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

قال الر�سول الأعظم :فاطمة بهجة قلبي  ..فاطمة �أعز الربيّة ع َل ّي
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هناك  ..ما ينبغي أن يقال

العدد 187

العمليات الإرهابية التي تقع في بلدان العالم
تبنتها "تنظيمات �إ�سالمية" �أعلنت عن المدر�سة الفقهية
التي تنتمي �إليها ،وكتبها الفتوائية ،وف�ضائياتها ومواقعها
الإلكترونية التي تعلم النا�س �أحكام ال�صالة وال�صيام
والزكاة ،وتع ّلم النا�س �أي�ضاً قتل الآخر ،وقد �أعلنت هذه
التنظيمات �إماراتها في �أفغان�ستان والعراق وال�صومال .و�آخر
ما �أعلنت عنه من �أعمالها "الجهادية" ا�ستهداف �أكثر من
 12ح�سينية و 16منطقة �شيعية في بغداد وكركوك ،وذبح
المئات وتعليق ر�ؤو�س علماء على الم�آذن في �سوريا ،وقتل
�شيعة في باك�ستان.
المدر�سة الفقهية التي ينتمي �إليها الإرهابيون لي�ست
وليدة اليوم ،فهي مدر�سة لها عمقها التاريخي و�أ�صلها
الفقهي ،ويت�ضح ذلك من خالل "�أدبيات و�شعارات" تتبناها
المجموعات الإرهابية العاملة في العراق و�سوريا وغيرهما،
ومن خالل افتخارها ب�أ�شخا�ص ملأت تاريخ الم�سلمين
(ولي�س الإ�سالم) ب�صفحات �سوداء بغدرها وفجورها وحمراء
بدمويتها ووح�شيتها.
�إنهم ي�سمون �ألويتهم ب�أ�سماء �أ�شقياء انقلبوا على نبي
الإ�سالم� ،أو �سخروا من النبي الأكرم� ،أو ع ّيروا ال�صحابة
ب�صحبته� ،أو نب�شوا قبر حمزة و�شهداء �أحد� ،أو تنا�شدوا
الأ�شعار في هجاء النبي وكلفوا من يجمعها وو�ضعوا
له الجوائز� ،أو ا�ستهز�ؤوا بالحديث النبوي� ،أو قتلوا مئات
المهاجرين والأن�صار� ،أو هدموا الكعبة� ،أو فجروا بن�ساء
ال�صحابة وبناتهم� ،أو حرفوا القبلة� ،أو حجوا لل�صخرة بد ًال من
الكعبة� ،أو و�ضعوا الم�صحف ورموه بال�سهام� ،أو لعنوا �أمير
الم�ؤمنين على منابرهم �أكثر من ثمانين عاماً.
هناك من ي�صف الإرهابيين ب�أنهم "مجموعات متطرفة
م�سلحة" �أو "�صنيعة دول �أو �أجهزة مخابرات تعمل
ل�صالحها" ،ربما كل ما يو�صفون به �صحيح ،لكن الواقع
ي�ؤكد �إن الإرهابيين �أو�سع من ذلك ،فهم (مجتمع ديني) يعاد
ت�شكيله وتنظيمه من جديد ..ما يقال عن الإرهاب لي�س كل
ما ينبغي �أن يقال ،ما يعني �أن م�شكلة الإرهاب �ستظل جاثمة
على �أمن ال�شعوب وا�ستقرار الدول ،ال�سيما �أن فقه ه�ؤالء
الإرهابيين يبرر تفجير كل مكان وقتل �أي �إن�سان ،و�إن هذا
دينهم ،ف�إن للإرهاب دين.

الشهيد الشريازي  ..منجزاته أمانة
�سفره حافل بالعلم والعمل ،والفقه والفكر ،والنقد والتجديد،
والت�أ�صيل والتنوير ،والبناء والت�أ�سي�س ،واملواقف واملواجهة� ،سفر انطلق
من كربالء الإن�سان والنه�ضة وال�شهادة ،و�أ�شرق ب�إجنازات رائدة ،وختم
دامياً بذكرى حا�ضرة وم�سك ال�شهادة وخلودها� ،سفر تعددت حمطاته،
الفكرية واجلغرافية ،ف�أنتج مو�سوعة وكتباً ،ومن م�ؤلفاته( :مو�سوعة
الكلمة  26جزءاً)( ،خواطري عن القر�آن � 3أجزاء)( ،حديث
رم�ضان)( ،العمل الأدبي)( ،الأدب املوجه)( ،منابع الكلمة)،
(التوجيه الديني)( ،االقت�صاد الإ�سالمي)( ،ال�شعائر احل�سينية)،
(اال�شتقاق)( ،حكم متنوعة) هاجر من بلد اىل بلد ،ومن قارة �إىل �أخرى ،فواجه التحديات وتعامل معها بواقعية،
فهو ال يواجه �إال لينجز ،وجتاوب مع متطلبات احلا�ضر وتطلعاته ،وا�ست�شرف امل�ستقبل ،وا�ستقر�أ �أحداثه ،وعمل قبل
�أن يدعو غريه �إىل العمل ،وبادر ولو يف و�سط ال�صحراء ويف خ�ضم االبتالء والنا�س يف انكفاء ،فكان له يف كل حمطة
من حمطات هجراته بنيان ،وكل بنيان �شيده �أثمر �إجنازاً ،وكل منجز له واجه حتديات منها ما انق�شع يف حينه �أو
بعد حني ،ومنها ما يتفجر اليوم من جديد ،فهذا العراق ،وهذه ال�شام ،وتلك �أفريقيا وقلبها بالد النيل ،وال يخفى
ما يجري يف بلدان اخلليج .ومن بني هذا وذاك �إجنازات لل�شهيد الكبري يجب املحافظة عليها ،وتداعيات البد من
التعامل معها ،وحتديات ينبغي اال�ستعداد لها.
يف كربالء ،عند �سيد ال�شهداء ،ويف كل عام ،كان له موعد كبري ،مع جمهور نخبوي كبري من �شتى
بقاع العامل ،لالحتفاء مبولد �أمري امل�ؤمنني ،ويف كل مرة ،كان يقول ب�صيغ متنوعة�( ،إن علياً بلغ مرتبته الرفيعة،
علي
لأنه كان م�سلماً يطبق �أحكام الإ�سالم ،علي مل يكن �إال م�سلماً ط ّبق الإ�سالم على نف�سه ،ف�أ�صبح ّ
الع�صور ،و�إمام اخلالدين) .ولأنه كان مقتدياً باملع�صومني فقد كان دائباً على حث النا�س على االقتداء
فيقول( :من يعرتف بعظمة �أمري امل�ؤمنني ،يجب �أن يعي�ش كما عا�ش� ،سعيداً جميداً ،وميوت كما مات
�شهيداً للعدل والدين) .ولو مل يكن� صارم االقتداء بالإمام �أمري امل�ؤمنني مل يكن ليحظى بالت�أييد
الإلهي يف مواجهته املدوية للديكتاتورية ال�سيا�سية والتكفريية الدينية ،و�إجناز ما عجز عنه غريه ،ف�أجنز اهلل به فتحاً
ح�سينياً خالداً ،ف�أ�سمع العامل مظلومية �سيد ال�شهداء - لأول مرة  -ب�صوت اخلطيب اخلالد ال�شيخ عبد الزهرة
الكعبي ،من و�سط بغداد �إبان حكم الطاغوت .و�أي�ضاً ،وبعد معوقات مريرة وتهديدات خطرية �أمت اهلل على
يديه يف ال�شام فتحاً زينبياً عظيماً ،حيث ت�أ�س�ست �أول حوزة علمية على �أر�ض ال�سيدتني املقد�ستني احلوراء زينب
وال�شهيدة رقية .وكاد �أن يبد�أ ب�إزالة ركام التكفرييني عن �أ�ضرحة البقيع ال�شريفة وال�شروع ب�إعمارها لوال كيد
الأنانيني والعبثيني.
هذا كله بر�سم املحتفني بالذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاد الفقيه املجاهد والعابد الزاهد والعامل العلم والعامل
الورع واملفكر ال�شهيد �آية اهلل ال�سيد ح�سن احل�سيني ال�شريازي ،ف�آثاره مباركة ومنجزاته �أمانة ،و�إن �سريته
لي�ست للذكرى فقط ،بل لالعتبار واالقتداء.

العنف  ..سلوك مرضي
خالفاً ملا هو �شائع يف جمتمعاتنا ،ف�إن �ضرب الزوجة
من املحرمات ال�شرعية ،و�إن امل راد من قوله :Qﱫﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ
 ،كما يقول الإمام ال�ش ريازي :ﱫ ﭨ ﭩ
ﭪﱪ من ن�شز �إذا ارتفع� ،أي ع�صيانهن ،فك�أنها
ارتفعت عن حدها ﱫﭫﱪ من الوعظ،
بالن�صح والإر�شاد ،وما �أ�شبهها ،ﱫﭬ
ﭭ ﭮﱪ �إن مل يفد الوعظ ،وامل�ضاجع جمع

م�ضجع ،وهو حمل النوم وف را�شه ،وذلك بتحويل
الظهر� ،أو بعزل فر�شه عن فر�شها ،ﱫ ﭯﱪ،
ويف بع�ض الأخبار �أن ال�ضرب بال�سواك ،وال يخفى
�أن هذه امل راتب بالتدرج ،ﱫﭱ ﭲﱪ،
ومن املقرر يف ال�شريعة �أن الإطاعة الواجبة على
امل ر�أة ،لي�ست �إال عدم اخلروج بدون �إذنه وا�ستعدادها
لتلبية اال�ستمتاعات متى �أراد ،ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﱪ� ،أي ال تطلبوا ل�ضررهن طريقاً ،ب �إيذائهن
وعدم القيام باللطف والعطف املرتتب من الزوج ،بل
�ساحموهن ،فقد قال الر�سول� :إن من حق امل ر�أة
على الرجل �أن يغفر لها �إذا جهلت� ،إِنَّ َ
اهلل كَانَ َع ِل ّي اً
َك ِب رياً ،فال يتعال عليه �أحد بقوته َك ِب رياً ،فال �أكرب منه.
وقد و�صف من ي�ضرب �أهله ب �أنه (�شر الرجال).
ويقول� :إمنا الن�ساء �شقائق الرجال ،ما �أكرمهن
�إال كرمي ،وما �أهانهن �إال لئيم( :وروي �أن ام ر�أة معاذ
بن جبل قالت( :يا ر�سول اهلل ،ما حقّ الزوجة على
زوجها؟) ،قال� :أن ال ي�ضرب وجهها ،وال يق ّب حها،
و�أن يطعمها ّمما ي �أكل ويلب�سها ّمما يلب�س ،وال يهجرها.
�إن تطهري املجتمع من ظاهرة (�ضرب الزوجة) عملية
�إ�صالحية يقوم جناحها على عدة عوامل� ،أهمها:
�إ�شاعة مفاهيم تربوية وثقافة جمتمعية ،و�إج راءات
قانونية تعاقب من ميار�س العنف داخل الأ�سرة� ،سواء
�أكان العنف مادياً �أم معنوياً ،و�إن الو�صول �إىل جمتمع
يرى �أن العنف �سواء �أكان �ضد امل ر�أة �أو الرجل �أو
الطفل هو �سلوك مر�ضي و�إج رامي ،هدف نبيل يحتاج
�إىل عمل د�ؤوب و�صرب عظيم.
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حادثة بين جذمية

س :1يف حادثة بين جذمية ،وما فعله خالد
بن الوليد ،كيف ميكن أن نفهم اكتفاء النيب
األكرم بالرباءة من فعله :اللهم إين أبرأ
مما فعله خالد ثالث مرات؟
ج :1مل يُقم عليه احلد كما مل يقمه
على الفارين من الزحف ،فإن ح ّدهم كان
القتل أيضاً ،وغري ذلك ،مما يدل على أن
عمل الرسول الكرمي كان طبقاً للمصلحة
الكاملة لدين اهلل تعاىل.
س :2هناك من يرى أن اكتفاء الرسول
األعظم بالرباءة من فعله فقط ،كان من
باب القاعدة (تدرأ احلدود بالشبهات) ،هل
هذا صحيح؟
ج :2وجود املصلحة الكاملة لدين اهلل
تعاىل يف عدم إقامة احل ّد  -كما أشري إليه
يف اجلواب السابق  -ال يدع جماالً للتمسك
هبذه القاعدة على فرض صحتها هنا.
الغسل الصحيح

علي أن الغسل ال
س :أحد األخوة أشكل ّ
يكون صحيحاً إذا صب املاء من األسفل إىل
األعلى ،فما هو قولكم؟ وهل فعالً أ ّن هذا
خيالف قانون الطبيعة؟
ج :ليس يف الغسل نص  -كما يف
الوضوء  -على مراعاة الغسل من األعلى
إىل األسفل ،مما يشعر بأن املالك هو وصول
املاء إىل اجلسد بأية صورة كان.
التخيري يف الصالة

س :إذا سافرت إىل كربالء ،هل أستطيع
أن أصلي الظهر متاماً والعصر قصراً أو
بالعكس أم إذا صليت القصر ال أستطيع
الصالة متاماً؟
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ج :نعم ،يستطيع املسافر أن يصلي
إحدى الصالتني قصراً واألخرى متاماً يف
الفرض املذكور.
القيام قبل السجود

س :أثناء الصالة وبعد القيام من الركوع
مل أقف متاماً  ،فعدت قبل السجود ووقفت
حلظة مث هويت للسجود ،فهل عملي هذا
صحيح؟
ج :نعم.
صالة اجلماعة

س :يف صالة اجلماعة من يقتدي باإلمام
يف الركعة الثالثة أو الرابعة وال يقرأ شيئاً
سواء علم حبكم املسألة أم كان جاهالً -ماحكمه؟
ج :يف صورة اجلهل صالته صحيحة،
ويسجد سجديت السهو لرتك احلمد ،ويف
صورة العمد تبطل صالته.
صالة املسافر

س :أنا أسكن يف مدينة بغداد ،ولكن
والديت يف مدينة النجف األشرف ،كيف
أصلي إذا ذهبت إىل النجف األشرف؟
ج :إذا كان بلد الوالدة وطناً سابقاً
لك ومل تعرض عنه فتصوم وتصلي متاماً،
وللتفصيل يراجع كتاب (املسائل اإلسالمية)
حتت عنوان :أحكام الوطن واإلقامة عشرة
أيام .
الوسوسة يف الصالة

س :هل تعد قراءة اآلية (من سورة احلمد
مثالً) مرتني  -عرفاً  -وسوسة إذا كان قد
أتى هبا يف املرة الثانية بداعي الوسوسة أو

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

بسبب الوسوسة؟
ج :املرجع يف تشخيص ذلك العرف.
صالة املرأة يف املسجد

س :ما حكم صالة النساء يف املساجد،
وهل حتسب هلا فضيلة؟
ج :يف احلديث الشريف ما مضمونه:
مسجد املرأة بيتها ،ولكن لو كان خروجها
إىل املسجد ورجوعها منه بكامل احلجاب
والعفاف ،فاجلماعة يف املسجد أفضل
على األظهر ،ومعه يكون القول مبساواهتن
للرجال يف فضيلة املساجد واملشاهد أقرب.
الرتبع يف الصالة

س :2هل جيب على النائب إبالغ صاحب
املال بتخميس ذلك املال حلج النيابة عن أبيه؟
ج :2نعم ،يف فرض السؤال.
احلقوق

س :يتوفر عندنا يف األسواق جهاز استقبال
فضائي يدعى دينغل ،وهذا اجلهاز يقوم بفك
تشفري القنوات الفضائية العربية واألجنبية اليت
تطلب اشرتاكاً مالياً ملشاهدهتا ،فما حكم
شراء هذا اجلهاز واستعماله؟
ج :إذا ع ّد مثل ذلك عرفاً حقاً،
فاألحوط وجوباً مراعاته.
تأخر الزواج

س :هل جيوز الرتبع عند اجللوس من
السجدة يف الفرائض؟

س :لدي حاجة وطلبت حلها من
اهلل والنيب وأهل بيته ،وزرت األئمة،
وتوسلت هبم ،وطلبت منهم الشفاعة يف
قضائها ،وهي موضوع تأخر زواجي وفتح
قسميت وتيسري أمري ،فقد أثّر هذا األمر على
عملي ونفسييت وحيايت ،وأرى السنوات متر
ومل أتزوج ،أرجو إرشادي إىل عمل أو نذر
أو دعاء حلل هذه املعضلة؟

ج :جيب يف مفروض السؤال ختميسه
قبل الذهاب إىل احلج.

ج :املداومة على قول« :أستغفر اهلل ريب
وأتوب إليه» مائة مرة صباحاً ،ومائة مرة
مساءً ،وعلى قراءة القالقل األربعة صباحاً
ومساءً ،وااللتزام بصالة أول الوقت،
وحسن األخالق ،وطيب الكالم ،وخدمة
الناس بإخالص ..مفتاح حلل مثل هذه
املشكالت إن شاء اهلل تعاىل.

ج :جائز.
احلج باملال املخلوط باحلرام

س :املال املخلوط باحلرام الذي ال يعلم
صاحبه وال مقداره ،هل جيوز الذهاب به
إىل احلج؟

احلج النيابي واخلمس

س :1شخص تويف والده فاستناب االبن
حيج عن أبيه ،وعرف النائب بأن
شخصاً ّ
تركة امليت قد تعلق هبا اخلمس ،ومل خيرج
الورثة مخسها ،فما الذي جيب على النائب
فعله؟
ج :1جيب اخلمس يف املال  -يف فرض
السؤال  ،-فإما أن يدفعه النائب ويطالب
مبقدار اخلمس أو يدفعه املستنيب.

ولدت موالتنا فاطمة يف
جمادى الآخرة ،يوم الع�شرين
منها� ،سنة خم�س و�أربعني من
مولد النبي ،وكان ذلك بعد
مبعثه بخم�س �سنني ،كما روي عن
ال�صادقني .فاطمة حوراء
�إن�سية ،وكلما ا�شتقاق النبي
�إىل رائحة اجلنة كان ي�شمها،
فيجد منها رائحة اجلنة ورائحة
�شجرة طوبى ،وكان يكرث لذلك
�أي�ض ًا تقبيلها ،و�إن �أنكرت عليه
بع�ض ن�سائه ،جلهلها ب�شرف
حمل الزهراء.

ختميس البيت والسيارة

س :اشرتيت بيتاً وسيارة وبعض األشياء
مبال غري خممس ،ولكنين حباجة إىل البيت
للسكن فيه ،والسيارة أقودها للعمل ،فهل
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�إن ملوالتنا فاطمة الزهراء
مقام ًا عظيم ًا ومنزلة رفيعة ال
يعرفهما وال يدرك كنههما �إال
اهلل Qوموالنا ر�سول اهلل
وموالنا �أمري امل�ؤمنني وا�ﻷ ئمة
الهداة� ،أما باقي النا�س ف�إنهم
يعجزون عن معرفة ذلك .وعلى
امل�ؤمنني وامل�ؤمنات �أن ي�سعوا
يف خدمة موالتنا الزهراء،
ومن م�صاديق خدمتها االلتزام
بالأمرين التاليني :ا�ﻷ ول� :أن
يتع ّلموا منها الإخال�ص هلل تعاىل
يف كل عمل ،و�أن يكون عملهم
يف طريق موالتنا الزهراء،
ف�إن طريقها هو طريق اهلل.
الثاين� :إن اهلل تعاىل جعل
�أهل البيت� أنوار ًا ،فيجدر
بامل�ؤمنني وامل�ؤمنات كافة �أن
ي�ستفيدوا من هذه ا�ﻷ نوار ،و�أن
يعملوا على هداية ا�ﻵ خرين اىل
هذه ا�ﻷ نوار.

جيب علي أن أمخس البيت والسيارة؟

طالب هي األشهر بني القراءات؟

ج :بيت السكن يف مفروض السؤال
يصاحل عليه املرجع أو وكيله ،وأما السيارة
فإن كانت لالستفادة الشخصية فكالبيت
يصاحل عليها ،وأما إذا كانت للعمل
والتكسب ،فيجب إخراج مخسها .وملزيد
من التفصيل يف املسألة يراجع كتاب (املسائل
اإلسالمية).

ج :نعم ،فإن املشهور بني علماء التجويد
القراء سبعة ،لكنهم يعتمدون القراءة
هو :أن ّ
املروية عن حفص بن سليمان األسدي
الكويف ،عن شيخه عاصم بن أيب النجود
الكويف ،عن علي بن أيب طالب.

قضاء الصوم

س :امرأة مريضة مل تستطع أن تصوم شهر
رمضان ،وتقوم بقضاء الصيام طيلة السنة
شيئاً فشيئاً ،فهل عليها الكفارة أيضاً فيما إذا
كانت حالتها املادية ضعيفة جداً؟
ج :تستغفر اهلل تعاىل يف فرض السؤال.

كفارات اإلفطار

س :هل جيوز إعطاء االبن أو البنت
وأوالدها الفقراء من كفارات إفطار صيام
األم؟
ج :األم واألب واألوالد من واجيب
النفقة وال جيوز إعطاؤهم من الكفارات وال
اخلمس وال الزكاة.
الغناء

س :هل جيوز الغناء يف جمالس األعراس
والفرح واحلفالت اليت تقام هبذه املناسبات،
سواء كان ذلك للرجال أم النساء؟
ج :الغناء حرام ،نعم الغناء وحده واجملرد
عن آالت اللهو من طبل ودف وغري ذلك
ويف ليلة الزفاف فقط جائز.
القراءة األشهر

س :هل قراءة عاصم عن علي بن أيب
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كذب املنجمون

س :هذا النص املشهور( :كذب املنجمون
ولو صدقوا) ،هل هو حديث نبوي أم ماذا؟
ج :مل نعثر على مثل هذا النص ،نعم يف
الروايات ما يشري إىل ذلك ،أن التنجيم ال
يعتمد على أساس رصني ،مضافاً إىل أن اهلل
تعاىل ميحو ما يشاء ويثبت.
الرتغيب يف العبادات والطاعات

س :كيف نر ّغب اآلخرين يف أداء صالة
الليل أو ارتداء احلجاب وما شابه ذلك؟
ج :ينبغي استعمال أسلوب النصيحة
واإلقناع يف مثل هذه األمور ،واالستدالل
بالقرآن احلكيم وباألحاديث الشريفة اليت
تؤكد على نافلة الليل وتبينّ آثارها الطيـبة،
واليت توجب احلجاب على املرأة املسلمة،
وتتحدث عن ثواب االلتزام باحلجاب وعن
عذاب غري امللتزمة به ،وكتابا( :احلجاب
سعادة ال شقاء) و(رحلة يف القطار) مفيد
يف ذلك.
ادعاءات واهية

س :امرأة تدعي أهنا طرحية أحد األئمة،
ما هي حقيقة هذا االدعاء؟ وكيف نرد
عليها؟
ويرد عليها
ج :ال اعتبار مبثل ذلكّ ،
قول اهلل تعاىل :ﱫ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

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

ﮅﱪ احلجرات ،13/ومن عالمات
التقوى :عدم ادعاء ما ال جيوز ادعاؤه.
األحالم

س :كيف منيّز بني األحالم الصادقة اليت
تكون رسالة أو تنبيهاً لإلنسان وبني تلك اليت
تكون جمرد انعكاس لتفكري الشخص بسبب
الضغوطات اليت يواجهها يف النهار؟
ج :الرؤيا على قسمني :صادقة وكاذبة،
والصادقة هي اليت تتحقق يف اخلارج أو
يؤيّدها املأثور من احلديث الشريف ،وأما
اليت ال تتحقق يف اخلارج وال تكون مطابقة
ملا جاء يف املأثور فهي كاذبة ،والذي ينبغي
لإلنسان إذا رأى مناماً -1 :أن ال يقصصه
على أحد -2 .أن يعبرّ ه تعبرياً حسناً فإنه
يكون حسناً له -3 .أن يتصدق بصدقة
لدفع النحوسة والشر إن شاء اهلل تعاىل.
االستماع للموسيقى

س :هل ميكننا التبعيض يف مسألة االستماع
للموسيقى الكالسيكية ،أي غري اللهوية وغري
املطربة وذلك من خالل الرجوع إىل مرجع
آخر جييزها؟
ج :املوسيقى غري اللهوية حرام على
األحوط وجوباً ،فإذا كان هناك مرجع
جامع للشرائط يفيت جبوازها فيجوز الرجوع
إليه يف خصوص املسألة.
تفسري رواية

س :عندي استفسار حول كالم قرأته يف
أحد الكتب يتعرض آلثار األمساء احلسىن،
يقول عن امسي (الغين املغين)( :من ذكرمها
عشر مجع كل مجعة عشرة آالف مرة ،وال
يأكل حيواناً أغناه اهلل تعاىل عاجالً وآجالً،
وإن قرأ مع ذلك الفاحتة كذلك رزق الغىن

يقيناً) .السؤال هنا :هل يقصد باحليوان
مجيع اللحوم احلمراء والبيضاء؟ وهل يشمل
اجتناهبا كل ما يطبخ معها ،مثل املاء الذي
يطبخ مع اللحم مث يشرب أو يرش على
األرز ،وهل االجتناب خيص أيام اجلمع
فقط أم يشمل كل األيام خالل فرتة اجلمع
العشر؟
ج :يكره ترك أكل اللحم ،ففي احلديث
الشريف عن الرسول الكرمي أنه قال لعثمان
بن مظعون  -وهو الصحايب اجلليل الذي
أسلم بعد ثالثة عشر رجالً وهاجر اهلجرتني،
وشهد بدراً  -يف جواب على سؤاله حيث
أحرم اللحم
قال :يا رسول اهلل إين مهمت أن ّ
على نفسي ،أجابه الرسول الكرمي :ال تفعل،
فإين أشتهيه وآكله ،ولو سألت ربيّ يطعمنيه
كل يوم ،لفعل .علماً بأنه جاء يف األحاديث
الشريفة بأن من استمر على قراءة سورة
الواقعة يف كل ليلة ،وخاصة ليايل اجلمعة،
واستمر على قول( :أستغفر اهلل ريب وأتوب
إليه) ،يف كل يوم مائة مرة صباحاً ومائة مرة
مساءً ،وعلى قراءة السور األربع :الكافرون
والتوحيد والفلق والناس يف كل يوم ،وقراءة
آية :ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﱪ  27مرة بعد صالة الصبح وملدة أربعني
يوماً ،وقراءة سورة القدر  10مرات كذلك
بعد صالة الصبح ،وأخلص هلل يف صالته
وحسن أخالقه مع
وصيامه وخدمة اآلخرينّ ،
الناس وخاصة مع األوالد والوالدين واألهل
وسع اهلل عليه ،ورزقه من حيث
واألقرباءّ ،
ال حيتسب ،قال اهلل تعاىل :ﱫ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﱪ .الطالق2/و.3

�إن املع�صومني الأربعة ع�شر
هم حمور الكون والكائنات
ب�إرادة اهلل تعاىل ،وهم قطب
دائرة الإمكان ومركز رحى
الوجود� ،إذ عليهم تدور القرون
والأزمان واخللق والإيجاد
ب�شكل مطلق ،و�أما �سيدتنا
فاطمة الزهراء فهي املحور
لهذا املحور واملركز لهذا املركز،
وكلما كرث تو�ّسلنا وتوجهنا
�إىل اهلل Qبالزهراء،
وكلما كرث �سعينا وبذلنا املزيد
من اجلهود يف �سبيل الق�ضية
الفاطمية املقد�سة ،كرث قربنا من
هذا ال�سر الإلهي.
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

آخر ما تكلّم به نبيكم

من اجلدير باملر�أة �أن جت ّد
وجتتهد يف تع ّلم �أ�صول الإ�سالم
و�أحكامه و�آدابه وم�ضامينه
ال�سامية ،ثم ت�سعى يف هداية
الآخرين بقدر ا�ستطاعتها وبقدر
ما �أوتيت من الإمكانات ،وهذا
الأمر بحاجة �إىل الإخال�ص
وال�سعي ،والتح ّلي بالأخالق
الفا�ضلة ،واال�ستقامة يف �سبيل
ر�ضا اهلل ...Qا�سعني كثري ًا يف
تع ّلم العقائد ال�صحيحة ويف العمل
بالواجبات وترك املح ّرمات
والتح ّلي با�ﻷ خالق احل�سنة كما
�أراد ا�ﻷ ئمة املع�صومون،
وكنّ من ال�سابقات يف ذلك
حتى ت�ستطعن �أي�ض ًا �أن تهدين
نظرياتكن وتقمن برتبيتهن.
6


 أننت أيتها اﻷخوات عندكن
قدوات حسنة عديدة ،وأفضلهن
وأعالهن مقاماً موالتنا فاطمة
الزهراء وسيدتنا زينب الكربى.
هاتان االمرأتان العظيمتان يف تاريخ
اﻹسالم ،وإ ْن عاشتا كعيشة باقي
النساء ،لكنهما خري أسوة للنساء
كافة ،يف مجيع اجلوانب واﻷبعاد.
فموالتنا الزهراء خاضت مراحل
احلياة وعاشت فتاة وشابة وأُماً
وزوجة ومربية ،وكانت أيضاً أماً ﻷبيها .فاقرأن
سريهتا لتعرفن كيف كان تعاملها مع أمها
موالتنا خدجية الكربى ،ومع أبيها موالنا
رسول اهلل ،ومع زوجها موالنا اﻹمام أمري
املؤمنني .كما أهنا كانت أُماً لإلمامني
احلسن واحلسني والسيدة زينب الكربى والسيدة
أم كلثوم ،فكيف كانت تعامل أبناءها؟ كل
ذلك دروس من السرية العطرة لسيدة نساء
العاملني ،ويتعينّ على كل امرأة أن تتخذها
مناذج تطبّقها حبذافريها على حياهتا ،وطريقتها
يف العيش والتعامل مع ميادين احلياة .فاملرأة اليت
هلا أب وأم وزوج وأخ وأقارب وأرحام عليها
أن تتعلّم من موالتنا فاطمة الزهراء وموالتنا
زينب كيف تتعامل معهم .وهذا العمل هو
أفضل سبيل لنيل القرب من موالنا اﻹمام بقية
اهلل .وهذا ينطبق أيضاً على الرجل وليس
على املرأة فحسب ،فالرجل واملرأة وإن كانت
األحكام الشرعية اخلاصة هبما ختتلف يف بعض
املوارد ،ولكن يف مقام نيل القرب من اﻹمام
ال فرق بينهما .إال أنه مبقتضى بعض الروايات
سهل يف
وعمل املعصومني ،فإن اهلل Qقد ّ
اﻷحكام على النساء أكثر من الرجال ،وهذا
يعين أن آلية نيل مقام القرب من اﻹمامQ
للنساء أسهل من الرجال ،فإذا كانت النسبة
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املطلوبة من عمل الرجل اليت متكنه أن ينال
القرب من اﻹمام هي ستون باملائة مثالً ،فإن
نسبة املرأة هي أقل من الستني.
 جاء يف احلديث الشريف عن
اﻹمام الصادق :أكثر أهل اجلنة من
املستضعفني النساء .وقد يقول قائل :إن
عدد النساء يف الدنيا أكثر من عدد الرجال،
فمن الطبيعي أن يكون أكثر أهل اجلنة من
النساء .ولكن اﻹمام الصادق ولدفع
مثل ذلك االحتمال يقول يف تكملته حلديثه
الشريف :علم اهلل Qضعفهن فرمحهن.
بناء على ذلك ،فإن سبب كون أكثر أهل
اجلنة من النساء هو أن اهلل Qيعلم بأن املرأة
أضعف من الرجل يف أبعاد خمتلفة ،ولذلك
فهو Qيرحم النساء أكثر من الرجال
ويدخلهن اجلنة قبل الرجال .ولذا فالنساء
ينلن مقام القرب من اﻹمام أسرع من
الرجال .وقد جاء يف الكثري من الروايات
الشريفة أن موالنا رسول اهلل واﻹمام أمري
املؤمنني كانا يف آخر حلظة من عمرمها
الشريف يوصيان باملرأة كثرياً ،فقد قال
اﻹمام أمري املؤمنني ملا حضرته الوفاة يف
وصيته إىل اﻹمام احلسن :اهلل اهلل يف
النساء وما ملكت أميانكم ،فإن آخر ما
تكلّم به نبيكم أن قال اُوصيكم بالضعيفني
من النساء ....وهذا يدل على أن مراعاة
حقوق املرأة هلا مكانة وأمهية خاصة عند
أهل البيت.
 لقد كان اللني يف التعامل مع اآلخرين
من أبرز اخلصائص اﻷخالقية للنيب ،فلم
يكن تعامل النيب شديداً دوماً مع اﻷعداء
واملخالفني ،بل إذا أراد أحد أن يستجري
أو يشفع ﻷحد من األعداء كان يقبل
عدوه .لقد آذى ابن أُيب
ذلك ويعفو عن ّ
النيب كثرياً فأباح النيب(ص) دمه ،وعندما

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
�سورية ـ دم�شق �ص ب 11904
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رأى ابن أُيب أن النيب قد فتح مكة،
وأسقط أكرب معقل للكفار واملشركني مل جيد
أمامه سوى التسليم ،لذلك طلب من أم
سلمة ـ وكانت من سادات نساء مكة ومن
خرية زوجات النيب ـ أن تشفع له عند
النيب .وقد طلبت أم سلمة من النيب
أن يقبل شفاعتها بالعفو عن ابن أُيب .فقال
هلا النيب :إنه من ألد األعداء .فقالت
فاعف عنه) .فعفا
عفو ُ
له أم سلمة( :وإنك ّ
عنه .إن هذا التعامل من رسول اهلل
ال جنده عند أغلب احلكام .فمعظم احلكام
إذا عادوا شخصاً فإهنم ال يتنازلون عن
عداوهتم له ،معتربين تنازهلم مهانة هلم ،بل
إهنم ال يتنازلون عن أي فعل ،وال يرتاجعون
عن تنفيذه وإن كان حراماً ،فهم يعتربون
الرتاجع دليالً على الضعف .وأننت أيتها
اﻷخوات إن حتلّينت باللّني يف تعاملكن مع
أزواجكن وأبنائكن وأرحامكن وغريهم ومل
تتشبّثن مبا اختذتنه مسبقاً من قرار أو فعل
جتاه أي أحد ،فإن هذه اﻷخالق احلسنة
لكن رعاية أهل البيت وحمبّتهم.
ستوجب ّ
والوصول إىل هذه املرتبة الراقية حباجة إىل
تصميم حقيقي وقوي .إن احللم عن
اﻵخرين هو من اﻷمور املهمة اﻷخرى اليت
مت ّكن املتحلي هبا من نيل مقام القرب من
اﻹمام .احللم والصرب يف علم اﻷخالق
هلما معىن واحد مع فارق هو أن الصرب
حتمل ما يتعرض له اﻹنسان من مشاكل
خارجة عن إرادته كالذي يتعرض حلادثة
اصطدام فيتضرر بدنه أو أحد أعضائه فيتأمل
ويتأذى جراء ذلك ،فتحمله اﻷذى واﻷمل
يعد صرباً .أما إذا القى اإلنسان تصرفاً سيئاً
أو مسع كالماً بذيئاً من زوجته أو أبيه أو أمه
فتحمله ومل يرد
أو من أوالده أو من غريهم ّ
عليهم مبثل ما تعاملوا معه فصربه وحتمله هذا

يسمى حلماً.
 اُذ ّكر اﻷخوات بأن عليهن أن
يطالعن سرية موالتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا
زينب الكربى ليعرفن تعاملهما مع
اﻵخرين ،فموالتنا الزهراء وسيدتنا زينب
مع أهنما قد تعلّمتا اخللق الرفيع من النيب
ومن اﻹمام أمري املؤمنني ،لكنهما بذلتا
اجلهد أيضاً يف بناء نفسيهما ،وحتلّيتا
باﻷخالق احلسنة والرفيعة ومنها احللم
عن اﻵخرين .إذن فأننت أيتها اﻷخوات
حاولن أن تتأسني مبوالتنا الزهراء وموالتنا
زينب الكربى يف تعاملكن مع من يسيئ
إليكن حىت وإن كان لديكن القدرة على
الرد عليهم باملثل ،فال تقمن بالرد باملثل
بل حتلّني باحللم والصرب حىت يوجب هذا
اخللق الرفيع ل ُك َّن نيل القرب من اﻹمام،
وتشملكن رعايته ...ووصييت لكن أننت
أيتها اﻷخوات هي أن حتاول كل واحدة
منكن بقدر استطاعتها بأن تُسر موالتنا
الزهراء ،فعليكن أن تسعني يف ترسيخ
العقائد الصحيحة وتقويتها ،ويف حث
الفتيات على االلتزام باﻷحكام واﻷخالق
احلسنة ومجيع صفات الفضيلة ،وحاولن تربية
املزيد من اﻷخوات تربية سليمة وفق العقائد
واﻷحكام واﻷخالق اﻹسالمية اليت يريدها
اﻹمام .وال شك أن كل من تسعى يف
هذا اجملال ستنال حمبّة اﻹمام ورعايته
مبقدار ما تبذله من طاقاهتا وقدراهتا وعلمها،
تقصر وتتهاون فإهنا ستكون سبباً
وأما اليت ّ
يف تألمّ اﻹمام وأذاه .لذا جيدر باﻷخوات
أن يصممن تصميماً حقيقياً وأن يعاهدن
اﻹمام على االلتزام بـ(العقائد) و(اﻷحكام)
و(اﻷخالق احلسنة اﻹسالمية) ،وأن يقمن
بتشجيع نظرياهتن على االلتزام بتلك اﻷمور
الثالثة.

�سيا�سة طم�س ف�ضائل بيت
النبوة انعك�ست �آثارها  -نوع ًا
ما  -على الإعالم ال�شيعي،
فقد تكثفت معظم الفعاليات
على رد �أباطيل الآخر �سواء
�أكان خارجي ًا �أم تكفريي ًا �أم
جاه ًال ،وبذلك تختزل حياة
ال�سيدة الزهراء ب�أحداث
معينة .وعلى الرغم من حمورية
تلك الأحداث وانعكا�ساتها
اال�سرتاتيجية يف حينها و�إىل
يومنا هذا� ،إال �أن حاجة النا�س
للمع�صوم تبقى لكل ما لدى
املع�صوم ،وبالتايل ف�إن من
ال�ضروري  -ونحن نحتفل
مبولد عزيزة النبي وكرميته -
تفعيل و�سائل البحث العلمي
ال�ستك�شاف اجلوانب الأخرى
يف حياة ال�سيدة البتول من
خالل قراءة معرفية (نف�سية
وتربوية) لرتاثها ال�شريف،
لغر�ض بلورة الفكر واخللق
الفاطمي �إىل �سلوك على �أكرب
م�ساحة من املجتمع ،فيكون
حبنا لها كما يجب �أن
يكون.

احلادية والع�شرون /جمادى الآخرة1434/هـ

7

املرأة  ..واحلقوق األخرى

�أدرك �آية اهلل ال�شهيد ال�سيد ح�سن
ال�شريازي ما كان عليه �أن
يعمل ،وقد عمل! و�إنه وعى
ما كان يجب عليه �أن يقول،
وقد قال! وعرف �أن خري الزاد
التقوى ومقارعة الطغاة ون�صرة
املظلومني ،وقد جمع وا�ستزاد حتى
ا�ست�شهد! لكن ،و�إن كان "فقد
الأحبة غربة" ،يبقى على َمنْ بقي،
َمنْ �أحبه ،و َمنْ اقتنى مو�سوعاته
وكتبه ،و َمنْ �سي�شارك يف �إحياء
ذكرى رحيله الرابعة والثالثني:
ما الذي يجب عليهم؟! ف�إننا
جميع ًا به الحقون ،حيث يقول
�أمري امل�ؤمنني :الرحيل
و�شيك!!.

8

العنف ضد املرأة ليس مسة جمتمعات
دون أخرى ،وهو ليس حكراً على
اجملتمعات الشرقية أو املسلمة اليت كثرياً
ما تتهم بامتهان املرأة وإهدار كرامتها،
وقد أشار تقرير لألمم املتحدة  -صدر
مؤخراً  -إىل أن (العنف األسري ضد
النساء عادة منتشرة يف خمتلف بقاع العامل،
وال يستثىن من ذلك ال الدول النامية ،وال
الدول املتقدمة ،وإهنا عادة خترتق مجيع
الطبقات االجتماعية) .ومن املعلوم أن مثل
هذه االستنتاجات الدولية حتظى بأمهيتها
من خالل مشاركة منظمات دولية يف
إعدادها كمنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة
رعاية الطفولة ،ومنظمة األنشطة السكانية،
وغريها .ورغم تعدد تعاريف العنف إال أهنا
حتمل يف جمملها معىن واحداً هو :استخدام
القوة املادية أو املعنوية ضد اآلخر ،بغرض
اإلضرار به .ويتمظهر العنف غالباً عرب
سلوك أو فعل أو قول يتسم بالعدوانية،
يصدر عن طرف ،هبدف استغالل طرف
آخر وإخضاعه ،ال ميلك نفس املقومات
اجلسدية أو املعنوية أو االجتماعية اليت
تسمح له بدفع األذى أو العدوان عن نفسه.
ومبا أن الفئات االجتماعية وحىت األسرية
ليست متكافئة ،فإن األقوى غالباً ما يبيح
لنفسه العدوان على األضعف ،السيما أن
هناك ثقافية جمتمعية تربر هذا العنف.
مسألة (العنف ضد املرأة) تتعدى
االعتداء اجلسدي لتبلغ أشكاالً صامتة وخفية
من العنف ،واملرأة سواء أكانت زوجة أو
أختاً أو بنتاً تعنّف يف إطار سياق ثقايف جييز
تعنيف املرأة ،سواء أكان التعنيف يتحرك
وفق أعراف اجتماعية أو موروثات تربوية
أو ضغوطات العمل أو من منطلق "قبول
النساء" لواقع تعنيفهن ألسباب عديدة.
وتشري منظمات دولية تعىن بقضايا املرأة يف
العامل إىل أن  %50 -20من النساء ممن
مشلهن البحث ،تعرضن للضرب من الزوج،
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وإن أنواع العنف الزوجي ختتلف أشكاهلا
باختالف املستوى االجتماعي والدراسي
لألزواج ،ففي األوساط األقل حظاً
(اجتماعياً أو ثقافياً) يكثر العنف املادي،
بينما يف األوساط األكثر ثقافة ينتشر العنف
الرمزي والنفسي عرب التحقري والتجاهل
واإلهانة وزعزعة ثقة املرأة بنفسها .وجاء
يف دراسة ملنظمة الصحة العاملية ،أن واحدة
من بني كل أربع نساء ،تتعرض للعنف
من قبل أحد أفراد األسرة خالل حياهتا.
ويف السياق نفسه ،أثبتت دراسات تناولت
ظاهرة تعنيف النساء ،أن املرأة تكون أكثر
عرضة للعنف املادي (الضرب أو اإلكراه
على أفعال زوجية أو عائلية ،خاصة أو
عامة) .ومن "املفارقات الذكورية" اليت
أكدهتا دراسات جرت يف دول إسالمية،
أن األسباب االقتصادية هي من أهم دوافع
العنف الزوجي ،إ ْذ يتفاقم العنف يف حال
تفاوت الدخل بني الزوجني ،فال يرضى
الرجل أن يفوق دخل زوجته على دخله،
كما ال يعجبه أهنا ال جتين الكثري من املال
من عملها.
ويف ظل شيوع ظاهرة (تعنيف املرأة)
يربز السؤال األهم :هل فعالً قدر املرأة أن
تكون معنّفة وليس للرجل إال أن يعنّفها؟
يؤكد علماء النفس واالجتماع أن ال أحد
يولد عنيفاً بل يتغري إىل ذلك ،كما ال يولد
يرتب ليكون كذلك،
أحد خانعاً ،بل ىّ
فاإلشكال هو إشكال تربوي ،تربية يتلقاها
األبناء جتعل الرجل عنيفاً واملرأة ضحية
لعنفه ،تربية ال تقول لألبناء الصغار أن
العنف ضعف وعيب واحنراف ،وأن الكلمة
الطيبة أفضل وأوىف حلل املشاكل ،تربية
تغرس يف ذهن البنت أن ضرهبا حتمية
اجتماعية ودينية.
دعا اإلسالم إىل اللني والالعنف والرفق
واملداراة والعفو يف شىت اجملاالت ،وأكد
على جتنّب دواعي العنف وأسبابه الرئيسية

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

تؤدي إىل فساد العباد ودمار
اليت غالباً ما ّ
البالد .يقول اإلمام الشريازي( :حيث إن
اإلسالم يروم للبشرية سعادهتا األبدية اليت ال
تتحقق إال حتت ظالل اللني والالعنف ،فإنه
حي ّذر بشدة من أسباب العنف والبطش اليت
ال جتين البشرية منها سوى الويل والضياع).
إن من أبرز األسباب املولّدة للعنف الصفات
الذميمة اليت ورد النهي عنها كالغضب،
واحلسد ،والعصبية ،والبغي ،واحلقد،
والغيبة ،والنميمة ،والتنابز باأللقاب وما
أشبه ،يقول( :على رأس االُمور اليت
جتعل اإلنسان يفقد صوابه ،ويهوي يف
أوحال العنف ،ويتخبّط يف متاهاته هو
الغضب واالنفعال الشديد الذي غالباً ما
يسوق اإلنسان إىل اُمور ال حتمد عقباها).
فعندما يتخلى اإلنسان عن عقله ،ويرتك
للغضب أن يستويل على كامل قواه ،فإنه
جادة الصواب ،ويصل
يضل عن ّ
حينذاك ّ
يف هناية املطاف إىل نتائج سلبية ال حيصد
منها سوى اآلهات واحلسرات .يروى عن
اإلمام الباقرأنه قال :الغضب مجرة
من الشيطان توقد يف قلب ابن آدم ،وإ ّن
أحدكم إذا غضب امحّرت عيناه وانتفخت
أوداجه ودخل الشيطان فيه ،فإذا خاف
أحدكم ذلك من نفسه فليلزم األرض ،فإن
رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك.
يقول اإلمام الشريازي( :فضالً عن
احلقوق الشرعية اليت افرتضها الشارع
املق ّدس للزوجة على الزوج ،فإن هناك
حقوقاً اُخرى أكد عليها اإلسالم ،منها
مسألة الرأفة بالزوجة ،والعفو عن أخطائها،
والتعامل معها باليت هي أحسن ،فإهنا ـ كما
تعبرّ الروايات ـ رحيانة وليست بقهرمانة،
وهي أسرية املرء فال يليق هبا أن يكون
الرجل عليها جبّاراً ،ميتهن حقوقها ويبطش
هبا كيف شاء وكما يشاء) .وجاء يف
الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين:
وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اهلل جعلها

لك سكناً واُنساً ،فتعلم أن ذلك نعمة من
اهلل عليك ،فتكرمها وترفق هبا ،وإن كان
ح ّقك عليها أوجب ،فإن هلا عليك أن
ترمحها ،ألهنا أسريك ،وتطعمها وتكسوها،
وإذا جهلت عفوت عنها .ويقول رسول
اهلل :ومن صرب على سوء ُخلُق امرأته
واحتسبه أعطاه اهلل بكل ّمرة يصرب عليها
من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بالئه،
وكان عليها من الوزر كل يوم وليلة مثل
رمل عاجل ،فإن مات قبل أن تعينه وقبل أن
يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة
مع املنافقني يف الدرك األسفل من النار،
ومن كانت له امرأة مل توافقه ،وصرب على
ما رزقه اهلل ،وش ّقت عليه ،ومحلته ما مل
يقدر عليه ،مل يقبل اهلل هلا حسنة تتّقي
هبا النار ،وغضب اهلل عليها ما دامت
كذلك .وقد وردت روايات عديدة يف
اإلحسان إىل الزوجة وعدم اإلساءة إليها،
يقول :خريكم خريكم ألهله ،وأنا
خريكم ألهلي .وقال :أحسن الناس
إمياناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ،وأنا
ألطفكم بأهلي .وقد أكد اإلسالم على أن
يتعامل الزوج مع زوجته باللني والرمحة ،و
أن يرتك األساليب العنفية ،كما دعاه إىل
التغاضي عن أخطائها واملغفرة هلا ،وإ ْن
كانت الزوجة سيّئة اخللق ،فإن الالعنف
واللني يقوداهنا يف النهاية إىل الرتاجع حنو
اخلري واحملبة .يقول اإلمام الشريازي( :من
أبرز املصاديق اجلليّة الدالّة على أن اإلسالم
يذم العنف يف التعامل االُسري هي تأكيداته
ّ
الكثرية الداعية إىل عدم التجاوز على الزوجة
باخلشونة أو الضرب ،حيث إن التجاوز
بأي شكل من أشكاله يه ّد أركان االُسرة،
مبودهتا وصفائها ،وال خيفى أن
ويذهب ّ
للمداراة أثراً كبرياً يف حفظ النظام االُسري،
فاالُسرة اليت تسودها املداراة جتدها غالباً
ما تتجاوز املشاكل واملشاحنات ،وتعيش
بسالم وسعادة).

كان ال�شهيد ال�شريازي يحب ال�شعر،
وقد �ألهب ق�صائده جهر ًا باحلق �أمام
ال�سلطان اجلائر ،و�أ�شعلها ب�أدوات قرع
مناهج التكفري والظالم .فكان يرى
�أن (ال�شعر منطلق ال�شيعي ،طاملا له
نزيف �ساخن) ،نزيف تفجر يف رزية
اخلمي�س ،وتدفق عند �أعتاب باب بيت
بنت النبي .وما زال نزيف دماء الوالء
يتدفق هنا وهناك ب�سيارات مفخخة
و�أج�ساد انتحاريي ومرتزقة ممالك
التكفري والإرهاب ودول اال�ستبداد
والف�ساد ،وما زالت الدماء ت�صرب
وتنت�صر.
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استعادة حقوق املرأة

ا�ست�شهد �آية اهلل ال�سيد ح�سن
ال�شريازي بعد �أن ا�ستقرت
ثالثون �إطالقة غادرة يف ج�سده
املمتحن ب�آالم ال�سجون .ففي
/16جمادى الآخرة1400/هـ
كان ال�شهيد ال�شريازي يف
ت�أبني ال�شهيد ال�صدر ،يف
بريوت ،يف �آخر �ساعاته خاطب
احلا�ضرين قائ ًال( :علينا �أن نفهم
حقيقة املوت ،و�أن نفهم حقيقة
احلياة ،ثم ن�أتي ملحا�سبة �أنف�سنا،
هل نحن من الأحياء �أم �إننا
من الأموات؟ �أنتم جميع ًا عندما
اجتمعتم هنا ،ملاذا اجتمعتم� ،أي
قوة جمعتكم هنا ،هل �إن ميت ًا
جمعكم هنا� ،أم �إن �إرادة حية
قد جمعتكم؟ امليت املدرج يف
الأكفان يف بطن الأر�ض ال ي�ستطيع
�أن يحرك الأحياء ،ال بد �أن الذي
جمعنا يف هذا املكان حي تتفاعل
�إرادته معنا ،وتعمل معنا وفينا،
تلك الإرادة احلية تقول لنا ب�أن
فقيدنا لي�س ميت ًا ،ف�إنه ما زال حي ًا
له �أثره بدليل �أنه جمعنا يف هذا
املكان).
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ب���ن���ص���وص واض������ح������ة ،وأدل���������ة ق���اط���ع���ة،
وحجج باهرة ،وتطبيقات مألت صفحات
وأعز قدرها،
التاريخ ،أكرم اإلسالم املرأةّ ،
وأعلى شأهنا ،وب ّ��وأه��ا مكاناً رفيعاً ،وحمالً
ش��اخم��اً ،ف��ك ّ��رم��ه��ا ب��ن��ت��اً ،ح��ي��ث ق���ال ال��رس��ول
األعظم :إذا ج�����اء أح����دك����م ب��ش��يء
ألوالده ف��ل��ي��ب��دأ ب����اإلن����اث ق��ب��ل الذكور.
وقال :من ّفرح ابنته فكأمنا أعتق رقبة
من ولد إمساعيل .وقال اإلمام الصادق:
البنات حسنات والبنون نِ َع ْم ،واحلسنات
وكرمها
يثاب عليها والنعم مسؤول عنهاّ .
(أخ���ت���اً) ،فقد ورد أنه ك��ان ج��ال��س��اً يف
جم��ل��س��ه ،ف��دخ��ل��ت عليه ام����رأة ف��ق��ام إج�ل�االً
هلا ،وعظّمها ،وافرتش هلا رداءه ،فجلست،
وراح حيدثها ،ويصغي لكالمها ،وهو مقبل
عليها بكله ،ح�تى إذا ف��رغ��ت م��ن ال��ك�لام،
ودع��ه��ا النيب ،وس��ار
وق��ام��ت منصرفةّ ،
خطوات معها ،وهنا تقدم أحد األصحاب
ي��س��أل��ه ع��ن ه���ذه امل����رأة ال�ت�ي اس��ت��ح��ق��ت كل
هذا التكرمي منه ،فقال :إهنا أخيت من
الرضاعة ،إهنا شيماء بنت حليمة السعدية.
كرمها اإلس�لام (زوج���ة) ،وق��د رحل
كما ّ
رس����ول اهلل وه���و ي��وص��ي ب���امل���رأة خ�ي�راً،
وقد حذر من االعتداء والتجاوز عليها
وعلى حقوقها ،يقول الرسول األعظم:
اتقوا اهلل يف الضعيفني :اليتيم وامل��رأة ،فإن
خ��ي��ارك��م خ��ي��ارك��م ألهله .وأم���ا األم��ه��ات
ف��ي��ق��ول رس���ول اهلل :اجلنة حت��ت أق���دام
األمهات .وج����اء رض��اه��ن ب��ع��د رض���ا اهلل
 ،Qواإلح��س��ان إليهن ج��اء بعد عبادة اهلل
سبحانه :ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﱪ .كما ورد أن عقوق
األم م���ن أك��ب�ر ال��ك��ب��ائ��ر ب��ع��د ال���ش���رك ب���اهلل،
(وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل
اجلنة) .وقال :أكرب الكبائر الشرك باهلل
وعقوق الوالدين .وإن الرب لألم يتقدم على
ال�بر ل�لأب بثالث م��رات��ب! فقد ج��اء رجل
إىل النيب ،فقال :يا رس��ول اهلل من أبر؟
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قال :أمك .قال :مث من؟ قال :أمك.
ق��ال :مث من؟ قال :أم��ك .ق��ال :مث من؟
قال :أباك.
ي��ت��ع��ام��ل اإلس��ل��ام م���ع امل�����رأة (ال���زوج���ة)
ب��امل��ع��روف ،ف��ق��د قال :Qﱫ ﯢ
ﯣﱪ .ك��م��ا يقول :Qﱫ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱪ  .يقول اإلمام
أمري املؤمنني :دخل علينا رسول اهلل
وف���اط���م���ة ج��ال��س��ة ع��ن��د ال����ق����در ،وأن�����ا أن��ق��ي
العدس ،قال :يا أبا احلسن ،قلت :لبيك
يا رسول اهلل .قال :امسع مين ،وما أقول إال
م��ن أم��ر ريب ،م��ا م��ن رج��ل يعني إم��رأت��ه يف
بيتها إال كان له بكل شعرة على بدنه عبادة
سنة صيام هنارها وقيام ليلها ،وأع��ط��اه اهلل
تعاىل من الثواب مثل ما أعطاه اهلل الصابرين
وداود النيب ويعقوب وعيسى .يا علي ،من
كان يف خدمة العيال يف البيت ومل يأنف،
ك��ت��ب اهلل ت��ع��اىل امس���ه يف دي����وان ال��ش��ه��داء،
وكتب له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد،
وكتب ل��ه بكل ق��دم ث��واب حجة وعمرة،
وأع���ط���اه ب��ك��ل ع����رق يف ج���س���ده م��دي��ن��ة يف
اجلنة .يا علي ،ساعة يف خدمة العيال خري
م��ن ع��ب��ادة أل��ف سنة ،وأل��ف حجة ،وأل��ف
ع��م��رة ،وخ�ي�ر م��ن ع��ت��ق أل���ف رق��ب��ة ،وأل��ف
غ���زوة ،وأل��ف ع��ي��ادة م��ري��ض ،وأل��ف مجعة،
وألف جنازة ،وألف جائع يشبعهم ،وألف
ع���ار ي��ك��س��وه��م ،وأل����ف ف���رس ي��وج��ه��ه��ا يف
سبيل اهلل ،وخري له من ألف دينار يتصدق
على املساكني ،وخري له من أن يقرأ التوراة
واإلجنيل والزبور والفرقان ،ومن ألف أسري
أسر فأعتقها ،وخري له من ألف بدنة يعطي
للمساكني ،وال خيرج من الدنيا حىت يرى
مكانه من اجلنة .يا علي ،من مل يأنف من
خدمة العيال دخ��ل اجلنة بغري ح��س��اب ،يا
علي خدمة العيال ك��ف��ارة للكبائر ويطفئ
غضب الرب ،ومهور حور العني ،ويزيد يف
احلسنات والدرجات .ورغم هذا التكرمي
العظيم من اإلسالم للمرأة ،فإن حقوق املرأة

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

يف عدد من بلدان املسلمني مازالت حتكمها
ق��وال��ب ثقافية حت��ول دون تكاملها ،وليس
األمر حكراً على حقوقها اإلنسانية الطبيعية
يف احل��ي��اة وال��ع��م��ل وامللكية واالخ��ت��ي��ار ،بل
تتعداها إىل حقوقها السياسية كمواطنة تامة
العضوية يف نظام الدولة احلديثة.
ل���ل���م���رأة م���ك���ان���ة يف اإلس����ل���ام م���س���اوي���ة
ملكانة الرجل يف مجيع احلقوق والواجبات،
واألصل هو التساوي يف ذلك ،إال يف بعض
امل��س��ت��ث��ن��ي��ات ال��ت�ي ه���ي يف م��ص��ل��ح��ة ال��رج��ل
وامل��رأة كليهما ،فالرجل هو األب ،وامل��رأة
هي األم ،وهذا ال يعين الظلم حبق أحدمها،
ب���ل ه���و امل��ن��اس��ب خل��ل��ق��ت��ه��م��ا وع��واط��ف��ه��م��ا،
الرجل وامل��رأة متساويان أمام قانون اهللQ
يف كل الواجبات واحلقوق ،إال فيما استثناه
الشرع ،مما هو معروف يف الفقه اإلسالمي،
يقول اهلل :Qﱫ ﮞ ﮟ ﮠﱪ.
ي����ق����ول اإلم��������ام الشريازي( :ب��ع��د
تكرم امل��رأة وتعظم
امل��أث��ورات الشريفة ال�تي ّ
ق����دره����ا وم���ك���ان���ت���ه���ا ،وه�����ي ب��������اآلالف ،أال
حي��ق للبنت أن ترفع رأس��ه��ا مش��وخ��اً يف ظل
اإلس�لام؟ فهل هناك حيف واق��ع عليها؟..
أال يفهم من هذا أن البنت معززة مكرمة يف
ظل اإلس�لام؟ بل هي املفضلة يف كل هذه
األحاديث الشريفة؟ فهل هنالك جمتمع غري
اإلس�لام مينحها هذا الشرف وه��ذا التكرمي
الذي ال يعرف احل��دود؟!) .ويقول املرجع
الشريازي( :مل يتجاهل اإلسالم كرامة
املرأة واختيارها حىت يف جمال الطالق ،فقد
ترك هلا اإلرادة كاملة قبل الزواج ،واحلرية
يف أال ت��ت��زوج إال ب��ش��رط أن ت��ك��ون وكيلة
عن الزوج يف الطالق ،فيصبح هلا هذا احلق
ك��م��ا ل���ل���زوج ،ول��ك��ن��ه م���ع ذل���ك ي��ش��ج��ع يف
خطه العام على الزواج ،ويقول للمرأة :أنا
أضع أمامك طريق احلياة السعيدة حىت مع
كون الطالق بيد الرجل ،ولكن يف الوقت
نفسه ،ولكي ال تشعري باإلجبار واإلكراه،
ال أجربك على شيء ،وبإمكانك أن تضعي

هذا الشرط قبل الزواج).
إن حقوق امل��رأة حقوق إنسانية طبيعية
تكوينية قبل أي اعتبار آخ��ر ،فهي حقوق
أصيلة وحقيقة ذات��ي��ة وليست اع��ت��ب��اري��ة أو
موضوعة أو مكتسبة ،فليس حق احلياة وحق
التعلم وحق العمل وحق اختيار الزوج وحق
املشاركة السياسية ،باحلقوق املكتسبة أو
املتعارف عليها ،أو أن مدار شرعيتها الرجل
أو ال��واق��ع اخل��ارج��ي ،كما أن حقوق امل��رأة
ليست هبة املخلوق ،بل هي هبة اخلالقQ
ال��ذي خلق ال��زوج�ين الذكر واألن��ث��ى ،كما
أن حقوق اإلنسان تعبري عن وجوده ،الذي
من خالله حييا ويُنتج ويتكامل ،وال ميكن
أن نتصور إنساناً متكامالً فيما لو مت حرمانه
من أي حق من حقوقه ،وأيضاً ،فإن نظام
احلقوق والواجبات اإلنساين يستند إىل نظام
التكامل بني امل��رأة وال��رج��ل ب��دون خصومة
أو إقصاء بينهما ،ل��ذا فمن غري املوضوعية
حت��وي��ل قضية ح��ق��وق امل����رأة وك��أهن��ا ص��راع
أُنثوي  -ذكري على صالحيات.
إن ب���ن���اء احل����ي����اة ال مي���ك���ن أن ي���ت���م إالّ
وف��ق قواعد التكامل ووف��ق آليات التكامل
ب�ي�ن ال���رج���ل وامل������رأة ،وال��ت��ك��ام��ل ه���و املنتج
ل��ل��م��س��اواة ،وال ح��ي��اة وال ح��ض��ارة إنسانية
دون اعتماد تكاملهما يف ال��دور والوظيفة
اإلن��س��ان��ي��ة ،وب��ال��ت��ايل ف���إن ح��ق��وق امل�����رأة ال
مناص منها ،والب��د من العمل الستعادهتا،
وع���ل���ى امل������رأة أن ت���ب���ادر إىل حت��ق��ي��ق ذل���ك،
يقول اإلم���ام الشريازي( :ميكن للمرأة
أن ت��ن��ش��ئ مج��ع��ي��ات ل��ل��دف��اع ع��ن حقوقها،
�����ن حب���اج���ة إىل
وإرش��������اد ال���ن���س���ـ���اء ال����ل����وايت ه َّ
ال��ت��وج��ي��ه واإلرش��������اد ،وم���ـ���ن امل���ه���م أن هتتم
ه��ذه اجلمعيات أي��ض��اً حب��ل املشكالت الـيت
تعاين منها النساء يف خمتلف نواحي احلياة
االجتماعية والعملية واألسريـة).

من بيان الإمام ال�شريازي
الراحل(�أعلى اهلل مقامه) يف
ت�أبني ال�شهيد ال�شريازي:
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ورد
يف احلديث ال�شريف :ما منا
�إال م�سموم �أو مقتول .هكذا
�أولياء اهلل ،ف�إنهم يجاهدون
يف �سبيل اهلل ،وعاقبة املجاهد:
املوت بال�سم �أو بالقتل ،والأخ
العالمة ال�شهيد ال�سيد ح�سن
لي�س �أول ال�شهداء ،ولن يكون
�آخرهم ،فهذه هي قافلة الذين
ينذرون �أنف�سهم هلل وتكون عاقبة
�أمرهم املوت يف �سبيله ،ولكن
ال�شهادة عندنا فخر واعتزاز ،ف�إن
القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل
ال�شهادة.
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الشهيد الشريازي  ..فكر إنسان وحياة
يرى املفكر الشهيد السيد حسن الشريازي
أن ليس لإلنسان حتقيق وجوده إال من خالل
العقيدة ،فإن الرساالت السماوية اليت أنزهلا اهلل
إمنا جاءت إلحياء النفوس والعقول ،وإن اإلميان
باهلل حقيقة جارية يف طبائع املوجودات كلَّها مبا
فيها اجلمادات ،فما من خملوق إالَّ وقد اهتدى
إىل اهلل ((ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث
هدى)) .وإن العقيدة باهلل أهم املعارف اإلنسانية
عامة ،وأعظم النعم بعد الوجود ،وإن نكسة
البشرية كانت ومازالت نتيجة تبنّيها ثقافات
معادية للعقيدة ومنهجيات خمالفة للفطرة اليت
خلق اهلل الناس عليها .يقول( :اإلنسان الذي
حيمل معرفة العقيدة إنسان خالد ،ال يُنسى
وال يتضاءل ،ألن العقيدة كشفت له أبعاد
نفسه وأغوارها وطاقاهتا وصالهتا ،وتربط كيانه
مع موجودات الكون) .مشرياً إىل أن (األمة
الناهضة اليت تريد أن تعيش بكرامة وسيادة
وحرية ،ال بد هلا من االلتزام بالعقيدة اليت
تعصمها من الوقوع يف مهاوي الضالل وقبضة
االستعباد ،وال بد لثقافتها من أن تكون مرتكزة
على القرآن ليضيء هلا سبل احلياة).
كان يرى أن الصراع أمر حمتوم على
اإلنسان ،سواء أكان صراع اإلنسان مع نفسه
أو مع قوى الشر والظالم ،وأن البد لإلنسان
أن يكتوي بلهيب هذا الصراع حىت يظهر
معدنه ،فإما أن حيرتق بنار الصراع فال يكون
أكثر من وقود ابتداءً ومآالً ،وإما أن يكون حراً
يف دنياه ليكون سعيداً يف أخراه ،ولن يكون
حراً يف دنياه إال إذا أدرك حقيقة إقرار النيب
مبا حكم به العقل ،وإقرار العقل مبا حكم به
النيب .يقول( :اإلنسان مل يخُ لق يف هذا
الكون للراحة ،غداً سنموت وخنلد إىل الراحة
األبدية ،أما اليوم فعمل ،وعلينا أن نتغلب بوعينا
ومبعرفتنا على كل األشياء كي تنتصر فينا جتربة
الروح املدفونة يف هذا اجلسد على املادة) .من
هنا فقد بذل جهداً كبرياً يف تنمية قدرة
املؤمنني على ضبط سلوكياهتم على (تقوى
اهلل) ،ونفع اإلنسانية مجعاء ،فـﱫ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﱪ .وإن (خري الناس من نفع الناس).
اهتم بتاريخ الفكر البشري ،وما محله
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

مل يبعده نبوغه الفقهي ،ودرا�ساته التاريخية،
وتنقيباته الرتاثية ،واهتمامه التوثيقي احلديثي
املو�سوعي عن ولوج ف�ضاءات الفكر الإن�ساين املرتامية
الأطراف ،فانطلقت ر�سالته من العقيدة ،ومتحورت
حول الإن�سان ،را�سم ًا طريق اخلال�ص (الإميان – احلرية
– العلم – الأخالق  -الإتقان) ،فحمل ر�سالته من
�أجل الإن�سان واحلياة ،حتى م�ضى �إىل اهلل �شهيد ًا.

هذا الفكر من تساؤالت كربى،
وحماوالت عديدة (فاشلة وناجحة)
لإلجابة عن تلك التساؤالت ،ومن
خضم صراعات الفكر وتناقضاته،
وأزمات الواقع واحنرافاته ،رسم
خط اخلالص ،الذي يبدأ بتشخيص
األزمات ومواجهتها حبلول جذرية ،مبيناً
أولويات احللول اليت تبدأ من إعادة إنتاج
اإلنسان ،وإصالح بنائه اإلمياين ،وتقومي
أفكاره واالرتقاء هبا ،فلفت األنظار يف دروسه
وحماضراته إىل قضية األخالق اليت هي جوهر
اإلسالم ،واليت يقول عنها :إمنا بعثت ألمتم
مكارم األخالق ،مبيناً ضرورة وضع آليات
علمية لتحويل مكارم األخالق إىل تطبيقات
عملية تتجلى يف جوارح اإلنسان وواقع اجملتمع،
السيما أن األخالق ليست فقط دينية ،بل
هي قناعات عقلية ،وشكل من أشكال الوعي
اإلنساين الذي حيرك سلوك األفراد واجملتمعات،
وخاصة اجلوانب املطلقة والثابتة فيها ،كالعدل
واحلرية واملساواة ،واليت هي قيم إنسانية عليا
متثل املرجعية الثقافية العامة للشعوب ،واليت من
املمكن أن تكون سنداً قانونياً تستقي منه الدول
األنظمة والقوانني ،من أجل بناء اإلنسان الصاحل
وإنتاج الدولة العادلة ،مشرياً إىل أنه وكما
أن ثقافات الشعوب مستمدة من قيمها ووعيها
األخالقي ،فإن الدين هو املنبع الرئيس لألخالق،
وبالتايل فإن الدين أساس قيم الشعوب وثقافاهتا.
ويف سياق إعادة إنتاج اإلنسان ،يرى أن
اإلنسان لن يكون صاحلاً إال بالعلم واحلرية،
فـ(عامل ينتفع بعلمه أفضل من سبعني ألف
عابد)( .ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل
حراً) ،يقول( :وضع النيب األكرم حرية
الفرد ورسالته يف كفيت ميزان ،مث رجح كفة
حرية الفرد إىل حيث تكون رسالته داخلة يف
جمال حرية الفرد فـﱫ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱪ.
وبني أن األمة املهزومة هي (أمة فاهتا
التفكري ،فاندفعت بال هدف وال اجتاه ،حيث
إهنا رأت األمم املتحررة تندفع ،ومل ترها تفكر،
فحسبت أن عليها أن تندفع فحسب) .مبيناً
أن اإلميان واحلراك االجتماعي احلر الفاعل مها
اللذان يوفران الفرصة للكفوئني من رجال

ونساء لتقدم الصفوف واملشاركة بفاعلية يف
خدمة العباد وإعمار البالد ،حيث إن تصدر
الكفوئني يرسخ ثقافة (إتقان العمل) ،وهذا
إجناز إمياين وأخالقي يتماهى مع قوله:
إذا عملت عمالً فأتقنه .فضالً عن أنه إجناز
تنموي وخدمي له أمهية كربى .على النقيض
من ذلك ،فإن اجملتمعات اليت تبتعد عن أحكام
اهلل ،وال تسمح باحلراك االجتماعي احلر ،فإهنا
تفتح اجملال لغري الكفوئني ليأخذوا مواقع عليا
(ال يستحقوهنا) يف مؤسسات الدولة واجملتمع،
وهو ما ينتج واقعاً يعيق بناء اإلنسان والدولة،
فإن (أنصاف :الفقهاء أو املثقفني أو املتعلمني
أو الرجال) يسعون إىل هتميش أهل احلكمة
وأصحاب الكفاءات ،فضالً عن أهنم يشوهون
قيم اإلميان والعدالة والفضيلة واملساواة ،وهم
هبذا املناخ يربرون بقاءهم وبقاء أمثاهلم يف
مواقع مؤثرة يف الدولة واجملتمع ،ويف هذا
خطر داهم ،يقول الرسول األعظم :من
استعمل رجالً على عشرة ،ويف تلك العشرة
من هو أفضل منه ،فقد خان اهلل ،وخان
رسوله ،وخان املؤمنني.
إن مشكلة عموم املسلمني تكمن يف إخفاء
األزمات ورفض االعرتاف بالواقع املرير ،حىت
أصبح التسويف هو سيد املوقف ،والتجميد
هو سيد القرارات ،بذريعة أن الزمن حيل
املشاكل من دون جهد يُبذل ،أو أن عامل
الوقت يتكفل بطيها يف عامل النسيان .إن
السبيل إىل إخراج املسلمني من أزماهتم احلالية
يتوقف على إعادة قراءة التاريخ قراءة واقعية،
بعيدة عن اليأس القاتل والتفاؤل احلامل ،وإن
من أولويات اإلصالح ،االطالع على سري
العظماء ،وتأمل مواقفهم ،وقراءة منهجياهتم
يف بناء ذواهتم واالرتقاء بأنفسهم ،وهبذا فإن
حركة اإلصالح ستنطلق  -كما ينبغي  -من
إنسان صاحل ،ميتلك علماً وافراً وخربة واعدة،
ويضيء طريقه بتجربة مباركة.
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