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

االقتصاد  )معهد  أعدها  دولية  دراسة  أكدت 
والسالم( أن ثلث ضحايا اإلرهاب يف العامل بني عامي 
2002 و 2011 كانوا من العراقيني. وأشارت الدراسة 
)مؤشر اإلرهاب العاملي(، أن العراق شهد القدر األكرب 
و2011،   2004 عامي  بني  اإلرهابية  اهلجمات  من 
منذ  تراجعت  اإلرهابية  اهلجمات  وترية  أن  إىل  الفتة 
2007 بعد ارتفاع ُمّطرد يف معدالتها بني عامّي 2004 
و2007. ولفت املؤشر إىل أن أكرب فرتة شهدت زيادة 
يف وترية اهلجمات كانت بني عامّي 2005 و2007. 
دولة، على  بني 158  مقارنة  فإن  الدراسة،  وحبسب 
على  الضوء  ألقت  املاضية،  العشرة  األعوام  مدار 
نصيب  وكان  العامل،  يف  اإلرهابية  العمليات  حصيلة 
باكستان وأفغانستان من اهلجمات اإلرهابية بني عامي 
)2002 – 2009( 22%. علمًا بأن جل الضحايا يف 

هذين البلدين من الشيعة.
يف السياق نفسه، أكدت مراكز أمنية معتمدة دوليًا 
العراق  يف  اإلرهابية  األعمال  من   %96 من  أكثر  أن 
وقعت يف جتمعات أو مناطق غالبية سكانها من الشيعة. 
يف  أنه  إىل  عراقي  إحصائي  إعالمي  مركز  أشار  فيما 
ثالث  معدله  ما  يوميًا  تصدر  املاضية  العشر  السنوات 
)فتاوى أو دعوات( ضد الشيعة، تطلق يف مساجد أو 
عرب وسائل إعالم، ومضامني تلك الفتاوى والدعوات 
غالبًا ما تكّفر الشيعة أو تدعو إىل تهميشهم أو قتلهم 

أو حتث على تهديم أماكن يقدسونها.
العامل اإلسالمي،  الدولي، وتغافل  مع الصمت 
ووفق هذه التقارير اإلحصائية، البد من العمل، فإن 
عشرات  والضحايا  دامية،  واحلقائق  تزايد  يف  األرقام 
أعالي  من  رميًا  أو  تفجرياً  قتلوا  البشر،  من  اآلالف 
أو  الكهربائية  باملناشري  رؤوسهم  قطعت  أو  البنايات 
شيعة،  ألنهم  فقط  هلم،  ذنب  ال  بالسكاكني..  ذحبًا 
وكل هذه )اجلهاد األسود( جيري عالنية، وحتت راية 

الشهادتني!!.

قال: اأنا �سيد ولد اآدم ..اأنا دعوة اإبراهيم
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فقط.. ألنهم شيعة!!

مل يأت مثل رسول اهلل  فيما مضى، وال يأتي نظري له يف األبد، فالنيب 
األكرم , هو القدوة لإلنسانية واألسوة الكاملة ملعاني اخلري والفضيلة، وعلى 
النيب  بسرية  االقتداء  خريًا،  ألنفسهم  أرادوا  إْن  العامل،  كل  بل  املسلمني، 

األكرم , والتأسي بأخالقه. 
لقد كان رسول اهلل  يف مجيع حاالته مثااًل أعلى لألمانة واإلخالص، 
والسماح  واحللم،  والعلم  السجية،  وكرم  اخللق,  والوفاء، وحسن  والصدق 
والعدل  والفضيلة،  والزهد  والتقوى،  والورع  والشجاعة،  والكرم  والعفو، 
الشرف  ومعقد  واملكارم,  الفضائل  جممع    اهلل رسول  وكان  والتواضع، 
والكرامة، وموطن العلم والعدل، والتقوى والفضيلة، ومدار الدين والدنيا، 

واألوىل واآلخرة.
األخالق  مكارم  تتميم  املباركة  بعثته  من  اهلدف  جعل    اهلل رسول  إن 
وتعميمها قائاًل: )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق(. وحني يريد اهللQ أن يثين 
على نبيه احلبيب  يثين عليه بكرم أخالقه فيقول: زبڱ ڱ    ڱ ںرب. 
بأهم  يذّكرهم  إليهم،  املهداة  بالرمحة  اإلسالمية  األمة  يذّكر  أن  يريد  وعندما 

مسات هذه الرمحة أال وهي: لني أخالقه  فيقولQ: زبپ ڀ ڀ  ڀ 
ڀ ٺرب, مما يدل على أهمية األخالق واآلداب يف اإلسالم، ومدى اعتبار 

توفرهما يف اإلنسان املسلم. 
مل يبدأ رسول اهلل  حربًا، بل إن العدو هو الذي كان يتعرض للرسول 
الكريم ، وهكذا كان حال اإلمام علي  بن أبي طالب، وكذلك اإلمام 
أبدأهم  أن  أكره  )إني   :يقول قد حاصره  كان  العدو  أن  فمع   ، احلسني
يكيدون  يزالوا  مل  الذين  الكفار  بل   .البيت أهل  واقع  هو  وهذا  بقتال(. 
 ،النيب ويكّذبون  شخصيًا،    اهلل رسول  ويعادون  واملسلمني،  لإلسالم 
وينسبون إليه ما ال يليق، مع ذلك كانوا يعيشون بأمن وسالم، وحرية ورفاه يف 
ظّل حكم رسول اهلل وأمري املؤمنني، ومل ينقل أنه ُأصيب أحد منهم بسوء، 
بل حفظ التاريخ أن كافراً افتقده النيب أيامًا، فسأل عنه، فقيل: إنه مريض، 

فعاده النيب يف ناس من أصحابه. 

املثل األعلى
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يعيش الشيعة يف أكثر من بلد أكثر من أزمة، وبعض 
العجاف،  السنوات  عشرات  عمرها  األزمات  هذه 
بالد  يف  الشيعة  معظم  يعيشها  اليت  األزمات  وترتكز 
اإلنسانية  حبقوقهم  االعرتاف  عدم  إىل  املسلمني 

والسياسية، وتقييد حرياتهم الدينية والفكرية.
اليوم بات العامل على حال آخر، عامل ال خيلو من 
االستبداد  يستسيغ  ال  لكنه  وأخطاء،  ودماء  فوضى 
والقمع والتهميش، وقد أخذت الشعوب تتطلع إىل 
طاقاتها  بكل  وتسعى  كبري،  باندفاع  الكاملة  احلرية 
القرن  نتاج  من  وكان  نعمها،  واستثمار  لنيلها 
حتقيق  يف  متثل  نسبيًا  انتعاشًا  الشيعة  شهد  أن  اجلديد 
اهلرم  رأس  إىل  حضورهم  مستوى  على  إجنازات 
السياسي، باإلضافة إىل تنامي حضورهم اإلعالمي. 
للشيعة  لئيم  إقصاء  يوجد  اليوم  إىل  مازال  إنه  إال 
السياسية  احلياة  فعاليات  معظم  عن  أوطانهم  داخل 
والثقافية، يرافق ذلك ظاهرة )االعتداء املعنوي( على 
الشيعة من خالل سيل الشتائم واألكاذيب يف وسائل 
إعالم رمسية وغري رمسية، ودينية وغري دينية، وهو 
ما يؤكد أن املنظومة السياسية واالجتماعية والدينية يف 
بنظرة  الشيعة  تنظر إىل  ما زالت  املسلمني  عموم بالد 
الثقايف  اخللل  هذا  معطيات  ومن  ومشوهة،  خاطئة 
واألخالقي، أن تلك املنظومة تتعامل مع الشيعة بظلم 
الكاملة،  مبواطنيتهم  تعرتف  ال  زالت  فما  ومتييز، 
بل إنها - إىل اليوم - ال تقر حبقوقهم اإلنسانية اليت 

اتفقت عليها األديان والثقافات واحلضارات.
ال  أن  تؤكد  احلاضر،  ومعطيات  التاريخ  جتارب 
املنظومة  من  ضمري(  )صحوة  انتظار  من  جدوى 
العربية واإلسالمية، وال من اجملتمع الدولي، وقضية 
من  البد  لذلك  األمثلة،  عشرات  من  مثال  البحرين 
الشروع خبارطة طريق إلنهاء املشكلة الشيعية يف عموم 
العنف  عن  بعيد  سلمي  حراك  عرب  اإلسالمي  العامل 
ينبغي  نفسه،  الوقت  ويف  ودرجاته،  أشكاله  بكافة 
واستقرار  اجملتمع  أمن  على  حمافظًا  حراكًا  يكون  أن 
والعامة،  اخلاصة  واملمتلكات  واألموال  البالد، 
هذا  ينحى  أن  ينبغي  كما  العليا،  املصلحة  ويرعى 
احلراك خبطني متوازيني، أوهلما: حفظ ما قد حتقق. 
ثانيهما: حتقيق ما مل يتحقق. وهذا حيتاج إىل توخي 
ومالزمة  اجلهود،  وتنظيم  والشجاعة،  احلكمة 

الصرب، ومشاركة اجلميع، كل حسب إمكانيته.

حراك.. ال ينبغي أن يتوقف
احلديث الشريف

س: ما مدى صحة احلديث الذي ينسب 
املشركني من  "أخرجوا   :إىل رسول اهلل

أرض اجلزيرة"؟ وما هي دالالته؟
الكالم يف  ج: جاء يف كتاب »جواهر 
ص289  ج21  اإلسالم:  شرايع  شرح 
احلديث  هذا  إىل  مضافًا  بأنه  و290« 
وغريه: أن املشهور عند الفقهاء - بل اّدعى 
السرية  إىل  مضافًا  اإلمجاع،  عليه  بعض 
أنه  أيضًا-  اإلمجاع  منها  املستفاد  القطعية 
أهل  حتى  والكفار  للمشركني  جيوز  ال 
الكتاب استيطان احلجاز وجزيرة العرب، 
ويف حتديد ذلك اختالف، فقيل بأنه مكة 
واملدينة فقط، وقيل بإضافة مناطق أخرى 
وفدك  وينبع  وخيرب  اليمامة  مثل  أيضًا 

وخماليفها... وغري ذلك. 

الذكر بعد الصالة
س: ما هو األفضل واألوىل بعد الصالة 
مباشرة، تسبيح الزهراء أم الصالة على 
صلوات  يف  املتعاهد  هو  كما  وآله  حممد 

اجلماعة؟
ج: ال تعّد الصلوات وكذلك املصافحة 
عن  فاصاًل  الصالة  بعد  بالقبول  والدعاء 

اتصال تسبيح الزهراء بالصالة.

نية صالة اجلماعة
س: يف صالة اجلماعة هل حنتاج إىل نية 
اجلماعة لإلمام واملأموم، وما هي صيغتها؟

دون  للمأموم  جتب  اجلماعة  نية  ج: 
لإلمام  الثواب  حصول  نعم  اإلمام، 
النية  بأن  اإلمامة، علمًا  نية  موقوف على 
بل  هلا،  التذّكر  وال  بها  التلّفظ  جيب  ال 
ويكفي   . كاف  الذهن  يف  االرتكاز  جمّرد 

صالة  »أصّلي  هكذا:  ينوي  أن  للمأموم 
قربة  احلاضر  باإلمام  مقتديًا  مثاًل  الصبح 

إىل اهلل تعاىل«.

اخلمس
اآلن  حلد  خنّمس  مل  وزوجيت  أنا  س: 
وقررنا تعيني سنة مخسية لنا، فهل جيب 
إخراج اخلمس اآلن أم يف نهاية السنة؟ وما 
اليت  واملصوغات  واملالبس  األثاث  حكم 
على  اخلمس  جيب  وهل  نستخدمها؟ 
ميلك  وال  مديونًا  كان  إذا  حتى  الشخص 
أجل  من  شهريًا  يعمل  بل  سنة،  قوت 

جلب مصروف بيته؟
اآلن،  اخلمس  إخراج  جيب  ج: 
األثاث  على  وكيله  أو  املرجع  ويصاحل 
قد  مما  وحنوها  واملصوغات  واملالبس 
استخدمت يف املؤونة، ووجود الدين ليس 
لديه  كان  إذا  اخلمس  وجوب  من  مانعًا 
عند رأس السنة اخلمسية ما هو زائد على 
خمّمس السنة املاضية، وملزيد من التوضيح 

نقول: ينبغي ملثلكم العمل بأمرين:
أواًل: أن جيعل لنفسه يومًا معينًا لرأس 
جيمع  قائمة  يهّيئ  ثم  اخلمسية،  سنـته 
وما هو يف  نقدية  أموال  من  ميلكه  ما  فيها 
حكم النقد مما يرتبط بالعمل - إن كان له 
عمل جتاري - من رأس املال، كاألسهم 
وما  والبضائع،  واحملل  العمل  ووسائل 
البيت  أو  كاألرض  مؤونته،  على  زاد 
اإلضايف وحنوهما، وكذلك ما اشرتاه ومل 
يستفد منه بعد مثل املالبس واألطعمة وما 
الفعلية  بقيمتها  حيسبها  فإنه  ذلك،  شابه 
مخسة  كانت  فإذا  مجيعًا،  وجيمعها 
آالف - مثاًل- خيرج مخسها وهو ألف، 
ويسجل املخّمس وهو أربعة آالف يف دفرت 
فيحسب  الثانية،  رأس سنته  خاص حتى 



3

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

احلادية والعشرون/ ربيع األول/1434هـ

زبۈئ  ېئرب

ول  س ر� ى  عل يهودي  ل كان 
اه،  فتقا�س دنانري   اهلل
فقال له: ما عندي ما اأعطيك، 
فقال: فاإين ال اأفارقك يا حممد 
ي. فقال: اإذن  عطين ى ت حت
معه،  فجل�س  معك.  اأجل�س 
ع  املو�س ذلك  يف  لى  �س ى  حت
واملغرب  ع�سر  وال الظهر 
اء االآخرة والغداة، وكان  س ع� وال
يتهددونه  اهلل  ول  س ر� اأ�سحاب 
ول  س ر� فنظر  ويتواعدونه. 
يهم فقال: ما الذي  اهلل اإل
ول  س وا: يا ر� نعون به؟ فقال ت�س
فقال:  �سك؟  يحب يهودي  اهلل 
م  اأظل اأن  ب  Qربي ي  عثن ب ي مل 
عال  فلما  غريه.  وال  معاهدًا 
هد  س اأ� يهودي:  ال قال  النهار 
اأن  هد  س واأ� اهلل،  اإال  اإله  ال  اأن 

وله. س ده ور� حممدًا عب

مخس  يعطي  ثم  مجيعًا،  عنده  ما  أيضًا 
العام  )خمّمس  اآلالف  أربعة  على  زاد  ما 
إىل  اجلديد  املخّمس  ويضيف  املاضي(، 
خمّمس العام املاضي ليخّمس ما زاد عليه 

يف السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
فيها  جيمع  ثانية  قائمة  يهّيئ  ثانيًا: 
األموال املستخدمة كبيت السكن واملركب 
تلبسه  الذي  والذهب  واملالبس  واألثاث 
ثم  الفعلية،  بقيمتها  ذلك  وحنو  املرأة 

يصاحل عليها مرجع تقليده أو وكيله. 

قول )يا علي(
لطلب  )يا علي( هو  قول  إذا كان  س: 
العون ما شرعيته واألدلة عليه؟ وهل كان 
النيب عندما يقول )يا علي( يقصد يف 
قوله هذا املناداة أم طلب العون؟ وهل كان 
اهلل  إىل  يتوجهون  عندما   البيت أهل 
اإلمام  أو   بالنيب يستغيثون  بالدعاء 

علي يف دعائهم؟
القرآن  إىل  مستندة  شرعيته  ج: 
اإلعطاء   Qاهلل ينسب  حيث  احلكيم، 
اآلية  يف  كما  الكريم  رسوله  إىل  واإلغناء 
التوبة،  سورة  من  و»74«   »59« الكرمية 
وغريهما من اآليات الكرميات، ومستندة 
يقول  كان  حيث  الكريم،  الرسول  إىل 
لعلي كلما هجم عليه العدو يف غزوة 
الرسول  وتركوا  املسلمون  فّر  وقد  أحد، 
الكتيبة  هذه  اكشف  علي  »يا  وحده: 
عين«، ومستندة إىل أهل البيت أيضًا، 
عنهم  املأثورة  أدعيتهم  مجيع  يف  فإنهم 
أنبيائه  يتوسلون إىل اهلل تعاىل خبامت  نراهم 

وأهل بيته يف مسألتهم إياه.

الليالي الكوامل
مصطلح  عن  أستفسر  أن  أريد  س: 

الليالي الكوامل، وهل هلا تأثري يف العقد 
والزواج؟

ينبغي  اليت  األيام  هي  الكوامل  ج: 
إنها  إذ  فيها،  الزواج  أو  العقد  إيقاع  عدم 
ال ختلو من التأثري، لكن على حنو املقتضي 
ال العلة التامة، ولذلك ينفع فيها التصّدق 

والدعاء ويرفع تأثريها.

الزواج

)من   :األكرم النيب  قال  س: 
هناك  أوالً:  فزوجوه(.  دينه وخلقه  رضيتم 
وأن  العموميات،  يف  حديث  أنه  يرى  من 
هناك متطلبات إضافية )تفصيلية( ينبغي 
الزوجة  أو  الزوج  اختيار  يف  مراعاتها 
فيذهب إىل قراءة األبراج مثاًل . ثانياً: هل 

هناك فرق بني الدين واألخالق؟
إىل  يشري  املذكور  النبوي  احلديث  ج: 
أمرين أساسيني، هما: الدين واألخالق، 
فالدين لرتسيخ معنويات الفرد، واألخالق 
واالجتماعية،  األسرية  روابطه  لتوثيق 
األمرين  بهذين  يتصف  الذي  واإلنسان 
ُيرجى خريه وُيؤَمن شّره، وبقية املتطلبات 
تكون )بالنسبة للزوجني( هامشيات، وال 
تأثري جذريًا هلا يف احلياة الزوجية، هذا وال 
خيفى أن األبراج وحنوها مما ال يعتمد عليها 

شرعًا وال حيّبذ مراجعتها.

جمالس األعراس واحلفالت

يأتيين  عندما  األعراس  س: يف جمالس 
مل  فإذا  ولزوجيت،  لي  الدعوة  كارت 
أن  أستطيع  هل  بالذهاب  زوجيت  ترغب 
أصطحب ابين أو ابنيت أو فرداً آخر مكان 

زوجيت؟
ج: نعم إذا كان ذلك متعارفاً.
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فكلمه،  رجل   النبي اأتى 
 فجعل ترعد فرائ�سه، فقال
له: هّون عليك، فاإين ل�ست مبلك، 

اإمنا اأنا ابن امراأة تاأكل القديد.

الطالق
س: زوجة أرادت أن تطّلق من زوجها، 
كاماًل  املهر  من  إعفاءه  طلب  زوجها 
باإلضافة إىل مطالبته بثالثة أضعاف املهر 

أيضاً، فهل حيق له ذلك؟
ج: القرآن الكريم يوصي الزوجني يف 
الشرعي  األمور - رغم حقهما  مثل هذه 
والتساهل  والرتاحم  بالعفو   - ذلك  يف 
وال  للتقوى  أقرب  تعفوا  »وأن  ويقول: 

تنسوا الفضل بينكم« البقرة / 237.

املائدة
أنها  لنا  نقلت  األخوات  إحدى  س: 
إحدى  من  املائدة  سورة  تفسري  مسعت 
اخلطيبات وكانت اخلطيبة تقول: إن املائدة 
مل  واحلواريني  عيسى  قصة  يف  املذكورة 
تنزل يف ذاك الزمن وإمنا ستكون من ضمن 
مع  الرجعة  زمن  يف   عيسى معجزات 
موالنا صاحب العصر والزمان هل هذا 

القول صحيح؟
النيب  عن  التفسري  يف  جاء  ج: 
املائدة خبزاً  »ونزلت  قال:  أنه   الكريم
وحلمًا«، وعن أهل البيت: »إن املائدة 
عليها  فيجتمعون  عليهم  تنزل  كانت 
ويأكلون منها، ثم ترتفع، فقال كرباؤهم 
منها  يأكلون  سفلتنا  ندع  ال  ومرتفوهم: 
ومسخوا  ببغيهم  املائدة  اهلل  فرفع  معنا، 
قردة وخنازير«. تقريب القرآن إىل األذهان 

ج2 ص38.

سؤال احلواريني
س: يف قول اهللQ: )إذ قال احلواريون 
أن  يستطيع ربك  بن مريم هل  يا عيسى 
اتقوا  قال  السماء  من  مائدة  علينا  ينزل 

أساس  أي  على  مؤمنني(،  كنتم  إن  اهلل 
كانوا  هل  السؤال،  هذا  احلواريون  سأل 
أم ماذا؟  يريدون أن يعرفوا مدى قدرة اهلل 
من  جاء  احلواريني  قبل  من  السؤال  وهذا 

أي باب؟
هل  أي:  ربك«  يستطيع  »هل  ج: 
ذلك؟  ويريد  وإرادته  حكمته  تقتضي 

تقريب القرآن إىل األذهان ج2 ص38.

البنك اإلسالمي
على  اإلسالمي  البنك  فكرة  تقوم  س: 
كبديل  واخلسارة(  الربح  يف  )املشاركة  آلية 
يعرف  ما  وهو  بفائدة(،  )املداينة  لنظام 
البنك  يقوم  ذلك  عدا  باملضاربة.  تارخييًا 
املصريف  العمل  أساسيات  بكل  اإلسالمي 
احلديث، وفقًا ألحدث الطرق واألساليب 
الفنية، لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط 
الربا،  حرمة  على  وتأسيسًا  االستثمار. 
الربا(،  وعلى مقولة أن )الفائدة هي عني 
اإلسالمي  االقتصاد  يف  خمتصون  يذهب 
ذاتها  تلد يف حد  النقود ال  بأن  القول  إىل 
املبادئ  من   - بنظرهم   - وهذا  نقوداً، 
حيث  اإلسالمي،  البنك  لفكرة  الرئيسة 
كأداة  بها  ُيتاجر  أن  النقود  يف  األصل  إن 
فيها  يتاجر  وال  االقتصادي،  النشاط  يف 
األصيل  املصدر  هو  العمل  وأن  كسلعة، 
على  مكافأة  يعد  الربح  وأن  للكسب، 
يتعامل  التفصيل،  من  وبشيء  العمل. 
البنك اإلسالمي مع املوّدعني على أساس 
املوّدعون  يكون  حيث  املضاربة(،  )عقد 
)مضارباً(.  البنك  ويكون  أموال(،  )أرباب 
أمينًا  أي  وكيالً،  يعد  كمضارب  والبنك 
على ما بيده من مال، والفرق بني جمموع 
من  البنك  عليها  حيصل  اليت  األرباح 
مضارباته مع عمالئه مستخدمي األموال، 
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النبي قال:  اإىل  جاء رجل 
حق  املال  اأيف  اهلل  ول  س ر� يا 
عم،  ن  :قال الزكاة؟  وى  س �
ع  اجلائ يطعم  اأن  م  ل س امل� ى  عل
عاري  ال و  س ويك� األه،  س � اإذا 
اأن  يخاف  اإِنه  قال:  األه.  س � اإذا 
اأفال يخاف  اً، قال:  يكون كاذب

دقه. �س

وما يدفعه للموّدعني من أرباح وفقًا لعقد 
ميثل  معهم،  الذي حيكم عالقته  املضاربة 
)صايف( الربح أو عائد البنك. وهنا ال يبدو 
ينتج عن  أخالقيًا  أن مثة ضرياً  الظاهر  يف 
هذا النوع من املعامالت، كما ال يبدو أن 
اإلسالمي  املصرف  بني  حقيقيًا  فرقًا  مثة 
يف  املوّدعني  أن  ذلك  املصارف،  وبقية 
مبعناه  الربا  ضحايا  من  ليسوا  األصل 
إىل  تقود  ال  تعامالتهم  أن  كما  األمشل، 
استغالل حاجة اآلخرين. والشيء املؤكد أن 
البنوك اإلسالمية مل تقدم حتى اآلن حاًل 
للمشكلة اإلنسانية املرتبطة حباجة املعسر، 
حبيث ال يقع فريسة استغالل أرباب املال. 
من  االستغالل  دائرة  دخلت  لعلها  بل 
حيث تدري وال تدري، فاملوّدع لدى هذه 
البنوك حياول جتنب الربا أخالقيا، والبنك 
اإلسالمي يقوم على استغالل هذا الدافع، 
وإن  أوالً،  البنك  مصلحة  على  فيحرص 
مزدوج  استغالل  يف  املوّدع،  حساب  على 
يتحملوا  أن  عليهم  الذين  للموّدعني 
أمواهلم،  إدارة  يف  وتقصريه  البنك  أخطاء 
األخالقي،  الشرعي/  التعامل  آلية  حبجة 
يرى  من  هناك  وبذلك  هلم.  يوفرها  اليت 
 _ اإلطار  هذا  يف   _ اإلسالمية  البنوك  أن 
الفائدة،  إشكالية  لتجاوز  تكنيكًا  قدمت 
ذكية  برجوازية  قدمت  املقابل  يف  لكنها 
ذات مهارة يف العمل االقتصادي، كما أن 
أجندتها ليست أخالقية بالضرورة، ما هو 
رأي مساحتكم يف )البنوك اإلسالمية( اليت 

تعمل وفق هذه الرؤى؟
ج: إذا فّكر مؤسسو البنوك واملصارف 
يومًا يف أن ال يقعوا يف الربا، ويف عواقب 
الربا الوخيمة اليت تودي بسعادة أصحاب 
كان  معًا،  أيضًا  اجملتمع  وسعادة  البنوك 
املعامالت  أحكام  يف  يتفّقهوا  أن  عليهم 

ويطّبقوها  احلكيم  اإلسالم  بها  جاء  اليت 
زيادة  أّية  دون  ومن  دقيقًا  معرفتها  بعد 
يف  البنوك  أبواب  ويفتحوا  نقيصة،  أو 
وإمهال  احلسنة(  لـ)قرض  احملتاجني  وجه 
املعسر، وقد وعد اهلل من يفعل ذلك مضافًا 
واجلربان.  باخللف  والثواب  األجر  إىل 
بدقة  وطبقوها  األحكام  تعّلموا  لو  فإنهم 
أيضًا. وأقل  لسعدوا وسعد بهم جمتمعهم 
هو  األحكام  ملعرفة  مراجعته  ميكن  ما 
عنوان  حتت  اإلسالمية«  »املسائل  كتاب 
اليت  والعناوين  والشراء«  البيع  »أحكام 
مع  يتعامل  أن  للبنك  بأن  علمًا  بعده. 
الشرعية  املضاربة  معاملة  املوّدعة  املبالغ 
بشروطها، وجيعل نسبة مئوية من األرباح 
املال،  باملال لصاحب  التجارة  العائدة من 
الربح،  من  قطعي  مبلغ  تعيني  جيوز  وال 
باملال  والعمل  التجارة  حصلت  إذا  إال 
أن  ذلك ميكن  بعد  وفائدة،  ربح  وحصل 
على  واملشرتي  البنك  بني  املصاحلة  تتم 
مبلغ قطعي ومعنّي، وأما قبله فال جيوز، 
حقيقية  معاملة  يف  يبيع  أن  للبنك  أن  كما 
للمشرتي  مثاًل-   - بضاعة  من  ميلكه  ما 
مببلغ  منه  يشرتيها  ثم  نقدًا،  معنّي  مببلغ 
للمشرتي  يرفع  بأن  ويقّسطه،  نسيئة  أكثر 
شهريًا مبلغًا معينًا ثم يدفع له باقي الثمن 
عند رأس السنة، وعند رأس السنة للبنك 
وينبغي  أيضًا.  املعاملة  جتديد  واملشرتي 
»الفقه:  كتاب:  مراجعة  اجملال  هذا  يف 
وكتاب  البيع«  »الفقه:  وكتاب  االقتصاد« 
»الفقه: التجارة« وغريها من الكتب ذات 
الشريازي  املرجع  للسيد  أن  كما  الشأن، 
وهو  اإلسالمي«  »البنك  كتاب  ظله  دام 

مفيد أيضًا.
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م  قال النبي: اأال اأخربك
ى يا  وا: بل ي؟ قال بهكم ب س اأ� ب

نكم  س ول اهلل. قال: اأح� س ر�
ّدكم  س ّركم بقرابته، واأ� خلقاً، واأب
ًا الإخوته يف دينه، واأ�سربكم  حب
ى احلق، واأكظمكم للغيظ،  عل

ّدكم  س نكم عفواً، واأ� واأح�س
ا  افًا يف الر�س ه اإن�س �س من نف

والغ�سب.

املولد األكرم!

اإ�ساءات من حما�سرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي

بن  حممد  اإلسالم  نيب  مكث 
ثالث  مدة  املكرمة  مكة  يف   عبداهلل
املباركة،  البعثة  بعد  تقريبًا  عشرة سنة 
املنورة،  املدينة  إىل  بعدها  هاجر  ثم 
يوم  )يف  استشهد  مسمومًا  أن  إىل 
وخالل  صفر(.  من  والعشرين  الثامن 
هذه السنني الثالث عشرة اليت قضاها 
بعثته  بعد  النيب األكرم يف مكة - 
عدد  املؤرخون  أحصى   - الشريفة 
الذين دخلوا يف اإلسالم، فكانوا زهاء 
طبق  فقد  املنورة  املدينة  يف  أما  شخص.  مائيت 
الناس  وتوافد  عملياً،  اإلسالم   األكرم النيب 
الكريم:  القرآن  يف   Qاهلل قال  حتى  اإلسالم  إىل 

چ  چ  ڃ  ڃ   زبڃ 
اليت  القصرية  املدة  هذه  فخالل  چرب.  چ 
مئات  دخل  املدينة،  يف   اهلل رسول  أمضاها 
األلوف من الناس يف اإلسالم، وحصل كل ذلك 
خالل السنتني أو الثالث األخرية من العمر املبارك 

للنيب، فكيف حتقق مثل هذا األمر؟ 
شخصية  أكرب  هو   األكرم النيب  إن   *
اإلمام  إن  وأفضل شخصية خلقها اهللQ، حتى 
أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عندما سئل 
عبيد  من  عبٌد  "أنا  قال:  حممٌد(  أم  أفضل  )أنت 
والقوانني  واألحكام  النظام  أو  السنة  وإن  حممد". 
مثلها  للمسلمني،   اإلسالم نيب  قررها  اليت 
القوانني  أفضل  فهي  نفسه،   النيب مثل 
أي  كذلك،  تكون  أن  وأكملها، وجيب  واألحكام 
جيب أن يكون هناك تناسب وسنخية بني األصل 
حضور  طيلة  أنه  بيد  حاصل.  أمر  وهذا  والفرع، 
نيب اإلسالم يف مكة، بعد البعثة الشريفة، مل 
خترج براجمه وتعاليمه وسياساته إىل العلن، فأقواله 
مل تطبق عملياً، وأرضية التطبيق مل تكن مهيأة 
بعد، ومل تتوافر بيده أية خيارات، حتى ُيعلم 
مع  سيتعامل  كيف  الناس؟  مع  سيتعامل  كيف 
باألموال؟  سيتصرف  كيف  وأعدائه؟  أنصاره؟ 

هو  ما  وبعدها؟  احلرب؟  يف  سيتصرف  كيف 
النظام أو الربنامج الذي سيعلنه للناس؟ ما هو 
الربنامج امللتزم به هو نفسه عملياً؟ ولكن 
املنهج  وهو  املدينة،  يف  ذلك  مجيع  اتضح 
 ،املؤمنني أمري  اإلمام  طبقه  الذي  نفسه 
بعد  أيام حكومته  سنوات  مدى مخس  على 
شهادة  على  مضت  سنة  وعشرين  مخس 
رسول اهلل. األمر الذي يوجب على مجيع 
نيب  سرية  قراءة  العامل  يف  واألحرار  املسلمني 
النماذج،  من  املئات  ليتأملوا   ،اإلسالم
بعض،  إىل  بعضها  وُضّمت  مُجعت  لو  اليت 
كان  لو  حتى  مسلم،  غري  شخص  أي  فإن 
بها،  سيتأثر  معاندًا-  يكن  مل  ما   - متعصبًا 
أي  أو  اليوم  ُطّبق،  ما  فإذا  اإلسالم،  ويعتنق 
أمري  األكرم واإلمام  النيب  منهج  آخر،  يوم 
بيوتنا،  يف   ،طالب أبي  بن  علي  املؤمنني 
وحمالِّ عملنا، ويف شركاتنا وبلداننا، لتحّقق ما 
حتقق يف العامل قبل ألٍف وأربعمائة عام، وهو 

ڃ   زبڃ   :Qاهلل قول  تأويل 
وسرتون  چرب،  چ  چ  چ  ڃ 

أن ماليني الناس ستدخل يف اإلسالم. 
يكن  مل   اإلسالم نيب  تاريخ  يف   *
أفواجًا معجزة وغري  الناس يف دين اهلل  دخول 
النيب  لنهج  طبيعية  نتيجة  كان  بل  طبيعي، 
األكرم وطريقته واسلوبه. فمن هم أولئك 
أفواجًا  اإلسالم،  دين  يف  دخلوا  الذين  الناس 
األكرم؟  النيب  عهد  على  ومجاعات، 
األصنام،  منهم من عبدة  كبري  كان عدد  لقد 
مل  نصارى،  كانوا  هؤالء  من  عدداً  أن  كما 
يأتون مجاعات  كانوا  بل  وآحاداً،  أفراداً  يأتوا 
اليهود  ومنهم  اإلسالمي،  الدين  ويعتنقون 
داخل  كانوا  الذين  أولئك  سيما  ال  أيضاً، 
كأولئك  هؤالء  ضواحيها،  ويف  املنورة  املدينة 
فكيف  ومجاعات،  أفواجًا  اإلسالم  يف  دخلوا 
 Qاعتنقوا اإلسالم دفعة واحدة، حيث قال اهلل

زبڃ ڃ  ڃ چ  عنهم: 
چ چ چرب؟! ماذا رأوا؟ وماذا مسعوا؟ 
اليوم  ُوِجَدت  ما  فإذا  واعتقدوا؟  ومباذا صدقوا 
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زبۈئ  ېئرب

ّم كبري  ى رجل ه دخل عل
ملا ارتكب من ذنب، فجاء 
ول اهلل فقال:  س اىل ر�
بت.  ول اهلل،اإين اأذن س يا ر�
تغفر اهلل.  س فقال: اأ�

م اأعود.  فقال: اإين اأتوب ث
بت  فقال: كلما اأذن

تغفر اهلل. فقال: اإذن تكرث  س ا�
ي. فقال: عفو اهلل  وب ذن

ى  اأكرث، فال تزال تتوب حت
يطان هو املدحور.  س يكون ال�

م قال: اإن اهللQ اأفرح  ث
ه، وقد  �س د منه لنف ب ع بتوبة ال

قال: زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ  ۋ   رب.

املسموعات،  وتلك  املشاهدات،  تلك  مثل 
من  نقطة  أية  يف  املعتقدات،  تلك  ومثل 
العامل - سواء يف الغرب أو يف الشرق - النقاد 
وألصبحوا  ورغبة،  بشوق  اإلسالم  إىل  الناس 
عزم  لتعزز  نفسه  الوقت  ويف  مسلمني، 
املسلمني، ورسخ اعتقادهم، وسعوا حثيثًا يف 
كان  الذي  املنهاج  طّبقتم  ولو  اآلخرين.  هداية 
يف صدر اإلسالم داخل أسركم، فإن جريانكم 
وأقاربكم والذين لديكم معهم روابط أسرية، 
بالتدريج، لو كانوا  سيحصل لديهم االعتقاد 
كانوا  ولو  مسلمني،  فسيصبحون  كفاراً، 
فسيصبحون   ،البيت ألهل  حمبني  غري 
متدينني،  غري  كانوا  ولو   ،حمبيهم من 
مناهج  ألن  ذلك  متدينني،  فسيصبحون 

اإلسالم وأحكامه وقوانينه عظيمة ورائعة. 
يتعنّي  أنه  اإلمجال  حنو  على  املتيّقن   *
نفقة  تأمني  املسلمني،  إمام  على  اإلسالم  يف 
األسر الفقرية إىل حدٍّ كاف وأداء ديونها، يقول 
أن  اإلمام  "فعلى   :الصادق جعفر  اإلمام 
يقضيه، فإن مل يقضه فعليه إثم ذلك". فنيب 
اإلسالم قّدم هذه اهلدية إىل العامل، وفيها 
سعادة البشرية.. وهذا ما سيحصل ثانية حني 
يظهر صاحب العصر والزمان ولي اهلل األعظم 
اإلهلي  الوعد  ويتحقق   ،احلجة اإلمام 
ليس  أنه  وبديهي  ُكله(.  الدين  على  )لُيظِهَرُه 
املسلمني(  )إمام  من   الصادق اإلمام  مراد 
ال  املعصوم  اإلمام  ألن  ذلك  املعصوم،  اإلمام 
هذا  يف  اإلمام  من  املقصود  بل  ذنباً،  يرتكب 
احلديث الشريف هو من بيده مقاليد احلكومة، 

وميلك مثل هذه اإلمكانات. 
* كيف غرّي رسول اهلل أولئك الناس، 
اهلل  قول  حتقق  حتى  مسلمني،  وصرّيهم 

ڃ  ڃ   زبڃ  تعاىل: 
چ چ چ چرب؟ وملاذا مل يتحقق مثل 
اإلسالم(  يف  أفواجًا  الناس  )دخول  األمر  هذا 
الثالث عشرة سنة اليت أمضاها رسول  خالل 
الشريفة،  البعثة  بعد  املكرمة  مكة  يف   اهلل

أشهر  وبضعة  التسع  السنوات  أثناء  وحصل 
أقبل  املنورة، حيث  املدينة  اليت عاشها يف 
اإلسالم؟  على  ومجاعات  أفواجًا  الناس 
ألن  يعمل،  أن   األكرم النيب  استطاع  لقد 
األرضية كانت مهّيأة له. فإذا ما تهّيأت األرضية 
نفسها للجميع، يف أية منطقة من العامل، مبا 
فيها بالد الكفر، وأعلن هذا األمر، وُطّبق على 
إىل  البالد  تلك  سكان  لتحّول  الواقع،  أرض 
اإلسالم. لقد كان رسول اهلل أفضل إنسان، 
حيب  ال  الذي  ذا  فمن  منهج،  خري  وصاحب 
أن يتبع املنهاج األفضل، أو ينتسب إىل النظام 
األمثل؟! إن العزة والكرامة اإلنسانية، والضمان 
االجتماعي الذي طبقه نيب اإلسالم واإلمام 
أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عمليًا ال 
ال  كما  العامل،  من  مكان  يف  له  نظري  يوجد 
يف  الراقية  القوانني  يضاهي  قانون  ألي  وجود 
اإلسالم. إن أبا ذر الغفاري كان شاّبًا مشركاً، 
فما الذي جعله يعتنق اإلسالم؟ ماذا رأى حتى 
أصبح مسلماً، وإنسانًا مثالياً؟ وكم هي كثرية 
آثاره اليت بقيت خالدة، حيث إن هناك املئات 
جهد  مثرة  هم  الكبار،  الشيعة  علماء  من 
رسول  وإن  وصدَّقوا،  رأوا  هؤالء  ذر؟  أبي 
املنورة،  املدينة  يف  كان  حينما  نفسه،   اهلل
بل حينما كان يف مكة املكرمة أيضًا ومل يكن 
وقتها مبسوط اليد، أعلن: "فأجيبوني تكونوا 
ملوكًا يف الدنيا وملوكًا يف اآلخرة". ومعنى ذلك 
سعادة  لتجدوا  اإلسالم،  يف  ادخلوا  تعالوا  أنه 
لكم،  جنة  الدنيا  تصبح  أي  واآلخرة،  الدنيا 
أيضاً.  اجلنة  إىل  مصريكم  يكون  اآلخرة  ويف 
كما إن إسالم أمري املؤمنني، يعين اإلسالم 
وليس  والعمل،  القول  إسالم  أي  الصحيح، 
إسالم االسم فقط، كما عرّب رسول اهلل عن 
يبقى  "يأتي على أميت زمان ال  أقوام:  إسالم 

من اإلسالم إال امسه".
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ول اهلل بقوم يربعون  س مر ر�
وا:  حجراً، فقال: ما هذا؟ قال

دنا واأقوانا.  س نعرف بذلك اأ�
دكم  س اأ� م ب قال: اأال اأخربك

ول  س ى يا ر� وا: بل واأقواكم؟ قال
دكم واأقواكم  س اهلل. قال: اأ�
اه  ي مل يدخله ر�س الذي اإذا ر�س

م وال باطل، واإذا �سخط مل  يف اإث
سخطه من قول احلق،  يخرجه �
ي�س له  واإذا قدر مل يتعاط ما ل

حق.

البر ضرورة األخّوة .. ضرورة التعايش على  العراق  شيعة  تعاون  من  مزيداً  إن 
وعزاً  ومنعة  قوة  بالدهم  سيمنح  والتقوى، 
ورفاهاً،  وعداًل  واستقراراً  وسالماً  وسؤدداً 
وهذا النعيم لو حتقق سوف ال ينعكس على 
املنطقة  سيشمل  بل  فقط،  العراقيني  جميع 
بها،  والعالم، فأي مسؤولية عظيمة ُأكرموا 

وأي حساب سُيحاسبون عليها.
تشهد التجمعات البشرية اختالفات شىت، فاالختالف يف 
الرؤى واألفكار واألذواق من سنن احلياة، وقد اقتضت 
مشيئة اهلل أن خيلق الناس خمتلفني، وأن يكون االختالف 

زبڱ ڱ   :Qيقول الكوين.  النظام  ثوابت  من 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں   ڱ  ڱ 
ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ھے 
النيات  ڭ ڭ      ۇ ۇرب. ويف حال صدق 
االختالف  يكون  أن  املفرتض  من  فإن  األهداف  ونبل 
الطريق  ومعرفة  باألمور  التبصر  يف  مساعداً  عاماًل 
االختالفات  تبقى  عموماً،  النجاح.  لتحقيق  األفضل 
احلوار  إطار  دارت يف  ما  طبيعي، مىت  أمر  الفرقاء  بني 
املسؤول، ومىت ما حافظ املختلفون على سالمة اجملتمع 
من  املختلفني  لكن خروج  العامة،  املصلحة  ومتطلبات 
ضوابط الدين والعقل قد تكون نتيجته املوت والدمار، 
فإن  اإلسالمية.  البالد  بعض  يف  اليوم  جيري  ما  وهو 
صراع  إىل  يتحول  حينما  تكمن  االختالف  خطورة 
يصبح  عندها  اجملتمع،  وأمن  البالد  باستقرار  يبايل  ال 
)اخلالفات  هذه  ولألسف  حمرماً(.  )سلوكاً  االختالف 
احملرمة( موجودة اليوم يف املشهد العراقي )ومنه الساحة 
الشيعية(، ففي الوقت الذي يعيش العامل اإلسالمي خطر 
التكفري امللطخ بالدماء، وأشباح الفنت السوداء، تتفاقم 
لوال  لتكون  هلا  كان  ما  خالفات  العراقي  املشهد  يف 
استغراق بعض أطراف االختالف يف مصاحل شخصية أو 
حزبية أو فئوية، إىل احلد الذي أوقعت الضرر يف مصلحة 
الشعب والبلد، وبالتايل، فإن مثل هذه اخلالفات السلبية 

قد أساءت إىل الدين، ويف هذا ذنب عظيم.
لهم  و اإلنسان بعضهم من بعض، مث ن ب
ال  واحد،  ال الشخص  يف  األعضاء  كمثل 
غىن  ال  كما  اآلخر،  عن  أحدها  يستغين 
لإلنسان إال هبا أمجع. فاألذن ال تقوم مقام 
د. وهذا  ي ه ال العني، والرجل ال تفعل ما تفعل

ناس،  ة بني ال ي يؤكد ضرورة العالقات اإلنسان
الدين واملذهب  نهم اختالفات ب ي وإن كانت ب
شرط  ة  ي اإلنسان العالقات  وهذه  ة،  ي والقوم
زاهرة،  ال واحلضارات  العظيمة  األمم  اء  ن ب
رد  ويقول اإلمام الشريازي: )ال غىن ألي ف
عن املشاركة مع بين نوعه، هذا يزرع، وذاك 
لإلنسان  مفر  وال  خيبز،  وأحدهم  حيصد، 
اإلنسان  مع  ام  وئ وال تشارك  وال تعاون  ال من 
هي  ة  ي السام ة  ي اإلنسان قيم  ال وهذه  اآلخر، 
يها  املدن، وازدهرت  األسس اليت قامت عل
د  احلضارات(. ولقد حثت األديان على توطي
عاً، ويكون ذلك من  بشر مجي العالقات بني ال
وأمواهلم  اآلخرين  معتقدات  احرتام  خالل 
وأعراضهم، بل السعي إىل منفعتهم وقضاء 
 :الشريازي املرجع  يقول  حوائجهم، 
باألخوة  خيتص  ال  اد  ب لع ل نفع  ال )إيصال 
اعد  األب يشمل  أن  غي  ب ن ي بل  واألقارب، 

واألعداء(. 
أن  واالجتماع  نفس  ال علماء  يؤكد 
تعاون معه، ويشاركه  ه من ي اإلنسان الذي ل
يف مواجهة الصعوبات وحتقيق النجاحات، 
عزميته،  يف  واشتداد  مضافة،  قوة  ب يشعر 
ات والنصر والنجاح.  ب ث يكون أقرب إىل ال ف
يف  ة  ي اإلنسان اإلضاءات  تلك  وتتجلى 
طلب نيب اهلل موسى من اهللQ مشاركة 

ائ  ائ  زبى  الدعوة  يف  هارون  ه  أخي
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ  ەئ     ەئ 
ه  ب أن  علم  حيث  ېئرب.  ېئ  ېئ  ۈئ 
اإلسالم  اهتم  وقد  األمر.  ومتام  األزر  شد 
فة والوحدة أكرب اهتمام، يقول اإلمام  األل ب
ه  حب نه،  دي الرجل  حب  )من   :الصادق
إىل   األكرم نيب  ال قدم  وحني  أخاه(. 
ه، وكانت هذه أول  نة آخى بني أصحاب املدي
طالئع النصر والقوة. وأمر القرآن املسلمني 

ڄ  ڄ  زبڦ  فقال:  الوحدة  ب
ڃ  ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ ڃ
ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڀ   ڀ   ڀ  پ  زب ڌرب.  ڍ 
 :ڀرب. وقال اإلمام الصادق
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نزل ر�سول اهلل باأر�س 
قرعاء، اأي ال نبات فيها، فقال 

الأ�سحابه: اإئتوين بحطب. فقالوا: 
يا ر�سول اهلل نحن باأر�س قرعاء 

 :ما بها من حطب. قال
فلياأتي كل اإن�سان مبا قدر عليه. 
فجاوؤوا به حتى رموا بني يديه 
بع�س على بع�س. فقال ر�سول 

اهلل: هكذا جتتمع الذنوب. ثم 
قال: اإياكم واملحقرات من 
الذنوب، فاإن لكل �سيء طالبًا، 

اأال واإن طالبها يكتب زب ۉ ې 
ېې ې ى ى ائ 

ائ     ەئرب.

أقل من إحدى  )ال يرجع صاحب املسجد ب
ه يدخله اهلل  ثالث خصال: إما دعاء يدعو ب
ه فيصرف اهلل عنه  ة، وإما دعاء يدعو ب ه اجلن ب
ده يف اهلل(. مث  ا، وإما أخ يستفي ي دن ه بالء ال ب
فاد امرؤ  قال: قال رسول اهلل: )ما است
ده  في ائدة بعد اإلسالم مثل أخ يست مسلم ف
)أخّوة   :الشريازي اإلمام  ويقول  اهلل(.  يف 
لو اإلسالم  ت رجل آلخر، يف نظر نيب اإلسالم، ي
ا،  ي دن وال لدين  ل فاإلسالم صالح  ة،  األمهي يف 
ا، لكن على شرط  ي دن لدين وال واألخ صالح ل
يف  ال  واخلري،  للصالح  اهلل(  )يف  يكون:  أن 

ان(.  الشيطان، للشر والعصي
اء  ن ب يف  األوىل  ة  ن ب ل ال هي  األخّوة  إن 
فة واالحتاد، وهكذا  اجملتمع، فهي أساس األل
جعل  فقد  الصاحل،  األخ  إىل  اإلسالم  ينظر 
اإلمام  يقول  أخاً.  فاد  است ملن  ماً  عظي اً  واب ث
فقد  اهلل،  يف  أخاً  فاد  است )من   :الرضا
ة  ي اإلميان واألخّوة  ة(.  اجلن يف  اً  ت ي ب فاد  است
ة  ي الشكل اجملامالت  على  تقتصر  ال 
ة  ي عامة، بل هي عالقة إنسان ات ال ي واألخالق
واحد،  ال كاجلسد  األخوين  جتعل  لة،  ي ب ن
األخوة  يست  )ل  :الشريازي اإلمام  يقول 
املراتب،  أضعف  إهنا  فحسب،  اللسان  ب
األخّوة  ريد  ي وإمنا  هبا،  يرضى  ال  واإلسالم 
واحد،  قة، فاألخوان كأعضاء اجلسد ال العمي
بط أحدها باآلخر بعروق وأعصاب وحلم  رت ي
)املؤمنون   :الصادق اإلمام  وقال  ودم(. 
كمثل  وتعاطفهم  رامحهم،  وت ارهم،  ب ت يف 
السهر  ره ب ه سائ اجلسد، إذا اشتكى تداعى ل
يقول اإلمام  واحلمى(. بل وأبعد من ذلك، 
اً  الصادق: )ال واهلل ال يكون املؤمن مؤمن
إذا  اجلسد،  مثل  ه  ألخي يكون  حىت  أبداً، 
ر  سائ ه  ل تداعت  واحد،  عرق  ه  ي عل ضرب 
عروقه(. ويقول: )إذا اشتكى تداعى له 
يسوؤه،  ال   أي  واحلمى(.  السهر  ب ره  سائ
السهر واحلمى، فإن  تداعى ب فحسب، بل ي
كل فرد عضو يف اجملتمع، واجملتمع يفقد من 

ه مرض. ه إذا خسر عضواً أو أصاب زات ي م

اعد، ودوام االختالفات  ب ت تفرق وال إن ال
جيعل  وساستها(،  ة  الدول قادة  بني  )خاصة 
ان،  نسي وال اإلمهال  طي  يف  ناس  ال مصاحل 
وإن من  الطاقات،  ويضيع  اجلهود  ويشتت 
اإلرهاب  ات  ي عمل حىت  إنه  جداً،  املؤسف 
آالف  عشرات  أوقعت  اليت  التكفريي 
وجهات  تقّرب  مل  واجلرحى،  الشهداء 
بني  املسافة  تقوض  ومل  املختلفني،  نظر 
اعدين، وكان من تداعيات هذا اإلصرار  ب املت
ر يف الدماء  ر أكث على الذنب، تقدمي خسائ
ه لوال هذه اخلالفات  د أن تأكي ال واألموال، وب
اخلالفات  فإن  بكثري،  أقل  ر  اخلسائ لكانت 
اسيني،  اليت تفسد عالقات األخّوة بني السي
اة  حي وفري  ت أجل  من  تعاوهنم  من  ومتنع 
الوقت نفسه، حتّرض  لناس، هي يف  ل ة  ئ هان
وهو  والذبح،  قتل  وال الفتك  على  األعداء 
الذي  األمر  حيصل،  زال  وما  حصل،  ما 
إىل  والسعي   ،Qاهلل إىل  الرجوع  يستوجب 
األخّوة  قافة  ث وترسيخ  نفس،  ال هوى  قمع 
بني  تآلف  وال والرتاحم  تسامح  وال تعاون  وال
الشريازي: )روح  املرجع  اجلميع. يقول 
ة، وإن بعدت  وب الصادقة مطل وّد واألخّوة  ال
ة،  واالجتماعي ة  نفسي وال ة  الفكري املسافات 
فليس من الضرورة أن يكون الشخصان أو 
شيء،  كل  يف  متفقني  الطرفان  أو  ان  احلزب
مع  لكن  يها،  ف لفان  خيت كثرية  أمور  فرّب 
واضع  ذلك، فإن الدين والعقل يدعوان إىل ت
واّده وخيلصه القول،  كل طرف لآلخر، وأن ي
تعايش, من أهم األمور اليت  ة ال قاف ىّن ث ب وإّن ت
املسلمني،  لعموم  يوم  ال يها  إل احلاجة  متس 
الذي  واملظلوم،  اجلريح  العراق  ما يف  ال سي
معىن،  من  لكلمة  ل مبا  سوداء  عقوداً  عاش 
يف الوقت الذي ميلك العراق كل مقومات 
أهل  مراقد  ذلك حيتضن  وفوق كل  اه،  رف ال
ال  عامل،  ال قلوب  مهوى  هي  اليت   بيت ال
هي  بل  فقط،  املسلمني  وال  فقط,  عة  الشي

مهوى قلب اإلنسان مبا هو إنسان(.



احلادية والعشرون/ ربيع األول/1434هـ10

حتتفي األمم احلية بعظمائها فتحيي أمرهم، 
وتستحضر مواقفهم، وحتفظ ذكراهم وآثارهم، 
وت���ف���رح ب��أف��راح��ه��م وحت����زن ألح���زاهن���م، وتسعى 
الشعوب – م��ن خ��الل ذل��ك – اىل استلهام 
ق��ي��م ع��ظ��م��ائ��ه��ا واس��ت��ك��م��ال حت��ق��ي��ق أه��داف��ه��م، 
يدل  إن��س��اين  فعل  العظماء  مبواليد  واالح��ت��ف��اء 
على عمق االرت��ب��اط امل��ع��ن��وي وال��ع��اط��ف��ي هبم، 
مواليد  أي���ام  )يف   :الشريازي اإلم����ام  ي��ق��ول 
إج��الل  وقفة  اجلميع  يقف  أن  جي��ب  العظماء 
وإكبار هلذه املناسبات وألصحاهبا، ألن ذلك 
ي��ع��ك��س ش��ي��ئ��اً م��ه��م��اً ج�����داً، وه���و ق���وة مت��ّس��ك 
أجيالنا احلالية وارتباطها بعظمائهم، كما يدلل 

على العالقة الوثيقة بني الناس وبينهم(. 
 الكائنات س����ي����د   Qاهلل وص��������ف 

ڱ  ڱ     زبڱ   :Qقال ب����)ال���ع���ظ���ي���م(، 
ںرب. وما يصفهQ ب�)العظيم( ال ميكن 
ألحد أن يتصور حدود هذه العظمة أو يتخيل 
مداها، يقول: )إن اخلُُلق ليس مادة نتخيل 
عظمتها مهما كانت عظيمة، فمن هنا نعرف 
أن )اخللق العظيم( يف علم الباريQ، ال ميكن 
ألي بشر أن يصل إىل هنايته مهما كانت قوة 
خم��ي��ل��ت��ه، ألن����ه ع��ظ��ي��م ب��امل��ق��ي��اس اإلهل�����ي ول��ي��س 
البشري، فمن أراد أن يتكلم عن خلق الرسول 
العظيم قاصر، ألن  وه��و  يتكلم   ،األعظم

فأين  العظيم(،  ب�)اخللق  وصفه  إىل  سبق   Q
حنن من ذل��ك، وم��اذا نريد أن نقول بعد قول 

اهللQ: زبڱ ڱ    ڱ ںرب. 
 أمة اإلس��الم خبامت األنبياء Qكرم اهلل

الذي أرسل رمحة للعاملني. وقالQ: زبوئ 
ېئرب.  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
وه�����و ت���ك���رمي ع���ظ���ي���م، ع���ل���ى األم������ة اس��ت��ث��م��اره 
لنيل خ��ري ال��دن��ي��ا واآلخ����رة، األم���ر ال���ذي جيعل 
ليست كغريها  م��ن��اس��ب��ة   مبولده االح��ت��ف��ال 
 :ي��ق��ول اإلم����ام الشريازي م��ن امل��ن��اس��ب��ات، 
)االح��ت��ف��ال ب��امل��ول��د ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ال يعين 
ت��وزي��ع احل��ل��وى وامل��رط��ب��ات، ون��ص��ب املصابيح 
الزينة  أدوات  من  وغريها  الضوئية،  والنشرات 
يف ال���ش���وارع يف أي���ام االح��ت��ف��ال ف��ح��س��ب، بل 

ت��وزي��ع الكتب  جي��ب أن يتعداه إىل أن يشمل 
والنشرات الثقافية اإلسالمية، وتقدمي اخلدمات 
للجميع،  اخل��ريي��ة  األع��م��ال  وتكثيف  ل��ل��ن��اس، 
وإق���ام���ة امل���ؤمت���رات وال���ن���دوات وامل��ه��رج��ان��ات يف 
مثاًل،  املسيحية  فالبلدان  املباركة،  األي��ام  ه��ذه 
الكنائس  يف حركة دائبة، حيث تفتتح آالف 
يف مولد السيد املسيح، باإلضافة إىل إهنا 
تفتتح املستشفيات، ومراكز األمومة والطفولة، 
احل���ض���ان���ة،  وال����ب����ك����م، ودور  ال���ص���م  وم���ع���اه���د 
ومالجئ األيتام، ودور رعاية املسنني، ومراكز 
رعاية ذوي العاهات املستدمية، وإقامة حفالت 
اخل��ريي��ة(.  األع��م��ال  ال���زواج اجلماعية، وخمتلف 
ويف معرض هذا التناقض بني أمتني، أمة عاملة 
اإلم��ام  يقول  مقصرة،  متكاسلة  وأم��ة  منتجة، 
املسلمني  حن��ن  ب��ن��ا  جي���در  )أال   :الشريازي
أن ن��ق��وم ب��أك��ث��ر م��ن ه���ذه األع���م���ال يف مولد 
ونبين  الكائنات،  سيد  وه��و   ،األكرم نبينا 
واملؤسسات  واملكتبات  واحلسينيات  املساجد 
اخل��ريي��ة بكافة أن��واع��ه��ا، وك��ل م��ا خي��دم الناس، 
تكرمياً هلذه الذكرى العظيمة، ملا هلذه األعمال 
من أثر فاعل يف النفس البشرية، ونشر الوعي 
اإلمياين بني صفوف املسلمني، وزرع روح احملبة 
وال��ت��ع��اون بينهم، وف���وق ك��ل ه��ذا رض��ا اخلالق

.)Q
ال����رس����ول  إن اس����ت����ح����ض����ار األم��������ة ألي��������ام 
األعظم وآله الطيبني الطاهرين ينم عن 
نبل األمة وعمق وفائها هلم، كما أنه عمل 
حيفز وعي األجيال، وجيدد إمياهنا، ويستنهض 
مهمها لالرتقاء بواقعها، فهو استحضار يتزود 
من اخلزين املعريف والثقايف الذي تركوه هلداية 
الناس وسعادة البشرية مجعاء، فهو تراث ينسجم 
مع كل حاضر يتجدد، ويرسم مستقباًل واعداً. 
 البشرية منقذ  والدة  ي���وم  )إن   :يقول
وعرتته األطهار هو أحق أن يكون أهم يوم 
املسلمون  يفعل  فهل  البشرية مجيعاً،  يف حياة 
 !جزءاً مما يفعله املسيحيون يف والدة املسيح
وه���ل ع��ات��ب امل��س��ل��م��ون أنفسهم ع��ل��ى ذل��ك؟ 
وه����ل ت��ن��ب��ه��وا إىل م���ا جي����ري م���ن اس���ت���ع���دادات 

زبۈئ  ېئرب
 ،ي االأكرم ب ى الن رجل اأت

ي  يت ول اهلل، اأهل ب س فقال: يا ر�
ّي، وقطيعة يل،  ًا عل ب وث وا اإال ت اأب
 :هم؟ قال تيمة، فاأرف�س س و�
عاً. قال:  كم اهلل جمي اإذن يرف�س

ل  نع؟ قال: ت�س كيف اأ�س
من قطعك، وتعطي من حرمك، 

عفو عمن ظلمك، فاإنك اإذا  وت
فعلت ذلك كان لك من اهلل 

عليهم ظهري.

دعوة.. لالرتقاء باالحتفاء
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تسبق رأس السنة امليالدية إلحياء ذكرى مولد 
مجيع  يوقفون  فاملسيحيون   ،املسيح السيد 
األس��واق  ويعطلون  امليالد،  بعد  ملا  مشاريعهم 
واملدارس، وتغلق أبواب الشركات واملؤسسات 
العامة، إال بعض ما كان خدمياً منها، أي أن 
مرافق احلياة العامة شبه متوقفة ملدة ثالثني يوماً 
إلح��ي��اء ه��ذه ال��ذك��رى ال��يت يعتربها املسيحيون 
عيداً عاملياً، ويدخل املسلمون ضمن احملتفلني 
يف هذا العيد، من حيث يدرون أو ال يدرون، 
بينما يرتكون عيدهم الكبري مير وكأنه يوم كبقية 
األيام األخرى من السنة، بل بعض املسلمني، 
لألسف الشديد، ال يعطلون حىت يوماً واحداً 

 .)!احرتاماً مليالد نبّينا العظيم
إن غالبية اجملتمعات املسلمة اليوم تعايش 
أزمات خانقة، وترتقب هتديدات خطرية، وهذا 
ال���واق���ع امل�����أزوم ي��ؤك��د ض����رورة ال���ش���روع بالتغيري 
واإلص��الح، ومن أولويات اإلص��الح املطلوب 
ال����ي����وم، ت��ق��ي��ي��م م���وض���وع���ي ل���ت���ديّ���ن اجمل��ت��م��ع��ات 
امل��س��ل��م��ة ل��غ��رض ت��ق��ومي��ه��ا، وإن ذك����رى امل��ول��د 
النبوي املبارك مناسبة عظيمة للهداية والرشاد 
التمسك  والتغيري واإلص��الح، يقول: )إن 
ال   الطاهرين بيته  وأه���ل   األكرم بالنيب 
م��وال��ي��ده��م فقط،  امل��راس��م يف  أداء بعض  يعين 
بل نشر فضائلهم وتعاليمهم، واتباع سريهتم، 
وقد قال اإلمام الرضا: )رحم اهلل عبداً أحيا 
 :أمرنا(. فقيل له: وكيف حيىي أمركم؟ قال
لو  الناس  فإن  الناس،  ويعلمها  علومنا  )يتعلم 
علموا حماسن كالمنا التبعونا((. ومن املفرتض 
أن يكون ه��ذا م��ن دواف���ع االحتفال يف املولد 
ال��ن��ب��وي امل���ب���ارك، ف���إن ت��ذك��ري ال��ن��اس ب��ال��ذك��رى 
امل��ي��م��ون��ة ع��م��ل ص����احل، ل��ك��ن ع��ظ��م��ة ال��ذك��رى 
النبوية، وعمق ما نعيشه من أزمات، يتطلب أن 
نرتقي يف احتفاالتنا هبذه الذكرى، ونتوسع هبا 
نوعاً وكماً. يقول اإلمام الشريازي: )ميكن 
أن ن��س��ري ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال���يت سلكها ال��رس��ول 
لنسري خلفه،  تعامله وأخ��الق��ه  األعظم يف 
ونقتدي به من أجل أن نأمن من اهللكة، فقد 
ورد عن اإلمام أمري املؤمنني قوله: )فتأسى 

متأّس بنبيه، واقتص أثره ووجل موجله، وإال فال 
يأمن اهللكة(. وميكننا وبتوفيق من اهللQ أن 
اهلل يقول  أث��ره حيث  ونقتفي  بأخالقه  نتأسى 

ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   زبوئ   :Q
ېئرب.

)إمن�����ا   :األعظم ال�����رس�����ول  ق������ال  ل���ق���د 
بُعثت ألمت مكارم األخ��الق(. وإن من أخطر 
األزمات اليت متر هبا األمم إذا أصيبت بقيمها 
األخ��الق��ي��ة،  يف الوقت ال��ذي تشري املؤشرات 
اليوم إىل وجود أزمة أخالق متر هبا اجملتمعات 
وملنع  منها  للحد  العمل  م��ن  والب���د  املسلمة، 
وإن  الجتثاثها،  السعي  مث  وم��ن  استفحاهلا، 
النيب األكرم خري هاد، وأعظم معلم ومرشد 
 :ون��اص��ح وم��وج��ه، ي��ق��ول اإلم���ام الشريازي
)ال���ف���ق���ر األخ����الق����ي ال������ذي ي���ع���اين م���ن���ه ب��ع��ض 
يعيشوهنا يف  ال��يت  املسلمني، وامل��أس��اة احلقيقية 
أغ��ل��ب ج��وان��ب احل��ي��اة ناشئة م��ن ع��دم اقتفاء 
آثار الرسول واألئمة الطاهرين واالقتداء 
ب��س��ريهت��م وال��ت��أس��ي هب���ا، وه����ذا ال��ت��ق��ص��ري يلقى 
قّصروا  حيث  أنفسهم،  املسلمني  عاتق  على 
 ،العظيم الرسول  املأثور من خلق  يف نشر 
وإشاعة فضائله ومناقبه بني الناس(. فلقد 
وترسيخ  واحلرية،  والعدل  التوحيد  اىل   دعا
ال��رب والتقوى،  مكارم األخ��الق والتعاون على 
واجلنوح اىل السلم، ونبذ العنف، واحلفاظ على 
أمن الناس والنظام العام، ومحاية فضيلة اجملتمع 
وتأمني استقراره ورفاهه. ومل تكن رحلته يف 
التغيري واإلص��الح مفروشة بالورود، بل كانت 
رحلة شاقة وأليمة حىت قال: )ما أوذي نيب 
مثلما أوذي���ت(. وامل��ؤس��ف أن يتواصل األذى 
لرسول اهلل اىل يومنا هذا، فهناك َمْن يقتل 
األبرياء باسم اإلسالم! وهناك من يهدم آثاره 
يف مكة املكرمة ومدينته املنورة، وهناك من مينع 
االحتفاء  وحي���ّرم   ،اإلسالم بنيب  االح��ت��ف��ال 
ال��رف��ي��ق األع��ل��ى، وك��أن  ب��ذك��رى رحيله اىل 
اليوم الذي فيه مولده أو وفاته يوم كسائر 

األيام!!.

زبۈئ  ېئرب
د اهلل بن عامر بن  قال عب

 ول اهلل س عة، جاء ر� ي رب
غري، فذهبت  ي �س ب تنا واأنا �س ي ب
د  األعب. فقالت اأمي يل: يا عب
ول  س عال اأعطيك. فقال ر� اهلل ت
اهلل: ما اأردت اأن تعطيه؟ 

قالت: اأردت اأن اأعطيه متراً. 
ي  و مل تفعل قال: اأما اأنك ل

لكتبت عليك كذبة.



العامل  شهد  قبله،  والذي  الفائت  العام  يف 
رسومات  على  غضب  موجة  اإلسالمي 
أنتج  وقد   ،األنبياء لسيد  مسيئة  وأفالم 
غري  أشخاص  املسيئة  الفنية"  "األعمال  تلك 
مشهورين، وحبسب رأي خرباء، كانت أعماهلم 
ردود  طبيعة  إن  إال  فنياً،  وهشة  فكرياً،  واهية 
مساحة  أعطتها  واحلاشدة،  الغاضبة  األفعال 
واسعة على وسائل اإلعالم، ويف الوقت نفسه، 
أخذ  ومسلمني(  )عربًا  املثقفني  من  عدداً  فإن 
الذي اعتمد  الغرب  للقراء صورة عن أن  برسم 
مدهشة،  تكنولوجيا  صناعة  يف  والعلم  العقل 
كبرية،  خدمات  قدمت  حبضارة  العامل  وأبهر 
وما  األرض  وأسرار  الفضاء  جمهوالت  واكتشف 
حتت البحار، هو غرب يهزأ باإلسالم، وال يرى 
هذه  خالل  ومن   ،األكرم للرسول  عظمة 
القراءة  هذه  املثقفون  أولئك  استغل  الصورة، 
االنتقائية يف ترويج أفكار معادية للدين عموماً، 

ولإلسالم خصوصاً.
نبيه  عظمة  العاملني  رب  اهلل  بني  لقد 
ألحد  حباجة  لسنا  فإننا  وبالتالي   ،األكرم
يبني عظمة النيب اخلامت، لكن مع ذلك، فإن 
غربيني  مفكرين  عن  صدرت  الشهادات  آالف 
أكدت  وقد   ،اهلل رسول  عظمة  عن  حتدثت 
يف كتب ومقاالت أنه املثل اإلنساني األعلى. 
)مل  المرتني(:  الشهري  فرنسا  )شاعر  يقول 
أكثر  أهدافًا  يعرض  أن  الناس  من  أحد  يستطع 
مسواً ورفعة من األهداف اليت عرضها وحققها 
الباطلة  املعتقدات  بتقويض  قام  فقد  حممد، 
واخلرافية اليت كانت تشكل حاجزاً بني املخلوق 
بني  املتبادلة  الصحيحة  العالقة  وأعاد  واخلالق، 
عقيدة  ونزَّه  واإلنسان،  اهلل  وبني  واهلل،  اإلنسان 
ركام  رها من  العقلية، وطهَّ الصحيحة  التوحيد 
كان  وإذا  واألوثان.  والتجسيم  املادية  اآلهلة 
مسو األهداف، وتواضع اإلمكانات والوسائل، 
الثالثة  املؤشرات  تشكل  احملققة  النتائج  وعظمة 
يقيس  أن  جيرؤ  فمن  اإلنسان،  عبقرية  على 
مبحمد؟!(.  احلديث  التاريخ  يف  البشر  من  أحداً 

مونتاي  )فانسان  ويقول 
ديغول(:  اجلنرال  مستشار 
)لقد وجدت اإلسالم الذي 
الفطرة  دين  حممد  به  جاء 
لوضوح،  ا و طة لبسا ا و

حيث ال أسرار، وال ألغاز، وال تأليه بشر فيه، 
وهو دين التسامح، ويدفع إىل األخالق العليا، 
وهو دين احلق والعدل واملساواة واحلرية والعقيدة 
أملانيا(:  )موحد  بسمارك  ويقول  الصافية(. 
)تدبرت وتأملت ودققت الكتب املنزلة السماوية 
اليت ُيدَّعى أنها واردة من الالهوت، فما وجدت 
ما أنا طالبه من احلكمة، وإن تلك الكتابات ال 
احملمدي  القرآن  لكن  البشرية،  السعادة  تؤمن 
القرآن  دققت  لقد  القيد.  ذلك  بداخل يف  ليس 
من كل جهة، فوجدت يف كل كلمة منه حكمة 
من  ح  ترشَّ القرآن  هذا  أن  ادعى  ومن  عظيمة، 
قرحية حممد فقد أغمض العني عن احلقائق، ألن 
ه العلم واحلكمة(. ومل تنحصر  ذلك الزعم ميجُّ
 شهادات العقل الغربي بعظمة الرسول األكرم
يف دائرة الفكر والثقافة، بل كان لعلماء املسيحية 
شهادات رائعة، يقول )الكاردينال ترانكو رئيس 
تعداد  أحاول  )لن  1977م(:  إسبانيا/  أساقفة 
واإلنسانية،  الدينية  الرئيسية  اإلسالم  نيب  قيم 
وهي:  إجيابيني،  جانبني  أبرز  أن  أريد  أني  غري 
بالعدالة(.  الكامل  وانشغاله  اهلل،  بتوحيد  إميانه 
ويقول )عامل الالهوت هانز كونغ(: )النيب حممد 
نيب مرسل، حيمل اهلداية للبشرية أمجع، وإن 
القساوسة  التحريف، وإن  قبل  به  اإلجنيل بشر 
ويعتنقونه(.  اإلسالم  على  ُيقبلون  من  أول  هم 
ويقول بوسوورث مسيث )مؤلف كتاب: حممد 
العام 1874م(: )إنه من املستحيل  واإلسالم يف 
ألي شخص درس حياة الرسول العربي العظيم 
وشخصيته، أن ال ينحين احرتامًا هلذا الرسول 
املبجل القوي، الذي هو واحد من أعظم رسل 

اهلل(.
نيب  براءة  تأكيد  تقتضي  املوضوعية  إن 
اليت  التكفريي  اإلرهاب  جرائم  من   اإلسالم

العامل،  بقاع  خمتلف  يف  "مسلمون"  بها  يقوم 
من  اإلرهاب  هذا  ضحايا  جل  وإن  سيما  ال 
اىل  النظر  املوضوعية،  من  وأيضًا  الشيعة، 
الغرب بواقعية، فليس كل الغرب مسؤول عما 
يقوم به شواذ ومرتزقة يرمسون أشكااًل كارتونية 
وينتجون أفالمًا تسيء لإلسالم، يف الوقت الذي 
استندت األفالم املسيئة والكتابات املعادية لنيب 
كتب  أمهات  يف  وردت  روايات  إىل   اإلسالم
احلديث اليت يتعبد بها )غري الشيعة( ويعتقدون 
بصحتها، وهي روايات ما تزال جتد هلا صدى 
إرهابية،  ودعوية"  وجهادية  "سلفية  كتابات  يف 
اآلخر،  اجلانب  يف  الشيعة.  من  ضحاياها  أكثر 
على  قادر  غري  العرب  املفكرين  بعض  يزال  ال 
عاملنا  يف  حدثت  اليت  اهلائلة  املتغريات  مواكبة 
لقيم  االعتبار  إعادة  يف  جتلت  واليت  املعاصر 
زالوا  ما  املثقفني  بعض  وإن  والفضيلة،  اإلميان 
متحجرين عند علمانية منقرضة، بينما يتهمون 
الدين،  كهوف  يف  البقاء  بـ"تهمة"  اآلخرين 
من  ضرورة  الدين  إن  على  دليل  يوم  كل  ففي 
املنهج  فهو  وسعادته،  اإلنسان  حياة  ضرورات 
الذي ينظم عالقته باخلالق، وهو من جييب عن 
أسئلة الوجود وما بعده، يقول املؤرخ اإلغريقي 
وال  حصون،  بال  مدنًا  التاريخ  )ذكر  بازماك: 
بال  مدنًا  يذكر  مل  ولكن  قناطر،  وال  سدود 
يبقى  التدين  اندثرت مظاهر  لو  معابد(. وحتى 
للفرد أو اجملتمع إميانه الذي قد خيبو مرة ويتوهج 
دين  اإلسالم  فإن  ذلك،  ومبوازاة  أخرى،  مرة 
الالعنف،  الشيعة  مبدأ  وإن  والسالم،  السلم 
والفنت،  احملن  وامتحنتهم  األيام،  جربتهم  وقد 
الذي  الوقت  ويف  اإلرهاب،  ضحايا  أكثر  فهم 
يرتدد البعض يف التربؤ من الظاملني والذباحني، 
الظاملني  من  يتربؤون  يوم  كل  يف  الشيعة  فإن 

والقتلة واملارقني، وإْن كانوا مسلمني.

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
www.ajowbeh.com   :على العنوان التايل
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على هامش املولد النبوي
ا�س  امل�ش رمية  ج العاملية  ال�شريازي  الإمام  ة  �ش م�ؤ�ش اأدانت 
ي وقعت يف  ارت اإىل العتداءات الت ر�ش�ل الأعظم. واأ�ش بال
رية التعبري(  ادر حك�ماتها )بحّجة ح ب ية ومل ت عّدة دول غرب
ي تخالف جملة  ّن ق�انني حتّد من هذه النتهاكات الت اإىل �ش
ي  الت ة  �ش امل�ؤ�ش ان. وطالبت  �ش الإن ياًل مبادئ حق�ق  وتف�ش
ادرة  باملب ّرًا لها، هيئة الأمم املّتحدة  تتخذ من وا�شنطن مق
ماوية،  �ش ا�س باملعتقدات والأديان ال ّن ق�انني جترم امل�ش اإىل �ش
ّرة  ى غرار بع�س الق�انني املق ًا الإ�شالمية منها عل ��ش خ�ش
اأم  كانت  مادية  �اء  �ش رية  العن�ش �شل�كيات  ال جترم  ي  الت
�ؤّدي  ت ما  كثريًا  التجاوزات  تلك  مثل  اأن  اإىل  نظرًا  معن�ية، 
بني  العداء  �ّلد  وي ادل،  املتب والعنف  التطّرف  ار  انت�ش اإىل 

اه. �ؤّدي اإىل ما ل يحمد عقب امل�شلمني والغرب، مما ي

الر�ش�ل الأعظم وعرتته الطاهرة هم املثل 
الأعلى للعظماء يف التاريخ باعرتاف ال�شرق والغرب. 
الإمام ال�شريازي


