا  حياته،  أيام  ويف  وقتها  يف 
وقد  آمثًا،  وكان  عصى  فقد  فاتته  حتى 
فاته ثواب كبري، ويؤاخذ على تركها يف 
القرب والربزخ والقيامة، نعم إذا أوصى 
بقضائها أو تربع أحد بقضائها نيابة عنه، 
فقد وعد اهلل القبول والعفو عنه إن شاء 

اهلل تعاىل .
مراقد أبناء املعصومني

البناء  على  كم  حيحُ هل  س: 
 )(املعصومني أبناء  مبراقد  احمليط 

للحائض  جيوز  وهل  باملسجدية؟ 
 ،)(املعصومني أبناء  مراقد  دخول 
زينب  والسيدة  العباس  مرقد  فيها  مبا 

واملعصومة)(؟
باملسجدية جملرد   ج: ال حيكم عليه 
كونه مرقدًا، نعم لو كان احلرم مسجداً 
الدخول  حرم  كذلك  منه  قسم  كان  أو 

إىل املسجد دون غريه.
االختالط

س: عندما تعمل املرأة مع الرجال 
مدارس  املختلفة من  العمل  مراكز  يف 
يف  الرجل  مع  تتحدث  وغريها، 
شؤون العمل، هل هذا من االختالط 
املكروه؟ وكذا لو متازحا وتكلما يف غري 
شؤون العمل، هل هو من االختالط 
املدارس  يف  عندنا  وأيضًا  املكروه؟ 
اإلسالمية، يكون التالميذ البالغون يف 
الصف، الشباب إىل اليمني والشابات 
مع  الشابة  تتكلم  وطبعًا  اليسار،  إىل 
الشاب يف الصف وينظرون إىل بعضهم 
البعض، ما مل يكن حرامًا، هل هذا 
التواجد بهذه الكيفية مع ما ذكرت هو 
تواجد  وهل  املكروه؟  االختالط  من 
النساء مع الرجال على طاولة الطعام 
لألكل مع عدم األفعال احملرمة هو من 

االختالط املكروه؟
 ج: االختالط إذا مل يراع فيه كامل 
احلجاب وأحكام الشرع فهو حرام، ومع 
اجتنابه،  أيضًا  فاألفضل  ذلك  مراعاة 
والرسول  احلكيم  القرآن  ألن  وذلك 
 )(وأهل بيته املعصومني )(الكريم
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من اأيام ال�شهر – 8
ال�شيدة  اأن  رواية  على  بناء 
الزهراء لبت نداء ربها بعد 
اأبيها  رحيل  على  يومًا  اأربعني 
تكون   الأكرم الر�شول 
وقد  اليوم،  هذا  يف  �شهادتها 
اآ�شوب يف  ذهب ابن �شهر 
اأخبار  يف  والقرباين  املناقب 
ال�شيدة  �شهادة  اأن  اىل  الدول 
اليوم  يف  كانت   البتول

الثالث ع�شر.

أرشدوا املرأة ضمانًا لسعادتها وراحتها، 
وحفاظًا على كرامتها وعزها بأن تكون 
ميكن  اليت  األعمال  وتزاول  بيت  رّبة 
مزاولتها يف البيت مثل اخلياطة واحلياكة 
ولذلك  األمور،  هذه  وحنو  والتطريز 
ينبغي للمرأة املؤمنة أن تلتزم مبا أرشدها 
االختالط  عن  تبتعد  وأن  إليه  اإلسالم 
إن  نعم  أمكن.  األجانب مهما  بالرجال 
كان البّد من العمل واالختالط، فعليها 
يف  وحتتشم  حجابها  على  حتافظ  أن 
لباسها، وال جيوز وضع املكياج وإظهار 
األجانب،  أمام  وحنوه  ذهب  من  الزينة 
هذا  غريه.  أم يف  العمل  مكان  يف  سواء 
وال خيفى أن أصل التحدث مع االحتياط 
حمرم  على  يشتمل  مل  إذا  فيما  الشديد 
لغرض  كان  اذا  كما  ـ  حمرمًا  يستلزم  أو 
مشروع ومن دون مفاكهة ـ جائز، علمًا 
فإنه  الصداقة  إىل  ينجر  ال  أن  بأنه جيب 
حيرم الصداقة بني األجنبيني من اجلنس 

ۀ  ﴿ۀ    :)Q(لقوله املخالف 
 :)Q(ولقوله النساء/25،  ہ﴾ 
واخلدن  املائدة/5،  ىئىئ﴾   ﴿
يف اآلية الكرمية هو الصديق من اجلنس 
عدم  فرض  مع  حتى  إنه  ثم  اآلخر. 
صداقة  من  احلرام  على  االشتمال 
وغريها فإن األفضل تركه واجتنابه، ملا 
حمادثة  أن  من  الشريف  احلديث  ورد يف 

األجنبيني من مصائد الشيطان.

 انتظار الزوج

عودة  املفقود  زوجة  "انتظار  س: 
هي  أليست  سنوات"..  أربع  زوجها 

فقهاؤنا  يتعاطى  ملاذا  الثاني؟  نة  سحُ
معها؟

ج: يف ذلك روايات خاصة معتربة، 
وقد استفاد بعض الفقهاء منها أن هلذه 
املدة موضوعية فحكموا بتأجيل الطالق 
إىل بعد أربع سنوات من الفحص حتى 
الزوج،  على  العثور  بعدم  العلم  مع 
املدة  هلذه  بأن  اآلخر  البعض  واستفاد 
بالتأجيل خصوصًا  فلم حيكموا  طريقية 

إذا كانت الزوجة يف عسر وحرج.
املنع من اإلجناب

لديها  يعين  )منغولية(  امرأة  س: 
ويريد  العقلي  التخلف  من  درجة 
إخوانها تزوجيها )مع موافقتها(، فهل 
جيوز هلم إجراء عملية هلا ملنع اإلجناب 
)مؤقتًا( من دون موافقتها )مع موافقة 
الزوج( وذلك باعتبار أنها ليست أهاًل 

لرتبية األطفال؟
ج: جيوز ذلك - يف فرض السؤال- 
بإذن احلاكم الشرعي قبل العقد، وبعد 
كان  إذا  ذلك  كل  الزوج،  بإذن  العقد 

مبصلحتها.
عمليات الربط

س: ما هو رأيكم يف عمليات الربط 
مرور  بعد  فكها  يف  النسبة  كانت  إذا 
سبع سنوات ضئيلة جداً ؟ وهل جيوز 

كشف العورة ألجل ذلك ؟
ج: الربط يف فرض السؤال ال جيوز 
ويف  القصوى،  الضرورة  حالة  يف  إال 

الضرورة جيوز الكشف بقدرها.
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من اأيام ال�شهر – 10 
201هـ  عام  اليوم  هذا  يف 
الزاهدة  العابدة  ال�شيدة  رحلت 
مولتنا فاطمة بنت الإمام مو�شى 
الكاظم واأخت الإمام علي 
ولقبها   الر�شا مو�شى  بن 
الإمام  عن  )املع�شومة(. 
حرمًا  هلل  �اإن   :ال�شادق
حرمًا  للر�شول  واإن  مكة،  وهو 
وهو املدينة، واإن لأمري املوؤمنني 
حرمًا وهو الكوفة، واإن لنا حرمًا 
فيها  و�شتدفن  قم،  بلدة  وهو 
فاطمة،  ت�شمى  ولدي  من  امراأة 

فمن زارها وجبت له اجلنة�.

وبسبب زواجي

بسبب  زوجيت  مع  اختلفت  س: 
زواجي من امرأة ثانية، وأنا أسكن يف 
شقة يف بيتهم، وبسبب زاوجي الثاني 
قفل  بتغيري  أهلها  مع  زوجيت  قامت 
دعوتها  وقد  أدخلها،  ال  كي  الشقة 
بعض  وبوساطة  مباشرة  لي  للرجوع 
جدوى  دون  لكن  األفاضل  العلماء 
أو فائدة، وبقيت على إصرارها بعيدة 
سنة  مدة  ذلك  على  مّر  وقد  عين، 

وربع تقريبًا.
السؤال: ما هو حكم زوجيت اآلن 
لبيت  دعوتها  أحاول  بأني  العلم  مع 
الطاعة مراراً حتى وإن كان يف مسكن 

آخر؟
زوجته  يعاشر  الزوج  كان  إذا  ج: 
يناسب  مبا  عليها  ينفق  وكان  باملعروف 
عذر  أّي  دون  ومن  ذلك  ومع  شأنها 
فهي  معه  العيش  من  امتنعت  شرعي 
ترجع  حتى  نفقة  تستحق  وال  ناشز، 
يف  للزوج  ينبغي  نعم  امتناعها،  عن 
مع  املداراة  استعمال  احلاالت  هذه  مثل 
أخالقه  حبسن  هلا  يثبت  وأن  زوجته، 
أذاها  ينوي  ال  أنه  معها  سريته  وحسن 
أن  يريد  وإمنا  أدنى سوء هلا،  يريد  وال 
وتتعاون  تساعدها  شريكة  هلا  جيعل 
الشريف  احلديث  يف  بأن  علمًا  معها، 
على  ويشدد  باملداراة  الزوج  يوصي  ما 
العدل بني الزوجتني، حتى أنه جاء فيه 
يعدل           ومل  زوجتان  له  كانت  من  بأن 
نصف          يف  القيامة  يوم  اهلل  حشره  بينهما 

بدنه ويساق به إىل النار ، والعياذ باهلل، 
باحلكمة                    األمر  معاجلة  ينبغي  لذلك 

واملوعظة احلسنة. 

أقداح اخلمر

صغرية  أقداح  بيع  جيوز  هل  س: 
البالد  هذه  يف  وغالبًا  عادة  تستعمل 
املسلم  البائع  اخلمر، مع علم  لشرب 
أنها تستعمل لذلك، ويشرتيها الزبون 

هلذه الغاية؟

ج: ال جيوز يف الفرض املذكور.

بداية اليوم

فهل  الفجر،  من  اليوم  يبدأ  س1: 
اليوم الكامل هو من الفجر إىل الفجر 

من اليوم التالي؟

الذي هو عبارة  الكامل  اليوم  ج1: 
عن نهار وليلة هو من الفجر إىل الفجر، 
فالنهار من الفجر إىل الغروب، والليل 

من الغروب إىل الفجر.

س2: لو بنينا على أن اليوم يبدأ من 
الفجر، فيكون النهار األول من حمرم 
– بعد ثبوت اهلالل لياًل – من الفجر 
إىل الغروب، ثم تبدأ الليلة )وهي ليلة 
وعرفًا  شرعًا  هل  حمرم(،  من  الثاني 
يف  زلنا  ما  الليلة  هذه  يف  أننا  نقول 
األول من حمرم إىل فجر اليوم الثاني؟

ج2: نعم.
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كل اإن�شان يحب اأن يكون 
�شاحلًا اإل القليل من 

ذوي النفو�ض ال�شيئة، 
والكثري قد يت�شور اأن 

بلوغ هذا الأمر �شيء �شهل 
واأنه ل يحتاج اىل مثابرة 
وتروي�ض، مع اأنه اأمر ل 

ينال ب�شهولة.  

االرتقاء بالنفس

اإ�شاءات من حما�شرة
ل�شماحة املرجع الديني ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي

تتلخص  األخالق  غاية 
تربية  يف مسالة واحدة وهي 
وهي  وإصالحها،  النفس 
من أعقد املسائل وأصعبها، 
قد  الناس  من  كثرياً  ألن 
صعبة  مسائل  يف  ينجحون 
وال ينجحون يف هذه املسألة. 
الكريم  القرآن  اهتمام  نالحظ  وهلذا 
يف  الغالب  يف  الشريفة  واألحاديث 
ذلك  ومن  حتقيقها،  اىل  الدعوة 

ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ﴿ٱ    :)Q(قوله
أنفق  إذا  اإلنسان  إن  پ﴾.  پ  
الرديء أو ما فاض من ماله فهو وإن 
كان إنفاقًا لبعض املال وقد ينفع من 
أنفق عليه، غري أنه ال ميكن أن يصل 
بصاحبه اىل ساحل الرب واإلحسان، 
بينما لو كان إنفاق اإلنسان مما حيب 
يربي  الذي  فهذا  عنه،  يستغين  وال 
تنشده اآلية  بها اىل ما  النفس ليصل 
الكرمية. وإن اهلل ال حيتاج اىل اإلنفاق 
وال اىل املنفق، ألنه)Q( قادر على 
واحد  فقري  يكون  فال  الناس  إغناء 
حمتاج لإلنفاق، ولكنه سبحانه جعل 
وحمتاجًا  غنيًا،  وآخر  فقرياً  هناك 
امتحان  هناك  يكون  لكي  ومنفقًا، 
ال  الرتبية  هذه  أن  والشك  وتربية. 

فقري  هناك  كان  لو  فيما  تتحقق 
جائع وأعطيته أرغفة من اخلبز ال 
إنفاقًا  هذا  كان  وإن  إليها،  حتتاج 
تثاب  صاحلًا  عماًل  ويعد  أيضًا 
أن  استطعت  إذا  ولكن  عليه، 
حاجتك  مع  اخلبز  أرغفة  تعطيه 
إليها فهذا يعين أنك بلغت مرحلة 

عالية من تربية النفس. 
يكون  أن  حيب  إنسان  كل    *
صاحلًا إال القليل من ذوي النفوس 
أن  يتصور  قد  والكثري  السيئة، 
بلوغ هذا األمر شيء سهل وأنه ال 
حيتاج اىل مثابرة وترويض، مع أنه 
زرارة  روى  بسهولة.  ينال  ال  أمر 
عن اإلمام الصادق)( أنه قال: 
�واهلل ما عرض لعلي)( أمران 
عمل  إال  طاعة  هلل  كالهما  قط 
فمع  عليه�.  وأشّقهما  بأشدهما 
مرضاة  فيهما  العملني  كال  أن 
املؤمنني  أمري  أن  إال   ،)Q(اهلل
علي بن أبي طالب)( كان خيتار 
األشق، ألن تربية النفس تكون يف 
ال  وقد  األصعب.  الشيء  اختيار 
على  األشق  هنا  باألشق  يقصد 
البدن فقط، بل املقصود به األشق 
ال  اإلنسان  فإن  أيضًا،  روحيًا 
حيس أحيانًا باملشقة البدنية بسبب 
راحة الروح، ومثاله السهر، فقد 
يكون شاقًا بدنيًا على من اعتاد أن 
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اإن اهللQ هو الرحمة 
املطلقة، وقد �شبقت 

رحمته غ�شبه، وقد خلقنا 
لريحمنا، ولكن مع ذلك 

ل ينبغي للعبد اأن ي�شت�شغر 
اأية مع�شية، فلعل غ�شب 
اهلل فيها، وعلى العبد اأن 

يعمل ما من �شاأنه اأن يزيل 
غ�شب اهلل. 

أغلب  حال  هو  كما  الليل،  ينام 
كذلك  يكون  ال  ولكنه  الناس، 
صديق  عنده  حضر  ملن  بالنسبة 
بعد  قريب  رحم  ذو  أو  محيم 
غياب وفراق طويل، فإن مثل هذا 
أصاًل،  النوم  يأتيه  قد ال  اإلنسان 
السهر  تستصعب  ال  الروح  ألن 
به  تشعر  ال  بل  احلال،  هذه  يف 
احلبيب  بلقاء  األنس  تعيش  ألنها 
من  املقصود  عمدة  إذاً  الغائب. 
الروح،  أشق على  هو  ما  األشق 
اىل  ويقربه  اإلنسان  يربي  ما  وهو 

اهلل)Q( أكثر.
حسن  أمر  اإلنفاق  إن    *
يربي  أن  األهم  ولكن  ومفيد، 
ورد  وهلذا  بذلك.  نفسه  اإلنسان 
تطفئ  السّر  �صدقة  احلديث:  يف 
السر  صدقة  إن  الرب�.  غضب 
تربي املعطي مضافًا اىل أن آخذها 
أو  اإلطراء  فإن  بالذل،  يشعر  ال 
املرء  الذي حيصل عليه  اإلعجاب 
فيما لو أعطى على مرأى من الناس 
اإلعطاء  صعوبة  من  خيفف  قد 
قد  بكونه  إلحساسه  والصدقة، 
فال  وجاهًا،  مسعة  بها  اشرتى 
الصدقة  أما  بذله،  بصعوبة  يشعر 
على  املرء  تغلب  فتعين  السر  يف 
التشجيع  لغياب  البذل  صعوبة 
أشبه.  وما  واإلعجاب  واإلطراء 

فصدقة السر تطفئ غضب الرب، 
ألن  اإلخالص،  اىل  أقرب  ألنها 
ولكنه  الرضا،  سريع   )Q(اهلل
بسرعة.  يغضب  ال  أي  حليم، 
وهذا قد يبدو مجعًا لألضداد إذا 
البشر.  حنن  حالتنا  اىل  قيس  ما 
يغضبون  وال  حيلمون  فالذين 
ال  غيظهم  يكظمون  إمنا  بسرعة 
وهذا  أساسًا،  يتأثرون  ال  ألنهم 
إذا  حتى  غيظهم  يف  تراكمًا  يعين 
امتأل وفاض كان غضبهم شديداً 
قيل:  وقدميا  الزوال،  وبطيء 
"نعوذ باهلل من غضب احلليم". أما 
أنه  فكما  هكذا،  فليس   )Q(اهلل
سبحانه حليم هو سريع الرضا إذا 
الرمحة   )Q(أنه حيث  غضب، 
رمحته  سبقت  وقد  املطلقة، 
لريمحنا،  خلقنا  وقد  غضبه، 
أية  يستصغر  ال  أن  للعبد  وينبغي 
فيها،  اهلل  غضب  فلعل  معصية، 
كل  يعمل  أن  أيضًا  العبد  وعلى 
ما من شأنه أن يزيل غضب اهلل، 
صدقة  سبحانه  غضبه  يطفئ  ومما 
تعين  أنها  ذلك  يف  والعلة  السر، 
ترويض  قد جنح يف  بها  القائم  أن 
إضافة   ،)Q(هلل وتعبيدها  نفسه 
اىل أن آخذها ال يشعر بالضعة بني 

الناس.
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اإن املعتقدات التي 
يرثها الإن�شان عن اآبائه 
واأجداده دون اإرادة اأو 

معرفة تبقى معتقدات 
واهمة، حيث اإن طريق 

الإميان ل يكون اإل 
اإذا كان نتاج معتقد 

يفقهه الإن�شان بعقله ل 
با�شترياثه، فـقوام املرء 

عقله، ول دين ملن ل 
عقل له.

ينشأ التعصب عن حالة االنغالق الرأي بني الوراثة واالختيار
هنا  ومن  الذات،  على  واالنكفاء 
مشحونة  نفسية  حالة  هو  فالتعّصب 
اآلخر،  على  املتحاملة  باالنفعاالت 
وال يقوم على سند منطقي أو معرفة 
كافية بل يف كثري من األحيان يستند 
يتم  الواقع  بعيدة عن  "معلومات"  اىل 
حقائق.  إنها  على  معها  التعامل 
منظاره  من  األشياء  يرى  واملتعصب 
اخلاص )املختنق( فقط، ولذا فإن من 
القدرة  يعّوق  أنه  التعصب  أعراض 
على إدراك الواقع. واملتعصب شخص 
سريع التأثر واالنفعال والتوتر، وقابل 
تعرض  كلما  واالهتياج  لالنفجار 
ما  أو  )الطائفي(  انتماؤه  أو  معتقده 
يتعصب له للنقد أو اخلطر. عمومًا فإن 
أتباع كل مذهب ينظرون إىل املذاهب 
كامل  حتجب  ضبابية  برؤية  األخرى 
األخرى،  للمذاهب  احلقيقية  الصورة 
ولو حاولت طائفة أن تستكشف طائفة 
استكشافها  غالبًا  يكون  فال  أخرى 
واقعيًا ألنه ينطلق من الالموضوعية، 
أبناء  بني  التعصب  ينشأ  هنا  ومن 
املذاهب بسبب قصور االطالع وضيق 
املعرفة، وهذا ما يؤدي إىل السقوط يف 
واملذهبية  الطائفية  اجلاهلية  ظلمات 
وغريها  والسياسية  والقومية  والدينية 
تسوق  اليت  اجلاهليات  أصناف  من 
الواحد  اجملتمع  أبناء  – بل  اجملتمعات 
أحيانًا – إىل التناحر والتخاصم وعدم 
التواصل البناء خلدمة اجملتمع والوطن.

قراءة املنهج
خلطورة تسرب التعصب اىل نفس 

أنار  فقد  اجملتمع(   – )الفرد  اإلنسان 
 )(األطهار واألئمة   )(اهلل رسول 
الشائك  األمر  هذا  يف  الطريق 
حبة  قلبه  يف  كان  �من    :)(فقال
يوم  اهلل  بعثه  عصبيٍة  من  خردل  من 
ويقول  اجلاهلية�.  أعراب  مع  القيامة 
�العصبية   :)(العابدين زين  اإلمام 
يرى  أن  صاحبها  عليها  يأثم  اليت 
الرجل شرار قومه خرياً من خيار قوم 
أن حيب  العصبية  آخرين، وليس من 
أن  العصبية  من  ولكن  قومه،  الرجل 
يعني قومه على الظلم�. ويف موقع آخر 
 :)(يقول اإلمام علي بن أبي طالب
�إن كنتم ال حمالة متعصبني فتعصبوا 
إن  امللهوف�.  وإغاثة  احلق  لنصرة 
عن  اإلنسان  يرثها  اليت  املعتقدات 
آبائه وأجداده دون إرادة أو معرفة تبقى 
طريق  إن  حيث  واهمة،  معتقدات 
اإلميان ال يكون إال إذا كان نتاج معتقد 
باسترياثه،  ال  بعقله  اإلنسان  يفقهه 
ـ"قوام املرء عقله، وال دين ملن ال عقل  ف
األمور".  تتجلى غياهب  ـ"الفكر  وب له" 
استكشاف  اإلنسان  على  ينبغي  لذا 
األفكار واآلراء عرب البحث املقارن ثم 
إعمال العقل لغرض اختيار األحسن، 
أو  خبط  من  الدين  طالب  ـ"ليس  ف

ھ   ﴿ہ    :)Q(يقول خلط". 
فنحن  لذا  ھ﴾.  ھ   ھ  
 )(ذب ما نسبوه اىل النيب األكرم نكِّ
فأيهم  النجوم  مثل  أصحابي  �إمنا 
أخذمت بقوله اهتديتم�. يقول ابن حزم 
يأمر رسول  أن  احملال  "من  األندلسي: 
اهلل)( باتباع كل قائل من الصحابة، 
منهم  وغريه  الشيء  حيل  من  وفيهم 
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العراق: 07818000781
للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:

السنة العشرون/ ربيع الثاني/1433هـ

اإن الآخر الديني اأو 
املذهبي اأو القومي يف 

الروؤية الإ�شالمية، لي�ض 
م�شروعًا للذبح والقتل 

والتدمري والإبادة، بل هو 
مو�شوع للتوا�شل واحلوار 

وح�شح�شة احلق و�شبيل 
للمحبة والتعاون وتنمية 

القوا�شم امل�شرتكة.

أمري  يقول  كما  هناك  فإن  حيرمه". 
املؤمنني)( �من مل يأخذ من الدين 
عمد  وعلى  الدنيا،  من  قاربه  ما  إال 
الشبهات  ليجعل  نفسه  على  لبَّس 

يقول)Q(:﴿چ   لسقطاته�.  عاذراً 
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   
ڈ    ڎ  ڎ   ڌ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
گ   ک   ک   ک    ک  
ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ  
 :)Q(ويقول ڱ﴾.  ڱ  

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   ﴿گ  
ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ڻ  ڻ﴾  .
حق االختالف

لإلنسان حرية أن خيتار ما يشاء من 
فكر أو معتقد، وليس ألحد حماسبته 
على اختياره إال يف إطار احلوار على 
أساس املنطق والربهان دون أن يكون    
      :)Q(اهلل قال  اإلكراه.  حق  لآلخر 

ىئ   ېئ   ېئ     ېئ   ۈئ   ۈئ   ﴿ۆئ  
جئ   ی   ی     ی     ی   ىئ   ىئ  
 .﴾ جب    يئ   ىئ   مئ   حئ  
القومي  أو  املذهيب  أو  الديين  فاآلخر 
عرب  الذي  السياسي  أو  العرقي  أو 
بن  علي  اإلمام  املؤمنني  أمري  عنه 
يف  �النظري  بعبارة   )(طالب أبي 
اخللق�. إن كان نظرياً يف إطار )اجلماعة 
اإلنسانية( فإن له حق احلرية والكرامة، 
اجلماعة  إطار  يف  نظرياً  كان  وإن 
)الوطنية( فله كافة احلقوق وعليه كافة 
بكوارث  ينذر  متييز  وأي  الواجبات، 
فالغريية  وثقافية.  اجتماعية وسياسية 
السياسي  الفكر  أو  الديين  املعتقد  يف 

تلغي حقوق  ال  القومي،  االنتماء  أو 
املواطنة، بل الكل مشرتكون يف املواطنة 

ومتساوون يف حقوق املواطنة.
معنى اآلخر

اإلسالمية،  الرؤية  يف  اآلخر  إن 
ليس مشروعًا للذبح والقتل والتدمري 
للتواصل  موضوع  هو  بل  واإلبادة، 
وسبيل  احلق  وحصحصة  واحلوار 
القواسم  وتنمية  والتعاون  للمحبة 
القرآنية  اآليات  أكدت  وقد  املشرتكة. 
والتعايش،  األلفة  مفاهيم  على 

ژ   ﴿ژ    :)Q(اهلل يقول  إذ 
ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  
ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ 
دائرة   )Q(اهلل وسع  وقد  ڱ﴾. 
حتى  هذا  اآلخر  ودائرة  هذه  التنوع 
مشلت خملوقات أخرى غري اإلنسان، 

فقال)Q(:   ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڇ﴾.  چ   چ       چ   چ   ڃ    
ديين  آخر  اإلنساني،  الوجود  يف  إن 
وعرقي  وسياسي  وقومي  ومذهيب 
حيث  وثقايف،  واجتماعي  وجغرايف 
ومستوياته  اآلخر  دوائر  وتتنوع  تتعدد 
بتعدد وتنوع دوائر الذات ومستوياتها، 
ذاتك،  حدد  القول:  يصح  حبيث 
يتحدد آخرك. فال ميكن حتديد اآلخر 
للذات  جتلٍّ  وال  الذات،  بتحديد  إال 
ومغاير،  خمتلف  آخر  بوجود  إال 
املعرفة  دائرة  على  حتى  ينطبق  وهذا 
التوحيدية أي علم التوحيد، فقد ورد 
يف احلديث الشريف: "من عرف نفسه 

عرف ربه". 
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اىل  النسيب  الفكر  جـــذور  متتد 
الفلسفة اليونانية القدمية، عندما عرب 
تظهر  "األشــيــاء  بــأن  أفــالطــون  عنها 
وتظهر  لي،  بالنسبة  توجد  كما  لي، 
األشياء لآلخرين، كما توجد بالنسبة 
يوجد  ال  أنــه  تقرر  فالنسبية  هلــم"، 
أراه  فما  موضوعية،  حقيقة  هناك 
هو احلقيقة بالنسبة لي، وما تراه أنت 
يوجد  فال  لك،  بالنسبة  احلقيقة  هو 
النسبية ليس هناك منهج  خطأ، ففي 
ال  لذا  الوحيد،  الصحيح  املنهج  هو 
يتوجب أن يتفوق منهج ما أو طريقة 
مــدركــات  عــن  ويتمخض  معينة. 
ألن  املطلق،  اإلدراك  رفض  النسبية 
البشرية،  الذات  هو  السلوك  مقياس 
احلــــق والـــعـــدل يف عني  ــا هـــو  ــم ف
شخص، رمبا ال يكون حقًا وعداًل يف 
عني شخص آخر، وال أحد يستطيع 
أن يزعم أنه هو على احلق والصواب 
االختالف  وإن  املطلقة،  احلقيقة  أو 
الرؤية  اختالف  إىل  يعود  احلقائق  يف 

والوضع املالئم للشخص. 

جذور النسبية

منطقية(  ــــاث  )أحب ــاب  ــت ك فــتــح 
 -1859( هوسرل  إدموند  لألملاني 
الفلسفة،  يف  جديداً  اجتاهًا   )1938
)الفينومينولوجيا(،  اسم  عليه  أطلق 
تأثرياً  اجلديد  االجتاه  هذا  مارس  وقد 
خالل  مــن  الفلسفية  الساحة  على 
يعتربون  الذين  الفالسفة  من  العديد 
االجتــاه،  هــذا  إىل  منتمني  أنفسهم 

واالجتاهات  القضايا  من  كثرياً  فإن 
الفلسفية هي نتاج لـ)الفينومينولوجيا( 
وإن  مباشر،  غري  أو  مباشر  بشكل 
يبق  مل  )الفينومينولوجيا(  تــأثــري 
امتد  بل  الفلسفة،  جمال  يف  منحصراً 
وتعين  عــديــدة.  معرفية  حقول  إىل 
اللغوي  أصلها  يف  )الفينومينولوجيا( 
العربية  اىل  الظواهر"، وترتجم  "علم 
)الــظــواهــريــة(،  أو  بـ)الظاهراتية( 
ويقصد بها العلم الذي يكتفي بدراسة 
دراســة  الشعور  يف  املتبدية  الظواهر 
وكشف  الشعور،  حتليل  مع  وصفية 
ومكوناته.  واإلدراك  األفعال  حقيقة 
حديث  الفلسفي  املصطلح  وهـــذا 
الفيلسوف  استخدمه  فقد  نسبيًا، 
)كــانــت( مــن قــبــل، حــني فـــّرق بني 
استخدمه  ثم  وباطنه،  الشيء  ظاهر 
على  وأطلقه  )هيجل(،  ذلــك  بعد 
"علم  هو  بــه،  خــاص  فلسفي  علم 

ظواهر الروح". 

تأويل النص

تـــــشـــــري اهلــــرمــــيــــنــــوطــــيــــقــــا 
من  فــرع  اىل   Hermeneutics
التأويل  مبادئ  يدرس  الفلسفة  علم 
واإلدراك، واملفردة ذاتها حتمل اسم 
املنهجيات  علم  يف  معروفة  نظرية 
"تأويل"  اىل  تنصرف  "امليثودولوجيا" 
النصوص املقدسة وتفسريها، وخاصة 
ــا يــعــرف بـــ)الــكــتــاب  يف نــصــوص م
املقدس( بعهديه القديم واجلديد، مبا 
للتوراة،  اليهودية  بالتأويالت  يتصل 
للغوامض  املسيحية  والــتــفــســريات 
ــل واألســـفـــار املــعــاصــرة  ــن اإلجنــي م

نسبية النصوص واملعرفة 
 املمكن واملمتنع

يتمخ�ض عن مدركات 
الن�شبية رف�ض الإدراك 

املطلق، لأن مقيا�ض 
ال�شلوك هو الذات 

الب�شرية، فما هو احلق 
والعدل يف عني �شخ�ض، 
رمبا ل يكون حقًا وعدًل 

يف عني �شخ�ض اآخر، ول 
اأحد ي�شتطيع اأن يزعم اأنه 
هو على احلق وال�شواب 

اأو احلقيقة املطلقة، 
والختالف يف احلقائق 

يعود اإىل اختالف الروؤية 
والو�شع املالئم لل�شخ�ض.

الق�سم الرابع
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للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين: �ص ـ ب 1921 املنامة ـ البحرين
 هاتف 17230236   فاك�ص17254690

السنة العشرون/ ربيع الثاني/1433هـ

بتأويل  اهلرمينوطيقا  ــقــوم  وت لــه. 
الصيغ  قــواعــد  حتليل  عــرب  اخلــطــاب 
النصوص،  ملعاني  املــولــدة  اللغوية 
أشكال  بتحليل  معين  علم  وهــو 
وأيضًا  وتأويلها،  اآلداب  يف  الكتابة 
اإلنسانية.  أو  التطبيقية  العلوم  يف 
القدمية،  باليونانية  )التعبري(  وتعين 
  ερμηνεια أجبديتها  يف  وتكتب 
يف  عنها  ويعرب   ،))ermeniea
 Interpretation( اإلجنليزية 
النطق  وهــي   ،)Explanation
والكالم والرتمجة، أو التأويل مبعنى 
الرتمجة  أو  اإليــضــاح،  أو  التفسري 
واأللفاظ،  والتعويض  النقل  مبعنى 
وقد حتمل املفردة يف التداول املعاصر 
معنى التفسري املنسجم مع ميول القائم 
به. وتهتم اهلرمينوطيقا بفهم ما يقوله 
البشر وما يفكرون به، وعالقة ذلك 
نظرية يف  عبارة عن  بأفعاهلم، وهي 
فلسفي  تأّمل  أنها  مبعنى  التأويل، 
نشاط  حول  فينومينولوجي  وتفكري 
عملي يتخذ طابع التفسري أو التأويل. 

نهايات اىل النسبية 

العلماني  األوروبـــي  التوجه  مع 
املدارس  تنوعت  احلديث  العصر  يف 
اهلــرمــيــنــوطــيــقــيــة فــطــرحــت فــكــرة 
بالنسبية  مدعومة  اإلبداعي،  العقل 
ـــيت يــدعــمــهــا الــطــب  اإلدراكــــيــــة ال
املدرسة  نــربة  احتّدت  ثم  احلديث، 
النقدية، فدعت إىل الطرح الفلسفي 
املتسم بالشك املطلق يف تأويل أي نص 
التأويل  نظرية  اختذت  وبهذا  ديين، 
منحى آخر ال يشرتك مع أصل الفهم 

ــغــوي لــلــمــفــردة،  ــل ال
ـــــًا  ــحــت ذراع ــأصــب ف
للفلسفة اهلرمينوطيقية 
ــم كــان  الــتــأويــلــيــة، ث
توجيه  عــن  احلــديــث 
توجيهًا  اهلرمينوطيقيا 
حبيث  ــًا،  ــي ــاع ــم ــت اج
النصوص  دراســة  يتم 
سياقها  يف  ــة  ــي ــن ــدي ال
ــأدوات  ب االجتماعي 
ــول  ــأص ممــنــهــجــة، وب
االجتماعي  البحث 
وآلياتهما.  واإلنساني 
الفينومينولوجيا  أمــا 
الفلسفي  إطــارهــا  يف 
واألنــــطــــولــــوجــــي 
الوجودي(  )الكينوني 

الظواهر وشروطها  بنية  فتعين حتديد 
اإلنسان،  بوعي  يتصل  مبا  انبثاقها 
ــأول  ب املــســألــة  هـــذه  تشبيه  وميــكــن 
وميض يثري انتباه البصر إليه، وبذلك 
اهلرمينوطيقي  البحث  ربــط  جــرى 
تعد  حيث  الفينومينولوجيا،  بعلم 
من  "النسبية"  يف  الفلسفية  النظريات 
نتاجاته املعرفية، وقد تناول كل ذلك 
 .. والنصوص  املعرفة  )نسبية  كتاب 
اهلل  آيــة  لسماحة  واملمتنع(  املمكن 
الشريازي،  احلسيين  مرتضى  السيد 
اهلرمينوطيقا  أن  مضامينه  يف  بني  إذ 
تعد من األدوات املنهجية اليت تشّكل 
أن  كون  "النسبية"  اىل  حبثية  نهايات 
بشكل  النسبية  اىل  تــؤدي  "فلسفتها 

خاص".   

احتّدت نربة املدر�شة 
النقدية، فدعت اإىل 

الطرح الفل�شفي املت�شم 
بال�شك املطلق يف تاأويل 

اأي ن�ض ديني، وبهذا 
اتخذت نظرية التاأويل 

منحى اآخر ل ي�شرتك 
مع اأ�شل الفهم اللغوي 

للمفردة، فاأ�شبحت ذراعًا 
للفل�شفة الهرمينوطيقية 

التاأويلية. 



رسول  عن  عمران  ابن  روى 
يف  لنا  بارك  "اللهم  قال:   )(اهلل
شامنا ويف ميننا".  قال: قالوا: "ويف 
جندنا". قال: "هناك الزالزل والفنت 

وبها يطلع قرن الشيطان".
يف املاضي خرج اخلوارج عن طاعة 
 )(أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
معه،  املسلمني  وكفروا  وكفروه 
وحقدهم  وحشيتهم  جام  فوجهوا 
الشيوخ  فقتلوا  املسلمني،  ضد 
واألطفال وبقروا بطون احلوامل من 
النساء املسلمات، وكان من ضحايا 
كفرهم وضالهلم أعظم إنسان بعد 
 )(أمري املؤمنني ،)(رسول اهلل
حيث ضرجوه بدمائه الطاهرة وهو 

ساجد هلل يف حمرابه.
ما  منذ  أي  احلديث  العصر  يف 
الشيطان  عاد  تقريبًا  القرنني  يقارب 
ليبث قرنه من جديد من املنطقة اليت 
حذر منها رسول اهلل)( أال وهي 
منطقة جند حتت اسم "الوهابية" تارة 
برز  حيث  أخرى،  تارة  و"السلفية" 
ولكن  القرآن  يقرؤون  الذين  جمدداً 
وساروا  حناجرهم.  يتجاوز  ال 
جل  فكان  أسالفهم  خطى  على 
أو  شيعة  املسلمني  من  ضحاياهم 
إاًل  مسلم  يرقبون يف  ال  فهم  سنة، 
وال ذمة. ففي 22 نيسان 1802 م 
مدينة  على  فجأة  الوهابيون  هجم 
قتاًل  واستباحوها  املقدسة  كربالء 

وسقط  وتهدميًا  ونهبًا 
على أثر ذلك عدد كبري 
واجلرحى  الشهداء  من 
والنساء  الرجال  من 
واألطفال،  والشيوخ 
ثم هجموا على صحن 
 )(احلسني اإلمام 

من  كل  وقتلوا  ضرحيه  وعلى 
املكان  نهبوا  ثم  أمامهم،  وجدوه 
ذلك  وكان  فيه،  النار  وأضرموا 
من  الغدير"  "عيد  يوم  احتفال  يف 
تاريخ  السنة. وبعد سنتني من  تلك 
هجم  كربالء،  على  اهلجوم 
األشرف  النجف  على  الوهابيون 
أن  غري   ،)(علي اإلمام  ومرقد 
مقاومة أهل املدينة وبسالتهم أنقذت 
اإلمام  ضريح  وكذلك  مدينتهم 
عام  ويف  التهديم.  من   )(علي
ثانية  كربالء  الوهابيون  غزا   1807
غري أنهم مل يستطيعوا دخوهلا ألن 
حتصينًا  حصنوها  قد  كانوا  أهلها 
جيداً بعد ما أصابهم منهم يف الغزوة 
األوىل. واليوم عاد األمويون اجلدد 
أهل  حرمة  لينتهكوا  جديد  من 
بشنهم  وشيعتهم   )(النبوة بيت 
فيقتلون  اإلرهابية  العمليات  مئات 
وجيرحون عشرات اآلالف من أتباع 
أهل البيت)( ظلمًا وعدوانًا وهم 
)أي أولئك الوهابيون( يظنون أنهم 

حيسنون صنعًا.

إن هذا اخلط اإلرهابي ليس جديداً 
التاريخ  يف  هو  بل  متخياًل،  وال 
خطره  أصبح  وقد  الواقع،  ومن 
وللقيم  احلق  للدين  مهدداً  اليوم 
الشعوب  أمن  يف  وعابثًا  اإلنسانية 
محلت  وقد  الدول،  واستقرار 
مؤشرات  اليوم  اجلارية  األحداث 
تنبئ  املنطقة مرحلة جديدة  لدخول 
هذا  وأمام  وحتديات.  أخطار  عن 
أال  احلر  العامل  على  العارم  اخلطر 
يبقى ينتظر هجمات وحشية تتفجر 
هنا وهناك وأال يكتفي بالدفاع عن 
بأعلى  القرف  بات  زمن  يف  نفسه 
اإلرهابي  التكفري  من  درجاته 
والفكر اإلجرامي الذي يفجره. عن 
أبي  بن  علي  قال  غفلة:  بن  سويد 
 )(النيب مسعت   :)(طالب
قوم  الزمان  آخر  يف  �يأتي  يقول: 
األحالم،  سفهاء  األسنان،  حدثاء 
يقولون من قول خري الربية، ميرقون 
من  السهم  ميرق  كما  اإلسالم  من 
الرمية، ال جياوز إميانهم حناجرهم، 
فإن  فاقتلوهم،  لقيتموهم  فأينما 

قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة�.
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
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أحداث وحتديات...
:قال الر�ش�ل الأعظم

اأعان على قتل م�ؤمن ب�شطر كلمة  �من 
لقي اهلل ي�م القيامة مكت�بًا بني عينيه 
اآي�س من رحمة اهلل. ولزوال الدنيا جميعًا 

اأه�ن على اهلل من دم ي�شفك بغري حق�. 


