مطابقة لفتاوى املرجع الديني
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

املرجع ال�شريازي :ال �شك �إن ال�سيدة الزهراء لي�ست �أف�ضل من �أبيها ولكن تكمن ف�ضيلتها يف
�إطاعتها الكاملة لنبي الإ�سالم
إسالم آخر..
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�أدرجت مو�سوعة (ويكيبيديا) العالمية زيارة �أربعينية
�سيد ال�شهداء الإمام الح�سين في مقدمة �أكبر
التجمعات الب�شرية ال�سلمية التي حدثت على مر التاريخ.
ون�شرت المو�سوعة ال�شهيرة على �إحدى �صفحاتها� ،أن
"�أكبر التجمعات ال�سلمية التي حدثت في العالم كانت في
مقدمتها تجمع زيارة �أربعينية الإمام الح�سين والذي بلغ
تعداده ت�سعة ع�شر مليون �شخ�ص تقريباً" .هذا الخبر تناقلته
العديد من و�سائل الإعالم الأجنبية ،وب�سببه ح�صل �إقبال
وا�سع من �سكان الأر�ض على موقع ( )YouTubeلم�شاهدة
هذه الزيارة الفريدة.
كاتب �أميركي تو�سع في اطالعه على (الظاهرة
الأربعينية) ،وا�ستعان بعدد من ال�صحفيين ال�شيعة
المغتربين لمعرفة ما لم تظهره و�سائل الإعالم عن هذه
الزيارة .وبعد رحلة ا�ستق�صاء تخللتها قراءة كتابين عن الإمام
الح�سين ،قال هذا الكاتب� :إن (الزيارة الأربعينية فيها
معاجز عديدة ال تنح�صر في �إنها �أكبر تجمع ب�شري ،ف�إن
عمق �إيمان الزوار معجزة �أكبر ،ف�أي حب عظيم ي�سكن في
قلوب زوار ي�سيرون مئات الكيلومترات م�شياً على الأقدام
لزيارة �ضريح ،و�إن الذي يعجز عن �إدراك عظمة ه�ؤالء الزوار
�سيكون �أكثر عجزاً عن �إدراك عظمة من يحبون).
ي�ضيف الكاتب الأميركي (�أكاديمي في جامعة
هارفارد)� :إن (من الأمور التي لفتت انتباهي هو عدم اهتمام
الإعالم العربي بهذه الزيارة ،في الوقت �أنه ينقل وقائع يوم
الطماطم الإ�سباني) .وقال�( :أكثر ما يده�ش العقول في
ه�ؤالء الزوار الحب الغامر الذي يعتمر قلوبهم ،ورغم كثرة
االنتحاريين الذين يتر�صدون لقتلهم ،لم يبادر �أحد منهم �إلى
االعتداء على مخالف له في الر�أي) .وقال( :اكت�شفت في
الزيارة الأربعينية �أن هناك �إ�سالماً غير الذي �أ�شاهده عادة
على �شا�شات التلفاز� ،إ�سالم عقل وعدل و�سالم وت�سامح
وكرم و�أمانة� ،إ�سالم يخلو من م�شاهد قطع الر�ؤو�س ،وتخويف
النا�س و�سلب حرياتهم ،لقد تعلمت من الح�سين وزواره
ال�سمو النف�سي ،والمحبة ال�صادقة ،والخلق النبيل).

دعوة لتغليب لغة احلوار
واالبتعاد عن �إثارة النعرات الطائفية املقيتة

ترتقب مؤسسة اإلمام الشريازي العاملية بقلق كبري تداعيات األحداث السياسية
مؤخراً ،سيّما بعد تفاقم التظاهرات يف املناطق
واالجتماعية اليت يشهدها العراق ّ
الغربية ،وما صاحب ذلك من حماوالت البعض يف حتويل املطالب احلقوقية املشروعة
مكونات الشعب العراقي ،وإخراجه عن إطاره احلقيقي املتمثّل يف
إىل نزاع طائفي بني ّ
خالف سياسي بني فرقاء العملية السياسية.
وأخطر ما تراه املؤسسة يف ما جيري حالياً يف العراق هو غياب صوت احلكمة
ومتهد لصراع ال رابح فيه،
تلب مصاحل البالد ّ
واجنرار البعض إىل صراعات فئوية ال يّ
سوى من يرتبّص بالعراق حكومة وشعباً ونظاماً ،مما يعود على العراقيني بأمجعهم
دون متييز باخلسران والندم.

لذا تدعو مؤسسة اإلمام الشريازي العاملية مجيع أطراف اخلصام القائم إىل التحلّي
بالروح الوطنية احلريصة على أبناء الشعب ومكاسبه ،وتغليب لغة احلوار والتفاهم
على أساس العيش املشرتك بني أطياف الشعب ،واالبتعاد عن إثارة النعرات الطائفية
املقيتة ،وعدم االجنرار إىل العنف بكافة أشكاله.
وهي دعوة مباشرة إىل مؤسسات الدولة العراقية خصوصاً جملس رئاسة الوزراء،
احملتجني املشروعة مبا ال يتسبب بوقوع حيف على أحد،
حتثّه على يّ
تبن حتقيق مطالب ّ
واحلرص أشد احلرص على إلزام القوات األمنية بكا ّفة تشكيالتها بضبط النفس
كحق دستوري قامت عليها العملية
واحرتام رغبة املتظاهرين يف التعبري عن الرأي ّ
السياسية الدميقراطية يف العراق.

كما تطالب املؤسسة قادة التظاهرات يف العراق إىل االرتقاء بالعمل الدميقراطي
احلساسة اليت تعيشها البالد ،والتشديد على اخلطاب
والوطنية املطلوب يف هذه املرحلة ّ
املوحد لألمة ،والدعوة إىل إصالح ذات البني حبكمة وروية،
الوطين واإلسالمي ّ
والتشديد على إحباط جهود من يسعى إىل تدمري البالد أو اإلضرار باملواطنني،
وعدم السماح للمتش ّددين لركوب موجة التظاهرات املشروعة اليت تدعو إىل اصالح
الوضع السياسي واالقتصادي ،سيما أن العراقيني سبق وأن عانوا من تلك اجلماعات
والتطرف وسيلة لتحقيق مآربها دون النظر إىل مصاحل العباد.
اليت تتّخذ من العنف
ّ

مؤسسة اإلمام الشريازي العاملية_ واشنطن

دعاكم ملا حيييكم
بزغ فــــجر الإ�سالم ،و�شعــــاره (�إن اهلل ي�أمر
بالعدل والإح�سان و�إيتاء ذي القربى وينهى عن
الفح�شاء واملنكر والبغي) .فدخل النا�س �إىل الإ�سالم
�أفواجاً ،ثم �أخذ النبي الأكرم ينظم حياة الفرد
واملجتمع والدولة ،حيث ر�سم الإ�سالم للإن�سان
طريق جناته وتكامله ،فجعل رادع الفرد ذاتي ،ويظل
الرقيب احل�سيب عليه هو رب العاملني ،ﱫﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱪ� .أما املجتمع
فبع�ضه يهذب بع�ضه الآخر من خالل قيم ال�شورى
والأمانة والن�صيحة� ،أما احلكم ف�صراطه �أدق من
ال�شعرة و�أحد من ال�سيف ،يقول �أمري امل�ؤمنني الإمام
علي بن �أبي طالب :واهلل لو �أعطيت الأقاليم
ال�سبعة مبا حتت �أفالكها على �أن �أع�صي اهلل يف منلة
�أ�سلبها جلب �شعرية ما فعلت .كما �سن الإ�سالم
حقوقاً رفيع ًة للإن�سان ،و�أعطى الأولوية للإن�سان حيث
جعله املحور يف كل �شيء ،وجعل املادة تدور حوله،
وكان ذلك عام ًال فاع ًال يف توازن الإن�سان واملجتمع.
لقد متكن الإ�سالم بهذه املنظومة (النظرية والعملية)
من �أن ينقل الب�شر �إىل مراتب عالية يف ال�سمو النف�سي
والإمياين والأخالقي ،يقول الإمام ال�شريازي:
(علة متكن الإ�سالم من االرتقاء بالإن�سان ،وحل
م�شاكل الب�شرية ،هو كونه ي�ؤمن بالعقل والنف�س،
ويرى الإن�سان ّ
مركباً من اجل�سم والروح ،ويراعي
�ضرورات الدنيا والآخرة).
ما يعي�شه امل�سلمون اليوم من �أزمات هو ب�سبب
ابتعادهم عن الإ�سالم ،يقول( :كلما ارحتل
الإ�سالم عن مكان ،وحل مكانه غريه ،وجدت املظامل
وال�ضغوط ،وعاد الإ�صر والأغالل ،وانت�شر الفقر
واحلرمان) .ويف الوقت الذي منح اهلل الإن�سان حرية
اختيار طريقه يف احلياة ،فقد دعانا� Qإىل ما يحيينا
حياة طيبة هانئة ،يقول( :مل يجعل اهللQ
الإن�سان مرغماً على التقدم �أو الت�أخر بل خلقه حراً،
و�إذا طبق امل�سلمون الإ�سالم ـ كما جاء به الر�سول
الأعظم و�سار على نهجه �أهل البيت ـ يف
زاوية من زوايا الأر�ض التف النا�س حوله ،كما التفوا
حوله يف اليوم الأول ،حيث �إنه دين الفطرة ،ومبقدوره
�أن يلبي جميع حاجات الإن�سان).
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النيابة واجلبرية

س :النائب إذا ابتلي يف أثناء نيابته
باجلبرية ،هل يستمر يف النيابة أم ال؟
ج :نعــم يستـمر
السـؤال .-

 -يف فـــرض

طروء املبطل للصالة

س :إذا حصل أن التصق على الثوب
أثناء الصالة شيء من وبر احليوان حرام
اللحم أو شعره ،فهل يصح إمتام الصالة؟
ج :إذا أزال الوبر أو الشعر قبل أن
يشتغل باملتبقي من الصالة أمت الصالة
وال جتب إعادهتا.
قضاء الصالة

س :فاتتين صلوات سنة ،هل جيوز أن
أصلي قضاء هذه الصلوات هكذا :شهر
صالة الصبح ،وشهر صالة الظهر وشهر
صالة العصر وهكذا املغرب والعشاء؟
ج :جيوز القضاء بالصورة التالية:
يصلي الصبح لشهر  -مث الً  ،-مث يصلي
الظهر والعصر مع اً لشهر أيض اً ،مث يصلي
املغرب والعشاء مع اً لشهر كذلك .وال
جيوز التفكيك بني الظهر والعصر ،وال
بني املغرب والعشاء.
عدالة اإلمام

س :أنا أصلي اجلمعة واجلماعة يف
املسجد ،ولكن أشك بعدالة اإلمام ،فما
هو حكم الصالة؟ وما هو احلكم إذا تيقنت
عدم العدالة؟
ج :جيب إح راز عدالة اإلمام يف جواز
االقتداء به يف الصالة ،ويكفي حصول
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الظن بالعدالة من حسن ظاهره.
الصالة على القرب

س :هل جيوز أن أصلي املكتوبة كالظهرين
على قرب من دون أية ضرورة؟
ج :يكره ذلك ،أيَّ :
أن الصالة
تكون أقل ثواب اً مما لو صالها يف األماكن
األخرى.
الصالة على امليت

س :إذا كان الذي يصلي على امليت يعلم
بأن ذلك امليت عاق مرتكب للفواحش،
فهل له أن يقول( :ال نعلم منه إالّ خرياً)
كغريه من املؤمنني؟ واملأموم كذلك يعرف
وضعه ،فماذا يقول عند مساع ذلك الدعاء؟
ج :جيوز للطرفني أن يقوال العبارة
املذكورة ،ويقصدان من اخلري :اإلميان
باهلل Qورسوله الكرمي وأهل البيت
املعصومني.
اشرتاط البلوغ

س :هل يشرتط فيمن يقوم بتوجيه احملتضر
يغسله ويك ّفنه ويصلي عليه
إىل القبلة ،ومن ّ
ويدفنه البلوغ أم يكفي من غري البالغ (العامل
باألحكام بنحو صحيح) القيام بذلك؟
ج :يشرتط البلوغ فيما جيب فيه
قصد القربة مثل التغسيل والصالة،
وما ال جيب فيه قصد القربة مثل الكفن
والدفن ،يكفي مباش رته من املميّ ز العامل
باألحكام بوجه صحيح.
الشرط يف الزواج

س :إذا تزوج املسلم غري املسلمة،

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

واشرتطت عليه الزوجة بأن هلا احلق يف تربية
أوالدها  -أو بعض أوالدها  -على دينها،
ال على الدين اإلسالمي ،فما هو احلكم
الشرعي؟ هل يبطل الشرط أم يبطل العقد،
باعتبار أن يف هذا الشرط حمرم ،وهو تربية
األوالد تربية غري إسالمية؟
ج :يبطل الشرط يف مفروض السؤال
فقط دون العقد.
الطلقات الثالث

س :رجل من أهل السنة وزوجته كذلك،
طلقها ثالث مرات متفرقات ،فبانت بينونة
كربى وفق مذهبهم ،فهل هلما أن يأخذا
حبكم مذهب أهل البيت يف بطالن
الطالقات الثالث فيحالن لبعضهما ،أم
جيري عليهما حكم القاعدة اليت تنص على
أنه( :ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم)؟
ج :إذا مل تكن هذه التطليقات
جامعة للشروط اليت هي يف مذهب أهل
البيت فهي كالعدم عند اهلل ورسوله
وأهل بيته ،وهلما األخذ مبا هو عند اهلل
 ،Qنعم حيث إن اهلل تعاىل أراد عدم
العسر للناس جاءت قاعدة :ألزموهم مبا
التزموا به ،يعين :حيث إهنم التزموا بأن
هذا طالق صحيح ،فلهم العمل وفقه،
وأما إذا مل يلتزموا فال يلزمون.
بيع البويضة

س :هل جيوز بيع البويضة يف الفروض
التالية:
 -1ألجل العالج؟
 -2ألجل زرع هذه البويضة يف رحم
امرأة أخرى حىت تتمكن املرأة الثانية من
اإلجناب من خالل التلقيح مبين زوجها؟

 -3ألجل إنزال العادة الشهرية؟
 -4ألجل البحوث العلمية؟
ج :1جيوز إن كان العالج يتم خارج
الرحم.
ج :2األظهر عدم اجلواز.
ج :3جيوز.
ج :4جيوز أصل البيع مطلق اً ،إال إذا
كان بقصد اإلجناب وكان منحص راً به
بأن مل يكن هناك بائع آخر ،وأما إذا كان
غري منحصر ومل يقصد البائع اإلجناب
فيجوز.
الضمان

س :صديق لديه سيارة ،وقد أخربته
بأن ال يعطي سيارته البين ،وذات مرة
أعطاه السيارة خجالً منه ،فعمل ابين هبا
(حادث) ،فتطايرت قطعة حديد على
سيارة أخرى مما أدى إىل تضررها ،مث ظهر
شخص آخر يطالب حبق السيارة اليت كان
يقودها ابين ،وحنن ال نعرف من املالك
احلقيقي هلذه السيارة ،وقد تويف ابين يف
ذلك احلادث .وهنا أسئلة -1 :هل األب
ضامن شرعاً قيمة إصالح السيارة اليت
حصل هبا احلادث؟ -2ومن هو الطرف
علي التعامل معه ،هل الشخص
الذي جيب ّ
الذي أعطى السيارة البين املرحوم أم املدعي
مللكيتها؟  -3مث صاحب السيارة األخرى
اليت تضررت بفعل تطاير احلديد ،هل جيب
علي دفع شيء له بدل ضرر السيارة؟
ّ

قال ر�سول اهلل:
فاطمة بهجة قلبي ،و�إبناها ثمرة
ف�ؤادي ،وبعلها نور ب�صري،
والأئمة من ولدها �أمناء ربي،
وحبله املمدود بينه وبني خلقه،
من اعت�صم به جنا ،ومن تخ ّلف
عنه هوى.

ج -1 :يف مفروض املسألة ،ال ضمان
على األب -2 .ما مل يثبت شرع اً أن
السيارة هي للمدعي اجلديد ،فالتعامل
يكون مع من كانت السيارة بيده-3 .
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يدفع له ح ّق ه من تركة امليت إن كانت
له تركة ،ومع نقصاهنا فبالنسبة (أي إذا
نقصت تركة امليت عن الديون اليت ت رتبت
فتقس م
من ضمان اخلسائر وحنوها،
ّ
الرتكة املوجودة بني الدائنني حبسب نسبة
ديوهنم) ،وال ضمان على األب.
الغناء

قال ر�سول اهلل:
�إمنا �ُسميت ابنتي فاطمة ،لأن
اهلل فطمها ،وفطم من �أحبها من
النار.

س :ما حكم حضور األفراح اليت تتضمن
األغاين ،سواء عن طريق (املسجلة) أو من
خالل فريق يؤدي ذلك ،وال نستطيع اخلروج
من هذه اجملالس حسب العادات والتقاليد
ويسبب (الزعل) وانقطاع الرحم؟
ج :جيوز احلضور ويُشغل نفسه عن
االستماع إليها.
حتديد أول الشهر

س :ما هو رأيكم يف مسألة حتديد
أول شهر رمضان وآخره ،أهنا ليست من
اختصاص العلماء ،ألهنم ليسوا أهل خربة
يف ذلك ،بل ترجع إىل الفلكيني ،ألهنم هم
الذين حيددون لنا مىت يولد اهلالل ،ومىت
ميكن رؤيته من عدمها ،باعتبار أن الرؤية
وسيلة لتحصيل اليقني ليس إال ،وحنن
نعيش يف وقت أصبحت احلسابات الفلكية
الدقيقة وحبسب أهل اخلربة أوضح وأدق من
الرؤية؟
ج :حتديد أول شهر رمضان وآخره -
باخلصوص  -ال يصح االعتماد فيه إالّ
اجملردة ،لورود األدلة
على الرؤية بالعني ّ
اخلاصة حبصر طريق ثبوته يف ذلك ،مضاف اً
إىل أنه قد ثبت علمي اً بأن اخلطأ اآليل
أكرب نسبة من اخلطأ اإلنساين وشهادة
الناس الثقات.

4
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احلقوق الشرعية

س :إذا عقد شخص على فتاة ِ
(علوية)،
هل يستطيع أهل العاقد أن يشرتوا هلا بعض
األمور كالذهب مثالً من حق السادة أو
اإلمام سواء كانت احلقوق من أمواهلم أو
من أموال غريهم؟

ج :كال ،إال مع االستحقاق وإذن
احلاكم الشرعي.
اللباس الشرعي

س :ما هو اللباس الشرعي احلقيقي
للمرأة؟ وما هو حكم السافرة ،هل تعترب
كافرة؟ وما هو واجبنا الشرعي جتاهها أعين
األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟
ج :جيب على امل رأة املسلمة أن تسرت
مجيع بدهنا من شعر رأسها حىت أصابع
قدميها بساتر فضفاض ال حيكي
مفاتن البدن ،ويف العباءة السوداء
العربية اقتداء بالسيدة الطاهرة فاطمة
الزه راء اليت يأمل اجلميع شفاعتها
إن شاء اهلل ،Qفهو الساتر األفضل.
والسافرة اليت جتهل حكم اإلسالم
بوجوب احلجاب وليست معاندة
حلكم اهلل Qبوجوب احلجاب ال تكون
كافرة ،بل جيب إرشادها إىل حكم اهلل
بوجوب احلجاب وإقناعها بوجوبه
شرع اً ،وذلك باحلكمة واملوعظة
احلسنة ،وبنشر الكتب املفيدة واملعنية
هبذا األمر.
مسجد مجكران

س :ما هو رأيكم يف مسجد مجكران،
هل له واقعية وحقيقة ،وهل من الصحيح
الذهاب إليه يف كل ليلة أربعاء وأداء بعض

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

الطقوس الدينية هناك؟
ج :مسجد مجك ران ذكره الشيخ
الصدوق رمحه اهلل تعاىل يف كتاب «مونس
احلزين يف معرفة احلق واليقني» ،وكذلك
العالمة اجمللسي قدس سره يف كتاب
(حباراألنوار) ج ،53ص ،234 - 230
نق الً عن كتاب «تاريخ قم» ملؤلفه حسن
بن حممد بن احلسن القمي ،وينبغي
للمؤمنني الزيارة واالستفادة املعنوية من
هذه األماكن املقدسة.
استبدال احلذاء

س :إذا استبدل حذائي بآخر يف جملس
ما ،وأعلم بأن صاحب احلذاء املرتوك
هو أخذ حذائي اشتباه ،فهل أستطيع
استخدام حذائه أنا أو أي شخص آخر؟
ج :نعم ،ولكن لو كانت قيمة احلذاء
املرتوك أعلى من قيمة حذائك وجب
عليك دفع فرق القيمة إىل صاحبه عندما
جتده ،وإذا يئست من حتصيله أعطيت
رد املظامل
الفرق إىل احلاكم الشرعي بنيّ ة ّ
عن صاحبه.
أصل الرتكة

س :ما املراد من أصل تركة امليت ،هل
املقصود به الثلث املختص؟
ج :املقصود منه كل ما يرتكه
امليت.
الفقري

س :هل يعترب من له راتب شهري ،ولكن
راتبه ال يكفي إال إىل نصف الشهر فقرياً؟
ج :نعم يف فرض السؤال.

الفقري واملسكني

س :يرجى تعريف كلميت (الفقري
واملسكني) بشكل واضح ودقيق؟
ج :قال الشهيد الثاين يف شرح اللمعة
ج 2ص :42الفقري واملسكني إذا اجتمعا
افرتقا ،وإذا افرتقا اجتمعا .أي إذا اجتمعا
يف كالم واحد كان املعين بكل منهما غري
اآلخر ال حمالة ،وأما إذا افرتقا فمعىن كل
واحد منهما هو عني معىن اآلخر .وقال
ابن السكيت :الفقري الذي له بلغة من
العيش ،واملسكني الذي ال شيء له.
اخلالفات العائلية

س :أنا متزوج منذ مثاين عشرة سنة ،وقد
حصل خالف بني والدي وزوجيت ،ما أدى
إىل أن يقول والدي يل :ال أرضى عنك حىت
تطلق زوجتك ،ألين أقسمت اليمني بالربائة
من والية علي .علماً بأن زوجيت صائمة
مصلية ومؤمنة وأنا ر ٍ
اض عنها ،ويل أوالد
منها ،فما هو موقفي الشرعي من ذلك؟
ج :جيب على االبن اح رتام األب
وإقناعه بأن مثل هذا القسم واليمني
ال صحة له شرع اً ،وأن عليه االستغفار
منه والعزم على عدم التك رار ،كل ذلك
باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وال جيب عليه
أن يط لّ ق زوجته ،بل يرضيه باإلبقاء
عليها حبكمة ووقار ،هذا وينبغي لألب
املؤمن أن ال حيمل الولد على طالق
زوجته ،فإن الطالق أبغض احلالل عند اهلل
تعاىل ويهتز منه العرش ،بل يف الروايات
الشريفة التأكيد على أن يكون اإلنسان
مصلح اً بني الزوجني ومرشداً إىل استم رار
الزوجية.

قال �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب:
دخلت يوم ًا منزيل ،ف�إذا ر�سول
اهلل جال�س واحل�سن عن
ميينه ،واحل�سني عن ي�ساره،
وفاطمة بني يديه ،وهو يقول:
(يا ح�سن يا ح�سني �أنتما كفتا
امليزان ،وفاطمة ل�سانه ،وال
تعدل الكفتان �إال بالل�سان،
وال يقوم الل�سان �إال على
الكفتني� ،أنتما الإمامان ولأمكما
ال�شفاعة).
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

االرتقاء باجملتمع


 هناك أحاديث وروايات
عديدة تؤكد أن على اإلنسان أن ال
يُظهر لآلخر كل ما يف قلبه من حب
وعداء ،وما خيتلجه من أفكار جتاهه،
إال مبقدار ما يقتضيه الظرف ،كاألمر
باملعروف والنهي عن املنكر أو حنومها،
مما يُعرف من األدلة يف مظاهنا ،كما
يف قول اإلمام الصادق ألحد
أصحابه" :صانع املنافق بلسانك،
وأخلص ودك للمؤمن".

قال الإمام احل�سن املجتبى:
ر�أيت �أمي فاطمة قامت يف
حمرابها ليلة جمعتها ،فلم تزل
راكعة �ساجدة حتى ات�ضح عامود
ال�صبح ،و�سمعتها تدعو للم�ؤمنني
وامل�ؤمنات ،وت�س ّميهم ،وتكرث
الدعاء لهم ،وال تدعو لنف�سها
ب�شيء ،فقلت لها :يا �أماه مل ال
تدعني لنف�سك كما تدعني لغريك؟
فقالت :يا بني اجلار ثم الدار.

6

 من الطبيعي أن املؤمن ال حيب املنافق
بل يبغضه ويكرهه ،إال أن اإلمام يأمره
هنا بأن يصانعه بلسانه ،أي جيامله يف
احلديث ,ألن من األخالق احلميدة للمؤمن
أن ال يظهر كل الك راهية اليت حيملها يف
قلبه للشخص الذي ال يتوافق معه ،وإن
كان منافق اً ،فكيف إذا كان مؤمن اً؟ وقد
خيتلف املؤمن عن أخيه املؤمن يف أسلوبه
أو خلفياته أو عاداته أو ذوقه أو بعض
صفاته ،إال أن هذه الفوارق ليس من شأهنا
أن تسلب املؤمن الت زامه بالتعاليم ،فال
ينبغي للمؤمنني أن يتباغضوا بسببها،
ولذا أوصى اإلمام الصادق بإخالص الود
ودك للمؤمن" .أي
للمؤمن بقوله" :وأخلص َّ
عامله مبا هو مؤمن ،وأظهر حبك له بغض
النظر عن شكله ولونه ولسانه أو ذوقه أو
تربيته اخلاصة اليت ال منافاة فيها للموازين
اإلسالمية ,أما املنافق وهو الذي يبطن
الكفر ويظهر اإلسالم ،فإن اإلمام يوصينا
مبجاملته" :وصانع املنافق بلسانك" .فهذا
هو اخلط العـام لألخالق اإلسـالمية ،وهو
أن تتـحـدث وتتعـامـل مع الناس ,مؤمنهم،
ومنافقهم ،وكافرهم باحلسىن ،وإن كانت
هناك مستثنيات واقتضاءات خارجية يف
بعض املوارد تستدعي تقدمي األهم على
املهم ،فريجع فيها إىل مظاهنا .ولكن الذي
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جيب أن نفهمه يف اخلط العام هو أن على
املؤمن أن يكون مداري اً وإجيابي اً يف تعامله
وكالمه مع الناس حىت مع املنافقني،
فض الً عن الكفار .قد يقتضي األمر
باملعروف والنهي عن املنكر يف ٍ
مورد
ما موقف اً خاص اً ـ وذلك يرجع إىل تقدير
اإلنسان ومعرفته للحكم الشرعي إال أن
اخلط العام هو أن يعامل الناس باحلسىن،
حىت املنافقني ،عليه أالّ يُظهر هلم ما يف
قلبه من بغض ،بل يصانعهم بلسانه ،ألن
هذه من الصفات اليت كان أهل البيت
يأمرون هبا أتباعهم.
 الناس عموم اً  -فض الً عن
املؤمنني  -إذا كان فيهم احن راف فهو يف
الغالب احن راف سطحي يف بداية أمره ،ال
يلبث أن يزول تدرجيي اً إذا كان أسلوب
مناصحتهم حسن اً ,ولكنه يتعمق
بواسطة األساليب اخلشنة .وإن السلوك
احلسن يؤثر يف اإلنسان املنحرف تأث رياً
ويقوم احن رافه غالب اً ،ومن النادر
إجيابي اً ّ
أن ال يؤثر هذا األسلوب يف التعامل مع
األف راد خصوص اً إذا كانوا مؤمنني .ولذا
املهم ة
عندما نبحث يف بعض اجلوانب ّ
من تاريخ علمائنا املاضني(رضوان اهلل
عليهم) ،نرى أن هذا األسلوب من
األخالق يف تصرفاهتم هو الذي فسح هلم
الطريق ألن يبدعوا ما أبدعوه من أعمال
ضخمة قد خ لّ دها التاريخ ,أما الذين
مل يتوانوا عن إظهار ما يف قلوهبم حنو
هذا وذاك ،فإهنم مل يستطيعوا حتقيق ما
حققه أولئك الذين وصل هبم سلوكهم
األخالقي الرفيع إىل ما وصل .فإذا جتنب
اإلنسان املؤمن صغائر األمور وابتعد
عنها ،وأخلص وده للمؤمن ,وصانع
غري املؤمن من منافق أو كافر ،أمكنه أن
يقطع شوط اً يف هداية الناس ،فض الً عن
تقومي نفسه .وهذا معناه أننا لو تعاملنا

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

مع الناس هبذه الروحية ودارى كل ٍ
واحد
منا مائة منافق مث الً ،فأغلب الظن أنه
سيعود تسعون منهم إىل جادة الصواب
ومنهل اخلري شيئ اً فشيئ اً .وينبغي أن ال
يثنينا خت لّ ف الباقني ،كما ال ينبغي أن
نضحي بالتسعني  -ما دام لديهم هذا
االستعداد يف امليل حنو اهلدى  -بسبب
امتناع أولئك العشرة الباقني عن طريق
اهلدى والصالح.
 الناس عموم اً يُستمالون باللني،
وتؤلفهم ال رأفة ،وتن ّف رهم احلدة ,فإذا
استطاع اإلنسان كسب ود الناس
وأُلفتهم وعدم تنفريهم من نفسه ،أصبح
أكثر توفيق اً يف أموره وأعماله .حنن حنب
احللم ،وحنب الدفع باليت هي أحسن
وغريه من األمور احلسنة ،فهكذا اآلخرون.
مث الً :لو صدرت منا زلة ،فما الذي حنب
أن نكافأ به؟ هل سوى احللم والصفح؟
كذلك لو صدرت من غرينا تلك الزلة،
فإنه حيب الشيء نفسه ,حيب أن حنلم
ونصفح عنه .فينبغي لنا دائم اً أن حنب
لغرينا ما حنبه ألنفسنا ،ونظهر لغرينا
من أنفسنا ما نرجوه ألنفسنا من غرينا،
فاإلنسان عندما حتدث أموره كهذه,
ينبغي له أن يضع نفسه مكان غريه،
وغريه مكان نفسه .وإن طبيعة اإلنسان
كث رياً ما توحي إليه هذا اإلحياء السليب
جتاه غريه لتميد به عن جادة األخالق
احلسنة ,فإن مل حناول تغيري هذه الطبيعة
فسنبقى نتصرف مع الناس بشكل سليب
إذا وقعنا يف قضية مشاهبة ،لكن لو محلنا
األمر على حمامله احلسنة ـ لرؤيتنا له من
زاوية أُخرى ـ لوضعنا احللول املناسبة
حبسب ما تقتضيه نفوسنا اليت حتب اخلري
والصفح ،وال يتأتى ذلك إال إذا روضنا
النفس على التحلي باخلصال اليت حتلى
هبا أئمتنا األطهار وعلماؤنا األب رار.

وقد روي عن أهل البيت قوهلم" :من
اهتم نفسه ِأم َن خدع الشيطان" .فإذا أراد
اإلنسان أن يريب نفسه ،فعليه  -أوالً -
أن يتهمها دائم اً يف تصرفاته الشخصية،
وذلك بأن جيعل نفسه مكان غريه يف
كل القضايا ،وكذلك جيعل غريه مكان
نفسه ،ألنه يف كثري من القضايا حيكم
لنفسه بشكل ،ولغريه بشكل آخر ،يعين
القضية نفسها إذا وقعت له حيكم لنفسه
بشكل ينسجم مع غ رائزه وميوله ،وإذا
وقعت لغريه حيكم له بشكل آخر مغاير
ملا حكم به لنفسه.
 ال شك أن الناس غري متفقني يف
األذواق فضالً عن األخالق ،فينبغي ملن
يتعامل معهم أن يرتفع عن وضائع األمور،
وهذا األمر يتأكد بالنسبة إىل العلماء ورجال
الدين ,ألهنم مرتبطون ارتباطاً وثيقاً مع الناس،
فيكونون عرضة للمشاكل أكثر من غريهم،
فهناك من يعارضهم يف مسألة أو يردهم يف
رأي أو خيتلف ذوقه مع أذواقهم ،بل قد
يصل األمر إىل وجود من يواجههم بالسب
والشتيمة ،لغاية ما .فإن انشغل رجال الدين
هبذا وذاك ،ستتلف أعمارهم ,ويضيع تارخيهم
وجهدهم يف توافه األمور .لقد علمنا أئمتنا
أن نصانع املنافق بألسنتنا ـ فضالً عن ود املؤمن
ـ لنكون قادرين على تغيري اجملتمع ،فضالً عن
تربية أنفسنا .فاإلنسان إذا انشغل باألمور
الصغرية ،سوف لن يصل إىل األمور الكبرية
واملهمة .فاإلنسان ليس له عُمران يف هذه
احلياة ،فلو صرف عمره يف األمور اليت هي
أقل أمهية ،فإنّه سيُصرف بذلك عن األمور
ّ
نتأخر يف األمور املهمة
ما
مبقدار
و
املهمة،
ّ
يتقدم أعداؤنا فيها! والتوفيق فيما ذُكر حيتاج
إىل االستعانة الدائمة باهلل Qواالستعاذة به
من الزلل يف املنعطفات اخلطرية ،ويف الوقت
نفسه حيتاج إىل تركيز وجهد مع صرب ،فاهللQ
ال يقطع أمل من يأمل فضله.

قال الإمام علي زين العابدين:
مل يولد لر�سول اهلل من
خديجة على فطرة الإ�سالم
�إال فاطمة.
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ألنه قتل باجلملة..

قال الإمام مو�سى الكاظم:
ال يدخل الفقر بيت ًا فيه ا�سم حممد
�أو �أحمد �أو علي �أو احل�سن �أو
احل�سني �أو فاطمة من الن�ساء.
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العنف يف املنظور االجتماعي هو كل
إيذاء بالقول أو بالفعل لآلخر ،سواء أكان
اآلخر فرداً أو مجاعة ،من أجل السيطرة عليهم
عرب القتل أو التحطيم أو اإلخضاع ،ويف علم
عرف اإلرهاب بأنه كل
االجتماع السياسي يُ َ
تصرف أو سلوك بشري ينزع إىل استخدام
قدر من القوة القسرية مبا يف ذلك اإلك راه
واألذى اجلسدي واالستخدام غري املشروع
للسالح ولتقنيات التعذيب املخالفة حلقوق
اإلنسان األساسية اليت أق رهتا الش رائع السماوية
واملواثيق الدولية يف التعامل مع إدارة العالقات
اإلنسانية مبا يف ذلك االختالفات يف اجملاالت
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
هبدف حتقيق غايات يف تلك اجملاالت ت رتاوح
بني اإلخضاع والضغط والتهميش ،وقد يطال
آخرين غري مستهدفني ..اإلرهاب قد يكون
(فع الً) وقد يكون (رد فعل) ،ويف كلتا احلالتني
يستهدف من ورائه فرداً أو مجاعة هبدف إيقاع
الرعب والفزع يف نفوسهم ،وخطورة ظاهرة
اإلرهاب أهنا هتدد وجود اجملتمع والنظام العام
للدولة ،وهتتك أحكام الدين ،وتنهش قيم
اإلنسان .وحبسب منظمات دولية ،فإن ظاهرة
اإلرهاب اخلطرية كان أكثر ضحاياها من
الشيعة على مدى السنوات العشر املاضية.
يف الزيارة األربعينية املباركة للعام اهلجري
اجلاري تعرض الزوار إىل عش رات اهلجمات
اإلرهابية ،وقع ضحيتها املئات من الشهداء
واجلرحى ومجيعهم من املدنيني ،بعد أن
حالت قوات األمن الع راقية من وقوع عش رات
العمليات اإلرهابية األخرى من خالل فعاليات
استباقية ،ألقت فيها على عش رات التكفرييني
الذين كانوا خيططون لقتل ال زائرين ،وبعد
الزيارة األربعينية بثالثة أسابيع ،سقط أكثر
من مائة وعشرين من الشهداء واجلرحى من
املعزين يف حسينية سيد الشهداء وسط
قضاء (طوز خورماتو) .ويبدو أن "اجملاهد"
فج ر جسده على هؤالء الناس قد اختار
الذي ّ
"زمن اً مبارك اً" ،حيث كان املسلمون حيتفلون
بذكرى املولد النبوي (رسول الرمحة) ،علم اً
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بأن هذه املدينة الصغرية (طوز خورماتو)
قد استهدفها التكفرييون م رات عديدة ،وقد
احنصر هدف العمليات اإلرهابية على الشيعة
فقط ،وهو ما يدل على أن اجل رائم اليت ارتكبت
يف هذه املدينة بد وافع "طائفية" بامتياز.
مبوازاة ذلك ،شهدت مدينة كويتا
الباكستانية مأساة دامية ومروعة ،وهذه
املأساة تأيت يف سياق مئات األعمال اإلج رامية
اليت تستهدف الشيعة يف باكستان على
مدار سنوات طويلة واليت تبنتها تنظيمات
تكفريية ،األمر الذي دعا إىل إطالق مناشدة
املؤسسات واهليئات الدولية من أجل إغاثة
املواطنني الشيعة يف باكستان ,واعتبار منطقة
كويتا منطقة منكوبة ,لفداحة اخلسائر يف
تعرضت هلا على أثر
األرواح واملمتلكات اليت ّ
العمليات اإلرهابية األخرية ،إىل جانب تأمني
احلماية الدولية يف حال لزم األمر ،كما ح ّذ رت
منظمات جمتمع مدين السلطات الباكستانية
يتعرض
من تداعيات اهلجمات املتواصلة اليت ّ
هلا الشيعة ،سيما التصعيد الالفت واخلطري يف
عدد ونوعية تلك اهلجمات ّ
مؤخ راً ،فما يتب ينّ
متكررة
مما جيري يف باكستان أن هناك حماوالت ّ
جلر املسلمني الشيعة إىل اقتتال أهلي ،يطيح
ّ
مبنظومة السلم االجتماعي ونظام الدولة ،إىل
جانب اهلدف املرسوم إلحلاق األذى الشديد
بأتباع تلك الطائفة .ال سيما وإن من يتب نىّ
ذلك املخ طّط املشبوه جهات إرهابية املدعومة
(حمليّ اً وخارجي اً) معروفة للقاصي والداين ،وهو
ما يضع السلطات الباكستانية أمام مسؤولية
تتجس د يف محاية أمن وسالمة
جسيمة
ّ
مواطنيها الشيعة حتديداً ,ومحاية السلم األهلي
املستهدف بشكل عام .وقد دعت منظمات
إنسانية إىل ضرورة قيام احلكومة الباكستانية
بواجباهتا القانونية والتص ّدي ملثريي النع رات
املتطرفة ،ومالحقة
الطائفية من اجلماعات
ّ
األف راد والتنظيمات اإلرهابية املس لّ حة
والقضاء على حواضنها الداخلية ،إىل جانب
احملرضة
التص ّدي احلازم ّ
ملروجي اآلراء املتش ّددة ّ

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

على العنف.
مشكلة اإلرهاب التكفريي ال تنحصر
يف أح زاب أو حركات أصولية أو راديكالية
أو متطرفة أو إسالموية أو وهابية أو سلفية
جهادية ،وإمنا تتسع إىل ما هو أكرب ،فإن لب
مشكلة اإلرهاب التكفريي تكمن بأن هلا
أساس اً فقهي اً واضح اً وصرحي اً .حيث إن مصادر
تشريعه وأساسيات فقهه موجودة أص الً يف
كتابات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحممد
بن عبد الوهاب وآرائهم ،وهذه الكتابات
واآلراء مطبوعة ومنشورة ومتوفرة يف كل الدول
اإلسالمية وغري اإلسالمية بدون أي قيد أو شرط
تدرس
أو حىت حماولة تفنيد أو مناقشة ،وهي ّ
وتُدرس  -على أهنا املنهج السلفي الذي كان
عليه النيب وصحابته والسلف الصاحل  -يف
جامعات دول ومدارسها ومساجدها ،ويتم
تلقني األطفال على أن هذه اآلراء واملصادر
حتتوي على منهج الطائفة املنصورة ،الفرقة
الناجية ،أهل السنة واجلماعة ،أهل احلديث ،بل
احلقيقة هي أنه يكفي أي سلفي أن حيتج ب رأي
"فقهاء" هلم اعتبارهم عند ماليني املسلمني،
أمثال ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب،
حىت ميلك الدليل على ما يفعل أو يقول،
ومبجرد النظر إىل حمتوى رسائل اخلط السلفي
املتطرف وكتاباته حىت يتوفر الدليل على إن
لإلرهاب دين ...حيث ي رتكز اإلرهابيون يف
بنائهم العقائدي على فقه منظومة سلفية،
ومن أسس هذه املنظومة التكفريية ما يعرف
بـ(نواقض اإلسالم) اليت تصادر إميان اآلخر،
وتنطلق من تكفري الدولة واجملتمع ،ويف
مقدمة منظري السلفية التكفريية (أبو األعلى
املودودي) مؤسس اجلماعة اإلسالمية يف اهلند،
كما أن األعمال اليت قام هبا تنظيم القاعدة،
كانت ترمجة دقيقة إليديولوجيا (السلفية
اجلهادية) اليت تستند إىل مرجعيات تارخيية
كـإمام احلنابلة ،وابن قيم اجلوزية ،وحممد
بن عبد الوهاب ،ويتقاسم ابن تيمية وسيد
قطب مقام األب الروحي لـ"احلركات السلفية

اجلهادية" املعاصرة ،كما يعترب عبد اهلل ع زام،
وعمر عبد الرمحن ،وأمين الظواهري ،وأسامة
بن الدن ،وأبو حممد املقدسي من أبرز منظري
هذا التيار ،وقد أطلق أبو قتادة الفلسطيين
على مفهوم احلركة اجلهادية العاملية اليت تتمثل
عملي اً بـ(تنظيم القاعدة) بأهنا" :األمل" ،وإهنا
"حركة سلفية التصور والرؤى ..سلفية املنهج
والتدين".
ألن املوضوع هو قتل الناس املدنيني
باجلملة ،فالبد من احلديث عنه بوضوح،
فهل هناك شك بأن القاتل الذي نفذ جرميته
البشعة يف مدينة (طوز خورماتو) أو اليت
وقعت  -قبل أيام  -يف (الكاظمية وكربالء
واحللة وراح ضحيتها أكثر من مائة إنسان بني
شهيد وجريح) ،مل يكن مسيحي اً وال صابئي اً
وال إيزيدي اً وال يهودي اً وال شيعي اً وال كردي اً،
وبالتأكيد ،ال تركماني اً ،وال ملحداً ،وإن من
يقتل الناس (من الشيعة والسنة واملسيحيني
والصابئة واإليزيديني والعرب والكرد والرتكمان)
بتفجري جسده أو بالسيارة املفخخة منذ
عشر سنوات يف الع راق هو القاتل نفسه ال
غريه!! كما أن الواقع يتحدث باألدلة واألرقام
والصورة والصوت ،بأن الذين نفذ وا العمليات
اإلرهابية يف الع راق وأفغانستان وباكستان
وعم ان والرياض وطه ران واجل زائر
والقاهرة ّ
ونيويورك ولندن ومدريد واليوم يف مجهورية
مايل ،كانوا من السنة ،وهذا بالتأكيد ال يعين
– أبداً – بأن مجيع السنة كذلك ،فقد نال
بعض السنة من ظلم هؤالء اجملرمني وإرهاهبم،
لذلك فإن هذا ليس تعميم اً يف االهتام ،وإمنا
تشخيص حالة ،البد من تشخيصها ،ألجل
التعامل معها ومكافحتها ،ال سيما وإن
أعداد هؤالء املتطرفني يتجاوز عش رات اآلالف،
وتأكيداً ،فإن الكالم باملسميات الصرحية ما
هو إال حماولة حلفظ أحياء ينتظرون املوت ذحب اً
أو تفج رياً يف أية حلظة دون ذنب أو هتمة.

عن مو�سى بن القا�سم ،قال :قلت
لأبي جعفر الثاين :قد �أردت �أن
�أطوف عنك وعن �أبيك ،فقيل يلّ � :إن
الأو�صياء ال يطاف عنهم .فقال:
(بل طف ما �أمكنك ،ف�إنه جائز) .ث ّم
قلت له بعد ذلك بثالث �سنني� :إنيّ
كنت ا�ست�أذنتك يف الطواف عنك وعن
�أبيك ،ف�أذنت يل يف ذلك ،فطفت
عنكما ما �شاء اللهّ  ،ث ّم وقع يف قلبي
�شيء ،فعملت به .قال :وما هو؟
قلت :طفت يوم ًا عن ر�سول الل.
فقال ثالث م ّرات�( :ص ّلى اللهّ
على ر�سول اللهّ ) .ثم اليوم الثاين عن
�أمري امل�ؤمنني ،ث ّم طفت اليوم
الثالث عن احل�سن ،والرابع عن
احل�سني ،واخلام�س عن علي بن
احل�سني ،وال�ساد�س عن �أبي جعفر
حممد بن علي ،واليوم ال�سابع عن
جعفر بن حممد ،واليوم الثامن
عن �أبيك مو�سى ،واليوم التا�سع
عن �أبيك علي ،واليوم العا�شر
عنك يا �س ّيدي ،وه�ؤالء الذين �أُدين
اللهّ بواليتهم .فقال�( :إذن واللهّ !
تدين اهلل بالدين الذي ال يقبل من
العباد غريه) .قلت :وربمّا طفت عن
�أُ ّمك فاطمة .فقال( :ا�ستكرث
من هذا ،ف�إنه �أف�ضل ما �أنت عامله �إن
�شاء اللهّ ).
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احلرية  ..ال ضرر وال ضرار

عن �أبي ها�شم الع�سكري ،قال:
�س�ألت �صاحب الع�سكر (الإمام
احل�سن الع�سكري :مل
�ُسميت فاطمة الزهراء ؟
فقال( :كان وجهها ُيزهر
لأمري امل�ؤمنني من �أول النهار
كال�شم�س ال�ضاحية ،وعند الزوال
كالقمر املنري ،وعند الغروب
كالكوكب الد ّ
ّري).

10

احل���ري���ة ق��ي��م��ة إن��س��ان��ي��ة ع��ل��ي��ا ،وه����ي قضية
اإلنسان منذ أن وهبه اهلل احلياة ،فمن طبيعة
اإلن���س���ان حب��ث��ه ع��ن ح��ري��ت��ه ليضمن هب��ا حياته
وك���رام���ت���ه واع���ت���ق���اده مب���ا ي���ؤم���ن ب���ه ال مب���ا يُ��ك��ره
عليه ،ي��ق��ول اإلم���ام الشريازي( :اإلن��س��ان
ي��ول��د ح����راً ،وخي��ت��ار ط��ري��ق��ه بنفسه ،ول�لإن��س��ان
كامل احلرية يف إطار الدين والعقل من حيث
التصرف يف نفسه وم��ال��ه) .ومنذ ال��ي��وم األول
الذي صدع فيه رسول اهلل برسالة اإلسالم،
دعا الناس إىل االلتزام بوحدانية اهلل ،Qورفض
كل القيود واألغالل اليت تكبل حرية اإلنسان.
يقول( :احل�����ري�����ة يف ال���ن���ظ���ام اإلس��ل�ام����ي
كالقلب بالنسبة للجسد ،ففي اإلسالم أوسع
احلريات وأمشلها ،فاألصل يف كل شيء احلرية
إال احملرمات امل��ع��دودة ،واحلرية اإلسالمية هي
حرية إنسانية ،ترفع من شأن اإلنسان وتوصله
ملصاف املالئكة).
اص��ط�لاح��اً ،ف���إن احل��ري��ة م��ف��ه��وم ل��ه أب��ع��اد
انسانية شاملة ،أم��ا الدميقراطية فهي مفهوم
سياسي للحرية ،أي إن الدميقراطية تعبري حمدد
ل��ل��ح��ري��ة ىف األم����ور ال��س��ي��اس��ي��ة ،وإن احل��ري��ة أو
الدميقراطية قيمة منتجة بتوفرها تتوفر األنظمة
الضابطة ل��ل��دول��ة وال��ش��ع��ب ،ول��ي��س م��ن حمض
امل��ص��ادف��ة أن اجملتمع ال���ذي ي��ق��وم على أس��اس
احلرية أن ينتج سالماً اجتماعياً ،ورخاءاً مادياً،
ورق��ي��اً ف��ك��ري��اً ،وت��ق��دم��اً علمياً ،ومس���واً أخالقياً،
تعرف اإلن��س��ان على
يقول( :الدميقراطية ّ
اخلطأ وال��ص��واب ،وجتنبه األخ��ط��اء وال��ع��ث��رات،
وتأخذ بيده إىل الطريق السليم) .وكلما اتسعت
م��س��اح��ة احل��ري��ة هت��ذب��ت ال��ط��ب��اع ،وجت����ذرت يف
النفوس ضرورة التعايش والتشارك والتعاون ،ما
ينعكس إجيابياً على الدولة واجملتمع ،يقول:
(إن العمل للحياة ال يكون إال باحلرية ،فإذا مل
تكن حرية مل يكن عمل للحياة ،وإن احلرية
أساس البقاء مث التقدم ،واإلنسان إذا مل يكن
حراً مل يبق حياً فكيف ميكنه أن يتقدم).
وكما أن احلرية طريق لبناء دولة اإلنسان،
ف����إن ه��ن��اك ل��غ��ط يف ف��ه��م احل���ري���ة ومم��ارس��ت��ه��ا،
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وه��ذا اللغط اخلطري يتمظهر اليوم واض��ح��اً يف
امل��ش��ه��د (ال��دمي��ق��راط��ي) ل���دول تعيش تغيريات
س��ي��اس��ي��ة ،م��ث��ل ت��ون��س وم��ص��ر ول��ي��ب��ي��ا ،وأي��ض��اً
العراق ،حيث الغالب على املشهد املناكفات
واملماحكات والصراعات اليت انعكست سلباً
على مؤسسات الدولة واحلكومة وحياة الناس
وأم��ن��ه��م ورف��اه��ه��م ،وب��ال��ت��ايل ف���إن ه���ذه ال���دول
(ال��ف��ت��ي��ة دمي��ق��راط��ي��اً) مل تثمر م��ف��ه��وم��اً واض��ح��اً
للحرية حىت هذا اليوم ،فقد بدا واضحاً على
أع��م��ال معظم األح����زاب وال��ت��ي��ارات السياسية
وأق����واهل����ا أهن����ا ت��س��ت��ث��م��ر ال���دمي���ق���راط���ي���ة لتحقيق
م���ص���احل خ����اص����ة ،وإن ك���ان���ت ه�����ذه امل���ص���احل
ت��ض��ر ب��ال��ش��ع��ب ،وه����ذه األزم����ة (ال��س��ي��اس��ي��ة -
األخ�ل�اق���ي���ة) ه���ي األك���ث���ر ش��ي��وع��اً يف ال��ب��ل��دان
(ج��دي��دة ال��ع��ه��د ع��ل��ى احل��ري��ة) واألك��ث��ر خ��ط��راً
عليها ،بل هي الكارثة اليت جلبت وستجلب
الويالت على الشعوب حاضراً ومستقبالً .فإن
االحن��راف يف ممارسة احلرية والدميقراطية خطر
داهم طاملا حذرت منه كتابات عريقة يف الفكر
والسياسة واجملتمع ،وقد أعطى اإلمام الشريازي
هلذا املوضوع الشائك اهتماماً واسعاً يف معظم
كتبه اليت تناولت الفكر السياسي يف كلها أو
بعضها ،من هذه الكتب (فقه السياسة ج،1
ج ،2مم��ارس��ة التغيري إلن��ق��اذ املسلمني ،طريق
ال��ن��ج��اة ،ال��ص��ي��اغ��ة اجل���دي���دة ،ط��ري��ق ال��ن��ج��اة)،
يقول( :ب���ات���ت ال��ش��ع��وب يف ال���ب�ل�اد ال�تي
ت��س��م��ى ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ت��ع��رف ج���ي���داً ت�لاع��ب
الساسة مب��ق��درات ال��ن��اس ،وإهن��م ديكتاتوريون
يف أثواب مهلهلة من الدميقراطية ،وإهنا تعرف
إن م��ع��ظ��م ال��س��ي��اس��ي�ين إمن�����ا ي��ع��م��ل��ون ألج���ل
أنفسهم أكثر مما يعملون ألجل شعوهبم ،ولقد
أصبحت الدميقراطية جوفاء ،فلم تعد وسيلة
للحد من االستبداد ،بل آلة بيد املقتدرين ضد
املستضعفني) .ومن هنا فإن الدميقراطية عندنا
ال يكتنفها التخبط ف��ح��س��ب ,ب��ل ه��ي ال��ي��وم
م��رآة تكشف عن قصور فكري وسياسي يف
فهم الدميقراطية ،وهو ما يتضح جلياً يف صور
األزمات اليت تعم البالد ،ومنذ سنوات.

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين� :ص ـ ب  1921املنامة ـ البحرين
هاتف  17230236فاك�س17254690

اإلم���������ام ال������ش���ي��رازي مل حي���ص���ر االحن�������راف
يف مم��ارس��ة احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى مستوى
السياسيني ،بل أشار إىل إن هناك احنرافاً على
م��س��ت��وى ف��ه��م احل��ري��ة م��ن ق��ب��ل ع��م��وم اجملتمع،
يقول( :احل����ري����ة يف اإلس���ل���ام ه����ي ح��ري��ة
بناء وليست حرية ه��دم ،حرية تقدم وليست
ح��ري��ة س��رق��ة ث�����روات اآلخ���ري���ن ،ح��ري��ة ازده����ار
ول��ي��س��ت ح��ري��ة احن��ط��اط ،ل��ذل��ك ف��احل��ري��ة جيب
أن ت��ك��ون م��س��ؤول��ة ،وع��ل��ى ك��ل ف���رد أن يفهم
ح��دود احلرية املعطاة ل��ه ،وأال يتجاوزها ،وأال
ينتهك حريات اآلخرين ،وأال يضر مبصاحلهم،
فاحلرية يف غ�ير احمل��رم��ات ،ت��ك��ون على أس��اس
قاعدة ال ض��رر وال إض��رار يف اإلس�ل�ام) .كما
أن ال��وق��ائ��ع – خ��اص��ة يف ال���ع���راق – أك��دت
أن ه��ن��اك فئة ألبست ال��ف��وض��ى ل��ب��اس احل��ري��ة،
فهي تريد الفوضى ألهنا جتد يف الفوضى فرصة
ملمارسة عملها الالمشروع لتحقيق هدفها غري
امل���ش���روع ،وألن ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ال ت��ؤم��ن بشراكة
اآلخر ،ظلت متارس أعماالً هتدف من خالهلا
زع���زع���ة اس��ت��ق��رار ال���ب�ل�اد وإع���اق���ة ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��اء
احملرمة تلك مارستها
واالزده���ار ،وكل أعماهلا ّ
باسم اإلسالم مستخدمة وسائل "دميقراطية"،
بينما احلرية اليت جاء هبا اإلسالم ،واليت اتفقت
عليها األم��م املتقدمة ،ترفض ه��ذه األساليب
مبدئياً ،وم��ن مث فإهنا قننت ك��واب��ح متنع الفرد
م��ن االس��ت��س�لام لنزعة الطمع أو ال��ع��دوان أو
ال��ت��س��ل��ط ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ه��ي��ب��ة ال���دول���ة وس�لام��ة
اجملتمع ورفاهه ،يقول( :احلرية يف اإلسالم،
هي اليت يكون فيها اإلنسان حراً حقيقة ،فال
فوضى ،وال كبت صريح أو مغلق ،فاحلرية يف
اإلسالم مقيدة باألحكام الشرعية ،وإن احلرية
اليت مينحها اإلس�لام لألفراد ،ال تعين التعدي
على حقوق اآلخرين واملساس بكرامتهم بقول
أو ٍ
فعل ،فاجملتمع الذي يبغيه اإلسالم ،جمتمع
حر وطاهر ،الكل فيه آمن ،ال خيشى من أحد
على أحد).
ل��ي��س م���ن ش���ك أن احل���ري���ة امل��ط��ل��ق��ة ت��ق��ود
إىل فوضى مطلقة ،وبالتايل ال ب��د م��ن وج��ود

ض���واب���ط مل��م��ارس��ة احل���ري���ة ،ف��ي��خ��ط��ئ م���ن جيعل
احلرية مركباً يستبيح هبا كل شيء دون ضوابط،
كما خيطئ من جيعل مقاييسه الشخصية معياراً
يتصرف ىف ظالله كما يشاء ،فال بد من محاية
احل��ري��ة م��ن خ��ط��ر احل��ري��ة ال�ت�ي مي��ارس��ه��ا البعض
بطربقة خاطئة ،فاحلرية ألجل اإلنسان وليست
لإلساءة لإلنسان ،كما أن الدميقراطية من أجل
البناء ال من أجل تعطيل البناء واخلراب ،واحلرية
ألجل االستقرار االجتماعي وليست لتهديد
االس��ت��ق��رار ،والدميقراطية مم��ارس��ة ح��ق وليست
س�لاح��اً ض��د اآلخ����ر ،واحل���ري���ة أو ال��دمي��ق��راط��ي��ة
شجرة طيبة ال ت��ؤيت مث��اره��ا يف ظ��ل الفوضى،
سواء أكانت فوضى سياسية تربز عرب استغالل
السبل الدميقراطية أله��داف سيئة ،أو فوضى
دينية تتضح من خالل (أشباه الفقهاء) الذين
يفتون الناس دون علم فتكون فتاواهم مطية
يركبها اجلهلة واملتطرفون ،أو فوضى جمتمعية
ت��ت��ف��ج��ر م���ن خ�لاهل��ا ن���زع���ات (اهل���م���ج ال���رع���اع)
فتحيل ح��ي��اة اجمل��ت��م��ع إىل اض��ط��راب وخ���وف،
يقول امل��رج��ع ال��ش�يرازي( :السياسة ال�تي ختتزن
العلم واحلرية والرمحة من صميم العمل الديين".
مبيناً أن السياسة يف اإلس�لام مزيج من
العدل والقسط ،والفضيلة واإلدارة الرشيدة،
وحفظ حياة اإلن��س��ان وك��رام��ت��ه ،وإن اإلس�لام
يدعو إىل أالّ تراق قطرة دم دون حق أو هتان
كرامة أح��د ج��وراً أو يظلم إن��س��ان ،بل وحىت
ح���ي���وان) .وألمه��ي��ة ال��س��ي��اس��ة يف ب��ن��اء اإلن��س��ان
الصاحل ودولة الرفاه ،دعا اإلمام الشريازي إىل
التعمق بالعلوم السياسية ،يقول( :على
ال��س��اع�ين إىل ال��ت��غ��ي�ير وال���ب���ن���اء ف��ه��م ال��س��ي��اس��ة
ليتمكنوا من الشروع يف العمل ،وإ ْن َع ِم َل فإنه
ل��ن يتمكن م��ن االس��ت��ق��ام��ة يف أم���ره وإن جتلّد
وق���اوم ،ول��ن يتمكن م��ن ال��وص��ول إىل اهل��دف
املنشود ،لذا ينبغي على املؤمن العامل يف جمال
ال��س��ي��اس��ة أن يعكس أح��ك��ام اإلس��ل�ام وقيمه
اإلنسانية).

قال موالنا الإمام احلجة:
لوال ما عندنا من حمبة �صالحكم
ورحمتكم ،والإ�شفاق عليكم،
لكنا عن خماطبتكم يف �شغل مما
قد امتحنا اهلل من منازعة الظامل
العتل ال�ضال ،املتابع يف غ ّيه،
املُ�ضاد لربه ،املدّعي ما لي�س له،
اجلاحد حق من افرت�ض اهلل
طاعته ،الظامل الغا�صب ،ويف ابنة
ر�سول اهلل يل �أ�سوة ح�سنة،
و�سريدى اجلاهل رداءة عمله،
و�سيعلم الكافر عقبى الدار.
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السيدة الزهراء .. مواقف استثنائية
بعد شهادة رسول اهلل كانت السيدة
فاطمة الزه راء تعيش مع زوجها اإلمام
أمري املؤمنني يف أعلى م راتب اجلهاد من
أجل احلفاظ على اإلسالم والدعوة اإلهلية اليت
أسسها وأرسى دعائمها سيد البشر ،بعد
أن أصبحت مسؤوليتهما أكرب بعد رسول
اهلل ،فوقفت بوجه االستبداد واالحن راف،
وكانت تعترب موقف القوم بداية لل رتاجع
إىل اجلاهلية ،وحماولة لطمس حضارة اإلسالم
املتنامية ،فكان وقوفها هذا بداية اجلهاد
واالستشهاد الذي استمر مع أبنائها وذريتها،
فكان جهاد اإلمام احلسني سيد الشهداء يف
ك ربالء واستشهاده ،امتداداً للوقفة الفاطمية
اخلالدة بوجه االحن راف عن اإلسالم .يقول اإلمام
الش ريازي( :م واقف موالتنا الزه راء( بوجه
التسلط واالحن راف انعكست على صحتها
كث رياً ،حىت أصيبت جبروح عديدة بعد مدامهة
القوم بيتها الشريف ،وما تبع ذلك من كسر
ضلعها وإسقاط جنينها ،فكان ذلك سبب اً يف
استشهادها ،وهي يف الثامنة عشر من العمر).
جاء يف الروايات( :مرضت فاطمة الزه راء
مرض اً شديداً ،ومكثت أربعني ليلة يف مرضها إىل
فلم ا نعيت إليها نفسها ،دعت
أن توفيتّ ،
أم أمين وأمساء بنت عميس ووجهت خلف أمري
عم انه
املؤمنني وأحض رته ،فقالت :يا بن ِّ
قد نعيت إيل نفسي ،وإنين ال أرى ما يب إال
أنين الحقة بأيب ساعة بعد ساعة وأنا أوصيك
بأشياء يف قليب…) .وبعد أن مسع اإلمام أمري
املؤمنني وصاياها ومنها أن يتخذ هلا نعش اً،
وان ال يُش ِه د جنازهتا من ظلمها وسلب حقها،
وان تدفن لي الً وس راً… قال هلا( :من أين لك
يا بنت رسول اهلل هذا اخلرب ،والوحي قد انقطع
عنا ،فقالت :يا أبا احلسن رقدت ساعة ف رأيت
حبييب رسول اهلل يف قصر من الدر األبيض،
فلما رآين قال :هلمي إيل يا بنية فإين إليك
مشتاق .فقلت :واهلل إين ألشد شوق اً منك إىل
لقائك .فقال :أنت الليلة عندي وهو الصادق
ملا وعد واملويف ملا عاهد) .يقول( :بالرغم
من أن سيدة نساء العاملني فاطمة الزه راء
فارقت احلياة وهي بعمر قصري ،لكنها باقية
إىل ما شاء اهلل مدرسة لألجيال ،ومشعل نور
يكشف عن الزيف واالستبداد ،ويقارع الطغاة
الظاملني ،ويقف بوجه كل من يريد طمس معامل
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

هذا الدين احلنيف ،فاألمة تستلهم الدروس
والعرب من م واقفها وبطوالهتا ،كما تستلهم
الدروس والعرب من م واقف أبنائها املعصومني
ببطوالهتم ومحلهم مهوم اإلسالم ،حيث مثلوه
خري متثيل).
إن ت راث أهل البيت املوجود بني أيدينا
يتضمن منظومة قيمية ومعرفية متجددة
ختاطب العقل والروح ،وهو ت راث يتناول قضايا
الدين واإلنسان فض الً عن أنه عطاء علمي يثري
معارف البشرية يف خمتلف جماالت احلياة ،وقد
ضم هذا ال رتاث العظيم علوم اً ومسائل مل يتطرق
إليها أحد .ورغم تطور وسائل تبادل املعلومات
ما زال معظم اإلعالم اإلسالمي يتجاهل هذا
ال رتاث وأصحابه فض الً عن تغييبه لألحاديث
الشريفة اليت تتحدث عن فضائلهم.
والغريب أن هذا التجاهل وهذا التغييب يصالن
الذروة مع كل ما يتعلق بالسيدة الزه راء،
وهي فريدة النيب ،وزوجة من حتدثت الدنيا
عن علمه وعدله ،وهي أم سيدي شباب أهل
اجلنة اإلمامني احلسن واحلسني ،فض الً عن
أهنا كانت رفيقة الدعوة ،وراعية النيب ،وأم
أبيها ،وسيدة الفقه ،وامل ربية الكربى ،وقد كتب
التاريخ عن كل صفة من تلك الصفات الباهرة
صفحات مضيئة ،كما أن للسيدة الزه راء
خصوصية عند الباري ،Qومن يسمع أحاديث
السيدة الزه راء وأق واهلا ،ويعيها ويعمل هبا،
فإنه حيظى خبصوصية ومن زلة متميزة عند اهلل
 ،Qذلك ألن رضى السيدة الزه راء هو رضى
اهلل ،Qوغضبها وبغضها ،هو غضب اهللQ
وبغضه.
إن سياسة طمس فضائل بيت النبوة
انعكست آثارها – نوع اً ما  -على الذين
يعدون خدمة أهل البيت أزكى األعمال
وأفضلها ،فقد تكثفت معظم جهودهم على
رد أباطيل اآلخر س واء أكان خارجي اً أم تكفريي اً
أم جاه الً ،ويتضح ذلك من خالل ما يتناوله
املنربيون األفاضل يف جمالسهم املباركة ،حيث
ختتزل حياة السيدة الزه راء يف أحداث
حمددة ،وعلى الرغم من حمورية تلك األحداث
إال أن حاجة الناس للمعصوم لكل ما لدى
املعصوم ،وبالتايل فإن من الضروري تسليط
الضوء على اجل وانب األخرى يف حياة السيدة
البتول من خالل ق راءة تفصيلية ل رتاثها،

يقول املرجع الش ريازي( :كلنا نتحمل دين اً
جتاه السيدة الزه راء ،وجيب علينا مجيع اً أن
نبذل قصارى جهدنا ألجل الوفاء هبذا الدين.
وهذا األمر واجب على املسلمني فرداً فرداً ،وبال
استثناء ،ولألسف أن هناك أشياء كثرية للسيدة
الزه راء ينبغي أن يذكرها اخلطبـاء وأصحاب
املدائـح وامل راثي ويبينـوها ،إال أهنم مل يفعل وا،
فإن عليهم يف أيام ذكرى استشهاد أم األئمة
السيدة فاطمة الزه راء أن يذكروا األمور
اليت مل تذكر ،فيما ي رتبط مبصائب ومظلومية
الصديقة الطاهرة الزه راء البتول ،واليت
أثبتتها األحاديث والروايات).
إن العامل اإلسالمي اليوم يعيش ص راع اً فكري اً
وسياسي اً تتخلله مشاهد عنف مروعة ،وأساس
هذا الص راع املدوي هو الفصل بني من يتدين
باإلسالم وبني من يتخذه وسيلة للتسلط
والفساد يف األرض ،وحري جبميع املسلمني
اليوم استنقاذ أنفسهم من سوء أح واهلم وتردي
أوضاعهم ،وهذا االستنقاذ يكون من خالل
التزود من ت راث أهل البيت ،فلقد سعى
أئمة أهل البيت اىل الفرز بني احلكومات
اجلائرة اليت تدعي اإلميان باإلسالم وال تتدين
بأحكامه وبني اإلسالم الذي هو دين العدل
واحلرية ومكارم األخالق ،إال أن موقف سيدة
نساء العاملني – يف هذا املنحى  -له أمهيته
الرسالية االستثنائية ،يقول الفقيه ال راحل
السيد حممد رضا الش ريازي( :موقف الزه راء
كان حيظى بأمهية مضاعفة ألهنا هي اليت بدأت
حبل عقدة اخللط بني الدين وتصرفات احلكام
الظلمة ،فأنقذت اإلسالم من خطر الزوال ،لقد
قالت الزه راء باملوقف واللسان إن هؤالء
ال ميثلون اإلسالم والدين والنيب ،وهو من
امل واقف املهمة اليت فصلت بني املمارسات
اخلاطئة حلكام مسلمني وبني الفكرة النقية
لإلسالم ،فقد أشارت اىل أن هؤالء األشخاص
ال ميثلون الدين ،وإمنا هم حكام متخلفون
حكم وا اجملتمعات اإلسالمية باحلديد والنار،
وحنن إذ حنيي ذكرى الصديقة الكربى فاطمة
الزه راء فإننا حنيي هذه احلقيقة ،فهي
أعطت املقياس واحلد الفاصل بني الفكرة
والتطبيق ،وأنقذت اإلسالم من خطر التشويه
والزوال بسبب تصرفات احلكومات املنحرفة).
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