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ال خيتلف الناس يف تعريف احلب وجتلياته ،وال
يصعب على أحد تأكيد حب شخص لشخص آخر،
فمشاعر احملبة جلية ،وعالماتها ظاهرة ،ومنها دوام ذكر
احملبوب بالطيب من القول ،وبغض ذكر كل الكارهني
له ،وجتليات احملبة هذه من معطيات الفطرة ،قبل أن
تكون من ضوابط االلتزام الديين ،فإن احلب يف اهلل
والبغض يف اهلل من جوهر الدين.
هناك فرقة من املسلمني تقول إنها على منهج السلف
الصاحل ،وتدعي بأنها على عكس ما يُعرف عنها ،فهي
حتب آل حممد ،رغم أن أتباع هذه الفرقة ال يطلعون
على علومهم ،وال يذكرونهم إال حني نفي بغضهم
هلم ،يقول مسلم (أكادميي أمريكي األصل)" :عشت
يف أكرب بالد اخلليج سبعة أعوام ،وكنت مواظباً على
حضور صالة اجلمعة واجلماعة ،لكنين مل أمسع يف
هذه السنوات العجاف رواية عن علي وفاطمة واحلسن
واحلسني أو حديثاً عن فضائلهم ،كما أنين مل
أمسع بواقعة عاشوراء ،وهذا ما دعاني بعد حني إىل
االستبصار" .ومؤخراً ،يف نفس هذا البلد اخلليجي،
افتتحت مدرسة باسم (يزيد بن معاوية) ،يزيد الذي
قالوا فيه( :كان ناصبيّاًًّ ،
فظاً ،غليظاً ،جلفاً ،يتناول
املس ِكر ويفعل املنكر ،افتتح دولته مبقتل الشهيد احلسني،
احلرة) الذهيب( .اخلمري السكري اهلاتك
واختتمها بواقعة َّ
حلرم الشريعة) الشوكاني( .رجل ينكح أمهات األوالد
والبنات واألخوات ،ويشرب اخلمر ،وي َدع الصالة)
السيوطي( .كان يزيد صاحب طرب ,وجوار ,وكالب,
وقرود ,ومنادمة على الشراب) املسعودي.
يف حمرم احلرام 1429/دعا سلفيون من إحدى
جامعات هذا البلد اخلليجي إىل هدم ضرحيي سيد
الشهداء وأخته احلوراء ،ويف حمرم احلرام 1434/قام
سلفيون جهاديون بقتل وجرح املئات من زوار كربالء،
ورمي مرقد السيدة زينب وحميطه بـ( )158قذيفة
هاون .أعاذ اهلل املسلمني والبشرية مجعاء من "حب"
هؤالء القوم.

الى زوار األربعينية
حينما تدخلون مدينة كربالء املقدسة سيصافحكم مجيع األنبياء إن شاء
اهلل ،Qقد ال تشعرون بذلك ،لكنكم سرتون نتائج ذلك يف املستقبل ،ثم
إن اهلل Qينعم على زائر اإلمام احلسني ثواب حجة واجبة ومستحبة بكل
قدم خيطوها .وحيث أنكم متساوون يف بعض األمور ،وتتفاوتون يف أخرى،
فيشملكم مجيعاً دعاء أهل البيت ،ومصافحة أنبياء اهلل ،Qولكنكم قد
تتفاوتون يف املنزلة اليت سيحددها لكم اإلمام احلسني ،لذلك جيدر بكم أن
تتنافسوا يف السعي اىل التحلي باألخالق احلميدة ،وإجناز األعمال الصاحلة،
لكي ترتفعوا بدرجاتكم ومنازلكم عند اهلل.Q
اسعوا إىل أن تستفيدوا من هذه الزيارة االستثنائية استفادة استثنائية،
وليحاول كل واحد منكم خالل األيام اليت يقضيها يف هذه الزيارة ،أن يهتم
مبحاسبة نفسه يومياً ،ولو لدقائق معدودة ،من أجل إصالحها ،كما أكد
األئمة ذلك .وخالل زيارتكم لإلمام احلسني ادعوا اهلل Qأن يفرج عن
إخوانكم الشيعة يف كل مكان ،فلعله بذكركم إلخوانكم يستجاب دعاؤكم
وينظر اهلل Qإليكم.
إن زائر اإلمام احلسني حيظى يوم القيامة خبصائص كثرية كما ورد يف
رواية عن اإلمام الباقر( :يؤمنه اهلل يوم الفزع األكرب ،وتلقاه املالئك ُة
بالبشارة ويقال له ال ختف وال حتزن هذا يومك الذي فيه فوزك) .وإن اهللQ
يضاعف للمنفق يف مسريه إىل زيارة اإلمام احلسني أضعافاً كثرية ،فقد قال
رفع
اإلمام الصادق( :يحُ ُ
سب له بالدرهم ألف وألف ،حتى عد عشر ًة ،ويُ ُ
ل ُه من الدرجات مثلها ،ورضا اهلل خري له ودعاء حممد ودعاء أمري املؤمنني
واألئمة خري له) .وإن اهلل Qيغفر لزائر اإلمام احلسني ذنوبه وميحوها
مهما كانت ،حيث يقول اإلمام الصادق( :وال يسأله عن ذنب عمله يف
حياة الدنيا ولو كانت ذنوبه عدد رمل عاجل ،وجبال تهامة ،وزبد البحر).
ولقد ذكرت الروايات الشريفة ،إن اهلل Qجعل لزوار اإلمام احلسني أجراً
عظيماً وخصائص كثرية ،منها :غفران الذنوب ،وحق الشفاعة ملن يشفعون
له ،وغريها .وإن أهل البيت حيثون شيعتهم وحمبيهم على زيارة اإلمام سيد
الشهداء ويشجعونهم على ذلك حتى مع وجود اخلوف واخلطر.

احلرية ..قيمة منتجة
املواقف النبيلة اليت كانت يف نهضة اإلمام
احلسني جعلت من كربالء مدرسة للحياة وقيمة
إنسانية عليا ،تعيش يف ضمائر الناس ،تشحذ
عقوهلم ،وحترك عواطفهم .وما زالت كربالء
حترك الشعوب لنيل حريتها ،ففي كربالء رفع
سيد الشهداء شعار (كونوا أحراراً) ،داعياً إىل
حترير العقل من االستالب ،واإلنسان من سلطة
االستبداد ،والدين من فقهاء السلطة واجلاه،
فخرج إىل كربالء وهو عامل بأنه سيلقى ما لقيه
على رمضاء كربالء .حيث شاءت إرادة اهلل Qأن
تكون دماء اإلمام السبط وسيلة السرتداد وعي
األمة املستلب ،واسرتجاع الدين املختطف ،وقد
هزت دماء عاشوراء ضمري األمة ،وكشفت مآل
االحنراف عن الدين ،واملساومة على احلرية مقابل
العيش وإن كان ذليالً.
لقد أكدت كربالء ضرورة احلرية اليت بها حييا
اإلنسان ويتدين ،وملا للحرية من قوة خترج اجملتمع
من دائرة الصراعات الدينية والفكرية والقومية
إىل فضاء التعارف والتعاون وإعمار األرض،
وملا للحرية من قدرة تدفع الشعب جتاه بناء نظام
حكم حيرتم كرامة اإلنسان ،وإنتاج جمتمع حيفظ
قيم العدل واخلري والسالم .ويف كربالء كتب
سيد الشهداء منهج التحرر الذي به ينتصر
اإلنسان على نفسه لنفسه وجمتمعه ،فـ(احلر من
ترك الشهوات) .ويف هذا املنهج احلسيين إن من
حرية اإلنسان أال يتالعب بعقله جاهل أو خمادع،
وإن من حرية الشعب أال يتناهب مقدرات بلده
مستبد أو فاسد ،وإن من أولويات احلرية ،ممارسة
النقد واملساءلة اليت تبدأ من الذات وتشمل
اجلميع ،فليس ألحد حصانة ،يقول املرجع
الشريازي( :اإلنسان كائناً من كان يطغى,
أو يف معرض الطغيان) ,لذلك فإن عملية التغيري
واإلصالح واإلعمار والبناء ال تعتمد على أحد
دون آخر ،بل هي مسؤولية اجلميع فـ(كلكم راع،
وكلكم مسؤول عن رعيته) .وإن ذكرى عاشوراء
مل تكن مناسبة للندب والتعزية فحسب ،بل
كانت وما زالت وقفة لوعي الدروس والتأسي
بها ،واالقتداء مبواقف األبطال وقيمهم.
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مصيبة اإلمام احلسني

املربزين قوله:
س :نقل عن أحد ّ
إن الفاجعة اليت نزلت وأملت مبوالنا
أمري املؤمنني وبالتالي باإلسالم هي
أعظم من مصيبة سيد الشهداء اإلمام
احلسني ،ما هو رأيكم بهذه املقولة،
مع علمنا بأن مصيبة اإلمام احلسني
هي من أعظم املصائب؟
ج :مصيبة فقد موالنا أمري
املؤمنني واستشهاده مصيبة عظمى
هدت ركن اإلسالم واهلداية مما جعل
جربئيل ينادي بني السماء واألرض:
(تهدمت واهلل أركان اهلدى) ،ولكن
اإلمام أمري املؤمنني يف ليلة استشهاده
حينما كان على فراش املرض توجه إىل
ولده احلسني ،فرآه يبكي عليه فقال
تبك ،فال يوم
له( :ولدي حسني ال ِ
كيومك يا أبا عبد اهلل) .وحقاً ال يوم
كيوم أبي عبد اهلل احلسني.
طهارة األرض

س :عندما متطر السماء ،وتبتل
الشوارع باملاء ومع كون الكالب متشي
يف الشوارع ،إذا أتى شخص ومشى
على املكان نفسه الذي مشت عليه
الكالب ،فهل يتنجس املاشي أم ال (يف
حال كانت السماء متطر) ؟
ج :ال يتنجس مع كون املطر
مستمراً.
أهل الكتاب

س :هل ميكننا أن جنلس ونأكل مع
املسيحيني؟ وما هو حكمهم من حيث
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الطهارة؟
ج :يلزم االجتناب عن أهل الكتاب
(اليهودي واملسيحي واجملوسي) وما
يباشرونه برطوبة مسرية على األحوط
وجوباً يف غري صورة احلرج ،وأما عدا
هؤالء من الكفار فيلزم االجتناب عنهم
وعن كل ما يباشرونه برطوبة مسرية
مطلقاً .وأما األكل فإنه ال جيوز بالنسبة
للحوم ،أما غري اللحوم فيجوز بشرط
عدم مباشرتهم له إال بكفوف مطاطية
مث ً
ال .
الفأر األبيض

س :هناك نوع من الفأر خيتلف
عن املتعارف ،حيث إن لونه أبيض،
ويسمى (همتارو) ،هل هو جنس أيضاً؟
ج :الفأر ليس جنساً .
التشهد

س :حينما ألتحق يف صالة اجلماعة
باإلمام يف ركعته الثانية ،ثم يتشهد
اإلمام وأنا يف حالة التجايف هل أبقى
صامتاً ،أم أسبّح فقط ،أم أقرأ ذكر
التشهد كما يفعل هو؟
ج :األفضل قراءة ذكر التسبيح
(سبحان اهلل) وتكراره حتى يقوم اإلمام
من تشهده .
احلركة يف الصالة

س :هل تضر احلركة القليلة أثناء
القراءة يف الصالة أو أثناء القنوت بصحة
الصالة؟
ج :يتوقف عن القراءة حني احلركة

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
estfta@s-alshirazi.com
istftaa@alshirazi.com
املوقع على الإنرتنيتwww.ajowbeh.com :

ويستمر بعد االستقرار .
فعل احلرام والصالة

س :املعروف أن ارتكاب احلرام يف
ضمن الصالة غري مبطل هلا كالنظر إىل
أجنبية  -ال مسح اهلل  ،-لكن ما حكم
فعل من الصالة كان بذاته سبباً للحرام؟
ٍ
مث ً
ال (ركوعه) بنفسه سبب سقوط طفل
مار وجرحه ،فهل ركوعه باطل؟
ٍّ
ج :ال يبطل الركوع وال الصالة مع
عدم العمد ،ومعه فهما باطالن وهكذا
احلكم يف سائر أفعال الصالة .
عبادات املصاب باخلرف

س :ما احلكم الشرعي لرجل
أصيب مبرض اخلرف (الزهامير) منذ
ست سنوات ،ومل يعد يذكر شيئاً
حتى أمساء أبنائه ،وال يستطيع فعل
شيء ،فهل ندفع عنه يف حياته للصالة
والصيام؟
ج :إذا كان اخلرف يف ح ّد اجلنون،
فال جتب عليه الصالة وال الصيام وال
فدية الصوم ،وإذا مل يكن كذلك ،فإنه
جتب عليه الصالة والصيام أو الفدية
بدل الصوم إذا كان الصوم شاقاً عليه،
يصل وجب القضاء عنه بعد
فإذا مل ّ
موته ،وإذا مل يصم ومل يدفع الفدية
وجب دفع الفدية عنه أيضاً .
قضاء الصوم

س :امرأة مريضة مل تستطع أن
تصوم شهر رمضان ،وتقوم بقضاء
الصيام طيلة السنة شيئاً فشيئاً ،هل

عليها الكفارة؟ وإذا كانت حالتها املادية
ضعيفة جداً فهل عليها شيء؟
ج :ال كفارة عليها يف مفروض
السؤال .
البلوغ

س :ما هو املعيار يف وصول الفتى
إىل سن البلوغ والتكليف ،هل هو:
بلوغ سن اخلامسة عشرة أم حتقق إحدى
العالمات حتى لو كان قبل هذا السن،
سواء كانت هذه العالمة طبيعية أو
بسبب العقاقري اليت تعجل يف ظهورها،
أو ألي سبب كان؟
ج :البلوغ بالنسبة للذكور يتحقق
بإحدى عالمات ثالث -1 :نبوت
شعر خشن حتت السرة -2 .االحتالم
وخروج السائل املنوي ،فإذا حتقق
أحدهما ولو بسبب العقاقري فقد بلغ
حتى وإن كان يف السنة العاشرة مث ً
ال
إال لو كان غري طبيعي جداً -3 .إذا مل
يتحقق شيء من االثنني وأكمل السنة
اخلامسة عشرة (بالسنني القمرية).

زيارة الأربعني
قال النبي الأكرم� :إن
الأر�ض َلتبكي على امل�ؤمن �أربعني
�صباح ًا.

اخلمس ألفراد العائلة

س :أردت أن أسأل خبصوص
اخلمس ،هل هو واجب على كل فرد
من أفراد العائلة أم فقط على األب
وخيمس نيابة عن كل العائلة أم فقط
على األب وخيمس عن نفسه فقط؟
ج :اخلمس واجب على كل فرد
حيصل على شيء ولو كان قليالً،
كوجوب الصالة على كل فرد ،نعم
لألب أن حيسب  -عند حلول رأس
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السنة اخلمسية  -ما وجب على الزوجة
واألوالد من اخلمس ويدفع نيابة عنهم .
ختميس األرض

س :ال توجد طريقة لشراء أرض
ومن ثم بناء األرض مسكناً لي ولعائليت
إال بادخار مبلغ من املال لعدة سنوات،
نظراً لغالء األرض ومواد البناء ،فهل
علي اخلمس يف ذلك املال؟ وهل
جيب ّ
جيب اخلمس يف األرض املشرتاة بتلك
الطريقة؟

زيارة الأربعني
عند رجوع موكب ال�سبايا من
ال�شام �إىل املدينة املن ّورة،
و�صلوا �إىل مفرتق طرق ،طريق
ت�ؤدّي �إىل العراق ،والأخرى
�إىل احلجاز ،فقالوا للدليل:
(مر بنا على طريق كربالء).
فو�صلوا يوم الع�شرين من
�صفر (�أي يوم الأربعني)
�إىل كربالء ،فزاروا قرب �سيد
ال�شهداء الإمام احل�سني
و�أهل بيته و�أ�صحابه ،و�أقاموا
م�أمت العزاء ،وبقوا على تلك
احلال �أيام ًا.

ج :نعم ،جيب اخلمس يف املال
ويف األرض أيضاً ،ويف اخلمس الثراء
والنمو ،واخلري والربكة كما وعد اهلل
.Q
القيمومة

س :شقيقي توفاه اهلل قبل سنة وله
ثالثة أوالد صغار ،ووالدي أيضاً
متوفى ،وأنا أحبهم كثرياً وهم كذلك،
ومتعلقون بي ،ولكين أحياناً أضربهم
للتأديب ال لشيء آخر ،فهل حيق لي
ذلك؟ وهل أنا مسؤول عنهم شرعاً
مع وجود والدتهم اليت تقول لي دائماً
أوالدي أمانة يف رقبتك؟
ج :يستأذن احلاكم الشرعي
للقيمومة عليهم ،وجيوز له  -بعد
صريورتــــه قيماً  -ضربهم مبقدار
التأديب ،ولكن بشرط عدم بقاء أثر من
امحرار وحنوه ،فإن فيه الدية هلـم .
سلخ الذبيحة

س :قال بعض الفقهاء :حيرم سلخ
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الذبيحة قبل بردها ،ما هو رأيكم يف
ذلك؟
ج :مكروه .
الواسطة يف املعامالت

س :توجد عندنا يف العراق مشكلة
االنتظار والوقوف يف الصف يف الدوائر
احلكومية (كاجلنسية واجلوازات
واحملكمة..إخل) وغري احلكومية،
واملشكلة هي أن بعض األفراد عنده
"واسطة" فيكمل معاملته خالل دقائق،
وهذا يتم على حساب اآلخرين ،حيث
تتأخر معامالتهم بسببه ،فهل هذا جائز
من الناحية الشرعية؟
ج :من واجب املوظف املؤمن
تسهيل األمر على املراجعني مجيعاً،
والنظر إليهم بعني واحدة ،وينبغي
صف
للفرد املراجع أن جيعل نفسه يف ّ
املراجعني .

التوفري يف املصارف

س :ما حكم التوفري يف املصارف مع
الفوائد البسيطة ،أو ً
ال :إذا كانت تلك
املصارف حكومية ،ثانياً :إذا كانت
املصارف أهلية ؟
ج :يف املصارف األهلية ال جيوز،
ويف احلكومية جيوز بشرط إعطاء مخس
الفوائد فوراً ،وهو غري مخس رأس
السنة اخلمسية .
اإلنفاق

س :امرأة فقرية وحمتاجة ،إحدى
صديقاتها عرضت عليها أن تأخذها

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
الكويت  -بنيد القار  -هاتف0096590080805 :
0096599080218 :sms+whatsApp

إىل بعض املؤسسات االجتماعية لكي
يصرفوا هلا راتباً .املشكلة أن زوجها
يرفض أن تأخذ املال من أحد ،وكذلك
ال يرضى أن تذهب للعمل وحتصيل
الرزق ،هل جيوز هلذه املرأة أن تأخذ
ما ً
ال بعنوان هدية من صديقاتها بدون
إذن زوجها لكي تصرفه على أوالدها،
وهم معدمون بسبب الفقر والعوز؟
ج :نعم جيوز ذلك  -يف فرض
السؤال . -
النادي املختلط

س :أنا ساكن يف الدمنارك ،وعندنا
نا ٍد رياضي ،وأنا أرغب يف الذهاب إليه
لكي أمترن فيه ،ولكنه -1 :خمتلط بني
النساء والرجال -2 .فيه موسيقى .فهل
ميكنين الذهاب إليه؟
ج :ال جيوز الذهاب إىل املختلط من
جمرد املوسيقى
مثل هذه األماكن ،وأما ّ
فإذا استطاع أن ال يصغي وال يستمع
إليها فال بأس .
الزينة للمرأة

س :ما هو حكم لبس املرأة الساعة
اليدوية أو خامت العقيق أو الذهب وما
شابهها ،هل هو من الزينة فيحرم
إظهاره لألجنيب؟
ج :إن ع ّد عرفاً زينة وجب سرته .
تغطية الوجه وعدمه

س :أيهما أفضل للمجتمع أن تظهر
املرأة وجهها أم تغطيه بالكامل أم تلبس
النقاب كما هو املتعارف يف بعض

املناطق؟
ج - :يف فرض السؤال  -خيتلف
األمر باختالف اجملتمع الذي تعيش فيه .
الغيبة يف الزواج

س :من املعروف أنه ال غيبة يف
أمر الزواج ،فإذا تقدم شخص خلطبة
امرأة ،فهل جيوز لنا أن نذكر لتلك املرأة
أو ألهلها الصفات السيئة ألم اخلاطب،
كأن نقول إنها عصبية ،وحتب السيطرة
على (الكنة) أم ال؟ ويف أمر مشابه،
ُسئل أحد األصدقاء عن رأيه يف رجل
فقال :إنهما ال يتوافقان ،فرفض أهل

البنت اخلاطب ،وبعد فرتة ندموا على
رفضهم ،وقالوا للناصح :إنك صرت
سبباً لقطع نصيب بنتنا ،فهل جيوز
سر نصيحته،
هلذا الرجل أن يُبني هلم ّ

باعتبار أن أم اخلاطب  -كما قلنا -
عصبية وحتب السيطرة؟ أال يعد ذلك
غيبة ،باعتبار انتهاء فرتة اخلطبة أم أنه

زيارة الأربعني
ذكر ال�شريف املرت�ضى� أن
ر�أ�س الإمام احل�سنيُ ر ّد �إىل
بدنه بكربالء من ال�شامُ ،
و�ض ّم
الطو�سي:
�إليه ،وقال ال�شيخ ّ
ومنه (زيارة الأربعني) .ويف
خرب �صفوان بن مهران اجلمال
قال ( :قال يل موالي ال�صادق
يف زيارة الأربعني تزور عند
ارتفاع النهار).

ضروري ألجل توضيح األمر ولدفع
املشاكل؟
ج :هناك استثناءات للغيبة مثل:
النقد العلمي ،والتظلّم ،واملشورة وحنو
ذلك ،فإن كان املذكور يف السؤال من
االستثناءات مل يع ّد غيبة .
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

األخالقي األعظم!

زيارة الأربعني
قال الإمام الباقر :مروا
�شيعتنا بزيارة احل�سني ،ف�إن
زيارته تدفع الهدم واحلرق
والغرق و�أكل ال�سبع ،وزيارته
مفرت�ضة على من �أقر له بالإمامة
من اهلل.
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* بعد استشهاد النيب
ألقت السيدة فاطمة الزهراء
تضمنت خالصة أصول
خطبة
ّ
اإلسالم وأخالقه وفلسفة أحكامه،
وباألخص الشباب
أوصي اجلميع
ّ
والشابات ،أن حيفظوا هذه اخلطبة،
ألنها تنفعهم يف الدنيا واآلخرة،
وأن يعملوا على جعل هذه اخلطبة
من مناهج الدراسة يف املدارس
ومراكز التعليم .قالت السيدة
الزهراء يف هذه اخلطبة( :أتقولون مات
حممد؟ فخطب جليل) .لعل موالتنا الزهراء
ّ
تشري إىل هذه احلقيقة ،وهي أن رسول اهلل
وستحل
قد استشهد ،وباستشهاده حلّت
ّ
عليكم مصيبة كربى .إن املصائب بدأت بعد
استشهاد رسول اهلل ،أي باستشهاد سيدنا
احملسن والسيدة فاطمة الزهراء ،واستمرت
إىل حادثة كربالء واستشهاد اإلمام احلسني،
واستمرت يف زمن بين أمية وبين العباس ومن
جاء بعدهم ،وال تزال مستمرة إىل يومنا هذا،
ومنها عمليات القتل والتفجري اليت ترتكب
يف الدول اإلسالمية كباكستان وأفغانستان
والعراق ،وباألخص يف العراق حيث يقتلون
وزوار اإلمام أمري املؤمنني
زوار اإلمام احلسنيّ ،
ّ
واإلمامني الكاظمني واإلمامني العسكريني،
وهذه املظامل واجلرائم يقوم بها بعض أتباع من
بدؤوا بظلم أهل البيت بعد استشهاد رسول
اهلل .فهؤالء اجملرمون يقومون بغسل دماغ
فيفجر بعضهم نفسه حبزام
الشباب السذّجّ ،
ناسف أو بسيارة مفخخة ،وسط مجوع
األبرياء من املؤمنني واملؤمنات ،ومن النساء
واألطفال ،وهو ال يعلم َم ْن يقتل ،ووسط من
تعرض للتضليل .واألسوء
ّ
يفجر نفسه ،ألنه ّ
يعرفون هذه اجلرائم _وكذلك
من ذلك أنهم ّ
يعرفونها
ظلم الذين حيكمون باسم اإلسالم_ ّ
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للعامل بأنها من ممارسات اإلسالم.
* يوجد يف العامل اليوم أكثر من مليار
ملحد ،وإذا أردنا أن ندعوهم إىل اإلسالم،
فأي إسالم ندعوهم إليه؟ هل ندعوهم
إىل اإلسالم الذي كان أوله قتل الرسول
األكرم ،وحرق باب بيت بضعته السيدة
فاطمة الزهراء ،واستشهاد سيدنا احملسن
واستشهاد سيدتنا الزهراء ،واستمر
وزوار
_وال يزال_ بقتل األبرياء من حميب ّ
أهل بيت النيب؟! .اليوم توجد ضرورة
يف تعريف اإلسالم إىل العامل ،عرب تعريف
السرية املشرقة للنيب ،فإن رسول اهلل
بتعامله جذب إىل اإلسالم كثرياً من الناس،
باألخص من كانوا من املنافقني .وهنا ندرك
مدى عظمة فقدان رسول اهلل ،وأن
فقده كان مصيبة عظمى وكربى .وهذه
املصيبة كربت وعظمت عندما جعلوا اإلمام
علي بن أبي طالب _وهو نفس رسول
اهلل _جليس البيت خلمس وعشرين
سنة .نعم ،كان اإلمام أمري املؤمنني
قادراً على كسر احلصار الذي فُرض عليه،
كما ذكرت العديد من الروايات املتواترة من
والعامة ،ولكنه مل يقم بذلك،
الشيعة
ّ
علي أنت
ألن رسول اهلل قال له( :يا ّ
ّ
حمك هذه األمة) .فكان البد لألمة أن تمُ تَحن
من بعد رسول اهلل ،فامتُحنت وسقطت
يف امتحانها.
عرفنا سرية رسول
* إننا اليوم إذا ّ
اهلل وتعامله وأخالقه للدنيا فسيدخل
يف اإلسالم الكثري من اليهود والنصارى
وغريهم ،كما حصل يف زمن النيب،
ولكن مما يدعو إىل األسف أن معظم
الدول اليت ت ّدعي احلكم باسم اإلسالم
تقصر يف ذلك فحسب ،بل تق ّدم للعامل
ال ّ
مشوهة عن اإلسالم .ففي العراق
صورة ّ
ُرر
وقبل  50سنة تقريباً وقع انقالب ،وغ ّ
الشعب بشعارات االنقالبيني ،فقاموا

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
�سورية ـ دم�شق �ص ب 11904
فاك�س )96311( 6471119
لبنان ـ بريوت �ص ب 5955/13

يدعمونهم ،ووصلت بهم احلال أن أحد
كبار الشخصيات أبرق إىل قائد االنقالب
وخاطبه باآلية الكرمية( :وما رميت إذ رميت
ولكن اهلل رمى) .ولكن بعد فرتة من الزمن
قام ذلك القائد باقرتاف املظامل ،وقام أيضاً
مبحاربة الشعائر احلسينية ،واعتقلوا بأمره
الكثري من املع ّزين وقاموا بتعذيبهم بأنواع
التعذيب .كما أني أذكر أن أخي الراحل آية
اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي
(أعلى اهلل درجاته) أرسل رسالة إىل أحد
الرؤساء ممن كان ي ّدعي احلكم باإلسالم،
وكتب له فيها أن يقتدي بتعامل النيب
بأن ال يقدم على إعدام حتى شخص
واحد ،كي ال حتدث املشاكل ،فالدم ال
يُغسل بالدم ،ولئال يكون بيد العدو ذريعة،
فغسل الدم بالدم له عواقب ونتائج سيئة؛
لكن ذلك الرئيس مل يعمل بذلك وسفك
الكثري من الدماء وال تزال.
* لقد عاش النيب األعظم23 
سنة بعد البعثة الشريفة ،عاش 13سنة
منها يف ّ
مكة و 10يف املدينة ،وخالل 13
سنة يف ّ
مكة بذل قصارى جهده هلداية
الناس لكن مل يؤمن به سوى  200شخص
كان فيهم املنافقون ،إال أن األوضاع يف
عما كانت يف مكة،
املدينة كانت ختتلف ّ
حيث بلغ احلال أنه يف بعض األيام كان
يتشرف باإلسالم  200شخص ،علماً أن
ّ
الرسول نفسه والكالم الذي كان يقوله يف
ّ
مكة كان يقوله يف املدينة ،ومل يتغيرّ شيء
سوى أن احلرية يف املدينة أتاحت الفرص
له  ،على خالف ما كان عليه من
الكبت واالضطهاد يف ّ
مكة .إن الظروف يف
املدينة أتاحت للناس أن يعايشوا أخالقيات
النيب وسريته العطرة ،ومنها تعامله
مع األسرى الذين ال والي هلم ،وإيثاره
وتضحياته ،كما عايشوا وملسوا خصائصه
ومشائله العظيمة  حتى تي ّقنوا أنه جاء
لسعادتهم ،وقد قال اهلل Qعن إقبال الناس

على اإلسالم( :ورأيت الناس يدخلون يف
تعرض
دين اهلل أفواجاً) .إن رسول اهللّ 
يف مكّة وغريها وملدة عشرين سنة إىل أنواع
الظلم واألذى ،من قريش ومن املشركني
ومن اليهود وغريهم ،ولكنه عندما
دخل ّ
مكة فاحتاً أعلن العفو العام بقوله:
(اذهبوا فأنتم الطلقاء) .بل إنه عندما
مسع أن أحد املسلمني يصيح( :اليوم
يوم امللحمة) ،أمر اإلمام أمري املؤمنني
أن يأخذ منه الراية ويعلن( :اليوم يوم
املرمحة) .فكم هو عظيم هذا اخللق وهذا
التعامل.
* تقع يف الدول اإلسالمية مظامل كثرية
فتحدث الثورات ،ويظن الناس أن الثورة
اجلديدة ستخلّصهم من املظامل ،ولكن بعد
فرتة ولكثرة املظامل من قبل احلكام اجل ّدد
يصل احلال بالناس أن الكثري منهم يرت ّد
حتى عن الدين .فأوصي الشباب أن ال
تغرنّكم الشعارات ،وأن ال تكونوا كآباء
غرهم ّ
احلكام وشعاراتهم
بعضكم الذين ّ
وتظاهرهم بالدين وادعاؤهم له.
إن يهود بين قينقاع كانوا يف أطراف
املدينة ،فعاهدوا النيب على أن ال
حياربوا وال يعينوا أعداء اإلسالم ،لكنهم
نقضوا عهدهم ،وكانوا يرسلون اإلعانات
إىل املشركني باخلفية ،فافتضح أمرهم،
فحاصرهم النيب مخسة عشر يوماً،
فجاء إىل النيب رئيس املنافقني عبد اهلل
بن أبي سلول ،وقال :يا رسول اهلل هؤالء
ـ أي يهود بين قينقاع ـ أصدقاء لي فاعف
عنهم ألجلي .فقال رسول اهلل له( :هم
لك) .فلم حياربهم النيب ،ولكن أمر بأن
يرحلوا إىل مكان آخر .الحظوا عظمة خلق
رسول اهلل وتعامله ،فإنه َقبِل وساطة
حتى املنافق ،وهذه هي سياسة األخالق
أسسها النيب.
اليت ّ

زيارة الأربعني
قال الإمام ال�صادق:
وكل اهلل بقرب احل�سني �أربعة
�آالف ملك� ،شعث ًا غرب ًا يبكونه
�إىل يوم القيامة ،فمن زاره
عارف ًا بحقه� ،شيعوه حتى يبلغوه
م�أمنه ،و�إن مر�ض عادوه غدوة
وع�شي ًا ،و�إذا مات �شهدوا
جنازته ،وا�ستغفروا له �إىل يوم
القيامة.
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زيارة األربعني  ..إميان وإصالح

زيارة الأربعني
قال الإمام الكاظم :من زار
قرب احل�سني عارف ًا بحقه ،غفر اهلل
له ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر.
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إبان كان الع راق حتت سلطة الطغيان كان
زوار أربعينية اإلمام سيد الشهداء يتنقلون
من قرية إىل أخرى ،ومن مدينة إىل أخرى ،مشي اً
على األقدام متخفني من أعني عصابات النظام
املباد اليت كانت تلقي القبض على الزوار
وتزجهم يف سجون االعتقال والتعذيب ،وبعد
أن من اهلل Qخبالص الع راق من نظام االستبداد،
ومنذ عقد من السنني ،يشهد العامل يف زيارة
أربعينية اإلمام احلسني حدث اً فريداً بامتياز،
حيث يتجمع أكثر من مخسة عشر مليون
إنسان يف مدينة ك ربالء إلحياء ذكرى حزينة
عمرها أكثر من ألف وأربعمائة عام .ومن
املتوقع أن يقارب عدده ثالثني مليون اً ،يف غضون
السنوات اخلمس القادمة ،هذا احلشد البشري
العظيم الذي ليس له مثيل يف العامل ،جعل
الزيارة األربعينية مشهداً ملفت اً ألنظار العامل،
ومدهش اً للعقول ،ومستهوي اً للقوب ،فلم يذكر
تاريخ األزمان الغابرة واحلاضرة أن يدفع حب
أتباع إلمامهم أو قائدهم ألن يقطعوا مئات
الكيلوم رتات س رياً على األقدام ،مستصحبني
معهم األهل والعيال لزيارة ضريح إمامهم
املقتول ،حيث يرتكون جتارهتم ،ويتقوون على
علل أجسادهم ،ويغالبون مهومهم ،ويصارعون
احلر القارض والربد القارص والعواصف واألمطار،
ويبذلون األموال واألرواح غري مبالني لسيوف
الذبح التكفريي ،وغدرهم األسود ،وسياراهتم
املفخخة .ما يدهش أيض اً يف املشهد األربعيين،
اندفاع ال زائرين للبذل واإليثار والعطاء ،بينما
يتملكهم شعور بأهنم مل يقدموا شيئ اً لـ (إمامهم
املظلوم) الذي قدم هلم وللبشرية كل شيء.
الكثري من املؤمنني واملؤمنات قتلوا يف سبيل
القضية احلسينية املقدسة على مر التاريخ،
وخصوص اً يف زمن بين أمية وبين العباس ،فلمدة
قرن كان القتل والتعذيب والسجن ومصادرة
األموال واألمالك مصري كل من يشرتك بع زاء اإلمام
احلسني أو من يذهب إىل زيارته ،وحىت من
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كان يسمي ولده حسين اً ،كان يتعرض للسجن
والقتل .يقول املرجع الش ريازي( :مع كل
هذه املظامل اليت تعرض هلا زوار اإلمام احلسني
وحمبو أهل البيت ،اليت يقول عنها بعض
السذج من الناس بأهنا إلقاء النفس يف التهلكة،
وأن القرآن ينهى عن ذلك ،مع كل ذلك مل ينه
األئمة األطهار شيعتهم وأتباعهم وحمبيهم
عن إحياء القضية احلسينية أو عن زيارة اإلمام
احلسني ،بل كان أهل البيت يقرون ذلك،
وكانوا يدعون اهللQيف صلواهتم وسجودهم
بأن مين بالرمحة وباجل زاء اجلميل وباألجر العظيم
على زائري اإلمام سيد الشهداء وعلى الذين
حييون القضية احلسينية املقدسة).
أربعينية بعد أربعينية ،تؤكد الوقائع أن
احلسني منهج فيه يستكمل بنو البشر
إنسانيتهم ،وأن احلسني سبيل به جيتمع
الناس على قيم العدل واحلرية واحملبة والسالم،
وأن احلسني وسيلة عربها تتوحد جهود
املسلمني وطاقاهتم ،ليتعاونوا على الرب والتقوى
من أجل خري أنفسهم وجمتمعاهتم وأوطاهنم
واإلنسانية مجعاء ،األمر الذي يؤكد أمهية تشجيع
الناس على زيارة سيد الشهداء ،وتنمية وعي
ال زائرين بعظمته ،وضرورة التمسك بنهجه
اإلصالحي .يقول اإلمام الش ريازي ال راحل:
(إن املتتبع لألحاديث اليت جاءت حول فضل
زيارة اإلمام احلسني يدرك عظمة هذا الشهيد
الطاهر ،وعلو مكانه ،وارتفاع شأنه ومشوخه يف
العاملني ومقامه عند اهلل.)Q
إن النهضة احلسينية حركة إصالحية شاملة
تبدأ بذات اإلنسان واجملتمع والدولة ،ومن هنا،
فإن الشعائر احلسينية اتسمت بسمة اإلصالح
والتغيري ،فكانت اجملالس احلسينية  -وما زالت-
نقطة إنطالق حنو حتقيق قيم اإلميان واحلرية
والعدل والفضيلة .يقول اإلمام الش ريازي:
(أراد اإلمام احلسني أن خُي رِج األمة من املنكر
إىل املعروف ،وأن ينتشل األمة من احلضيض
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الذي أركست فيه إىل العز ،وذلك عندما رضيت
األمة اإلسالمية بواقعها املرتدي ،القائم على
اخلمول ،والركون إىل الدنيا ،والسكوت على
الظلم ،وتسلط الظاملني من أمثال يزيد وأبيه
وأض راهبم ،فأراد اإلمام احلسني أن يبث روح
اإلميان واحلق فيها لتنهض من جديد ،كما
كانت يف عهد رسول اهلل ،ألنه كان يرى أن
الدين على وشك أن يحُ ّرف ،فأراد أن يعيد الدين
غضا طري اً).
قال اإلمام احلسني يف بداية هنضته( :إين
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة ج ّدي) .هذا
يعرف جبوهر قضية اإلمام احلسني
الشعار ّ
وحركته النهضوية ،وحيدد األهداف اليت ينبغي
على احلسينيني السعي إىل حتقيقها .فإن هنضة
اإلمام احلسني يف عاشوراء تتحرك من أجل
إصالح الذات أوالً ،مث اجملتمع ،للوصول إىل
إصالح الدولة باعتبارها املؤسسة اليت تشرف
على إدارة أمور اجملتمع .وهذه القيم احلسينية
النهضوية ،العامل اليوم بأمس احلاجة إليها ،وهو
متخم بآالمه وظلمه ومعاناته ،ومبشاهد الدم
املسفوح ،وباالحتقانات والعصبيات والنزعات
العد وانية ،وباألزمات األخالقية والسياسية
واالجتماعية واالقتصادية .وحيث إن جهاد قطع
الرؤوس يغطي أكثر من بلد ،وأخبار الفساد
بأنواعه متأل الصحف والفضائيات.
إن حب احلسني الذي يدفع املاليني
لقطع املسافات الطويلة مشي اً على األقدام
متحدين املخاوف واألخطار يف زيارة األربعني،
من املفرتض أن يدفع تلك املاليني باجتاه اهلدف
الذي حترك سيد الشهداء باذالً نفسه وأهله
وأصحابه من أجل حتقيقه ،األمر الذي يؤكد
ضرورة العمل على حتويل حب اإلمام احلسني
املتجذر يف نفوس احلشود املليونية (األربعينية
على وجه اخلصوص) إىل حب يستوجب اتباع
هدى سيد الشهداء ،واقتداء بنهجه ،وعمل
بأوامره وإرشاداته ،عم الً مبقتضى قــوله:Q

ﱫﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱪ.

إن سعي املؤمن لبناء دولة العدل واحلرية
والرفاه ،ومواجهة املصاعب اليت قد حتول دون
حتقيقها ،ضرورة ينبغي أن ال يتقاعس عن
حتقيقها .وكما ينبغي على اجملتمع املؤمن أن
يغتين إمياني اً وأخالقي اً وعلمي اً ،فإن عليه أن
يسعى من أجل أن ي رتقي مادي اً ،ليصبح ذات اً
فاعلة واعية لإلبداع احلضاري .وإن هذا النمو
املطلوب ينبغي أن يشمل التحرر الكامل من
مظاهر الضعف والتخلف يف شىت ميادين احلياة،
يقول املرجع الش ريازي( :جيدر بالزوار
عندما يزورون اإلمام احلسني أن حياولوا -
إضافة إلی اإلحلاح يف الطلب والتضرع  -أن
يصلحوا أنفسهم ،وأن يكونوا يف وضع تقتضي
احلكمة أن يعطيهم اإلمام ،ويستجيب هلم،
وعليهم أن يعقد وا العزم لنيل امل راتب العليا يف
جماالت احلياة ،وأن ي رتقوا حبال أسرهم وجمتمعهم
إىل أفضل حال).
إن توظيف حب املاليني األربعينية لإلمام
احلسني يف طريق اإلصالح ،ينبغي أوالً
أن يبدأ من خالل حتديد السبل الكفيلة ألن
تكون املاليني احلسينية ،اليت ظلت وفية إلمامها
رغم جور اجلائرين وكيد الظاملني وإرهاب
التكفرييني ،قوة تغيري لتحقيق اإلصالح العظيم
الذي نشده اإلمام احلسني ،كما أن حتويل
املاليني احلسينية إىل حشد إمياين إصالحي حيتاج
أوالً إىل اإلجابة عن س ؤال يف غاية األمهية ،وهو:
ما هي املشكلة اليت جتعل اجملتمع يعاين من
نسب عالية يف الفساد والتخلف ،وهو يضم
بني أف راده ماليني املؤمنني واملؤمنات؟! وإن حل
إشكالية هذا التناقض اإلمياين أو النفسي ينقل
عمل املصلحني العاملني من دائرة التنظ ريات
والتمنيات إىل جادة احلل والتغيري ،وهو املطلوب
اليوم.

زيارة الأربعني
قال الإمام زين العابدين:
خرجنا مع �أبي احل�سني ،فما نزل
منز ًال وما ارحتل منه �إال وذكر
يحيى بن زكريا وقتله ،وقال يوم ًا:
ومن هوان الدنيا على اهلل،Q
�أن ر�أ�س يحيى بن زكريا �أهدي
�إىل بغي من بغايا بني �إ�سرائيل،
و�سيهدى ر�أ�سي �إىل يزيد بن
معاوية.
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السالم ..الغياب والتغييب

زيارة الأربعني
قال الإمام ال�صادق� :إن
ال�سماء بكت على احل�سني �أربعني
�صباح ًا بالدم ،والأر�ض بكت
عليه �أربعني �صباح ًا بال�سواد،
وال�شم�س بكت عليه �أربعني �صباح ًا
بالك�سوف واحلمرة ،واملالئكة
بكت عليه �أربعني �صباح ًا.

10

ك�����ل مج����اع����ة أو أم������ة حت���ت��رم اإلن�����س�����ان،
وت��س��ع��ى إىل ع��م��ران ال��ب�لاد ورف����اه اإلن��س��ان،
الب��د وأهن��ا تؤمن ب��ض��رورة السالم وتسعى إىل
حتقيقه ،فالسالم قيمة نبيلة تقوم عليها أية
ح��ض��ارة إنسانية ،جنباً إىل جنب م��ع احلرية
وال��ع��دال��ة .وكما أن��ه ميكن وص��ف احلرية بأهنا
غياب القسر ،والعدالة غياب الظلم ،كذلك
مي��ك��ن وص����ف ال���س�ل�ام ب���أن���ه غ���ي���اب احل����رب.
ي���ق���ول اإلم������ام الشريازي" :إن (ال��س��ل��م
وال��س�لام) مبعنامها األع��م والشمويل يقتضيان
األم��ن والعافية ،واالس��ت��ق��رار واالزده����ار ،وكل
م��ا ي��وج��ب ت��ق��دم احل��ي��اة وت��ط��وره��ا ،ووض��ع��ه��ا
يف أب��ع��اده��ا ال��ص��ح��ي��ح��ة ،صحية واجتماعية
واق���ت���ص���ادي���ة وس��ي��اس��ي��ة وع��س��ك��ري��ة وإع�لام��ي��ة
وغريها ،وهي كلمة تدخل يف نفس اإلنسان
االطمئنان والراحة واهلدوء".
ورغم أن السالم هو طموح مجيع الناس،
إال إنه على امتداد التاريخ اإلنساين الطويل،
كانت حالة السالم هي االستثناء .ويف العامل
القدمي ،كانت احلرب جزءاً من احلياة اليومية،
حب��ي��ث ج��ع��ل��ت امل��ف��ك��ري��ن اإلغ���ري���ق وال���روم���ان
يعتربوهنا النظام الطبيعي للمجتمع اإلنساين.
وكانوا يعظّمون احلرب على السالم ،قائلني أن
"احل��رب هي أب جلميع األش��ي��اء" .يقول
يف كتابه ال��ق��يّ��م (ف��ق��ه السلم وال���س�ل�ام)" :إن
ال��ش��ه��وات واألط���م���اع ت��ت��ج��اوز ل���دى البعض
منطق ال��ع��ق��ل واحل��ق��وق امل��ش��روع��ة ،وال يقف
أم��ام��ه��ا ش���يء إال م���ا ك���ان رادع������اً ،وه����ذا ال
ينايف أن األص��ل هو الالعنف" .ويقول:
"شعار اإلسالم هو السالم ،وليست احلرب،
وامل���ق���اط���ع���ة ،وأس���ال���ي���ب ال���ع���ن���ف إال وس���ائ���ل
اضطرارية شاذة على خالف األصول األولية
اإلس�ل�ام���ي���ة ،وح���اهل���ا ح���ال االض���ط���رار ألك��ل
امليتة".
لقد اهتم العلماء خ�لال القرن العشرين
ب����دراس����ة احل������روب وك��ي��ف��ي��ة ت���ف���ادي���ه���ا ،خ��اص��ة
بعد ظهور أسلحة ال��دم��ار الشامل ،فأخذوا
يبحثون ع��ن امل��ب��ادئ ال�تي تكفل إق��ام��ة نظام
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س����ي����اس����ي ع����امل����ي حي����ف����ظ ال�����س��ل��ام ال��������دويل،
يقول" :إن لكل ش��يء مث��ن��اً وم��ن��ه السلم
والسالم ،وعلينا أن نتعلم من رس��ول اهلل
وأه���ل بيته الطاهرين س��ب��ل حتقيق السلم
والسالم ،فإن السالم كان األصل عندهم،
ويف مجيع جماالت احلياة ،نعم لو هجم عليهم
األع��داء ،وشهروا السيف بوجوههم ،فعندئذ
يشرع القتال مع مراعاة اآلداب اإلسالمية اليت
جعلت م��ن ح���روب النيب ،وكلها كانت
دف��اع��ي��ة ،م���درس���ة أخ��ل�اق ل��ل��ب��ش��ري��ة ،وه��ك��ذا
كانت سرية أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب
طالب يف حروبه".
ِ
وبالرغم من أن فكرة السالم قدمية ق َ��دم
اجمل��ت��م��ع اإلن���س���اين إال أن االه��ت��م��ام اجت���ه حنو
نظريهتا (احل����رب) أك��ث��ر م��ن ال��س�لام ،وهكذا
فإن الدراسات تتجه إىل الرتكيز على احلروب
ك���وح���دات حتليل أك��ث��ر م��ن ف�ت�رات ال��س�لام،
فعلى مدى قرون ،كان وما يزال إجناز السالم
أصعب من تفجري احل��رب .ومن املفارقة ،أنه
غ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون عنف احل����روب ،ه��و السبب
ال�����ذي جي��ع��ل ال���س�ل�ام ق��ي��م��ة إن��س��ان��ي��ة ع��ل��ي��ا،
وضرورة البد من حتقيقها ،على مستوى الفرد
واجملتمع والدولة والعامل ،فعند كثري من الناس،
رمبا التجربة أبلغ من الكلمة ،وأبلغ من تاريخ
طويل ،لذلك فإن احلديث عن السالم ،البد
وأن يبدأ من احلديث عن احلرب ،وإن صورة
ال��س�لام اجلميلة تتضح أك��ث��ر بالكشف عن
تفاصيل قبح احلرب وآثارها التدمريية.
أس��ب��اب ع��دة ت��ؤدي إىل نشوب احل��روب
ب�ين ال����دول ،ه���ي :ال��ع��ن��ص��ري��ة ،واالخ��ت�لاف��ات
الثقافية ،والقومية وارتباطها الواهم بالسيادة،
وال���ع���ام���ل االق���ت���ص���اد ،واالس��ت��ح��س��ان ال��ش��ع�بي
للعسكرية ،ومأسسة اجملتمع الدويل للحرب،
والشخصية العنيفة ،واالعتقاد بأن احلروب هي
وسائل حلل املشاكل ،والتأثري احملدود ألفكار
السالم .وم��ن أب��رز مساوئ احل��روب (صناعة
املستبدين) ،يقول اإلمام الشريازي" :من
طبيعة الديكتاتور دائماً أنه يلتجئ إىل احلرب،

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
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ألنه باحلرب يظهر نفسيته املستعلية" .وكتب
(ران��دول��ف ب��ورن) منتقداً احل��رب" :إن احلرب
صحة ال��دول��ة" .حيث إهنا الوسيلة األب��رز يف
ص��ن��اع��ة غ��ري��زة ال��ق��ط��ي��ع يف جم��ت��م��ع ح���ر ،وإهن��ا
الطريقة األس���رع يف توسيع سلطة احلكومة،
وم����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن أي ت���وس���ع يف احل��ك��وم��ة
سينعكس سلبياً على حرية الشعب ورفاهه،
ولذا فإن حروب القرن العشرين مل تؤد فقط
إىل املوت والدمار على نطاق واسع ،بل إىل
زيادة هائلة يف أنواع خمتلفة من تركيز السلطة
يف ي��د ال����دول .وق���د س��اع��دت ت��ل��ك احل���روب
يف انتاج أنظمة حكم استبدادية ،بل ألقت
تلك احل��روب مبساوئها على دول دميقراطية،
ف��أح��دث��ت ت��غ��ي�يراً سلبياً يف ال��ع�لاق��ة ب�ين الفرد
والدولة ،يقول اإلم��ام الشريازي" :احلرب
م��ن أب����رز م��ظ��اه��ر ال��ع��ن��ف خ��ص��وص��اً احل���روب
احلديثة ،ويلزم احليلولة بكل صالبة وقوة دون
وقوعها ،ودون وقوع مقدماهتا" .مبوازاة ذلك،
فإن تعدد مربرات اندالع احلروب ،واملعوقات
ال�تي حت��ول دون حتقيق ال��س�لام ،جعل مسألة
ال���س�ل�ام م��س��أل��ة ش��ائ��ك��ة ،وق����د أش����ار اإلم����ام
الشريازي إىل ذلك من خالل تأكيده
إن هناك أسئلة حول (السلم والسالم) ينبغي
اإلج���اب���ة ع��ن��ه��ا ع��ل��ى ض����وء ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة
واإلمج������اع وال��ع��ق��ل ،م��ن��ه��ا :م���ا ه���ي م��ص��ادي��ق
(السلم والسالم) الذي يطلبه اإلنسان كفرد
أو جمتمع؟ كيف ميكن ال��وص��ول إىل (السلم
والسالم)؟ هل (السلم والسالم) أمر فطري،
أم ال؟ هل السالم أمر يصعب الوصول إليه؟
هل حيتاج السلم والسالم إىل السبب الذي
يعني على حتقيقه ،وإذا كانت هناك وسائل،
فهل هذه الوسائل اليت يتحتم على اإلنسان
استعماهلا أمور تسهل لكل أحد ،أو خيتلف
الناس يف نيلها؟ ما هو املوقف الشرعي جتاه
السلم والسالم باملفهوم العاملي؟ كيف ميكن
امل����وازن����ة ب�ي�ن ق���ان���ون ال��س��ل��م وال���س�ل�ام ك��أص��ل
إسالمي وبني قانون املطالبة باحلقوق املهدورة؟
ما هي النسبة بني السلم والسالم واألحكام

اخلمسة م��ن ال��وج��وب واحل��رم��ة واالستحباب
والكراهة واإلباحة؟.
تؤكد وقائع مخسني سنة ماضية أن الثورات
السلمية جنحت بإنتاج نظام دميقراطي ،واليت
مل تنجح بذلك ،فإهنا أمثرت واقعاً إصالحياً،
أم����ا ال����ث����ورات امل��س��ل��ح��ة ف��ق��د ص��ن��ع��ت ن��ظ��ام��اً
دي��ك��ت��ات��وري��اً م��ت��س��ل��ط��اً ،يقول" :ال��س�لام
أمح���د ع��اق��ب��ة ،وأس�����رع ل��ل��وص��ول إىل اهل���دف،
وإن سياسة أئمة أهل البيت هي سياسة
اللني والالعنف واألخالق الطيّبة ،أما سياسة
العصا والسيف فإهنا ليست من شيمهم ،فلم
يقوموا بالسيف إال للدفاع عن النّفس ،وما
فشل كثري من احلركات اإلسالمية يف أماكن
خمتلفة من العامل اإلس�لام��ي إال بسبب عدم
التزامها بأخالقيات العمل والسالم".
لقد محل أئمتنا رسالة احملبة إىل العامل،
وبيّنوا أن معامل دينهم قائمة على احملبة وكانوا
يقابلون أعدائهم باحملبة والوئام .يقول اإلمام
الشريازي" :إن ك��ث�يراً م��ن املسلمني اليوم
جيهلون أمه��ي��ة (ق��ان��ون ال�لاع��ن��ف) ال���ذي نص
ع��ل��ي��ه رس�����ول اهلل واألئ����م����ة األطهار،
وج���اه���دوا م��ن أج���ل حتقيقه ل��ي��ل هن���ار .فهذا
اإلم����ام احلسني ع��ن��دم��ا خ���رج إىل الكوفة
اع�ترض��ه احل���ر ب��ن ي��زي��د ال��ري��اح��ي م��ع رج��ال��ه،
ال��ب��ال��غ ع���دده���م حن���و أل����ف ف�����ارس ،فجعجع
ب���ه وب��ع��ي��ال��ه ،وم��ن��ع��ه��م ع���ن م��واص��ل��ة ال��ط��ري��ق.
آن�����ذاك ويف م��ن��ت��ص��ف ال��ظ��ه�يرة ،أخ���ذ الظمأ
احلر وجيشه مأخذاً عظيماً ،فقال اإلمام
من ّ
احلسني لفتيانه" :اس��ق��وا ال��ق��وم وارووه����م
م��ن امل����اء ،ورش��� ّف���وا اخل��ي��ل ت��رش��ي��ف��اً" .وه��ك��ذا
ك����ان س��ي��د الشهداء يف ي����وم ع���اش���وراء،
حيث ك��ان مشروعه اإلص�لاح��ي سلمياً فلم
يبدأ ب��احل��رب ،حيث قال" :إين أك��ره أن
أب��دأه��م بالقتال" .لكن القوم ب��دؤوه باحلرب
والقتال ح�تى قتلوا مجيع أه��ل بيته وأصحابه
حىت الطفل الرضيع".

زيارة الأربعني
قال الإمام الباقر� :إن
ال�سماء بكت على احل�سني �أربعني
�صباح ًا ،تطلع حمراء وتغرب
حمراء.
قال الإمام الع�سكري:
عالمات امل�ؤمن خم�س� :صالة
�إحدى وخم�سني ،وزيارة الأَرب ِعني،
والتختم يف اليمني ،وتعفري
اجلبني ،واجلهر بب�سم اهلل الرحمن
الرحيم.
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مسؤولية اإلنسان ..هداية وإعمار
ينبغي اال�ستفادة من مو�سم عا�شوراء وزيارة الأربعني بكل الو�سائل املتاحة
لهداية النا�س يف جميع �أنحاء العامل ،عرب امل�سريات ،والإ�صدارات الثقافية،
والقنوات الف�ضائية ،و�أي�ض ًا من خالل عقد املجال�س احل�سينية على امتداد ال�سنة
لهذه الغاية .و�إن كل فرد من �أفراد املجتمع الإ�سالمي ينبغي �أن يكون مبلغ ًا
للإ�سالم وتعاليمه بقوله وعمله ،وراعي ًا لكل فرد من �أفراد جمتمعه و�أمته ،فيدعو
للإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة ,ويجادل من �أجل ذلك بالتي هي �أح�سن.
سعى سيد الشهداء اإلمام احلسني كثرياً
إليقاف أعدائه عن القيام بفعلتهم الشنعاء
اليت حدثت يف العاشر من حمرم احلرام عام
61هـ ،وبذل جهداً كبرياً من أجل ذلك ،من
خالل احلوار املباشر ،وعقد االجتماعات السرية
والعلنية ،واخلطب العامة ،واجلدال باليت هي
أحسن ،حتى ال يعتذر أحد منهم يوم القيامة
من خالل اجلهل باألمور ،أو أنه مل يكن على
علم حبقيقة األحداث .ولقد حاول رفع
الغشاوة عن بصائر الناس ،واطالعهم على
احلقيقة كاملة ،كما حاول أن يضعهم أمام
األمر الواقع ،بكامل وعيهم ومعرفتهم ،ملاذا؟
ألنه حيب اإلنسان الذي كرمه اخلالق،Q
فكان يكره أن يكون سبباً لشقاء اإلنسان مهما
كانت هويته وديانته وانتماؤه وعنصره وجنسه،
ألن القضية مل تكن قضية سلطة يتقاتل عليها
فريقان ،أبداً ،كما أنها مل تكن قضية قومية أو
مذهبية أو عنصرية ،وإمنا كانت قضية بشرية
جتلى فيها معسكران ،أحدهما ميثل احلق ،فيما
ميثل اآلخر الباطل ،أحدهما ميثل اإلنسان وقوى
اخلري اليت أودعها اهلل فيه ،والثاني ميثل كل
قوى الشر اليت يف داخل اإلنسان ،كما يف اآلية
املباركة ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﱪ .ولذلك مل يغلق احلسني بابه

بوجه أحد من الناس أبداً ،بغض النظر عن دينه
أو قوميته أو جنسه ،فكان باب اهلل Qوسفينة
النجاة ملن شاء وأحب أن يركبها ليحيا حياة
طيبة يف الدنيا وينجو بها يوم الفزع األكرب.

لقد بكى اإلمام احلسني قاتليه ،قبل أن
يتورطوا بدمه الزكي ،وهو يرى أن ال جدوى
يف كل حماوالته اإلنسانية والدينية اليت بذهلا
من أجل إنقاذهم من النار ،وهم الذين مثلوا
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

وخا�صة
ينبغي االهتمام البالغ يف �أيام حمرم احلرامّ ،
ع�شرة عا�شوراء ،و�أيام الأربعني ،بتطبيق الأحكام
ال�شرعية ،والقوانني الإ�سالمية الثابتة عن طريق
القر�آن وال�سنة املطهرة ،وهداية النا�س جميع ًا
خا�صة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم .و�إن الإن�سان
مهما قام بالأعمال الكبرية نحو خالقه ،فهو قليل
بالن�سبة �إىل املطلوب منه ،لأن املطلوب منه هداية
الب�شرية جمعاء ،وعمارة الأر�ض بكاملها. .

املرجع ال�شريازي

مصداق قول اهلل :Qﱫﯟ
ﯠ ﯡﯢﯣﱪ .كانت دمعة

احلسني إنسانية ،حاول بها إنقاذ اإلنسان
من اجلهل والضاللة وسوء املنقلب والعاقبة،
إال إن القوم فهموا الرسالة باملقلوب ،وفسروها
خطأ ،عندما تصوروا بأنه يبكي نفسه ،ألنه
قريباً سيغدو مقتو ًال .إن دمعة احلسني على
قاتليه يف عاشوراء ،هي جتلي البعد اإلنساني
يف ثورته املباركة وحركته اخلالدة يف أبهى صوره،
وألن ثورة احلسني إنسانية ورسالية ،فهو
مل يستعجل القتال ،إذ مل يكن هدفه القتال
لذاته ،وإمنا من أجل اإلنسان ،فإذا كان املنطق
واحلوار واخلطاب ،طريق إىل محاية اإلنسان من
نفسه اإلمارة بالسوء ،فلماذا اللجوء إذن إىل
السيف؟

لقد حاول احلسني استفراغ كل طاقته يف
احلوار قبل أن يرد على رسل القوم (النبال) اليت
صوبوها باجتاه معسكره ليستعجلوه القتال،
ولو كان اإلمام ال حيب اإلنسان ،الستعجل
القتال ليعجل بقاتليه إىل النار ،كما يفعل
من يكرهون اإلنسان ،وحيبون توريطه من
خالل استدراجه إىل مكامن اخلطأ واجلرمية،
أما احلسني فقد سعى إىل تنبيه اإلنسان
إىل خطئه وجرميته ،يف حماولة إنسانية منه
إلنقاذه من براثن اجلرمية .إنه فعل إزاء قاتليه،
ما فعله أبوه اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب ،الذي ظل حياور (اخلوارج) حتى
عدل عن مقاتلته اآلالف منهم ،حيث بالكلمة
حقن اإلمام أمري املؤمنني دماء مغفلني ،وبها
حاول احلسني استنقاذاً ألعدائه ،وبها حياول
املصلحون اإلنسانيون.
إن املصلح يوفر على الناس دماءهم ،وال
حيب الولوغ يف دمائهم ،ولذلك فإن املصلح

الإمام ال�شريازي

ال يوفر جهداً لتحريم دم اإلنسان وصونه من
اهلدر ،مادام هناك متسع من الوقت واجلهد
والوسائل غري السيف والقتل ،على العكس
من الطغاة واجملرمني الذين يسارعون إىل هدر
الدم احلرام وإزهاق الروح احملرتمة ،وهنا يكمن
الفارق الكبري بني املصلح واجملرم ،فاألول هدفه
حياة اإلنسان ،أما الثاني فهدفه ممات اإلنسان،
األول ميوت هو ليحيا اإلنسان ،والثاني ميوت
اإلنسان ليحيا هو ،وشتان بني اإلثنني .فاملصلح
يبدأ بالكلمة ورمبا ينتهي اضطراراً إىل السيف،
أما الظامل فيبدأ بالسيف وينتهي إليه ،ويبدأ
بالدم وينتهي إليه ،وقد يسأل سائل :أمل يكن
اإلمام سيد الشهداء على علم بعنادهم
وغيهم وضاللتهم ،فلماذا ،إذن ،حاول
وعظهم ونصيحتهم؟ ويأتي اجلواب من القرآن
الكريم ،فقد أجاب املؤمنون الذين استنكر
عليهم بعض قومهم وعظهم للكافرين ،حيث
قالوا هلم :ﱫ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﱪ.
أجابوهم بقوهلم :ﱫ ﭡ ﭢ ﭣﱪ هذا
من جانب ،ومن جانب آخر ،فهي رسالة إىل
األجيال والتاريخ ،ودرس للجميع ،ليمارسوا
الوعظ واإلرشاد حتى مع أعدى أعدائهم
وأشدهم ضراوة ،فما بالك باملغفلني الذين
يعادون املرء عن جهل؟! إن الوعظ واإلرشاد
البد منهما قبل أن يقع السيف بني الطرفني،
من أجل إلقاء احلجة ،واستنقاذ ما ميكن إنقاذه
من اجلهل والتورط بالدم احلرام ،أما إذا وقع
السيف فيكون كل طرف أمة.
* �إ�صدار :م�ؤ�س�سة الإمام ال�شريازي العاملية
* �إعداد  :جلنة اال�سفتاء يف مكتب الإمام ال�شريازي
* توزيع :م�ؤ�س�سة امل�ستقبل للثقافة والإعالم
ت�صميم و�إخراج :موقع الإمام ال�شريازي
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