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

علي
قال الر�سول الأعظم :ما �أظ ّلت اخل�ضراء وال �أق ّلت الغرباء بعدي �أف�ضل من ّ
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قوة العدل
ابتلي الإمام �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب
ب�أ�شخا�ص ذوي نف�سيات و�ضيعة تر ّد وتتطاول عليه ،وهو الحاكم
من�صباً من
الأعلى الذي بايعته الأمة قاطبة ،ناهيك عن كونه ّ
قِبل ر�سول اهلل وب�أمر من العلي القدير ،فكان يجيبهم
ويترك لهم حرية االعتقاد والتعبير .وكان زنديق ُي�سمى بـ(ابن
الكواء) ير ّد على �أمير الم�ؤمنين حتى و�إن كان على المنبر،
ومع ذلك تركه و�ش�أنه يعي�ش ب�سالم ،ولم يتعر�ض له ب�سوء.
ويروى �أن �أمير الم�ؤمنين خرج ذات ليلة من
م�سجد الكوفة ،وقد م�ضى ربع الليل ،وكان معه كميل بن
زياد ،وفي طريقهما طرق م�سامعهما �صوت حزين لرجل
يتلو قوله :Qﱫﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﱪفا�ستح�سن كميل حال الرجل من غير �أن يقول

العدد 188

�شيئاً ،فالتفت �إليه ،وقال( :يا كميل ال تعجبك طنطنة
الرجل� ،إنه من �أهل النار ،و�س�أنبئك فيما بعد) .وم�ضى حين
من الزمن ،وقد �آل �أمر الخوارج �إلى مقاتلة �أمير الم�ؤمنين
في النهروان ،التفت� إلى كميل وال�سيف في يده يقطر
دماً ور�ؤو�س الخوارج على الأر�ض ،فو�ضع ر�أ�س ال�سيف على
�أحد الر�ؤو�س ،وقال يا كميل ﱫﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﱪ .وكان ر�أ�س ذلك الرجل.
�إن حكومة �أمير الم�ؤمنين� ضمنت للمعار�ضة حرية
لم ت�صلها �أكثر البلدان حرية اليوم ،فقد ا�ستوعبت حتى
الزنادقة ما لم تت�آمر وترفع ال�سيف ،وذكر في كتب الحديث
�أن �أمير الم�ؤمنين هدده بع�ض الخوارج بالقتل ،فتركه
و�ش�أنه .لكن حينما تجمع "المعار�ضون" ع�سكرياً في النهروان
لتهديد الأمن العام ،وكانوا قد قتلوا عدداً من المدنيين غدراً،
نه�ض ليقهر �أعداء الدولة والمجتمع ،فقتل الجي�ش العلوي
 في ب�ضع �ساعات  -ما يقارب ع�شرة �آالف من التكفيريين،بعد �أن �صمت �آذانهم و�صد�أت قلوبهم عن اال�ستماع لمواعظ
�سيد البالغة و�إمام الكالم ،الذي قال فيه �سيد الأنبياء:
(علي مع الحق ،والحق مع علي ،يدور معه حيثما دار).

اغتيال شهيد

يف �إحدى �صفحاتها الر�سمية كتبت ع�صابة �أموية جمرمة تعليقاً على �صورة مرقد ال�صحابي اجلليل
عدي بن حجر الكندي ،بعد تهدميه( :تطبيقا ل�شرع اهلل يف الأر�ض بجنود الرحمة ،مت بحمد اهلل
وف�ضله التخل�ص من �أدوات ال�شرك يف اهلل ونقل جثمان حجر بن عدي ليدفن يف مكان �آخر .و�إن املدعو
حجر بن عدي الكندي هذا اخلارج عن �أ�صول ال�شريعة وال�سنة� ،أ�ضحى معبوداً من قبل فرقة الراف�ضة،
و�أقيمت له املعابد وامل�ساجد خالفاً ل�شرع اهلل ،و�إن جماهدينا يف �أر�ض ال�شام املباركة� ،سيتخذون من
ال�شريعة وال�س ّنة النبو ّية قاعدة لهم لإحقاق احلق ،ونعد بتدمري كل بيوت ال�شرك هذه املنت�شرة على
�أر�ض ال�شام).
�إن التيار التكفريي ي�شن حرباً ال هوادة فيها على عقيدة �أهل البيت و�أتباعها ،ومل تزد دعوات
التهدئة والتعقل الأمويني اجلدد �إال ظلماً وهتكاً وفتكاً ورعونة! فبعد �أقل من يومني على تدني�س مرقد
ال�صحابي حجر بن عدي ،دعا تكفرييون �إىل حرق مرقد موالنا جعفر بن �أبي طالب .وقد �صدرت
عدة تهديدات ،وجرت عدة حماوالت فا�شلة ل�ضرب الأ�ضرحة الدينية التي يقد�سها ال�شيعة يف العراق
و�سوريا ،وكل ذلك يجري با�سم احلرية!! .وقال �أحدهم عرب ف�ضائية تكفريية" :يا �أحفاد الأمويني يا
�أتباع معاوية ويزيد ،عليكم با�ستهداف معبد ال�سيدة زينب وهدمه ،وهدم معبد ال�سيدة رقية يف دم�شق،
وهدم كل قرب من هذه القبور" .كما ّوجه �أحد قادة التكفري والإرهاب بالعراق ندا ًء جاء فيه�( :إن بغداد
قلب معركة �أهل ال�سنة ،مع ال�صفويني فهبوا يا �شباب الإ�سالم ،هلموا ف�إن املعركة حتتاج الوقود) .وقبل
عام �ص ّرح متطرف بالقول( :معركتنا الكربى عند �أ�سوار الكوفة)! .وزاد �آخر ب�أن (ا�ستخدام ال�سالح
الكيماوي يف العراق �سيعزز من فر�ص �إقامة دولة الإ�سالم و�إنهاء �سيطرة ال�شيعة على احلكم) .وال
يخفى �أن ذلك ي�ؤكد �أن املنطقة برمتها ت�شهد هيجاناً تكفريياً وعنفاً م�ستعراً .وبعد نب�ش قرب ال�صحابي
العظيم حجر بن عدي ،دعا �أحدهم "ال�سلفيني" �إىل ما ن�صه( :حترير العراق و�سوريا من م�شركي علي
بن �أبي طالب ،ونب�ش قرب علي بن �أبي طالب ،و�إخراج املهدي من �سردابه وقتله ،ونب�ش قرب زينب).
وقبل �أ�شهر� ،أكد املرجع الديني �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي يف
حديثه بجمع من الف�ضالء واملثقفني ممن زاروا �سماحته من عدة بالد �إ�سالمية� ،أن (الديكتاتوريات
احلالية �ستزول ،ولكن �ست�أتي بع َد الدكتاتوريات م�شكل ٌة �أعظم ،وهي م�شكلة الفنت يف الدين والعقائد
والأخالق ،فعلى امل�ؤمنني �أن يه ّبوا ملواجهة هذه الفنت� ...إن ال�شبهات تقتل الإميان وت�ض ّعفه يف نفو�س
النا�س ،وهذا ما ّ
خطط له الأعداء لع�صرنا احلايل وللم�ستقبل ،ف�سيواجه النا�س �أمواجاً من ال�شبهات
والفنت والف�ساد العقائدي واخللقي ،ويجب على امل�ؤمنني كافة ،بالأخ�ص النا�شطني يف املجال الإعالمي
ي�شمروا عن �سواعدهم من �ساعتهم هذه ،ملواجهة ال�شبهات والفنت
والعلمي والثقايف والتبليغي �أن ّ
القادمة ودح�ضها).

من تارخيهم وحاضرهم..
حجر بن عدي الكندي �صحابي جليل ،ومن خرية
�أ�صحاب �أمري امل�ؤمنني ،و�شهد معه اجلمل و�صفني
والنهروان .عرف بتقواه وورعه وا�ستجابة دعائه ،حتى
لقب بـ(حجر اخلري) .وقد ا�شتهر حجر بنبله و�شجاعته
وثباته ،فقد عنف �أمري الكوفة من طرف معاوية (زياد بن
�أبيه) ،لأنه �صعد املنرب و�أخذ ي�شتم �أمري امل�ؤمنني،
ف�ألقى زياد بن �أبيه القب�ض عليه مع ثلة من خرية
امل�ؤمنني ،و�أر�سلهم مكبلني ب�أ�صفاد احلديد �إىل معاوية،
وملا و�صلوا �إىل مرج عذراء على بعد �أميال من دم�شق،
�أر�سل لهم معاوية (هدبة بن فيا�ض الق�ضاعي) لي�أمرهم
ب�أن يحفروا قبورهم ب�أيديهم ،ثم يعر�ضهم على ال�سيف
ليترب�ؤوا من علي بن �أبي طالب وي�شتموه ،ف�إن فعلوا
�أطلق �سراحهم ،ولكن �أين حلجر اخلري �أن يترب�أ من
احلق و�أهله؟!
وقد �أثار قتل حجر و�أ�صحابه ال�سخط يف قلوب الكثري
من امل�سلمني ،فقد قال ر�سول اهلل� :سيقتل
بعذراء �أنا�س يغ�ضب اهلل لهم و�أهل ال�سماء .وذكر
م�ؤرخون �أنه ،عندما جاءت معاوية �سكرات املوت �أخذ
يقول( :ويل يل من حجر و�أ�صحابه) ،وكرر ذلك مراراً
حتى مات.
يروى �أنه قيل حلجر( :ابر�أ من علي وقد �أعدَّ لك
معاوية جميع ما تريد �إن فعلت) .فقال( :واهلل لقد
�أخربين حبيبي ر�سول اهلل بيومي هذا) ،ثم قال
لل�سياف�( :إن كنت �أمرت بقتل ولدي فقدمه) ،فقدمه
ف�ضربت عنقه ،فقيل له :تعجلت الثكل؟ فقال:
(خفت �أن يرى هول ال�سيف على عنقي فريجع عن
والية علي ،فال جنتمع يف دار املقامة التي وعدها اهلل
ال�صابرين) .وقال�( :إن ال�صرب على حد ال�سيف
لأي�سر علينا مما تدعونا �إليه ،ثم القدوم على اهلل ،وعلى
أحب �إلينا من دخول النار) ،ف�ضربه
نبيه ،وعلى و�صيه � ّ
�ضربة �سقط على �أثرها �شهيداً �سنة 51هـ ،ودفن يف
مرج عذراء ،يف غوطة دم�شق ،وقربه معروف هناك ي�ؤمه
ماليني امل�سلمني من �شتى بقاع العامل ،واليوم �أعاد
الأمويون اجلدد تاريخاً �أ�سود ،فهدموا قرب �شهيد احلق
واخلري حجر بن عدي ،ليقتلوه مرة �أخرى ،ف�صوت
حجر العلوي ما زال ُي�سمع.
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كالم أمري املؤمنني

س :هناك من يرى أن القول املنسوب إىل
أمري املؤمنني( :ال تطلب اخلري من بطون
جاعت مث شبعت ،ألن الشح فيها باق ،بل
اطلب اخلري من بطون شبعت مث جاعت ،ألن
اخلري فيها باق) ليس صحيحاً ،وأن الصحيح
هبذا الشأن هو ما قاله أمري املؤمنني ،راوياً
علي ألَن
إياه عن الرسول األكرم( :يا ُّ
ِ
َحب إيل
أُدخل يدي يف فم التنني إِىل املرفَق أ ُّ
من أَن أسأل من مل يكن مث كان)؟
ج :القول األول ليس تعبرياً بالنص ،وإمنا
هو تعبري باملعىن ،فقد جاء يف كتب العامة
– مثل :املشروع الروي ج 1ص - 35عن
اإلمام أمري املؤمنني أنه قال( :وال تأكلوا
من يد جاعت مث شبعت) .وأما القول الثاين
املذكور عن الرسول الكرمي فهو موجود
يف كتب اخلاصة.
حكم احلاكم باهلالل

س :أنا أقلد اإلمام الراحل ،وهو
يرى نفاذ حكم احلاكم الشرعي يف اهلالل،
ولكنه ال يرى ثبوت اهلالل الشرعي بالعني
املسلحة ،فإذا حكم احلاكم الشرعي باهلالل،
وكان حكمه مستنداً إىل شهود رأوا اهلالل
بالعني املسلحة فقط ،فهل يكون حكمه
نافذاً يف حقي أنا؟
ج :ال يكون نافذاً يف الفرض املذكور.
قضاء الصوم

س :من مل يصم لشيخوخة أو مرض يضر
به الصوم أو وجع ال يتحمل عادة ،هل جيب
عليه القضاء أم ال؟
ج :الشيخ والشيخة اللذان ال يطيقان
الصوم يدفعان فدية عن كل يوم وال قضاء
عليهما ،وأما غريمها وغري ذي العطاش ،فإذا
زال عذرهم قبل شهر رمضان الثاين وجب
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عليهم القضاء وال فدية ،وإن استمر إىل
الثاين وجب عليهم الفدية وال قضاء.
إمساك املسافر

س :شخص قطع مسافة شرعية ،وقبلها
نوى بأن يعود قبل الزوال ،وفعالً عاد
إىل مدينته قبل الزوال ،ولكن يف املنطقة
اليت ذهب إليها شرب املاء سهواً ،ونسي
الصوم ،هل شربه للماء سهواً يضر بإمساكه
وبالنتيجة بصيامه؟
ج :ال يضر بإمساكه يف فرض السؤال.
إفطار املسافر

س :سافرت قبل الظهر وأعلم أنين أرجع
قبل الظهر إىل بلدي ،هل جيوز يل أن أفطر
مع علمي هذا أم جيب اإلمساك؟
ج :جيوز اإلفطار يف السفر الشرعي بعد
الرتخص وإن كان يعلم بالرجوع
جتاوز ح ّد ّ
إىل الوطن قبل الظهر ،نعم لو مل يفطر ورجع
قبل الظهر فال جيوز له اإلفطار بعد ذلك.
والدي ال خيمس

س :إذا كان والدي ال خيمس ،وأنا أعيش
معه يف البيت ،ويل رأس سنة مخسية ،فماذا
أصنع يف الطعام الذي آكله ،واملالبس اليت
يشرتيها يل ،وصاليت يف البيت؟
ج :ليس عليك شيء يف فرض السؤال،
وإمنا جيب عليك أن تنصح الوالد بأن جيعل
وخيمس ،فإن يف
لنفسه رأس سنة مخسية ّ
اخلمس اخلري والربكة ،والنصيحة جيب أن
تكون باحلكمة واملوعظة احلسنة ومع إكرام
الوالد واحرتامه.
مخس اإلرث واملهر واهلدية

س :ورد يف الرسالة العملية أنه ال مخس
علي
يف اإلرث واهلدية واملهر ،فهل إذا مرت ّ

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

السنة اخلمسية أيضاً ال أمخسها إذا كانت
العني موجودة ،أم هناك اختالف يف املوارد
وما هو؟
ج :هناك فرق بني اهلدية ،وبني اإلرث
واملهر ،أما اهلدية فيجب فيها اخلمس عند
رأس السنة اخلمسية ملن عنده رأس سنة،
وذلك إن مل يستخدمها أثناء السنة ،وأما
من مل تكن له رأس سنة للخمس وجب
ختميسها وختميس كل ما حيصل عليه من
مال فوراً على األظهر .وال مخس يف املهر
واإلرث إال إذا كان الزوج واملورث ال
خيمسان ،فيجب ختميسهما حينئذ.
العمرة املفردة واخلمس

س :شخص ذهب إىل العمرة املفردة دون
أن يدفع اخلمس ،فهل هذه العمرة صحيحة
ومقبولة؟
ج :قال اهلل تعاىل :ﱫﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﱪ املائدة ،27/ومن شروط
التقوى إعطاء اخلمس ،ولذلك جيب أن يدفع
ما عليه من اخلمس للعمرة وغريها ،ويصاحل
على ما مضى مرجع تقليده أو وكيله ،وملزيد
من التفصيل نقول :ينبغي العمل بأمرين:
أوالً :أن جيعل اليوم الذي هو فيه
رأس سنته اخلمسية ،مث يهيّئ قائمة جيمع
فيها ما ميلكه من أموال نقدية وما هو يف
حكم النقد مما يرتبط بالعمل  -إن كان
له عمل جتاري -من رأس املال كاألسهم
ووسائل العمل واحملل والبضائع ،وما زاد
على مؤونته ،كاألرض أو البيت اإلضايف
وحنومها ،وكذلك ما اشرتاه ومل يستفد منه
بعد مثل املالبس واألطعمة وما شابه ذلك،
وحيسبها بقيمتها الفعلية ،وجيمعها مجيعاً،
فإذا كان الناتج مخسة آالف  -مثالً  -خيرج
مخسها وهو ألف ،ويسجل املخمس وهو
أربعة آالف يف دفرت خاص حىت رأس سنته

الثانية ،فيحسب أيضاً ما عنده مجيعاً ،مث
(خممس
يعطي مخس مازاد على أربعة آالف ّ
العام املاضي) ويضيف املخمس اجلديد إىل
ليخمس مازاد عليه يف
خممس العام املاضي ّ
السنة الثالثة ،وهكذا كل سنة.
ثانياً :يهيّئ قائمة أخرى جيمع فيها
األموال املستخدمة كبيت السكن والسيارة
الشخصية واألثاث واملالبس والذهب الذي
تلبسه املرأة وحنو ذلك بقيمتها الفعلية ،مث
يصاحل عليها مرجع تقليده أو وكيله.
احلج

علي احلج مع توفر املال
س :هل جيب ّ
واخلوف من أن يطرأ مانع كالدورة الشهرية
غري املنتظمة؟ وهل يثبت احلج يف ذميت
واحلال هذه يف السنة القادمة حىت مع عدم
توفر املال؟
ج :نعم ،جيب احلج مع توفر املال
واجتماع الشروط األخرى ،واخلوف من
طرو الدورة الشهرية ليس مانعاً ،فلو مل حتج
ّ
يف الفرض املذكوراستقر احلج عليها ووجب
يف السنة القادمة حىت وإن نفد املال.

من �أيام رجب 10 -
ولد الإمام حممد اجلواد .وكنيته �أبو جعفر،
و�أ�شهر �ألقابه :التقي واجلواد ،ويف �صغره
جيء به �إىل �أبيه الإمام الر�ضا ،فقال:
(هذا املولود الذي مل يولد مولود �أعظم بركة على
�شيعتنا منه).

احلرمة األبدية

س :حنن نعلم حبرمة أم امللوط وأخته
على الالئط ،ولكن لو تزوج الالئط بأخت
امللوط وأجنب منها أوالداً فما حكمه ،علماً
بأنه مل تتم عملية الدخول واإليالج؟
ج :إذا مل يتم الدخول أو شك يف
الدخول وعدمه فزواج الالئط من أخت
امللوط جائز واألوالد شرعيون.
الغناء يف األعراس

س :قرأت يف العدد األخري لنشرة األجوبة
هذه املسألة( :س :هل جيوز الغناء يف جمالس
األعراس ،سواء كان ذلك للرجال أم
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من �أيام رجب 13 -
روى جابر بن عبد اهلل الأن�صاري عن
ر�سول اهلل يف حديث...( :يا جابر ومن
قبل �أن يقع عل ّي يف بطن �أمه ،كان يف زمانه
رجل عابد راهب يقال له املرثم بن دعيب بن
ال�شيقتام ،وكان مذكور ًا يف العبادة ،قد عبد اهلل
مائة وت�سعني �سنة ،ومل ي�س�أله حاجة ،ف�س�أل ربه
�أن يريه ولي ًا له ،فبعث اهلل تبارك وتعاىل ب�أبي
طالب �إليه ،فلما �أن ب�صر به املرثم ،قام �إليه
فق ّبل ر�أ�سه و�أجل�سه بني يديه ،فقال :من �أنت
يرحمك اهلل؟ قال :رجل من تهامة ،فقال:
من �أي تهامة؟ قال :من مكة ،قال ممن؟ قال
من عبد مناف ،قال :من �أي عبد مناف؟ قال:
من بني ها�شم ،فوثب �إليه الراهب وق ّبل ر�أ�سه
ثاني ًا ،وقال :احلمد هلل الذي �أعطاين م�س�ألتي
ومل ميتني حتى �أراين وليه ،ثم قال� :أب�شر يا هذا،
ف�إن العلي الأعلى قد �ألهمني �إلهام ًا فيه ب�شارتك.
قال �أبو طالب :وما هو؟ قال :ولد يخرج من
�صلبك ،هو ويل اهلل تبارك ا�سمه وتعاىل ذكره،
وهو �إمام املتقني وو�صي ر�سول رب العاملني ،ف�إن
�أدركت ذلك الولد ف�أقرئه مني ال�سالم وقل له:
�إن املرثم يقر�أ عليك ال�سالم ،وهو ي�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن حممد ًا عبده
ور�سوله و�أنك و�صيه حق ًا ،مبحمد يتم النبوة وبك
يتم الو�صية).

4

النساء؟ ج :الغناء حرام ،نعم الغناء وحده
واجملرد عن آالت اللهو من طبل ودف وغري
ذلك ويف ليلة الزفاف فقط جائز) .فهل هذا
يعين َّ
أن الغناء ليلة العرس اجملرد عن احلرام
جائز للرجال أيضاً؟
ج :جيوز الغناء يف ليلة الزفاف للرجال
على انفراد وللنساء كذلك.
استحباب النكاح

س :هل النكاح مستحب يف ح ّد نفسه؟
وإذا كان مستحباً هل يسقط االستحباب
بعد حتققه يف اجلملة (بالنكاح الدائم بواحدة
مثالً) ،أم أن االستحباب ٍ
باق ومن ثمََّ يرتتب
على ذلك استحباب التعدد واملنقطع كأفراد
ومصاديق لعنوان ومفهوم النكاح؟
ج :جاء يف احلديث الشريف للنيب:
(النكاح سنيت فمن رغب عن سنيت فليس
مين) .ويبقى مستحباً ما مل يزامحه مزاحم
مثل :خوف عدم العدل بني الزوجات ،
وحنو ذلك.
اإلنفاق على الزوج

س :إذا كانت الزوجة تصرف وتنفق على
زوجها لعدم عمل الزوج ،فهل وجوب
التمكني يسقط عنها أم يبقى وجوب
التمكني عليها؟
ج :إذا كان عدم اإلنفاق عدواناً فيسقط
وجوب التمكني ،وإال بأن كان لعذر  -كما
يف مفروض السؤال  -أو حسب االتفاق
فيجب.
تبعات الطالق

س :لقد مت الطالق بني رجل وامرأة ،أرجو
إفادتنا عما حيق للرجل واملرأة يف األمور
املادية اليت كانت بينهما ،فما هو احلكم يف
املهر والشبكة واهلدايا املتبادلة بينهما ،وذلك
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فيما إذا حصل الدخول أو مل يدخل هبا؟
ج :إذا مت العقد على فتاة ووقع الطالق
بينهما قبل الدخول فللزوجة نصف مهرها،
وأما لو مت الدخول فالزوجة تستحق كل
املهر ،وباقي األمور يتم االتفاق عليها فيما
بني الزوجني ،علماً بأن الشبكة واهلدايا اليت
متت بني الزوجني بعد العقد ال حيق الرجوع
فيها وكذلك املصاريف ،نعم ما كان قبل
العقد من شبكة وهدية جاز اسرتجاعها إذا
كانت عينها موجودة.
إسقاط اجلنني

س :ما هي كفارة إسقاط احلامل جلنني
عمره  3أشهر عمداً مع اجلهل باحلكم؟

ج :كفارته التوبة واالستغفار  -يف
مفروض السؤال  ،-كما وجتب الدية على
الذي باشر اإلسقاط ،فإن كان بسبب الدواء
وباشرت األم استخدامه فعليها الدية ،وهي
 يف فرض السؤال  60 -مثقاالً شرعياًمن الذهب اخلالص ،كل مثقال يعادل 3/6
غراماً ،وتعطى لورثته الذين مل يباشروا
اإلجهاض ،وإذا كان بسبب اإلبرة فالدية
على من باشر تزريق اإلبرة.
النظر إىل الرجال

س :ما حكم من تنظر إىل مباراة كرة
القدم مباشر ًة أو عن طريق التلفاز ،أقصد
النظر إىل الالعبني وقسم من أجسامهم
مكشوفة؟
ج :ال جيوز يف مفروض السؤال ،كيف
وقد قال اهلل تعاىل :ﱫﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﱪ .النور.31/
أموال البنك

س :يودع املسلم أمواله يف البنك فتختلط
مبال غريه ،ويسحب املال لإلنفاق ،وهنا

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

أسئلة:
 -1إذا كان حسابه يف البالد الكافرة ،هل
يسحب دائماً بنية االستنقاذ؟
 -2إذا كان حسابه يف بلد إسالمي وكان
البنك حكومياً أو مشرتكاً أو أهلياً ،فما النية
اليت جيب أن تكون عند السحب يف كل
منها؟
ج :1ال ،ليس عليه أن ينوي مثل ذلك.
ج :2جيوز اإليداع يف البنوك احلكومية،
وجيب عليه دفع مخس الفوائد فوراً ،وهذا
اخلمس غري مخس رأس السنة.
صلة الرحم

س :بسبب املشاكل اليت بيين وبني بعض
إخويت وأخوايت أحاول االبتعاد عنهم ،ورمبا
تطول املفارقة وعدم االتصال هبم ألشهر أو
سنوات ،وهذا يسبب اهلدوء وعدم اخلصام،
فماذا ترون؟
ج :صلة الرحم على كل حال واجبة
ومطلوبة ،وقطيعتها مذمومة وحرام ،ولكن
الصور واملصاديق ختتلف ،إذ هي ليست
منحصرة يف احلضور البدين وإن كان أفضل،
بل تعم مثل الدعاء واملساعدة والسالم ولو
من بعيد وعرب اهلاتف مثالً ،وتفقد األحوال،
وما أشبه ذلك.
قصاصات األقمشة

س :أنا خياطة ،وأحياناً يتبقى عندي
قصاصات من األقمشة وألقيها يف سلة
الزبالة ،ألهنا ال تفيدين ،وقد أنسى إرجاعها
هلم  ،ولكن البعض ال يرضى ،فما هو
حكمي؟
ردها إىل
ج :قصاصات األقمشة جيب ّ
أصحاهبا ،أو طلب رضاهم ،وإذا مل يرضوا
فيجب تعويضهم عنها.

األلعاب يف احلسينية

س :يف بعض احلسينيات توضع ألعاب مثل
املنضدة والبلياردو ،وأيضاً قد يتوفر ستاليت
لرؤية ألعاب كرة القدم ،وتكون الفواصل
فيها غناء وموسيقى ،والذين يستخدمون
هذه األلعاب كبار فقط ،وكثرياً مايصدر
منهم سباب بصوت عال ،علماً بأن بعضهم
غري ملتزم وحيضر بعض برامج احلسينية ،فهل
جيوز وضع هذه األلعاب داخل احلسينية
مع الستاليت واللعب هبا ،وهي تقود إىل
هتك حرمة احلسينية وهتك حرمة احلضور
من املؤمنني الذين ال يستطيعون ذكر أهل
البيت أثناء جلوسهم بسبب األلعاب؟
ج :احلسينية هي املكان املنسوب إىل
اإلمام احلسني ،ويكون هلا بسبب هذا
االنتساب قداسة خاصة ،ومعنوية شاخمة،
وجيب على املسؤولني بل املؤمنني مجيعاً
حفظ هذه القداسة واملعنوية من كلما
يتناىف معها ،وخاصة إذا كان حراماً شرعاً
كاملوسيقى.

من �أيام رجب 15 -
وفاة �سيدتنا احلوراء زينب .لها عدة �ألقاب،
منها عقيلة الطالبيني ،املوثقة ،املحدثة ،عقيلة
بني ها�شم ،الفا�ضلة ،القانعة ،العارفة ،الكاملة،
عابدة �آل علي ،العاملة غري املعلمة .وعند والدتها
�أنزل اهلل Qجربئيل على ر�سوله،
فقال له( :يا ر�سول اهلل �س َّمها زينب) ،وقد
و�ضع خده على خدها وبكى ،ف�س�ألته �أمها
الزهراء عن ذلك ،فقال�( :ستبتلى هذه البنت
بعدي وبعدك بامل�صائب واملحن).

إسالم أبي طالب

س :هناك من يقول أن موالنا أبا طالب
"قد أسلم" .السؤال :أليس والد أمري املؤمنني
كوالدته كانا مؤمنني موحدين منذ
البداية؟
ج :نعم ،ولكن املراد من ذلك أنه
قد دخل يف دين رسول اهلل الذي جاء
به ،ال أصل اإلميان والتوحيد.
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

اإلسالم ..دين احلريات

من �أيام رجب 25 -
�شهادة الإمام مو�سى الكاظم
يف �سجن ال�سندي بن �شاهك
ببغداد .وبعد ا�ست�شهاده� ،أمر
هارون �أن يطاف بجثمانه
بثوب خلق ،وو�ضع على حممل،
فحمله �أربعة ح ّمالني ،ومعهم
مناد ينادي( :هذا �إمام الراف�ضة
فاعرفوه).
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 اإلسالم وحده هو دين
احلرية ،فحىت املدارس واملبادئ
األخرى اليت ظهرت منذ قرون
وما زالت ترفع شعار احلرية -ال واقع للحرية فيها وراء االسم.
أما اإلسالم فهو دين احلريات
مبدأً وشعاراً ،وواقعاً وعمالً ،وقد
أكد اإلسالم مبدأ ﱫﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﱪيف خمتلف جماالت احلياة.
لقد شن أهل مكة حرباً ظاملة
على رسول اهلل ،قليلة النظري يف التاريخ،
وبالرغم من أنه عُرف بينهم بالصدق
واألمانة حىت ل ّقبوه بالصادق األمني،
لكنهم مع ذلك حاربوه ـ إال قليالً منهم
ـ عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً،
وبلغ هبم األمر أهنم كانوا ال يردون حتيته
إذا حياهم ،فكان الشخص منهم  -وهو
مشرك  -خيشى إذا رد حتية النيب األكرم
أن يراه الرائي من املشركني ،فال يتبايعون
معه بعد ذلك ،وال يزوجونه وال يتزوجون
وم ْن معه إىل
منه .وطردوا رسول اهللَ 
أطراف مكة وحاصروهم يف شعب أيب
طالب ،فكان ال حيق هلم دخول مكة ،وإذا
دخلها أحدهم فدمه هدر ،واستمرت احلالة
هذه احلالة مدة ثالث سنني .وبعدما هاجر
الرسول إىل املدينة شن املكيون عليه
عشرات احلروب أو دفعوا الكفار إليها،
ودامت احلالة عشرين سنة ،حيارب أهل
مكة النيب مبختلف أساليب احلروب
حىت أذن اهلل له بالفتح ،وجاء مكة
فاحتاً ،وأصبحت مكة يف قبضته وحتت
سلطته .ورغم كل ما فعله املشركون من
أهل مكة مع رسول اهلل إال أن التاريخ
مل حيدثنا أنه أجرب حىت شخصاً واحداً
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على اإلسالم ،ولو أنه أراد أن جيرب
أهل مكة على اإلسالم ألسلموا كلهم
حتت وطأة السيف ،لكنه مل يفعل
ذلك ومل جيرب أحداً .أما دعوى إسالم
أيب سفيان ،فكان بتحريض من العباس
بن عبد املطلب (عم النيب) وختويف
منه ،وليس من النيب نفسه ،فالعباس
هو الذي طلب من أيب سفيان أن
يُسلم حفاظاً على دمه ،ولئال يقتله
النيب ،وكالم العباس ليس حجة
وال تشريعاً ،بل كان من عند نفسه،
ولو أن أبا سفيان مل يسلم ملا أجربه
رسول اهلل على اإلسالم ،فكثريون
من أمثال أيب سفيان كانوا موجودين
يف مكة ،ومل يقتل النيب األكرم أحداً
منهم بسبب عدم إسالمه ،وال أجربه
على اإلسالم ،بل تركهم على دينهم مع
أنه باطل وخرايف ،لكيال يسلبهم حرية
الفكر والدين .نعم كان يدعو بين
قومه ،وينصحهم ،ويوضح هلم طريق
الرشد ،ومييّزه عن طريق الغي ،مث يرتك
االختيار هلم ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﱪ (الكهف .)29/وهذا
هو أسلوب اإلسالم ،ال ضغط وال
إكراه فيه .وهكذا احلال يف سرية رسول
اهلل مع اليهود والنصارى ،فلقد
رد عشرات احلروب واالعتداءات
اليت شنّها أهل الكتاب دون أن جيرب
يسجل
أحداً منهم على اإلسالم ،ومل ّ
التاريخ حالة واحدة أجرب فيها رسول
اهلل ذمياً على اعتناق اإلسالم.
 ذكر املؤرخون ـ سنة وشيعة ـ
أن اإلمام علي بن أيب طالب بعدما
بويع ،ارتقى املنرب يف مسجد رسول
اهلل ،وكان املسجد مكتظاً بالناس،

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

مث أمر مجاعة من أصحابه أن يتخللوا
الصفوف وينظروا هل هناك َمن ال
يرضى خبالفته ،فقال الناس بأمجعهم:
(يا أمري املؤمنني مسعاً لك وطاعة ،أنت
إمامنا) .وحىت طلحة والزبري مل خيالفا
يف هذا اجمللس ،بل نكثا بعد ذلك،
فلم يعرتض أي أحد يف هذا اجمللس،
فهل رأيتم أو مسعتم مثل هذا يف عصر
الدميقراطيات احلديثة؟! الدميقراطية تعين
حكم األكثرية ،فلو حصل شخص
ما على واحد ومخسني يف املائة من
األصوات ،فهذا خيوله ألن يصبح
رئيساً للبالد ـ وهذا من أكرب أخطاء
الدميقراطية ،وحبثه موكول إىل حملّه ـ
أما اإلمام علي فقد بايعته األكثرية
املطلقة من الناس ،ومع ذلك يصعد املنرب
ليبحث إن كان هناك معارض له ،وما
هو سبب معارضته! فهل جتدون هلذا
نظرياً يف التاريخ؟!
 يقول اإلسالم :اعمل ما تشاء،
تضر
فلك حرية العمل شريطة أن ال ّ
غريك ،فإنه ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم،
واإلسالم يضرب بشدة على يد الظامل
ومن يريد إحلاق الضرر باآلخرين ،فإذا
َ
ضمنت ذلك فأنت حر يف كل أمورك،
أي عمل تعمل ،ويف أي مكان تعمل،
وما هو نوع العمل .وأنت حر يف
ذهابك وجميئك وسفرك وصداقاتك،
فال ضغط وال جرب وال إكراه وال كبت
للحرية يف اإلسالم ،ولكن مثة توجيهات
وإرشادات تبني لك السلوك األحسن،
تقول :هذا صحيح ،وهذا مستحب،
وهذا مفضل ،وهذا مكروه .فلنقرأ
عن اإلسالم ،ولنقرأ عن غريه أيضاً ،مث
نقارن بينهما .ففي القرون الوسطى كان

لمِ
جملرد إبداء رأيه يف قضية،
العا يُقتل ّ
وإن كانت علمية حمضة ال عالقة هلا
بالدين وتشريعاته! فقتلوا القائل بكروية
األرض .هكذا كانت حالة أوروبا يف
القرون الوسطى أي بعد مرور أربعمائة
سنة على اإلسالم ،فهل يصح مقارنتها
مع عهد اإلمام أمري املؤمنني؟! كال
فضل علياً
(من ّ
بالطبع ،ومن هنا قيلَ :
على معاوية فقد كفر) .ألن معاوية ال
فضل عنده ليكون علي أفضل منه،
بل ال يقاس بآل حممد من هذه األمة
ـ وال من غريها ـ أحد ،فلقد كانوا
ميثلون القرآن.
 إن احلرية املوجودة يف اإلسالم
ال يوجد هلا نظري يف كل مكان! خذوا
أكثر بلدان العالمَ اليوم حرية كفرنسا
والواليات املتحدة األمريكية مثالً ،ترون
القيود الكثرية للسفر منها وإليها ،وهذه
القيود موجودة يف كل دول العالمَ ،
وإن كانت يف بلداننا أشد .أما اإلسالم
فال يوجد فيه مثل هذا! فال يقول لك
اإلسالم :أين تسكن؟ وأين تذهب؟
وكيف تذهب؟ ومىت تذهب؟ بل يقول
لك :إن اهلل خلقك وهو الذي أعطاك
الفكر والعقل ،فال تكن عبد غريك،
وال جيب أن خترب الدولة عن خروجك
ودخولك ،وإقامتك ورحيلك ،لكن
اإلسالم يضع لك التوجيهات ،ويقول
لك :إن التزمت هبا تفلح وإال ختسر! إن
اإلسالم يهدي ويرسم الطريق ،وبعده ال
إكراه يف الدين ،أي كل أنواع اإلكراه
يرفضها الدين ،واحلريات املوجودة يف
اإلسالم ال نظري هلا يف التاريخ.

من �أيام رجب 26 -
يف ال�سنة الثالثة قبل الهجرة ارحتل
�سيد البطحاء موالنا و�سيدنا �أبو
طالب .وملا ر�أى النبي الأكرم
عمه م�سجى �أمامه قال( :يا
عماه و�صلت رحم ًا ،وجزيت خري ًا
يا عم ،فلقد ربيت وكفلت �صغري ًا،
ون�صرت و�آزرت كبري ًا).
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�أمريامل �ؤمنني  منهج اً
القوة  -املفهوم الصحيح
()1

يذك رالإمام ال�ش ريازي يف كتابه (ف�ضائل �آل
الر�سول( :)قال ابن عبا�س و�أن�س وزيد بن �أرقم
و�سلمان الفار�سي وجماعة� :إن علي بن �أبي طالب
�أوّل من �أ�سلم ،ونقل بع�ضهم الإجماع عليه ،ونقل �أبو
يعلى عن �أمري امل �ؤمنني قال :بُعث ر�سول اهلل
يوم االثنني و�أ�سلمت يوم الثالثاء .و�أخرج ابن �سعد،
عن احل�سن بن زيد قال :مل يعبد الأوثان ّقط ل�صغره
(بل لع�صمته) ،ومن ثم يقال فيه :ك رّم اهلل وجهه.
وهو� أحد الع�شرة امل�شهود لهم باجلنة ،و�أخو
ر�سول اهلل ب امل �ؤاخاة ،و�صهره على فاطمة �س يّدة
ن�ساء الع املني ،و�أحد من جمع الق ر�آن وعر�ضه
على ر�سول اهلل .وملّا هاجر النبي� إىل املدينة
�أمره �أن يقيم بعده مب ّكة �أيّام ًا ح ّت ى ي �ؤدّي عنه �أمانته
والودائع والو�صايا التي كانت عند النبي ثم
يلحقه ب �أهله ،وذلك بعد �أن �أمره ب املبيت على ف را�شه،
فر�ضي� أن يقي بنف�سه ر�سول اهلل وو ّط ن نف�سه
على املوت ،فنزل فيه( :ومن النا�س من ي�شري
نف�سه ابتغاء مر�ضات اهلل ،واهلل ر�ؤوف بالعباد)،
و�شهد مع النبي� سائر امل�شاهد �إ ّال تبوك ،ف�إنه
ا�ستخلفه على املدينة وقال له حينئذ�« :أنت م ّن ي مبنزلة
هارون من مو�سى»).

8

إن "استخدام القوة املفرطة" أو ما
يعرف عند البعض بـ"اإلرهاب" ،مبختلف
دوافعه (جهاد  -مقاومة) ،وقع معظمه ضد
تعرف نفسها
الشيعة ،وقد تبنته تنظيمات ّ
بأهنا "تنظيمات إسالمية" ،ومتلك هذه
التنظيمات جهازاً إعالمي اً ضخم اً( ،تنظيمي اً
وتطوعي اً ومتعاطف اً) ،يؤكد هذا اإلعالم أن
التنظيمات اليت تقوم بالعمليات اإلرهابية،
هي "تنظيمات إسالمية" تتبىن فقه اً معروف اً
بعدائه املفرط للشيعة ،ومن أسس هذا الفقه
التكفريي ،االقتصار يف تلقي أحكام الدين،
أصوله وفروعه ،على القرآن والسنة  -حبسب
ما يزعمون  -وإن من أساسياته إطالق لفظ
(الصحابة) على كل من رأى رسول اهلل
ولو ساعة من النهار ،حىت وإن كان طف الً
دون البلوغ ،فإن نقل هذا الطفل حديث اً عن
النيب ،حىت ولو كان منفرداً هبذا النقل
دون غريه ،وصح سنده إىل هذا الصحايب
الذي كان طف الً يف حياته ،وجب اتباعه
فيه وتصديقه ،وعليه ،فإنه لتقييم شرعية
أو عدم شرعية "جهاد" هذه التنظيمات
"اإلسالمية" الذي متارسه اليوم يف الع راق
وسوريا وباكستان ودول أخرى يف العامل،
ينبغي عرض أعماهلا على سرية أحد صحابة
رسول اهلل .واإلمام أمري املؤمنني علي بن
أيب طالب أحد عظماء هؤالء الصحابة
باالتفاق ،هو أحد من عليه جيتمع املسلمون
مجيع اً ،فقد ترىب عند رسول اهلل ،وزوجه
ابنته ،وقد تكاثرت فيه األحاديث الشريفة
اليت ذكرت مناقبه العظيمة ،وأعطاه
ال لّ واء يف مواطن كثرية ،سيّ ما يوم خيرب،
وقد قال( :وقال :ألعطني ال راية غداً رج الً
يفتح اهلل على يديه ،حيب اهلل ورسوله وحيبه
اهلل ورسوله ،ك راراً غري ف رار) .وأخرب أن
الفتح يكون على يده (كما يف الصحيحني)،
ومحل يومئذ باب حصنها على ظهره حـــ تىّ
صعد املســـلمون عليه ففتحوها ،ويف ذلك
قال عالمة املعتزلة ابن أيب احلديد يف قصيدته
العينية( :يا قالع الباب الذي عن هزه ..
عجزت أكف أربعون وأربع).
ويف البدء البد من تأكيد جانب من
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القواعد العامة اليت وضعها رسول اهلل
للحرب ،واليت ميكن تلخيصها مبا ورد يف
األثر :فقد قال ( :ال تغلوا ،وال متثلوا،
وال تغدروا ،وال تقتلوا شيخ اً فاني اً وال صبي اً
وال ام رأة .)..وروي أنه( :ما بيّ ت رسول اهلل
عدواً قط) ..أي مل يأخذ عدوه أبداً على
حني غفلة ،ومل يشن هجوم اً على عدو له
لي الً .وروي أنه( :هنى رسول اهلل أن يلقى
السم يف بالد املشركني) .وهذه إشارة إىل حترمي
استخدام أسلحة الدمار الشامل.
إذن :يقول( :ال تغلوا) .وهذا هني عن
السرقة ،وعن كل الرذائل يف احلرب ،يقول
املرجع الش ريازي( :الرذيلة ال تنقلب إىل
فضيلة ،هذا هو منطق اإلسالم ،وسياسته
اإلنسانية حىت يف احلرب ،فالغاية ال تربر
الوسيلة أبداً).
ويقول( :ال متثلوا) .وهذا هني عن
االنتقام من رجال اخلصم املصروعني ،سواء
قبل لفظهم أنفاسهم أو بعده .وهو ما توصل
إليه املشرعون الدوليون يف القرن املاضي،
حيث أقروا حترمي العبث باجلثث ،وشرعوا
ضرورة دفنها يف مقابر يعلن عنها ،كما
فعله رسول اهلل بقتلى أعدائه يف معركة
بدر مث الً.
ويقول( :ال تغدروا) .وهذا هني
عن قتال اخلصم قبل دعوته وإنذاره ،فلم
يباغت عدواً له ،ليتالىف أية حرب.
وتأسيس اً على مبدأ عدم الغدر كان االلت زام
بالعهود اليت تقطع للعدو .وبعد ما يقارب
أربعة عشر ق رن اً توصلت أوروبا إىل ذلك،
واقرتحت هولندا أن يوجه اإلنذار قبل أربعة
وعشرين ساعة على األقل من بدء العمليات
العسكرية ،ولكن من يطبق ذلك فع الً!.
ويقول( :ال تقتلوا شيخ اً فاني اً وال
صبي اً وال ام رأة) .ألن هؤالء مجيع اً من غري
احملاربني ،ومل يستيقظ العامل إال بعد احلرب
العاملية الثانية ،حيث طرحت هذه املسألة،
وكرس اتفاق جنيف بتاريخ  /12آب/
1949م ،حلماية املدنيني يف زمن احلرب،
ولكن هل طبق أو يطبق هذا املبدأ فع الً من
قبل الدول املتحاربة؟

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

وهنى عن إلقاء السم يف بالد العدو،
وهذا يعين عدم جواز استعمال أسلحة
الدمار الشامل ،لكي ال يتم القتل اجلماعي
للناس .ومل يتم اتفاق حول هذا األمر إال يف
 /16كانون األول1971 /م ،دون أن تلغى
كلي اً مسألة استخدام األسلحة النووية.
إن أصل اجلهاد يف اإلسالم هو للحفاظ
على احلياة سليمة نقية خالية من مظاهر
الفساد واالحن راف والتسلط واالستعباد ،ولذا
فال يعقل أن يستخدم يف اجلهاد (الغدر،
التمثيل باجلثث ،القتل اجلماعي..إخل)
اليت تعترب منط اً من الفساد واإلفساد ،فإن
األصل يف اإلسالم هو السالم ،وما احلرب إال
استثناء ،وإن اخليار األول لإلسالم هو العمل
على التغيري واإلصالح بالوسائل السلمية،
وحينما تفشل كل اجلهود واحملاوالت يف هذا
اإلطار ،فـ(آخر الدواء الكي) ،يقول اإلمام
الش ريازي( :إن اإلسالم الذي جاء به رسول
اإلنسانية ،وق ّدمه ذلك التق ّدم امللحوظ،
مهم ة ،عملت على
محل بني طيّ اته ع ّدة قوانني ّ
نشره يف ش تىّ أرجاء العامل األكرب ،ومن أشهر
املهم ة اليت كان هلا دور طائل يف
هذه القوانني ّ
تق ّدم املسلمني وجناحهم يف خمتلف امليادين
هو قانون اللني وال الّعنف ،الذي أكدت عليه
اآليات املباركة ،فض الً عن األحاديث الشريفة
الواردة عن أهل البيت .ويقول( :إن
اإلسالم هو دين السلم وشعاره السالم ،فبعد
أن كان اجلاهليون مولعني باحلروب وسفك
الدماء ،جاء اإلسالم وأخذ يدعوهم إىل
السلم والوئام ونبذ احلروب واملشاحنات اليت
ال ينجم عنها سوى الدمار والفساد) .ويقول
املرجع الش ريازي( :إن اإلنسانية والعدل
وتعميم اخلري والصاحل العام هي األسس املتينة
الثابتة لكل تصرفات اإلسالم حىت يف حالة
احلرب ،مما مل جند له يف التاريخ مثي الً ،ال
تارخينا املعاصر ،عصر احلروب والتدمري وال
تاريخ العامل املاضي ،وال تاريخ أي مذهب أو
دين آخر).
كان احلكام يف السابق يتصرفون على
أهنم املالكون ألرواح الناس ،فكان ال مينعهم
مانع من قتلهم أو التضحية بأرواحهم

بإرادهتم اخلاصة ،ولكن الرساالت اإلهلية
أتت لتضع حداً هلذا احلق املزعوم ،فإن اهلل
 Qهو رب البشر ،ال امللوك واألباطرة وال
احلكام واألم راء والسالطني ،فقد جاء يف
القرآن الكرمي قوله :Qﱫ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﱪ.
وقولهﱫﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗﮘﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱪ .وقوله
 :Qﱫﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﱪ .والنفس هنا ،هي أي
نفس بغض النظر عن كوهنا مؤمنة أم غري
مؤمنة ،املهم أال تكون قد قتلت نفس اً غريها
بغري نفس أو فساد يف األرض .وقد أكد رسول
اهلل حرمة دم املؤمن بشكل خاص ودم
اإلنسان بشكل عام ،وهذا ما تقيد به أمري
املؤمنني وأمر عماله بذلك .ففي عهده
إىل مالك األشرت عندما واله مصر ،يقول له:
(إياك والدماء وسفكها بغري حلها ،فإنه ليس
شيء أدعى لنقمة ،وال أعظم لتبعة وال أحرى
بزوال نعمة وانقطاع مدة ،من سفك الدماء
بغري حقها واهلل سبحانه مبتدئ باحلكم بني
العباد فيما تسافكوا فيه من الدماء يوم
القيامة  ,فال تقوين سلطانك بسفك دم
ح رام  ,فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه ،بل يزيله
وينقله ،وال عذر لك عند اهلل وعندي يف قتل
العمد ،ألن فيه قود البدن) .وهذا مبدأ التزم
به اإلمام علي حىت مع أعدائه ،فعلى الرغم
من حترك اخلوارج ضده وتكفريهم له ،كان
يقول هلم (أي للخوارج)( :ال نبدؤكم حبرب
حىت تبدؤونا به) .ومل يكن أمري املؤمنني
يتحرز من سفك دماء املسلمني فحسب،
بل حىت غري املسلمني من أهل الذمة وغريهم،
فقد أوصى مالك األشرت بالرمحة بالناس
مسلمهم وذميهم بقوله( :وال تكونن
عليهم سبع اً ضاري اً تغتنم أكلهم ،فإهنم
صنفان ،إما أخ لك يف الدين و إما نظري لك
يف اخللق) .يتبع...

�إن "ا�ستخدام القوة املفرطة" �أو ما يعرف
بـ"الإرهاب" اليوم �أ�صبح ي�أخذ امل�ساحة
الأو�سع يف تغطية معظم و�سائل الإعالم،
فقد ا�ستباحت تنظيمات م�سلحة (قت ًال
وتدمري ًا) كل الأمكنة ،وكل الأزمنة ،فال
حرمة لإن�سان وال م�سجد ،كما ال حرمة
لأ�شهر حرم� ،إذ لي�س لتلك التنظيمات
حدود ،فال حدود يف القتل ،وال حدود
للق�سوة يف القتل ،فعادة ما يتعر�ض ال�ضحايا
�إىل �أب�شع �أنواع التعذيب ،ثم يجري تفريغ
كامل القوة العنيفة على الر�أ�س� ،سواء �أكان
ذبح ًا ب�سيف �أو �سكني� ،أو قطع ًا باملن�شار
الكهربائي� ،أو حتطيم ًا بالرمي من البنايات
العالية ،و�أحيان ًا  -كما يجري يف �سوريا
الآن  -يحرق الر�أ�س بعد قطعه ثم يعلق على
�أعمدة الكهرباء ،و�أي�ض ًا �شاع قتل جمموعة
من النا�س يف وقت واحد ،من خالل تفجري
ال�سيارات امللغمة �أو الأج�ساد املفخخة ،هذا
ف�ض ًال عن �أعمال اغت�صاب الن�ساء ،ونهب
الأموال ،وتدمري املمتلكات اخلا�صة والعامة.
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قر�آءة من اجل واقع جديد
يف مولد اإلمام أمري املؤمنني

من �أيام رجب 27 -
ُب ِع َث خامت النبيني و�سيد املر�سلني
وهو يف الأربعني من عمره ،ونزل
عليه القر�آن الكرمي ،ونزل جربئيل
عليه بالر�سالة ،ويف هذا اليوم
ي�ستحب ال�صالة على حممد و�آله.

10

قد يكون البحث يف حياة اإلمام أمري
املؤمنني علي بن أيب طالب ،ود راس��ة
شخصيته اإلبداعية ،هو من نوع السهل
امل���م���ت���ن���ع ،ع���ل���ى اص����ط��ل�اح أه�����ل األدب،
فالسهل يف هذا البحث هو يف مساحته
ال����واس����ع����ة ،ال���ت��ي ت��ل�ام����س مج���ي���ع ض����روب
امل��ع��رف��ة اإلن��س��ان��ي��ة ،وع ��ل��وم ��ه ��ا وث ��ق ��اف ��اهت ��ا،
يف ج���وان���ب ال��ف��ك��ر واإلب�������داع ،وال��س��ل��وك
وال��ع��م��ل ،فيسهل ب��ذل��ك ع��ل��ى الباحث
ال ��دارس ،حتصيل املادة البحثية ،يف الكم
املتوفر من امل راجع وامل��ص��ادر ،ال�تي وجلت
الكتابة يف العنوان وامل��وض��وع ،وتعاطت
االهتمام بد راسة شخصيته ،سواء داخل
املنظومة الفكرية اإلسالمية أو خارجها.
أما الصعب أو املمتنع فيه ،فهو يف حت ّدي
ال����ذات ،مل��ا يتقرر اخ��ت��ي��اره وم��ا يستثىن،
ضمن نطاق البحث وجماله ،وامتداداته
األفقية ،وعمقه العمودي ،جلهة اخلوض
يف حب����ر ال���ع���ل���وم ،ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ي إىل م ��ن ��ت ��ج
اإلمام وم���وروث���ه وم��درك��ات��ه ،م��ن فقه
وعقيدة ،د راية ورواية ،يف العقل والنقل،
وصوالً إىل حقول املعرفة وفروع العلوم ،يف
االجتماع والسياسة واالقتصاد والتاريخ
وال���ف���ل���س���ف���ة ،ف���ض �ل�اً ع����ن آداب ال��ع��رب��ي��ة
وع��ل��وم��ه��ا م��ن حن��و وب�لاغ��ة وص����رف ،وم��ا
يتعدى ذلك إىل العلوم الصرفة.
إن االنتقاء من أعمال اإلمام وأيامه
وس��ل��وك��ي��ات��ه ،س��ي��ك��ون مم��ت��ن��ع��اً ف���ع �ل�اً ،يف
استحالة االختيار بني جوانب الشخصية
ال��واس��ع��ة ،ب����دءاً ب��اجل��ه��اد ال���ذي ت��ف��رد ب��ه،
ال���ذي ل��وال سيفه فيه مل��ا ق��ام اإلس��ل�ام ،مث
يف احلكم واألح��ك��ام ،ويف ال ��ق ��ض ��اء ،مث يف
جوانب ال رأي واملنهج العقلي ،والسلوك
واألخ��ل��اق .وإن ت ��ص ��دي ��ق ذل���ك ه��و فيما
قاله عبد اهلل ب ��ن ع��ب��اس( :ل��و ان الشجر
أقالم والبحر مداد ،واإلنس واجلن كتاب
وحساب ،ملا أحصوا فضائل أمري املؤمنني)
 ،ويف قول الشافعي( :كيف تعد فضائل
رجل أسر أولياؤه مناقبه خوف اً ،وكتمها
أع����داؤه ح��ق��داً ،وم��ع ذل��ك ش��اع منها ما
مأل اخلافقني) .وال عجب يف ذل��ك ،وقد

احلادية والع�شرون/رجب1434/هـ

قام الرسول األكرم بصناعة شخصية
أم�ير املؤمنني ،وح���رص على تقدميها
ل��ل��م��ج��ت��م��ع اإلس��ل��ام�����ي ب�����ل ل�لإن��س��ان��ي��ة
مجعاء ،بشكل جيسد العقيدة اإلسالمية
وشريعتها بكامل أبعادها .ومن هنا ،فإنه
ح���ري ب��ال��ع��ق�لاء م��ن أي دي���ن أو مذهب
أو ف ��ك��ر د راس����ة الشخصية ال��ع��ل��وي��ة وم��ا
ي�ترت��ب ع��ل��ى ذل���ك م��ن ف��ه��م م ��ع ��م��ق هل��ذه
احمل��م ��دي��ة ،وم��ا يتبعها م��ن إل��زام
ال��ودي��ع��ة ّ
يف ال��س��ل��وك ال���ف���ردي واجمل��ت��م��ع��ي ،واألداء
ال���س���ي���اس���ي واالج���ت���م���اع���ي واالق���ت���ص���ادي
واألمين ،ويف كافة املرتك زات االس رتاتيجية
للدولة ومؤسساهتا ،وبالتايل علينا بناء
ك���ل ح��ي��ات��ن��ا ع��ل��ى أس����اس امل��ع��ي��اري��ة ال�تي
متثلها هذه الشخصية ،وإسقاطاهتا على
اجل����وان����ب األخ�ل�اق���ي���ة وال�ت�رب���وي���ة وامل��ه��ن��ي��ة
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،وإف��راغ��ه��ا ع��ل��ى مستويات
الفرد واجملتمع والدولة.
م�����ن األس������ب������اب ال����رئ����ي����س����ة ل���ل���ح���اج���ة
املاسة لد راسة شخصية أمري املؤمنني
واستيعاهبا وتفريغها على الواقع املعاصر
امل����ع����اش ،ه���و اخ���ت�ل�اف ال��ف��ه��م واإلد راك
املعاصر للمعتقدات الدينية ،اليت باتت
تشكل لدى البعض ،أدوات تربير العنف
واالن��ت��ق��ام ،ف��ض �لاً ع��ن م ��ق��دم��ات الفساد
امل��س��ت��ش��ري ،يف خم ��ت ��ل ��ف م��ف��اص��ل احل��ي��اة،
فبدالً من أن تكون هذه املعتقدات وخاصة
ال��ع��ق��دي��ة م��ن��ه��ا ،وال��ت��ي ت�ل�ام���س ال��س��ل��وك
الفردي واجلمعي ،عوامل متقدمة للحل
يف األزمات املعاصرة ،أصبحت – أحيان اً
 تشكل ت�بري��رات ج��اه ��زة للتجرؤ علىاحمل���رم���ات ،وب����ذا ف��ه��ي ق��د أض��ح��ت ط��رف��اً
يف املشكلة ،بدالً من مما يفرتض فيها أن
تكون طرف اً أساس اً يف احلل.
إن اخللل الكبري يف هذه الظاهرة ،هو
يف سوء فهم هذه املعتقدات واستيعاهبا،
ويف اخ����ت��ل�اط����ه����ا ب���ي��ن احل����ق����ي����ق����ي وب��ي�ن
املوضوع وامللتبس فيها ،يف ظل اختالف
االجتهادات ،وتباين اآلراء والتقييم ،كل
ذلك على م رأى ومسمع من عامة الناس.
وال��ن��ت��ي��ج��ة ه���ي ف���ق���دان األم����ن واألم�����ان يف

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

اجملتمعات اإلسالمية ،فض الً عن استش راء
الفساد ،وتضخم املفسدين ،الذين أصبح
من اليسري أن اكتشافهم ،وهم يف مواقع
املسؤولية العليا يف الدولة ،أو يف مواقع
ال��وج��اه ��ة االجتماعية ،فض الً ع��ن مواقع
املسؤولية يف املنظومة السياسية ،وحىت
املسؤولية يف املنظومة الدينية ،وواجهاهتا
ال��س��ي��اس��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة .وع���ل���ي���ه ف���إن
النموذج ال��ذي جيسد اإلس�لام الصحيح،
وع���ق���ي���دت���ه وم��ن��ه��ج��ه ال���س���ل���ي���م���ة ،أص��ب��ح
ل زام اً أن يدرس بشكل واع��ي ،وأن يعمم
بلغة م��ع��اص��رة ،وه��و املتمثل ب �ت�راث أمري
املؤمنني ،ومتبنياته الفكرية واملنهجية
والعقدية ،وال���ذي الب��د م ��ن تفريغه على
الواقع املعاصر ،بكامل أبعاده السياسية
واالق ��ت ��ص ��ادي ��ة واالجتماعية ،ويف جوانب
إدارة الدولة ،واألطر االس رتاتيجية فيها.
إن ال���دس���ات�ي�ر وال���ق���وان�ي�ن ،ال ميكنها
ت���ف���ادي ال���ث���غ���رات اخل���ط�ي�رة ،ال��ت�ي ت��ول��ده��ا
ال��ن��ه��اي��ات ال��س��ائ��ب��ة ف��ي��ه��ا ،وال��ت�ي خيتلف
على تفسريها ،وفق املصاحل الذاتية ،اليت
تسمح باالجتهادات املختلفة ،مما يولد
حالة من الف راغ القانوين والعريف ،فض الً
عن أن هذه الدساتري والقوانني ،ال ميكن
تضمينها ،للقيم األخالقية والسلوكية
وم��ع��اي��ر األن��س��ن��ة ف��ي��ه��ا ،ك���وهن���ا ع��ن��اوي��ن
ع��ام��ة وق��واع��د كلية ال أك��ث��ر ،عليه فإن
احلاجة قائمة ملعيار قيمي إنساين يكون
كفي الً ب��أن يضع ال ��ف��رد واجملتمع ،ويضع
امل��س��ؤول يف ال��دول��ة ،وم��ن يتوىل الوظيفة
العامة ،يف السكة الصحيحة .فبات من
الضروري مبكان ،د راسة األداة اليت ميكن
الرجوع إليها ،لتكوين الفهم الصحيح،
للعقائد واملتبنيات الدينية ،وخاصة ذات
الصفة االجتهادية ،وبالرجوع إىل األوامر
املتضمنة يف الكتاب وال��س��ن ��ة ،يتبني أن
امل��ن��ه��ج وال���س���ل���وك اجمل��س��د ل�ل�إس�ل�ام احل��ق
ب ��ك ��اف ��ة تفاصيله ،ه��و منهج اإلم����ام أم�ير
املؤمنني ،ل��ك��ون��ه ق���د س��ل��ك احمل����اور
مجيع اً يف احلياة ،اليت تغطي كافة حاجات
ال��ف��رد واجل��م��اع��ة ،م��ن امل ��ن ��ظ��وم ��ة القيمية

والسلوكية ،وكأنه قد اُ ّدخ��ر هل ��ذه الدالة
الوظيفية.
إن الرواسب العقلية القدمية ،وثقافة
االن����ب����ه����ار ،وط��ب��ي��ع��ة ال���ع���ق���ل ال����ع����ريب ،ق ��د
ح���رم���ت ال ���ت��راث ال���ع���ريب اإلس��ل�ام����ي ،من
تشكيل الصورة احلقيقية هلذه الشخصية
اإلس�ل�ام���ي���ة ال����رائ����دة ،ف���ال���ص���ورة ال��راس��خ��ة
يف األذه����ان ه��ي ص���ورة امل ��ق��ات��ل العنيف،
ال���ذي حي��م��ل ذا ال��ف��ق��ار وي��ض��رب ال��ن��اس،
ب��دالً من رس ��م صورته احلقة ،حيث كان
أم�ير املؤمنني ،ف��رداً يف اإلمي��ان والتوحيد،
ويف ال������والء واالن���ت���م���اء امل���ط���ل���ق ،ل��ل��رس��ول
األكرم ومنهجه .وكان اإلمام إبتسامة
على شفاه احملتاجني والبؤساء والضعفاء،
وان�����ت�����ص�����اراً ل��ل��م��ظ��ل��وم�ين وامل���ن���ك���س���ري���ن،
وع����ون����اً ل���ل���م���رأة ال��ض��ع��ي��ف��ة ،وك�����ان ي��ق��ود
العامل اإلسالمي برمته - ،كأعظم بلدان
ال��ع��امل  -ب ��ك ��ل ك��ف��اءة واق���ت���دار ،يف إدارة
سياسة الدولة ،يف اجلوانب االس رتاتيجية،
يف ال��س��ي��اس��ة واالق���ت���ص���اد ،ويف ال��ض��م��ان
االج�����ت�����م�����اع�����ي ،وال�����ت�����ك�����اف�����ل وال�����رع�����اي�����ة
االجتماعية املتحضرة ،ويف إرس��اء األمن
"القومي والوطين" ،ويف متابعة أعباء األمن
ال��داخ��ل��ي .وه���و م��ع ك��ل ه���ذا االن��ش��غ��ال
ال��وظ��ي��ف��ي ،وب��ك��ل غ��راب��ة ،جن���ده ملتصق اً
بالناس ومهومهم ،ويلوم نفسه أن ينشغل
عن أبسطهم وأضعفهم ،يف أقصى بالد
حكمه وأقطارها امل رتامية ،ويتابع عماله
حب���زم ،وينتقيهم بعناية ف ��ائ ��ق ��ة ،ليكونوا
رؤوفني بالرعية ،عطوفني على الضعيف
واحملتاج ،وإىل صف املظلوم ،حىت يسرتد
ح��ق��ه .إن ه���ذه ال ��ق��ي ��م واألس����س ،يف إدارة
الدولة وسياساهتا ،ويف النشاط اجملتمعي
وال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة ،ح��ري��ة ب���د راس���ة أب��ع��اد
الشخصية امل��ؤل��ف��ة هل���ا ،وت��ف��ري��غ معاملها
ع��ل��ى ال����واق����ع امل���ع���اص���ر ،ب��ك��ل م���ا حيمله
وت�����ش�����وه خ���ل���ق���ي وع����ض����وي،
م����ن ه��������وان،
ّ
ي ��ط ��ال مساحات واس��ع��ة يف وع���اء ال ��دول ��ة
ومكوناهتا ،واملتولني للمسؤولية فيها.

من �أيام رجب 30 -
�شهادة ال�صحابي اجلليل مالك
الأ�شرت ،وهو من �أكابر ال�شيعة
وعظمائها .روي �أنه ملا �سمع معاوية
ب�إر�سال مالك الأ�شرت� إىل م�صر
والي ًا من قبل �أمري امل�ؤمنني ،عظم
ذلك عليه ،ف�صار معاوية يدبر احليل
بد�س ال�سم
لقتله حتى متكن من ذلك ّ
�إليه ،وملا مت ملعاوية ما دبره ،قال:
(�إن علي ًا كانت له ميينان ،قطعت
�إحداهما ب�صفني – يعني عمار بن
يا�سر – والأخرى اليوم) .وملا �سمع
�أمري امل�ؤمنني ب�شهادة الأ�شرت،
قال( :هلل د ّر مالك ،لو كان من
جبل لكان �أعظم �أركانه ،ولو كان من
حجر كان �صلد ًا� ،أما واهلل ليه ّدن موتك
عامل ًا ،فعلى مثلك فتبك البواكي).
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�إ�صدار جديد

نقد اهلريمينوطيقا ونسبية احلقيقة واملعرفة واللغة
صدر حديثاًكتاب (نقد اهلريمينوطيقا ونسبية
احلقيقة واملعرفة واللغة) ،ملؤلفه مساحة آية اهلل السيد
مرتضى الشريازي ،ويأيت هذا اإلصدار النوعي،
استكماالً وتواصالً مع جهد السيد املؤلف الذي
متثل يف إصدار كتابه (نسبية النصوص واملعرفة
 ..املمكن واملمتنع) ،والذي اهتم فيه بالتعريف
مبكنونات فكر (النسبية) ومدركاهتا ومبانيها ،ويف
رفض املمتنع من طروحاهتا ،وتثبيت املقبول منها،
ضمن دائرة املمكن من نتاجها الفكري مبوضوعية
وعقالنية علمية متجردة.
الكتاب اجلديد يعرض لفكر (اهلريمينوطيقا)،
بصفته حقل معريف وفلسفي ،يهتم بتأويل النصوص
تأمل (فينومينولوجي) ظاهرايت،
وتفسرياهتا ،وفق ّ
يهدف إىل تفسري التجربة اإلنسانية بأدواته وآلياته،
وقد أسس هذا الفكر لنسبية املعرفة ،مبا فيها
املنتجة لدالالت النص ،وبالتحديد النص الديين.
مادة البحث يف الكتاب وموضوعه ،يتجاوب
مع احلاجة امللحة لنقد فلسفة (اهلريمينوطيقا)،
وخاصة ما يتعلق بالظاهراتية يف فلسفة (كانط)،
من خالل دراسة نقدية حتليلية ،وفق منهج نقلي
وعقلي استقرائي ،ومقاربة خمرجاهتا املعرفية واللغوية
والفلسفية والنفسية.
إن ثنائية (اهلريمينوطيقا) و(النسبية) ،قد
شكلت حاجزاً مانعاً للتأسيسات املعرفية املنتجة
للحقيقة ،فهي تنكر املخرجات العقدية والفكرية
املستنبطة من النص املقدس ،بزعمها أهنا نتاج
للفهم البشري ،فمعضلة البحث يف هذا الكتاب،
تتعلق باالستجابة املنهجية هلذه الثنائية ،يف
عواملها العينية والذهنية واللفظية والكتبية ،وتسعى
إىل "حماكمة" مدركاهتا الفكرية ،اليت باتت حتظى
حبضور ملموس ،يف اجملتمع الفكري والثقايف
واملعريف ،خباصة املتأثر بالثقافات الوافدة.
ويأيت إصدار هذا الكتاب ،إضافة نوعية
للمكتبة الفكرية العربية اإلسالمية ،وتلبية للحاجة
امللحة ،يف اجملال العلمي واملعريف ،ولتحصني
الفكر والثقافة العربية اإلسالمية ،وإن الكتاب
يف حماكاته ألهداف نظرية التأويل يف مشكل
(اهلريمينوطيقا) ،وتأثرياهتا على مجلة املمارسات
الفردية واالجتماعية ،والتصورات واألفعال
واملقاصد ،وتفسرياهتا الظنية الضيقة جململ التجربة
اإلنسانية ،ونتاجاهتا يف حقول اآلداب ،ويف العلوم
التطبيقية أو اإلنسانية.
لقد فتحت (اهلريمينوطيقا) األبواب مشرعة،
أمام كل أشكال املعرفة ،وجعلتها ال خترج عن
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

دائرة النسبية ،حىت تلك املعرفة اليت
ميكن أن حتصل من دالالت النصوص،
باعتبار أن األفق املعريف غري متناه،
ما دامت املعرفة وليدة جتارب حياتية
تارخيية ال هنائية .كما أن النظريات
النسبية ش ّكلت حاجزاً حقيقياً ،أمام
أي تأسيس معريف ،قائم على إمكان الوصول
حترف أي تأسيس لبناء معريف
إىل احلقيقة ،كوهنا ّ
مستنبط من النص الديين ،بوصفه ال خيرج عن
إطار الفهم البشري احملكوم عليه بالتحول والتغيري،
وبالتايل ال ميكن االحتكام على أي فهم ثابت،
أو معلومات قطعية الصدق .ولذا فقد تصدى
الكتاب برباعة ،ملدركات (اهلريمينوطيقا) والنسبية،
حبجياته يف البحث والتحقيق ،وأدواته يف التحليل
ّ
والرؤية النقدية ،إن ضمن املنهج النقلي ،ونصوص
الروايات املقدسة ،أو وفق منهج العقل ،يف حماكاة
اآلخر وإقناعه ،فأظهر احلاجة امللّحة ،لنقد فلسفة
(اهلريمينوطيقا) ،بكافة نظرياهتا ومنطلقاهتا،
وخاصة ما يتعلق بالظاهراتية يف فلسفة (كانط)،
ومبدأ استحالة مطابقة الشيء وذاته ،أو ظاهره
وحقيقته ،وكذلك دراسة خمتلف معاين وتعريفات
النسبية وتقييمها ونقدها ،هبدف رفض املمتنع
منها ،مع تثبيت ما هو مقبول للعقل والعقالء.
وقد سار الكتاب على تعريف الواقع بلحاظ
مطابقته للقضية ،أو لإلدراك ،أو للمعرفة ،أو
للمعلومة ،ولذلك مت التعبري بـنسبية احلقيقة واملعرفة
واللغة ،وفق تقسيم رباعي ،يستجيب للعوامل الكونية
األربعة ،وهي العينية والذهنية واللغوية واملكتبية،
غري أن عامل اللغة والنصوص ،وعامل الكواشف
والروابط ،قد فضل البحث صياغتهما بعامل كوين
واحد ،ألغراض احلصر ،وسالمة االستقراء ،وقد
تكرس البحث يف الكتاب ،حول اهلرمنيوطيقا
املعرفية واللغوية والفلسفية ،مع إشارات مقتضبة
للهرمنيوطقيا النفسية .واهتم الكتاب "مبناقدة"
املداليل الفكرية واللغوية ،للمدركات الفلسفية
(اهلريمينوطيقية) ،على بعض تفسرياهتا ،خاصة
اليت متس النصوص الدينية اإلسالمية ،وحتديداً
مدرسة أهل البيت ،ذلك ألن نسبية املعرفة
بشكل عام ،أو (اهلرمنيوطيقا) كفلسفة تؤدي إىل
النسبية بشكل خاص ،أصبحت من املباحث
اليت حتظى حبضور واضح يف بعض األوساط
اإلسالمية ،وخباصة املتأثرين بالفلسفة الغربية،
يسوقون هلذه املفاهيم ،متصورين أهنا
الذين بدأوا ّ
حتقق فهماً إسالمياً حديثاً.

البحث يف الكتاب ،علمي وفلسفي،
ودراسة حتليلية نقدية باألساس ،وهو ليس حبثاً
(أتيمولوجياً) ،يف علم أصول املفردات اللغوية،
وبيان مفاهيمها ،من خالل كشف جذورها
اللغوية ،كما أنه ليس حبثاً تأرخيياً ،يف قراءة
الوقائع املنتجة للنصوص ،وظروفها وآثارها ،غري
أن احلاجة العلمية ،هيأت إضاءات متعددة يف
هذه املسالك البحثية.
صدر الكتاب عن دار العلوم للطباعة ومؤسسة
التقى الثقافية ،وهو بأربعمائة وأربع صفحات،
واحتوى على مقدمة شكلية منهجية ،ومخسة
تفرعت إىل مباحث فرعية،
فصول رئيسةّ ،
وقد تضمن الفصل األول على (مقاربة
متهيدية ونقدية ملفاهيم اهلريمينوطيقا والنسبية
ومدركاهتما) ،فيما حتصل الفصل الثاين على
(مداخلة نقدية بأنواع النصوص ومباين احلقائق
وقصد املؤلف) ،وقد تعرض الفصل الثالث إىل
(معاين النسبية وتفسرياهتا وتقييمها) ،فيما تعرض
الفصل الرابع إىل (آراء هريمينوطيقية حمورية)،
أما الفصل اخلامس ،فقد حبث يف (مرتكزات
نظرية كانط الفلسفية) ،والذي ميثل املخرجات
البحثية احملورية يف الكتاب .وقد سلك الكتاب
يف سبيل غاياته وأهدافه ،منهجاً نقلياً وعقلياً
واستقرائياً ،وانصرف ملقاربة املفاهيم املستهدفة
يف البحث ،مبا يوائم النخب العلمية والفكرية،
فضالً عن حاجة املتلقي الثقافية واملعرفية ،مما
حييط مبباين (اهلريمينوطيقا) والنسبية ،ونظرياهتا
الفلسفية ،بكل دالالهتا ومعانيها املفرتضة،
وذلك مبوضوعية علمية ،ال تستثين تبيني املعاين
املقبولة فيها ،مما ش ّكل إضافة نوعية ،يف تراث
مساحته العلمي والفكري ،وإغناءً ثراً للمكتبة
العربية اإلسالمية.
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