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موقف  ..أكثر حزماً

العدد 190

منذ عقود ،خا�صة في ال�سنوات التي �أعقبت
�سقوط طاغية العراق ،و�آلة القتل التكفيري متوا�صلة على
ال�شيعة في العالم ،وقد اجتثت �أرواح ع�شرات الآالف من
الأبرياء ،ورغم ذلك� ,شهد ال�شهر الما�ضي ،اندفاعاً تحري�ضيا
و�إجرامياً م�ستعراً �ضد ال�شيعة ،حتى و�صل �شرر قوى الإرهاب
التكفيري �إلى مناطق لم ي�صلها من قبل ،حيث �شهدت م�صر
حادثة قتل مجموعة من ال�شيعة بطريقة وح�شية ،فقد هجمت
قطعان حا�شدة من الغوغاء على بيوت �آمنة ،فانتهكت حرماتها،
و�أ�شعلت النيران فيها ،وقتلت رجالها ،و�سحلت جثثهم في
ال�شوارع ،وجرى ذلك تحت �صيحات "اهلل �أكبر" و�صرخات
تدعو �إلى "قتل ال�شيعة".
وفي �سوريا ،حدثت مجزرة مروعة ،راح �ضحيتها  -ذبحا ً-
�أكثر من ثمانين �شيعياً ،معظمهم من الأطفال والن�ساء ،بعد �أن
نهبت ممتلكاتهم ،و�أحرقت بيوتهم ،و�سبيت ن�سا�ؤهم.
وفي العراق ،وقعت مجازر عمت مدن يقطنها ال�شيعة ،من
الب�صرة (جنوباً) ،مروراً بالعا�صمة بغداد (و�سطاً) ،و�صو ًال �إلى
طوزخورماتو حتى نينوى (�شما ًال).
تلك الجرائم التي حدثت في �شهر �شعبان ما هي �إال نماذج
من �سل�سلة طويلة (تجري منذ �سنوات) من عمليات �إرهابية
يظهر منفذوها بال�صوت وال�صورة ،وهم يتفاخرون بها ،ويحثون
"الإخوان" عليها ،تمهيداً لقيام "دولة الخالفة الإ�سالمية" التي
"لن تقوم �إال بالق�ضاء على ال�شيعة".
جميع تلك الجرائم النكراء ،انطلقت من فتاوى دينية
تكفيرية �أو دعوات �سيا�سية طائفية ،جاءت عبر م�ؤتمرات
دينية �أو منابر جمعة �أو لقاءات تلفزيونية �أو �أثناء تظاهرات.
و�إن التنديد بتلك الجرائم لم يعد مجدياً ،حيث �إن تمادي
قوى التكفير ب�أعمالها الوح�شية يحتاج �إلى موقف �أكثر حزماً،
ففي الوقت الذي ينبغي حث الحكومات للقيام بم�س�ؤولياتها
في حماية المواطنين ،البد من تحرك الفعاليات ال�شعبية
وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،عبر رفع (دعاوى ق�ضائية) �إلى
المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية لمالحقة فقهاء الدم،
وو�سائل الإعالم التحري�ضي ،والدول الداعمة لقوى الفتنة
والتطرف والإرهاب ،وتقديمهم �إلى المحاكم الدولية باعتبارهم
م�س�ؤولين عن جرائم �ضد االن�سانية ،وفي هذا الم�ضمار �أفق
لتحقيق �إنجازات تحفظ دماء ،وتقت�ص من عتاة وقتلة تزيوا بزي
ثوار وفقهاء ور�ؤ�ساء.

املرجع الشريازي يؤكد ضرورة احلصول على نتائج أفضل

كم هو جميل وجميل جداً� ،أن يجعل الإن�سان ما �أنعم اهلل �سبحانه عليه ،من قدرات
وطاقات وفكر ،بل وكل وجوده ،يف �سبيل اهلل Qواملع�صومني الأطهار �صلوات اهلل
عليهم.
اعلموا �أن �أ�سا�س الأعمال وركنها الأ�سا�سي هو الإخال�ص ،فيجدر بكم �أن تنتبهوا
ب�أن ت�سعوا �إىل �إعارة قلوبكم هلل تبارك وتعاىل ،و�أن يكون �أملكم وهدفكم الوحيد هو اهلل
�سبحانه واملع�صومني الأربعة ع�شر �صلوات اهلل عليهم ,فقط .ثم عليكم �أن تقرنوا �أعمالكم
بالأخالق احل�سنة ،و�أن جتلبوا اال�ستفادة مما تعملون.
�إن اهلل� Qأ ّكد يف القر�آن الكرمي  -كثرياً  -على ّ
التفكر والتد ّبر والتعقّل يف الأعمال.
يح�صل الإن�سان على ثمرات �أعماله ،فا�سعوا
والغر�ض من كل هذه الت�أكيدات ،هو لكي ّ
�إذن �إىل احل�صول على نتائج �أف�ضل و�أح�سن ،وذلك بالقيام ب�أعمال كثرية ،ويف مدة زمنية
قليلة.

الصيام يف بلد طويل النهار

س :هل جيوز اإلفطار على وقت بلد
آخر لطول النهار يف البلد الذي أقيم فيه،
كأن أفطر على توقيت العراق ،وأنا مقيم
يف دولة أوروبية؟
ج :إذا كان طول النهار أكثر من
خمياً
مثاين عشرة ساعة ،فالصائم يكون رّ
بني فرضني:
 -1أن يصوم حبسب اُفق بلدهم،
يعين :أن ميسك قبل طلوع فجرهم،
ويفطر بعد مغرهبم (إن أمكنه ذلك بال
حرج).

 -2أن يبدأ صيامه بطلوع فجرهم،
يعين :ميسك قبله ،مث حيسب  -مثالً  -عدد
ساعات هنار كربالء املق ّدسة من أذان الفجر
إىل أذان املغرب ،ويفطر على وفقه ،مثالً:
إذا كان هنار كربالء  14ساعة ،أفطر بعد
مضي  14ساعة على صومه ،وإن مل يؤذّن
ّ
للمغرب يف كربالء.
التدخني للصائم

س :ما حكم التدخني يف هنار شهر
رمضان املبارك؟
ج  :ال جيوز ذلك للصائم ،وهو من

املواطنة  ..شرط البناء
يف الدول التي �شهدت تغيريات �سيا�سية ،ومنها
العراق ،ما زال امل�شهد العام يدعو �إىل القلق ،حيث
الفو�ضى عارمة ،والف�ساد يعم ،والعنف ي�ست�شري،
والتطرف ي�ضرب ،ونزيف الدم يتوا�صل ،وال�شعوب
ما زالت تتجرع الآالم ،وهو حال ك�شف عن وجود
معوقات ذاتية حتول دون بناء دولة املواطنة ،ف�ض ًال عن
وجود "م�سلمني" لهم قابلية (ثقافية ونف�سية) عالية
للتحول �إىل وحو�ش مفرت�سة.
ومن م�صادر العوق الذاتي ،وجود مكنونات
اجتماعية وثقافية قا�صرة التمدن ،وهذا ما يحول
دون انبثاق (الفرد �أو املجتمع) احلر امل�س�ؤول ،كما
�أن الرتكة الثقيلة التي خلفتها الأنظمة امل�ستبدة ،قد
م�ست املواطن (ثقافة وطباعاً) ،وجعلت املجتمع يعي�ش
�إ�شكالية االنتماء ،ب�سبب جتذر النزعة الفئوية ،مبوازاة
ذلك ،ال يخفى �أن هناك دوافع خارجية لتفتيت الدول
�إىل فئات وجماعات لكل منها كيان ودولة.
املواطنة هي عالقة مبا�شرة بني الفرد والدولة ،ف�إذا
غابت هذه العالقة وحلت حملها عالقة الفئة – الدولة،
غابت معها الدولة املدنية احلديثة ،وقامت دولة من نوع
�آخر ،و�إن �سبب الأزمة التي متر بها بلدان املنطقة اليوم
ما هو �إال تخلخل مفهوم املواطنة عند غالبية املجتمعات
الإ�سالمية ،يف الوقت الذي ال ميكن �أن تقوم الدولة
املدنية احلديثة �إال على املواطنة.
مفهوم الدولة املدنية احلديثة ال مينع من انتماء الفرد
�إىل مكون فرعي ،مثل القبيلة والع�شرية والطائفة
واملذهب ،بل مبقدور الفرد �أن ينتمي �إىل �أكرث من
منظومة ثقافية فرعية ،لكن ب�شرط �أال يكون املكون
الفرعي بدي ًال لعالقة املواطن  -الدولة .وعادة ما تواجه
املجتمعات حديثة اخلروج من النظام الدكتاتوري
م�شكلة بناء دولة املواطنة ،لأن النظام الدكتاتوري يقوم
على �أ�سا�س �إلغاء املواطنة وجتزئة املجتمع ،لذلك حتتاج
مثل هذه املجتمعات �إىل جهود ا�ستثنائية من �أجل
ا�ستعادة قيم املواطنة .لأن غياب �أو تغييب املواطنة
يعيق عملية بناء الدولة احلديثة ،وي�ؤدي �إىل انق�سام
املجتمع ،ثم انق�سام الدولة ،وكلما ت�أخر املجتمع يف
توفري �شرط بناء الدولة احلديثة� ،أي املواطنة ،كلما زاد
من احتماالت انق�سامه وانق�سام الدولة ،و�أ�صبح اجلميع
(الفرد واملجتمع والدولة) �أقرب �إىل اخلطر الأكرب.
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املفطرات (على األحوط وجوباً).
سقي املاء يف النهار

س :إذا كان لدينا عامل غري مسلم،
وطلب ماء ليشرب يف هنار شهر رمضان،
فهل جيوز إعطاؤه؟
ج :ال جيوز تقدمي املاء وال الطعام يف
هنار شهر رمضان ملن ال يكون معذوراً يف
اإلفطار شرعاً ،مسلماً كان أو غريه.
استعمال البخاخ للصائم

س :هل جيوز استخدام خباخ خمدر
موضعي ألمل األسنان يف هنار رمضان؟
ج :إذا مل يصل شيء منه إىل احللق صح
صومه ،وإال بطل.
شم العطور والكرميات

س :العطور والكرميات ومساحيق التجميل
والشامبو والصابون ومعجون األسنان ،هل
يعترب شم هذه األشياء أو الغسل هبا مفطر؟
ج :جيوز كل ذلك للصائم ،علماً بأنه
يلزم أن يتجنب وصول شيء من املعجون
أو املاء إىل احللق.
رطوبات رأس الصائم

س :رطوبات الرأس من خنامة وما شابه،
واليت تنزل من الرأس ،هل جيب على الصائم
لفظها؟
ج :إذا مل خترج إىل فضاء الفم ال جيب
لفظها ،وال تضر بالصيام.
اإلفطار علناً للمعذور

س :من جاز له اإلفطار يف شهر رمضان،
هل جيوز له تناول الطعام مبحضر شخص
صائم؟
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ج :جيوز له ذلك على كراهة.
الصوم بنية رجاء املطلوبية

س :هل جيوز صوم يوم الشك بنية رجاء
املطلوبية؟
ج :يصح الصوم يف الفرض املذكور.
نية صيام يوم الشك

س :ماذا تكون نية صيام يوم الشك؟
ج :إذا كان الشك بني آخر شعبان
وأول شهر رمضان صام بنية شعبان ،وإذا
كان بني آخر شهر رمضان وأول شوال
صام بنية شهر رمضان.
الصيام والعطش الشديد

س :كنت صائماً ،فعطشت عطشاً
علي أن أدفع
شديداً ،فشربت ماءً ،هل جيب َّ
كفارة إضافة إىل القضاء أم أقضي الصيام
فقط؟
ج :إذا مل يكن شربك للماء عن اضطرار،
وجب عليك القضاء والكفارة ،وإال وجب
عليك خصوص القضاء يف الفرض املذكور.
من أحكام الصوم

س :هل جمرد العسر واألذى يسوغان
اإلفطار؟ وهل جيوز السفر فراراً من الصوم؟

ج :جمرد العسر واألذى ال يسوغان
اإلفطار إال إذا أديا إىل ضرر بالغ ،علماً بأنه
جيوز السفر فراراً من الصوم على كراهة،
ولكن جيب القضاء فيما بعد.
الغبار الغليظ

س :لو هبت ريح عاصف حمملة بغبار
غليظ ،فما حكم الصائم املتعرض لذلك
الغبار؟

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

ج :يلزم عليه يف الفرض املذكور أن
حيول دون وصول الغبار إىل حلقه ،لكن لو
وصل بغري اختيار مل يبطل صومه.
قضاء الصوم

س :1يف ذميت صوم واجب وال أعرف
كم املدة ،فماذا أفعل يف هذه احلالة؟
ج :1تصوم القدر املتيقن.
س :2يوجد يف ذميت صيام لسنوات
عديدة ،وال أستطيع قضاءها بسبب احلالة
الصحية ،فما هو حكمي؟
ج :2جيب عليك الوصية بذلك حىت
يُقضى عنك الصوم بعد وفاتك ،وعليك
التكفري عن األيام اليت مل تصمها عمداً وبال
عذر شرعي (عن كل يوم إطعام ستني
مسكيناً :لكل مسكني م ّد من الطعام).
الشك يف صيام سنة التكليف

س :شخص يبلغ من العمر ثالثني سنة،
شك يف أنه هل صام شهر رمضان سنة بلوغه
أم ال ،علماً بأنه ال يشك يف أصل التكليف
يف تلك السنة ،فما هو احلكم يف ذلك؟
ج :ال شيء عليه يف الفرض املذكور.
استعمال الصائم األبر املقوية

س :هل ميكن للصائم أن يستعمل األبر
الدوائية واملقوية واملغذية يف أثناء صيامه؟
ج :ال إشكال يف ذلك ،ولكن ينبغي
اجتناب املغذية منها على األحوط استحباباً.
قضاء الصالة

س :أنا بدأت يف الصالة يف وقت متأخر
عن التكليف الشرعي ،وال أعلم كم صالة
فاتتين ،فماذا أفعل؟
ج :القضاء يف فرض السؤال يكفي فيه

االقتصار على القدر املتيقن إذا كان قاصراً
يف نسيان عددها ،يعين :إذا كانت الصالة
اليت جيب قضاؤها مرددة بني شهر أو شهرين
 مثالً  -يكفي قضاء شهر ،وأما إذا نسيهاتقصرياً فيجب  -على األحوط  -قضاء
األكثر.
مانعية احلرب للوضوء

س :هل احلرب الذي يبقى على اليد يبطل
الوضوء أو الغسل ،وخصوصاً بالنسبة
للطالب واملوظفني الذين يكثر ابتالؤهم مبثل
ذلك؟
ج :احلرب ال مينع من وصول املاء يف
الوضوء والغسل.
خروج الشعر يف الصالة

س :ما حكم ظهور شعر املرأة أثناء
الصالة سواء عمداً أو جهالً؟
ج :عدم سرت الشعر عمداً مبطل للصالة
وكذا مع اجلهل التقصريي ،ومع اجلهل
القصوري الصالة صحيحة وال تلزم إعادهتا.
الزواج واخلمس

س :شخص مجع  -خالل عدة سنوات
 ماالً يف البنك احلكومي من أجل الزواج،فهل عليه اخلمس؟ علماً َّ
بأن حالته املادية
ضعيفة وهو كاسب ضعيف احلال؟
ج :جيب اخلمس فيه  -يف الفرض
املذكور  -وإذا مل يتمكن من إعطائه
دفعة واحدة ،فيمكنه تقسيطه بعد االتفاق
مع الفقيه أو وكيله املخول يف ذلك ،ويف
اخلمس  -كما وعد القرآن احلكيم  -اخلري
والربكة إن شاء اهلل تعاىل.
ختميس البيت

قال ر� سول اهلل:
�أيها النا�س� :إنه قد �أقبل �إليكم �شهر اهلل
بالربكة والرحمة واملغفرة� ،شهر هو
عند اهلل �أف�ضل ال�شهور ،و�أيامه �أف�ضل
الأيام ،ولياليه �أف�ضل الليايل ،و�ساعاته
�أف�ضل ال�ساعات .هو �شهر دعيتم فيه �إىل
�ضيافة اهلل ،وجعلتم فيه من �أهل كرامة
اهلل� .أنفا�سكم فيه ت�سبيح ،ونومكم فيه
عبادة ،وعملكم فيه مقبول ،ودعا�ؤكم فيه
م�ستجاب .فا�س�ألوا اهلل ربكم بنيات �صادقة
وقلوب طاهرة �أن يوفقكم ل�صيامه وتالوة
كتابه ،ف�إن ال�شقي من حرم غفران اهلل
يف هذا ال�شهر العظيم .واذكروا بجوعكم
وعط�شكم فيه جوع يوم القيامة وعط�شه،
وت�صدقوا على فقرائكم وم�ساكينكم،
ووقروا كباركم ،وارحموا �صغاركم ،و�صلوا
�أرحامكم ،واحفظوا �أل�سنتكم ،وغ�ضوا عما
ال يحل النظر �إليه �أب�صاركم وعما ال يحل
اال�ستماع �إليه �أ�سماعكم ،وحتننوا على
�أيتام النا�س يتحنن على �أيتامكم ،وتوبوا
�إىل اهلل من ذنوبكم ،وارفعوا �إليه �أيديكم
بالدعاء يف �أوقات �صالتكم ،فانها �أف�ضل
ال�ساعات ،ينظر اهلل فيها �إىل عباده بعني
الرحمة ،يجيبهم �إذا ناجوه ،ويلبيهم �إذا
نادوه ،ويعطيهم �إذا �س�ألوه ،وي�ستجيب لهم
�إذا دعوه.

س :إذا كان لدينا بيت واحد فقط ومل
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نسكن فيه ،فهل جيب علينا ختميسه ،مع َّ
أن
نصفه إرث؟
ج :جيب فيه اخلمس يف الفرض املذكور،
إال مقدار اإلرث منه فإنه ال مخس فيه إال إذا
عُلم بأنه كان فيه اخلمس ومل يدفع امليت
مخسه.
رد السالم

س :ما حكم عدم رد السالم سواء عن
عمد أو عن جهل ،أو أن جييبه جبواب آخر
مثالً :مرحباً أو أهالً وسهالً؟

قال ر� سول اهلل:
�أيها النا�س :من ف َّطر منكم �صائم ًا م�ؤمن ًا يف
هذا ال�شهر كان له بذلك عند اهلل عتق رقبة
ومغفرة ملا م�ضى من ذنوبه .فقيل :يا ر�سول
اهلل ،ولي�س كلنا يقدر على ذلك .فقال:
اتقوا النار ولو ب�شربة من ماء ،واتقوا النار
ولو ب�شق مترة.

ج :قال اهلل تعاىل« :واذا حيّيتم بتحية
ردوها» النساء،86/
فحيّوا بأحسن منها أو ّ
فيجب أن يكون اجلواب  -على أقل تقدير
 -مثل صيغة السالم ال أقل منها.

التحدث مع النساء

س :هل جيوز التكلم مع النساء؟ وما هي
حدوده؟
ج :أصل التحدث إذا مل يشتمل على
حمرم أو يستلزم حمرماً  -كما إذا كان
لغرض مشروع  -جائز ،علماً بأنه ال جتوز
الصداقة بني األجنبيني من اجلنس املخالف
لقوله تعاىل« :وال متخذات أخدان»
النساء ،25:ولقوله تعاىل« :وال متخذي
أخدان» املائدة ،5:واخلدن يف اآلية الكرمية
هو الصديق من اجلنس اآلخر .مث إنه حىت مع
فرض عدم االشتمال على احلرام من صداقة
وغريها فإن األفضل تركه واجتنابه ،ملا ورد
يف احلديث الشريف من َّ
أن حمادثة األجنبيني
من مصائد الشيطان ،وأن النيب الكرمي كان
يأخذ على النساء يف البيعة على اإلسالم أن
ال حيدثن رجالً غري ذي حمرم.
القضاء واحملاماة

س :هل ممارسة الشخص ملهنة احملاماة
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تعترب حراماً أم حالالً؟ وهل يشرتط
يف القاضي أن حيكم مبا ورد يف القرآن
الكرمي دون القوانني الوضعية؟ ألن هناك
نصوصاً قانونية ال تشبه األحكام اليت جاء
هبا القرآن الكرمي كعقوبة قطع اليد يف
السرقة ،حيث حيكم القاضي فيها باحلبس
أو السجن؟
ج :جيوز العمل لنصرة املظلوم والدفاع
عن احلق مع مراعاة املوازين اإلسالمية،
لذا جيب على احملامني أن يعرفوا أحكام
اهلل تعاىل ،وأن ال يقفوا جبانب الظامل
والغاصب وحنوهم ممن ال جيوز الدفاع
عنهم.
الغيبة

س :إذا كان أحد األقارب يرتكب
احملرمات حبيث يشوه مسعة العائلة ،فهل
الكالم عنه وعن أقاربه يصدق عليه أنه
غيبة؟
ج :إذا كان يرتكب املعصية علناً جاز
اغتيابه بذكر ما أعلن من املعصية دون
غريه ،وال جيوز اغتياب أقربائه.
التصرف بأموال الورثة

س :هل جيوز إعطاء أموال املتوفاة
ألجل قضاء الصالة والصوم عنها ،علماً
بأن هذه األموال َدين ،والورثة ال يقبلون
إعطاءها للصوم والصالة؟
ج :ال جيوز.
بني اآلباء واألبناء

س :أنا أمارس نشاطايت الدينية مع عدم
التأكد من رضا الوالد ،مع أين أخربته
مسبقاً ،لكنه يفضل دائماً أن أبقى بعيداً
عن هذه النشاطات ،فبماذا تنصحونين؟
ج :تكسب موافقته باللسان الطيب

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

وباحلكمة واملوعظة احلسنة.
الزواج عرب اإلنرتنت

س :ما هو رأيكم يف الزواج عرب اإلنرتنت؟
ج :حكمة الزواج الذي شجع عليه
اإلسالم هي :تكوين أسرة سعيدة وتربية
أوالد صاحلني ،وليس شيء من ذلك يف
زواج اإلنرتنت ،بل زواج اإلنرتنت هو على
العكس من ذلك متاماً ،فإنه أصبح الي ـ ــوم
_ وكأنه بتخطيط شيطاين _ فخاً الصطياد
ضعاف اإلميان والنفوس ،وإيقاعهم يف
احلرام والعياذ باهللَّ ،
ألن اإلنزال ال جيوز إال
حبضور كل من الزوجني ومبماسة أحدمها
وجمرد النظر وعدم احلضور واملماسة
اآلخرّ ،
ال جيعله جائزاً ،لذلك ينبغي للمؤمنني أن
حي ّذروا الشباب والشابات من سلوك مثل
هذه املسالك ،وأن يوجهوهم إىل الزواج
وبالطريقة الشرعية واملتعارفة.
خروج الزوجة من البيت

س :إن زوجي مقصر معي كثرياً من كل
النواحي حىت من الناحية املادية وحضوره
للبيت قليل ،ألن له بيتاً ثانياً ،فهل جيوز يل
اخلروج من البيت للزيارة وما أشبه بدون
علمه؟
ج :ال جيوز للمرأة اخلروج من البيت
بدون إذن زوجها من غري ضرورة إذا كان
اخلروج منافياً حلقوق الزوج ،واألحوط
وجوباً عدم خروجها من غري ضرورة وإن
مل يستلزم ذلك.
املشاكل الزوجية

س :ما رأيكم بامراة متزوجة وأهل
زوجها دائماً يعملون هلا مشاكل وجيرحوهنا
بكالم سيء وال تريد ترك زوجها وإمنا تريد
حل هلذه املشكلة وال تستطيع أن تعيش يف

بيت لوحدها؟
ج :قال اهلل تعاىل :ﱫﭡ ﭢﱪ
وقال سبحانه :ﱫﮞﱪ وقالQ
حكاية عن لسان موسى وهو يوصي أخاه
هارون :ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﱪ  ،ويف احلديث
الشريف :إصالح ذات البني أفضل من عامة
الصالة والصيام ،أي املستحب ،فعليها أن
حتب وتداري أهل زوجها وإن تكلّموا
ضدها أو شاغبوا بينها وبني زوجها ،تقابل
سيئاهتم باحلسنة والعفو ،ورحابة الصدر،
وتغض طرفها عن كل سوء
وسعة النفس،
ّ
يكون منهم إليها ،فإن اهلل يعطيها بسلوكها
هذا ثواب اجملاهدين يف سبيل اهلل ،هذا
ثواب آخرهتا بغض النظر عن الدنيا ،حيث
إهنا هبذا السلوك ستحفظ زوجها لنفسها،
وده وحبّه ،وتكسب كذلك حمبة
وتكسب ّ
ومودهتم ،وتعيش بينهم راضية مرضية
أهله ّ
لديهم ،سعيدة بزوجها وسعيداً هبا إن شاء
اهلل تعاىل.
الكحل للمرأة

س :هل جيوز وضع الكحل يف العني ،ألن
البعض يقول أنه من ضروريات املرأة ،وقد
يكون وضعه لفائدته للعني؟

قال ر� سول اهلل:
ح�سن منكم يف هذا ال�شهر
�أيها النا�س :من َّ
خلقه كان له جواز ًا على ال�صراط يوم تزل
فيه الأقدام ،ومن خ َّفف فيه عما ملكت
ميينه خ َّفف اهلل عليه ح�سابه ،ومن كف فيه
�شره كف اهلل عنه غ�ضبه يوم يلقاه ،ومن
�أكرم فيه يتيم ًا �أكرمه اهلل يوم يلقاه ،ومن
و�صل فيه رحمه و�صله اهلل برحمته يوم
يلقاه ،ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه
رحمته يوم يلقاه ،ومن تطوع ب�صالة كتب
اهلل له براءة من النار ،ومن �أدى فيه فر�ض ًا
كان له ثواب من �أدى �سبعني فري�ضة يف ما
�سواه من ال�شهور ،ومن �أكرث فيه من ال�صالة
عل ّي ثقل اهلل ميزانه يوم تخف املوازين،
ومن تال فيه �آية من القر�آن كان له مثل
�أجر من ختم القر�آن يف غريه من ال�شهور.

ج :الكحل زينة (على األظهر) وال جيوز
إظهاره لغري احملارم.
وضع العطر للمرأة

س :هل مطلق العطور اليت تضعها املرأة
حرام أم العطور املثرية فقط ،مع خروجها هبا
للسوق أو أي مكان آخر قد يشمه الرجال؟
ج :ينبغي للمرأة أن ال تتعطر لغري
زوجها ،فإنه يكره هلا ذلك إن مل يكن مثرياً
للفتنة ومنشأً للريبة ،وإال كان حراماً.
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

شهر التورع وهداية الناس

قال ر� سول اهلل:
ما من م�ؤمن ي�صوم �شهر رم�ضان احت�ساب ًا
�إال �أوجب اهلل تبارك وتعاىل له �سبع خ�صال:
�أوالها :يذوب احلرام من ج�سده ،والثانية:
يقرب من رحمة اهلل ،Qوالثالثة :قد ك ّفر
خطيئة �أبيه �آدم ،والرابعة :يهوّن اهلل عليه
�سكرات املوت ،واخلام�سة� :أمان من اجلوع
والعط�ش يوم القيامة .وال�ساد�سة :يطعمه
اهلل Qمن ط ّيبات اجلنة ،وال�سابعة :يعطيه
اهلل  Qبراءة من النار.


 عدة خطب مروية عن رسول
اهلل يف استقبال شهر رمضان
الفضيل ،منها اخلطبة اليت يرويها
الشيخ الصدوق وينتهي بسندها
إىل اإلمام الرضا عن آبائه عن أمري
املؤمنني ،واليت تبدأ بقوله:
(أيها الناس ،إنه قد أقبل إليكم شهر
اهلل .)...ولست هنا بصدد تفسري
اخلطبة وبيان مفرداهتا ،فهي خطبة
عظيمة ،وحتتاج إىل بيان وتفسري
واسعني ،لكين أريد هنا أن أذكر شيئاً واحداً،
وهو :أن رسول اهلل ذكر للمؤمنني يف هذه
اخلطبة عشرين بنداً ،وحث املؤمنني عليها،
وشجعهم لاللتزام هبا ،ولكن حينما توجه إليه
أمري املؤمنني يف هناية اخلطبة بسؤال عن
أفضل األعمال يف هذا الشهر ـ علماً بأن
سؤال اإلمام ليس لنفسه بقدر ما هو يل ولك
ولعامة الناس ـ مل يذكر النيب يف جوابه أياً
من البنود اليت جاء على ذكرها ضمن فقرات
خطبته ،أي مل يقل له مثالً :إن قراءة القرآن
أفضل األعمال يف هذا الشهر أو اإلطعام أو أي
شيء آخر ،بل أجابه بأمر آخر مل يكن ضمن
بنود اخلطبة الشريفة ،حني قال له( :الورع عن
حمارم اهلل) .حيث إن الورع أفضل األعمال يف
كل وقت وزمان ،وإن أوىل مقتضيات الورع أن
ينتهي اإلنسان عن احملرمات ويتحرج منها فال
يقرهبا .والشك أن كل إنسان تتناسب تكاليفه
وواجباته مع مقدار معرفته ومدى فهمه وعلمه،
فكلما ازداد اإلنسان علماً ومعرفة تضاعفت
مسؤولياته. .
 ال ميكن للنفس البشرية أن تستقيم
بسهولة من دون ترويض ومقدمات .يقول أمري
املؤمنني يف بعض كلماته( :وإمنا هي نفسي
أروضها بالتقوى ،لتأيت آمنة يوم الفزع األكرب).
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فرتويض النفس إذن من أهم الواجبات
العينية بالنسبة إىل كل فرد ،ويتأكد بالنسبة
لنا ـ حنن الوعاظ واملبلغني وعلماء الدين ـ
ألن كل واحد منا يتعلم منه أفراد ،ورمبا
مجاعات ويتلقون منه ،ويتأثرون بكالمه
وتصرفاته .فإنك وإن كنت فرداً يف وجودك
اخلارجي ،لكنك لست كذلك يف العمل،
ألن هناك َمن يعتربك مرشداً وهادياً ،ويقتدي
بأفعالك سواء كنت خطيباً أو عاملاً .فإذا
كان ترويض النفس من الواجبات العينية
بالنسبة لنا ،فهذا يعين أن على اإلنسان أن
ميهد له السبل ،فيتبع األساليب اليت جتعله
ال يعصي اهلل تعاىل ،وهذا أمر ال ينبغي
االستهانة به ،بل البد له من هتيئة مقدمات
تساعد على ذلك .إن الشيطان حياول أن
يؤثر فينا مهما استطاع إىل ذلك سبيالً ،مث
يتشجع للتقدم أكثر .فلو استطاع أن يؤثر
فينا بنسبة الواحد يف املائة كان ذلك العمل
عنده خطوة إىل األمام ،فسيطمع باالثنني يف
املائة حىت يصل  -ال مسح اهلل  -إىل التسعة
والتسعني يف املائة .قال رسول اهلل( :إن
الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم)،
وقال( :وما منكم أحد إال وله شيطان).
فقيل له :أنت يا رسول اهلل؟ قال( :وأنا،
ولكن اهلل تعاىل أعاننـي عليه فأسلم) .وما
من فرصة للرياضة الروحية وترويض النفس
أعظم من الصوم ،فإن أجواء هذا الشهر
تساعد اإلنسان على ترويض نفسه.
 حنن ـ مجيعاً ـ حباجة إىل ترويض وانتباه،
حبيث إذا دخل أحدنا شهر رمضان وخرج
منه يكون قد تغري ولو قليالً ،ومالك التغري
هو العمل باملستحبات وترك املكروهات.
يقول رسول اهلل يف اخلطبة الرمضانية
الشريفة( :فإن الشقي َمن ُحرم غفران اهلل).
واأللف والالم الداخلة على كلمة (شقي)

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

يف هذه العبارة تدل على احلصر ،أي أن َمن
ُحرم غفران اهلل يف هذا الشهر فهو الشقي.
إن زمام تغيري أنفسنا وإصالحها بأيدينا،
وليس بأيدي غرينا ،كل واحد منا زمام نفسه
بيده ،وهذا معىن قوله يف خطبته املباركة:
(إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ،ففكوها
باستغفاركم .)...فكما أن أحدكم إذا رهن
داره إىل غريه ال يستطيع أن يتصرف فيها
ما مل يفك رهنها باملال ،فكذلك أنفسكم
رهينة باستغفاركم ،ومن االستغفار قول:
(أستغفر اهلل ريب وأتوب إليه) ،ولكنه ليس
كل االستغفار كما تعلمون ،بل منه ترويض
النفس أيضاً ،وهو من الواجبات العينية.
 أذهان أكثر الشباب ال سيما
اجلامعيني منهم حمشوة بعشرات بل مئات
األسئلة حول اإلسالم وتشريعه ،وهم بانتظار
َمن جييبهم عنها ،األمر الذي حيتاج منا إىل
تعلم ودراسة عميقني ،حيث ال يتمكن كل
شخص أن جييب عن أسئلتهم بسهولة،
ويعرض نفسه للجواب واخلطاب والكتاب
والنقاش من دون علم ،بل إن ذلك حيتاج إىل
أرضية وتعبئة علمية وافية ،كما ال خيفى أن
مقدمة الوجود للواجب املطلق واجبة أيضاً،
فإذا وجب شيء على اإلنسان ،وتوقف
ذلك الشيء على شيء آخر ،صار ذلك
الشيء اآلخر واجباً عليه أيضاً ،وهكذا األمر
بالنسبة إلرشاد الناس وهدايتهم ،فهو واجب
كفائي ملن توجد فيه الكفاءة .وحنن مهما
أوتينا منَ العلم فهناك ألوف األسئلة اليت
ال نعرف هلا جواباً ،يلزم أن نتهيأ هلا .وشهر
رمضان مناسبة جيدة ألن يستثمرها كل منا
حسب مقدرته ،ألن كسب املقدمات يعد
من الواجبات املهمة يف هذا اجملال وغريه مما
له صلة بالتقرب إىل اهلل سبحانه .وإن هتيئة
هذه املقدمات أهم من قراءة القرآن يف شهر

رمضان فيما إذا اقتصر اهلدف من القراءة
على طلب الثواب والتربك ،ألن قراءة القرآن
هبذه الصورة اجملردة تعترب مستحبة ،لكن
التهيؤ العلمي للقيام بدور اإلرشاد والتبليغ
واجب .الشك أن قراءة القرآن مقدمة
ملعرفته ،ومعرفته مقدمة للعمل به ومقدمة
لتعليمه لآلخرين ،وهي مقدمة إلرشاد الناس
إىل القرآن ،بيد أن القراءة بذاهتا مستحبة،
وهذا األمر ـ التحصيل العلمي ـ مقدم عليها،
إال إذا كانت القراءة بتدبر وتفكر ،حينها
ستكون هي األخرى مقدمة وتعبئة علمية،
ضمن مقدمات الوجود يف جمال اإلرشاد.
 إن القرآن الكرمي كتاب هداية ،فلماذا
يهتم جبمال األسلوب والتعبري؟ نقول يف
اجلواب :إن ذلك جزء من عملية اهلداية.
وهكذا احلال بالنسبة لكالم املعصومني،
فاأللوف من علماء املشركني والنصارى
واليهود إمنا اهتدوا عن طريق مجال التعبري
يف القرآن الكرمي ،حيث إن اجلمال مهم
ومطلوب هلداية الناس ،فال يكفي أن
يكون املطلب صحيحاً ،بل البد من مجال
األسلوب والتعبري أيضاً .هكذا هو احلال مع
املعىن الصحيح فالبد أن جتعلوه يف وعاء مجيل
لكي يتقبله الناس منكم .وهذا األمر حباجة
إىل تعلم ومترين ،ألنه ال يأيت هكذا عفواً،
بأن ينام الشخص مثالً يف الليل ويستيقظ يف
اليوم التايل وقد أصبح أديباً .وشهر رمضان
فرصة جيدة لنا لتطوير قابلياتنا يف هذا اجملال
أيضاً .فبقدر ما نستفيده يف هذا الشهر من
فيوض الرمحة وأجواء املغفرة ،لنستفد أيضاً
من هذين األمرين املهمني :ترويض النفس،
وإرشاد الناس وهدايتهم.

قال ر� سول اهلل:
�أيها النا�س� :إن �أبواب اجلنان يف هذا ال�شهر
مفتحة ،فا�س�ألوا ربكم �أن ال يغلقها عليكم،
و�أبواب النريان مغلقة ،فا�س�ألوا ربكم �أن ال
يفتحها عليكم ،وال�شياطني مغلولة ،فا�س�ألوا
ربكم �أن ال ي�سلطها عليكم .قال �أمري امل�ؤمنني
علي :فقمت وقلت :يا ر�سول اهلل ،ما
�أف�ضل الأعمال يف هذا ال�شهر؟ فقال :يا �أبا
احل�سن� ،أف�ضل الأعمال يف هذا ال�شهر الورع
عن حمارم اهلل .يقول �أمري امل�ؤمنني:
ثم بكى ر�سول اهلل ،فقلت :ما يبكيك؟
فقال� :أبكي ملا ي�ستحل منك يف هذا ال�شهر،
ك�أين بك و�أنت ت�صلي لربك ،وقد اتبعك �أ�شقى
الآخرين يتبع �أ�شقى الأولني� ،شقيق عاقر ناقة
ثمود ،ف�ضربك �ضربة على قرنك فخ�ضب منها
حليتك .فقلت :يا ر�سول اهلل وذلك يف �سالمة
من ديني؟ فقال :نعم يف �سالمة من دينك.
ثم قال :يا علي َمنْ قتلك فقد قتلني،
و َمنْ �أبغ�ضك فقد �أبغ�ضني ،ومن �سبك فقد
�سبني ،لأنك مني كنف�سي ،روحك من روحي،
وطينتك من طينتي� .إن اهلل خلقني و�إياك،
واختارين للنبوة واختارك للإمامة ،و َمنْ �أنكر
�إمامتك فقد �أنكر نبوتي .يا علي �أنت و�صيي
و�أبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على �أمتي
يف حياتي وبعد موتي� ،أمرك �أمري ،ونهيك
نهيي� .أق�سم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خري
الربية� ،إنك حلجة اهلل على خلقه و�أمينه على
�سره وخليفته على عباده.
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�أمريامل �ؤمنني  منهج اً
القوة  -املفهوم الصحيح
()3
• عن �أبي عبد اهلل� :إن ر�سول اهلل وقف مبنى
حني ق�ضى منا�سكها يف حجة الوداع (�إىل �أن قال):
فقال�( :أي يوم �أعظم حرمة؟) .فقالوا( :هذا
اليوم) .فقال�( :أي �شهر �أعظم حرمة؟) .فقالوا( :هذا
ال�شهر) .قال( :ف�أي بلد �أعظم حرمة؟) .فقالوا( :هذا
البلد) .قال( :ف�إن دماءكم و�أموالكم عليكم ح رام
كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا ،يف بلدكم هذا� ،إىل
يوم تلقونه في� س�ألكم عن �أعمالكم� ،أال هل ب ّل غت؟).
قالوا( :نعم) .قال( :اللهم ا�شهد� .أال من عنده �أمانة
فلي �ؤدها �إىل من ائتمنه عليها ،ف�إنه ال يحل دم امرئ
م�سلم وال ماله �إال بطيبة نف�سه ،وال تظلموا �أنف�سكم
وال ترجعوا بعدي كفار ًا).
• قال( :ال يغ رنكم رحب الذراعني بالدم ،ف�إنه
له عند اهلل قات ًال ال ميوت) .قالوا( :يا ر�سول اهلل ،وما
قاتل ال ميوت؟) .فقال( :النار).
• قال�( :أول ما يحكم اهلل فيه يوم القيامة
الدماء ،فيوقف القاتل واملقتول بينهما ،ثم الذين
يلونهما من �أ�صحاب الدماء ،حتى ال يبقى منهم �أحد،
ثم النا�س بعد ذلك حتى ي �أتي املقتول بقاتله فيت�شخب
دمه يف وجهه ،فيقول :هذا قتلني ،فيقول� :أنت
قتلته؟ فال ي�ستطيع �أن يكتم اهلل حديث ًا).
• قال الإمام ال�صادق( :ال ي زال امل �ؤمن يف
ف�سحة من دينه ما مل ي�صب دم ًا ح رام ًا).
• قال الإمام ال�صادق�( :إن �أعتى النا�س على
اهلل من قـــتل غري قاتلـــه ومن �ضرب مــــن مل
ي�ض ربه).

8

حرمة حياة اإلنسان اخلاصة هي من
أكثر حقوق اإلنسان امتهاناً منذ القدم
وحىت اليوم ،فإن الرتويع ودخول البيوت
بدون إذن أصحاهبا ،والتجسس على عباد
اهلل ،كل ذلك ال يزال جارياً حىت يومنا هذا،
لكن اإلسالم محا حرية احلياة اخلاصة أشد
احلماية ،يقول اهلل تعاىل :ﱫﭝ ﭞﱪ
 ،ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﱪ  .وهذا ما حرص عليه اإلمام
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أشد
احلرص ،يف السلم واحلرب ،فقد هنى يف
احلرب عن شن اهلجوم ليالً ،ومنع مقاتليه
من دخول بيوت األعداء من تلقاء أنفسهم،
بقوله( ،وال تدخلوا داراً إال بإذين) .وإنه
كحاكم مل يكن يتعرض للتدخل يف حياة
ينل حمرماً.
أحد ،ما مل يسفك دماً أو ْ
جلأ اإلنسان إىل احلرب ،كلما وجدها
ضرورية لتحقيق أهدافه ،فكان يشنها
للحصول على اخلريات واملكاسب،
وللتحكم باآلخرين والسيطرة عليهم..
إخل .وكانت احلروب يف كثري من األحيان
 وحىت اليوم  -جتري دون رعاية حقوقاإلنسان وكرامته .أما اإلسالم فقد وضع
حداً للمآسي اليت جتلبها احلروب ،بل مل
يسمح اإلسالم باحلرب ،إال يف حاالت
حمددة ،تلخصت يف عهد رسول اهلل
بالدفاع عن النفس ،وفتح آفاق إيصال
الدعوة اإلهلية إىل البشرية ،عن طريق ضرب
من يصد هذا األمر بالعنف .ولو روعيت
القواعد اإلسالمية للحروب اليت طبقها
اإلمام أمري املؤمنني حبذافريها ،فإن ذلك
ميكن له أن ينهي احلروب إىل األبد .وهذا
ما ال ميكن أن توافق عليه الدول املتسلطة
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واألنظمة املستبدة ،اليت تريد احلصول على
ما ليس هلا حبق.
مل يأخذ التشريع اإلسالمي بأنسنة
احلرب شكله النهائي الكامل ،إال بالقواعد
اليت وضعها أمري املؤمنني يف احلروب اليت
فرضت عليه ،عندما توىل خالفة املسلمني،
حيث استطاع اإلمام ،استناداً إىل القرآن
والسنة ،أن يبلور ما مسي بقواعد احلرب بني
أهل القبلة ،بعد أن كان رسول اهلل وضع
أسس احلرب العامة .وإذا كانت القواعد
اليت وضعها اإلمام قبل أكثر من ألف
وأربعمائة عام ،إمنا سنت لتحكم عمليات
القتال بني أبناء الدين الواحد ،فإن قوانني
احلرب احلديثة وضعت ،هي األخرى ،أساساً
لتحكم عمليات القتال بني األوروبيني وهم
أبناء دين واحد ،مث عممت هذه القواعد
يف القرن العشرين لتشمل القارات األخرى،
وهذا التأصيل اإلنساين إحدى مفاخر
اإلسالم ،اليت حياول التكفرييون اليوم تغييبها
من خالل العمليات اإلرهابية اليت يتفاخرون
بتنفيذها ضد املدنيني.
لقد التزم اإلمام أمري املؤمنني ،وألزم
جيشه بكافة القواعد اليت وضعها رسول
اهلل ،وقد شدد على:
أوالً :حترمي الغدر ونقض العهود ،كما
ورد يف عهده إىل مالك األشرت حني واله
مصر( :وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة
أو ألبسته منك ذمة ،فحط عهدك بالوفاء،
وارع ذمتك باألمانة  ...فال تغدرن بذمتك،
وال ختيسن بعهدك ،وال ختتلن عدوك ،فإنه
ال جيرتيء على اهلل إال جاهل شقي ،وقد
جعل اهلل عهده وذمته أمناً ،أفضاه بني العباد
برمحته).
ثانياً :عدم التعرض للنساء واألطفال
واملدنيني غري احملاربني.
ثالثاً :اإلعذار قبل الشروع باحلرب،

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

فلقد كان اإلمام يهتم باإلعذار قبل
الشروع بأي حرب ،واإلعذار هو إيضاح
األمر لدى اخلصم ولدى الناس(( ،ليهلك
من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة)).
فكان يدعو اخلصم املسلم إىل حكم
اإلسالم ،وحتكيم القرآن ،ويناقشه مناقشة
مستفيضة ،حىت ال يبقى له من حجة ،مث
يعطيه الفرص اإلضافية لعله يرعوي ،حىت
كان بعض أصحابه يتذمرون من ذلك ،كما
حصل قبل البدء بالعمل العسكري ضد أهل
الشام يف صفني ،حيث تأخر بالقتال،
ليتيح لكل من يرغب يف معرفة احلق أن
يعرفه .وكان جوابه ملا سئل عن ذلك
أن قال( :واهلل ما دفعت احلرب يوماً إال وأنا
أطمع أن تلحق يب طائفة ،فتهتدي يب وتعشو
إىل ضوئي) .فإذا أصر اخلصم على مواقفه
اخلاطئة ،عند ذلك كان اإلمام يرى أن
احلرب ال بد واقعة.
رابعاً :املعاملة اإلنسانية للجرحى ،فقد
أرسى اإلمام مبدأ عدم استعمال القوة
ضد من يعجز عن الدفاع عن نفسه ،فكان
يأمر قادة جيشه وجنوده أن ال جيهزوا على
جريح ،حىت أنه مسح للجرحى من أعدائه
حبرية الذهاب أىن شاؤوا للعالج واإلقامة.
بينما مل تقر (اتفاقية جنيف) اليت ضمنت
حقوق اجلرحى إال يف سنة 1949م ،أي
بعد ثالثة عشر قرناً ،حيث تنبه احملتمع
الدويل والعامل املتقدم وأقر قانون ضرورة
العناية جبرحى اخلصم ،واالمتناع عن تعمد
زيادة آالمهم .ولعدم وجود مستشفيات يف
زمان اإلمام أمري املؤمنني ،كان يرتك أمر
العناية جبرحى العدو إىل قيادهتم ،بأن يأيت
من يعاجلهم أو أن يذهبوا هم للعالج أىن
شاؤوا ،وهذا قبل إنشاء الصليب األمحر
بقرون طويلة.
خامساً :كان اإلمام يأمر بعدم

التعرض للعاجزين واملمتنعني عن القتال
بقوله( :وال تصيبوا معوراً) ،أي الذي
استسلم وأمكن من نفسه فال يدافع عنها.
وهكذا فإن األسري يف هذه احلالة سيكون
مبنجى عن أي أذى ،بل إن القواعد اإلسالمية
العامة تقضي بإطعامه والرفق به .وهذا ما مل
يتم إقراره إال يف اتفاقية جنيف املؤرخة يف
 12آب 1949م.
وإن من أروع األمثلة اليت ضرهبا
اإلمام يف هذا اجملال معاملته ألسريه الذي
قام بعملية اغتياله ،فأصابه جبرح قاتل يف
رأسه الشريف ،حيث حذر اإلمام أهله
من إنزال ما يتجاوز العقوبة الشرعية به،
وأوصى ولده احلسن به (ابن ملجم) حىت
ينجلي األمر ،وقال له (ارفق بأسريك وارمحه
وأحسن إليه وأشفق عليه ...حبقي عليك يا
بين ،إال ما طيبتم مطعمه ومشربه ،وارفقوا
به إىل حني مويت) .مث قال قبيل وفاته :
(يا بين عبد املطلب ،ال ألفينكم ختوضون
دماء املسلمني خوضاً تقولون :قتل أمري
املؤمنني ،أال ال تقتلن يب إال قاتلي) .ولكن
البد من الرضوخ ألحكام العدل واملساواة
يف القتل ،لذا يقول( :انظروا إذا أنا مت
من ضربته هذه ،فاضربوه ضربة بضربة ،وال
متثلوا بالرجل ،فإين مسعت رسول اهلل
يقول :إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور).
فهل مسع أحد أو قرأ يف صفحات
التاريخ مثاالً أرقى وأمسى وأرفع يف درجات
اإلنسانية مما قدمه اإلمام أمري املؤمنني علي
ابن أيب طالب ،والتزم به يف احرتام
النفس اإلنسانية وحقوقها املشروعة،
والسؤال األهم :أين الذين يرفعون رايات
"اجلهاد" السوداء اليوم يف العراق وسوريا،
من هذه القيم العلوية اإلنسانية اليت يذكرها
مجيع علماء املذاهب اإلسالمية ،ويؤكدون
أصالتها الشرعية؟

• عن �أبي حمزة ،عن �أحدهما قال� :أتى ر�سول
اهلل فقيل له :يا ر�سول اهلل قتيل يف (جهينة) ،فقام
ر�سول اهلل مي�شي حتى انتهى �إىل م�سجدهم ،وت�سامع
النا�س ف�أتوه فقال :من قتل ذا؟ قالوا :يا ر�سول اهلل
ما ندري .فقال :قتيل بني امل�سلمني ال يدري من قتله!
والذي بعثني باحلق لو �أن �أهل ال�سماء والأر�ض �شركوا
يف دم امرئ م�سلم ور�ضوا بذلك لأكبهم اهلل على
مناخرهم يف النار� ،أو قال( :على وجوههم).
• يف رواية� :إن اخلوارج ملا خرجوا من (احلرور)
ا�ستعر�ضوا النا�س فقتلوا العبد ال�صالح عبد اهلل
بن خباب بن الأرت عامل �أمري امل �ؤمنني على
النهروان فوق خنزير وذبحوه وقالوا :ما ذبحنا لك
ولهذا اخلنزير �إال واح دٌ ،وبقروا بطن زوجته وهي
حامل ،وذبحوها ،وذبحوا طفله الر�ضيع فوقه،
و�أخربوه بذلك� ،إىل �أن قال ال راوي :فرجع
�إىل النهروان وا�ستعطفهم ف�أبوا �إال قتاله ،وا�ستنطقهم
بقتل ابن خباب ،ف�أقروا كلهم كتيبة بعد كتيبة،
وقالوا لنقتلنك كما قتلناه ،فقال :واهلل لو �أقر
�أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا ،و�أنا �أقدر على قتلهم
به لقتلتهم.
• قال الإمام ال�صادق( :يجيء يوم القيامة
رجل �إىل رجل حتى يلطخه بالدم والنا�س يف احل�ساب
فيقول :يا عبد اهلل ما يل ولك؟ فيقول� :أعنت علي
يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت).
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واليته  ..من مقتضيات التدين

قال جلابر بن عبد اهلل:
يا جابر هذا �شهر رم�ضانَ ،منْ �صام نهاره،
وقام ورد ًا من ليله ،وعف بطنه وفرجه،
َّ
وكف ل�سانه خرج من الذنوب كخروجه من
ال�شهر .قال جابر :يا ر�سول اهلل ،ما �أح�سن هذا
احلديث ،فقال ر�سول اهلل( :يا جابر وما
�أ�شد هذه ال�شروط).

10

ك���ان اإلم����ام أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين ع��ل��ي ب��ن أيب
طالب أول ال��ن��اس (ف��ت��ي��ان��اً ورج�����االً) يف
اإلسالم ،وأوهلم استجابة لدعوة أخيه رسول
اهلل ،وال غ����رو يف ذل�����ك ،ح��ي��ث إن����ه مل
يسجد يف ح��ي��ات��ه لصنم ق���ط ،ح�تى ق��ي��ل فيه
استثناءً( ،ك��رم اهلل وج��ه��ه) ،فضالً مل��ا تقدم
م��ن ع�لاق��ت��ه اخل��اص��ة ب��رس��ول اهلل .وعليه
ف���إن ال��ع�لاق��ة ال��وش��ي��ج��ة وامل���ت���ف���ردة ب��ال��رس��ول
األعظم ،ت��ع��د م��ن أوث����ق م��ن��اب��ع تأسيس
شخصية اإلم��ام أم�ير املؤمنني ،ول��ذا فإن
سائر املصادر والروايات ،مل تذكر أية خمالفة
م��ن أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين ل��رس��ول اهلل ،يف ق��ول
أو ع��م��ل أو ت��ق��ري��ر ،ح�تى س��اع��ة وفاته،
وبالتأكيد بعد وفاته ،فكل ما كان ينطق
به ،إمن���ا ع��ن رس����ول اهلل ،م��وص��وف
بالصحة وال��وث��اق��ة املطلقة ،فهو مدينة باب
ع��ل��م رس����ول اهلل ،ح�تى أن���ه ع��ن��دم��ا ك��ان
يسأل عن علمه بالغيب ،يقول( :إمنا هو علم
اهلل علمه جلربيل ،وقد علمه جربيل لرسول
اهلل ،ورس�������ول اهلل ع��ل��م��ن��ي��ه) ،وه�����و ب��ذل��ك
متفرد دون سواه ،بينما نسب لآلخرين من
الصحابة ،خمالفات للرسول األكرم عن
اجتهاد أو غريه.
وب��ذل��ك ،ف���إن م��ن م��ك��ن��ون ه���ذه ال��ع��دال��ة
امل���ط���ل���ق���ة ،وال����وث����اق����ة ال���ت���ام���ة ،مي���ك���ن ب��ش��ك��ل
عقالئي ،فهم داللة وصفه بالعصمة ،حيث
إن ما يروى عنه صحيحاً ،فهو عن رسول
اهلل ،وه���و أم���ر م��ف��روغ م��ن��ه ،وك���ذا كل
ما يصح عنه من أفعال وتقريرات .وهكذا
أهل العصمة األئمة من أبنائه ،ولذا ورد
ع��ن اإلم����ام الصادق ،إن���ه إمن���ا ال يعنعن
يف ح��دي��ث��ه ،مبعىن ال ينسبه ،ألن��ه إمن��ا ي��روي
باملطلق عن أبيه وأبائه عن رسول اهلل حصراً.
وق��د أش�ير هل��ذه اجلزئية يف حديث السلسلة
الذهبية ،الذي روي باإلمجاع والتواتر ،عن
اإلم��ام الرضا يف رحلته اىل خراسان ،إذ
التمس العلماء منه حديثاً عن آبائه يذكرونه
له ،فقال ح ّدثين أيب موسى الكاظم ،عن أبيه
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حممد الباقر ،عن أبيه
جعفر الصادق ،عن أبيه ّ
على زي��ن العابدين ،عن أبيه احلسني شهيد
ك��رب�لاء ،ع��ن أخ��ي��ه احل��س��ن اجمل��ت�بى ،ع��ن أبيه
علي بن أيب طالب ،أن��ه ق��ال :ح ّدثين حبييب
وق ّ���رة عيين رس���ول اهلل ،ع��ن جربئيل أنه
العزة سبحانه يقول (كلمة
رب ّ
قال :مسعت ّ
ال إله إالّ اهلل حصين ،ومن قاهلا دخل حصين،
ومن دخل حصين أمن عذايب) .وقال أبو نعيم
األصفهاين يف حلية األول��ي��اء ،عن سلفه من
احملدثني( ،ل��و ق��رئ ه��ذا اإلسناد على جمنون
ألفاق من جنونه) .وقال إمام احلنابلة فيه مثل
ذلك ،حىت وصف حبديث السلسلة الذهبية،
ح��ي��ث ال ي��ض��اه��ي��ه س��ن��د س�����واه ،دالل����ة على
الوثاقة والعدالة املطلقة لسائر حلقاته ،وهو
ب��ذل��ك يشري إىل ه��ذه العالقة ال��ف��ري��دة ألمري
املؤمنني ،واألئ��م��ة األع�لام من ولده،
برسول اهلل األكرم .كما أن هذا احلديث
الثابت ،يدحض مزاعم التطرف ،اليت تتهم
أت��ب��اع مذهب آل البيت ،بأهنم يذهبون
إىل تكفري املسلمني اآلخرين ،ممن ال يقولون
برأيهم ،بل يثبت هذا احلديث الشريف ،أن
جل يف عاله ،حيث
املسلمني سواء أمام اهلل ّ
دخلوا حصنه بقوهلم ال إله إال اهلل ،وامليزان
يف التعامل معهم مجيعاً هو التزامهم بالدين
عقيدة وشريعة.
وخي���ت���ص���ر ع���ب���د اهلل ب����ن ع����ب����اس ،ع�لاق��ة
اإلمام ب��ال��رس��ول األعظم ،بـالقول:
(لعلي خ��ص��ال أرب���ع ليس ألح��د غ�ي�ره ،فهو
أول ال���ن���اس م���ن ال���ع���رب وال��ع��ج��م ص��ل��ى مع
رس���ول اهلل ،وك���ان ل���واء رس���ول اهلل معه يف
كل زحف ،وصرب مع الرسول يف غري موقع
غسله وأدخله
حيث ّفر اآلخرون ،وهو الذي ّ
قربه).
وم����������ن م�����ن�����اب�����ع ب������ن������اء ش����خ����ص����ي����ة أم��ي��ر
املؤمنني ،أن اهلل Qقد اختص اإلمام
ب��ال��والي��ة ،بعد أخيه رس��ول اهلل األكرم،
وهي إمامته الروحية وسلطته القدسية ،اليت
خ��صّ��ه��ا ب��ه ال��ن��ص ال���ق���رآين امل���ق���دس ،وال��س��ن��ة

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

ال���ش���ري���ف���ة ،ف���ف���ي ح���ق���ه وب����إمج����اع امل��ف��س��ري��ن
بعد أن تصدق خبامته لسائل م ّ��ر بقربهوهو راك��ع يف صالته  -قد نزلت اآلية
ال��ك��رمي��ة :ﱫﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱﱪ .ت����ق����ول اآلي��������ة ال���ك���رمي���ة:
ﱫﯥ ﯦ ﯧﱪ ،ف���ال���والي���ة إذن أوالً
هلل ،Qﱫﯨﱪ ،مث ال���والي���ة لرسوله
األكرم ،ﱫﯩ ﯪﱪ ،ال���واو هنا
عاطفة ،فتكون الوالية أيضاً للمؤمنني ،لكن
ﱫﯫﱪ ال��ث��ان��ي��ة يف اآلي����ة غ�ي�ر م��ع��ط��وف��ة،
جمردة من أداة العطف ،فهي يف حمل توكيد
ل��ل�أوىل ،وه���ي م��ق��ي��دة هل���ا ،مب��ع�نى أن املقصد
وهو ((الوالية)) ال ينصرف إىل الذين آمنوا
باملطلق ،وإمنا هو مقيد وحمدد حصراً بالذين
ﱫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﱪ ،ح��ي��ث إن ال����واو األخ��ي�رة تفيد
احل��ال ،أي حالة ال��زك��اة ،خشوعاً وتواضعاً
هلل ،وقد ورد التعبري باجلمع ،لرتغيب الناس
���ص أه���ل ال��ت��ف��س�ير وال��س�ير
ب���االق���ت���داء .وق���د ن َّ
والتاريخ ،أن أمري املؤمنني هو املتشرف
ب��ال��والي��ة ،وك����ان ال���رس���ول األعظم ،قد
سأل السائل من أعطاه اخلامت ،فأجابه :ذاك
ال��راك��ع ،فنزلت اآلي��ة الكرمية ،أم��ا أن النص
مل ي��س��م اإلمام ب��االس��م ،ف���ذاك الختبار
الناس وامتحاهنم ،ومتييز املؤمنني عن املنافقني
م��ن��ه��م ،وق���د روى ه���ذه احل���ادث���ة ال��ط�بري يف
تفسريه والسيوطي يف الدر املنثور ،واخلطيب
البغدادي يف تارخيه عن ابن عباس ،وغريهم
من أعالم القوم ،فضالً عن رواهتا من أعالم
اإلمامية.
وليكتمل ال��ن��ص اإلهل����ي ب��ال��ن��ص ال��ن��ب��وي
كانت قضية الغدير ،وذلك يف السنة العاشرة
للهجرة ،حيث املسلمون قد قفلوا راجعني
إىل دي���اره���م ب��ع��د إك��م��اهل��م م��ن��اس��ك احل���ج،
فتنزل اآلية الكرمية ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱪ ،هنا يأمر الرسول

األكرم ال��ن��اس ل�لاج��ت��م��اع ،آم���راً املتقدم
منهم أن يعود ،واملتأخر أن يلتحق باجلمع،
مث يأخذ ب��ي��د أم�ي�ر املؤمنني ليصدر
األمر النبوي ،أنه (من كنت مواله فهذا علي
مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه).
واألمر هنا مطلق مل يتحدد مبوقعة أو زمان،
(كدعوى تكليفه القضاء يف اليمن) ،وال يقبل
الواقع أي اجتهاد يف تفسري املفردة (مواله)،
بغري معىن الوالية ،وهي ليست رواية مرسلة
حىت ترتكز مصداقيتها على حجية السند،
وذل��ك جلهة تواترها وجت���اوز رواهت���ا املئات،
ب��ل ه��ي ت��رق��ى إىل م��س��ت��وى ال���دراي���ة ،كوهنا
ارت���ب���ط���ت مب��وق��ع��ة ش��ه��ده��ا مج��ي��ع امل��س��ل��م�ين،
ورواه����ا اجل��م��ي��ع م��ن ك��ب��ار ال��ص��ح��اب��ة وس��ائ��ر
ال����رواة .مث ت��ن��زل اآلي���ة ال��ك��رمي��ة ،لتعلن إجن��از
املهمة احملمدية ،بإكمال الدين وإمتام الرسالة
ﱫﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﱪ  ،وليليب الرسول األعظم بعدها
ن���داء ربه ،Qب��ف�ترة وج��ي��زة ،ح��ي��ث كانت
أوىل وآخر رحالته إىل احلج.
وع��ل��ي��ه ف���إن اإلق������رار ب���والي���ة اإلم�����ام أم�ير
املؤمنني ،واالع���ت���ب���ار مب��ن��ه��ج��ه ،وات���ب���اع
أوامره ونواهيه ،يف خطابه وفكره وسلوكه،
ه��و م��ن مقتضيات سالمة ت��ديّ��ن املسلم ،يف
طاعة اخلالق Qوال���والء لرسوله ،بغض
النظر عن االختالف يف كوهنا أصالً أم فرعاً،
كون اإلنسان املسلم مكلف ،أن يأخذ بكل
ما أم��ر به الرسول ،وأن ينتهي عن كل
ما هناه عنه ،كما أهنا من مقتضيات سالمة
س��ري��رة ال��ف��رد وت��رب��ي��ت��ه وأخ�لاق��ي��ات��ه ،وأنسنة
سلوكه ومتبنياته يف احلياة عموماً ،ومدركاته
ال��ف��ك��ري��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ع��ق��دي��ة .ك��م��ا أن ه��ذا
التكليف ال يتقيد بزمان ومكان ،فهو منهج
ميتلك عوامل دميومة وجناح ،ويف مقدمة تلك
العوامل ،سلوك إنساين رفيع ،وأداء وظيفي
متكامل ،يف جوانب احلياة كافة.

قال ر� سول اهلل:
 يا حامل القر�آن توا�ضع به يرفعك اهلل ،والتعزز به فيذلك اهلل .يا حامل القر�آن ت ّزين به هلل
يزيّنك اهلل به ،وال ت ّزين للنا�س في�شينك اهلل به.
 َمنْ تعلم القر�آن فلم يعمل به ،و�آثر عليه حبالدنيا وزينتها ،ا�ستوجب �سخط اهلل.
 َمنْ �أحب اهلل فليحبني ،و َمنْ �أحبني فليحبعرتتي ،و َمنْ �أحب عرتتي فليحب القر�آن ،هم
مع القر�آن ،والقر�آن معهم ،ال يفارقونه حتى
يردوا عل ّي احلو�ض.
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�إ�صدار جديد

مالمح العالقة بني الدولة والشعب
صدر عن (دار العلوم للتحقيق والطباعة
والنشر والتوزيع ومؤسسة التقى الثقافية) كتاب
(مالمح العالقة بني الدولة والشعب) ملؤلفه
مساحة آية اهلل السيد مرتضى احلسيين الشريازي،
(الطبعة األوىل 424 -1343 /صفحة) ،ويأيت
هذا اجلهد العلمي تواصالً مع اهتمامات مساحته
يف مقاربة موضوعات حيوية ،تالمس حياة
الفرد واجملتمع ،وفقاً لألطر القانونية والشرعية
مبوضوعية وعقالنية علمية متجردة ،مستمدة من
الفكر والتشريع اإلسالمي ،ومستجيبة حلاجة
ملحة يف دائرة الثقافة العربية واإلسالمية.
يتناول الكتاب بالبحث والدراسة موضوعاً
غاية يف األمهية ،كونه يرتبط باحلقوق املشروعة
للشعب ،ومبادئ املواطنة واملساواة والعدالة
االجتماعية ،واألطر السيادية للدولة ،واحلكم
الرشيد ،خاصة يف ظل املتغريات املتسارعة على
الساحة السياسية واجملتمعية يف املنطقة العربية
واإلقليمية ،وتطلعات الشعوب إلرساء العالقة
احلقوقية الشرعية مع أنظمة احلكم لديها.
مادة الكتاب من املوضوعات احليوية املهمة،
ذات األفق االسرتاتيجي اليت ختلص الستقراء
املصادر الشرعية للحكم والسلطة ،وطبيعة
العقد االجتماعي والسياسي الذي حيكم ممارسة
هذه السلطة على الشعب ،وفق األطر القانونية
والشرعية هلا.
وللمسؤولية اليت ينهض هبا املؤلف وموقعه
واهتماماته ،وإميانه بضرورة تبيان مسؤوليات
الدولة ،وحدود سلطتها ،وأصول شرعيتها ،وأن
تعرف الشعب على هذه املسؤولية ،هو واجب
َّ
وحق مشروع ،فقد هنض مساحته يف نشر هذه
املفاهيم والرؤى ضمن حماضرات متسلسلة،
وألمهيتها الراهنة واملستقبلية ،فقد جرى تضمينها
يف كتاب ،بعد إعادة حتريرها ومنهجيتها وترتيبها
مبا يالئم بناء الكتاب وهيكليته ،وقد وسم
بعنوان (معامل العالقة بني الدولة والشعب).
ويأيت إصدار هذا الكتاب إضافة نوعية
للمكتبة الفكرية العربية اإلسالمية ،وتلبية
للحاجة امللحة يف الفضاء العلمي واملعريف فيها،
إذ يعد البحث يف اإلطار القانوين والشرعي
الذي حيكم العالقة بني الدولة والشعب من
املعمقة.
متطلبات الدراسة ّ
يبسط املؤلف رؤاه وتصوراته يف هذا املوضوع،
استناداً إىل الفكر اإلسالمي ،واستضاءة
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

بالنص املقدس ،مستنداً إىل اآلية
الشريفة ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟ ﯠﯡ
ﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﱪ .حيث يعد قضية احلكم

من مصاديق األمانات اليت تتحدث عنها اآلية
الكرمية.
يعرض الكتاب لشكل وأطر العالقة بني
الدولة من جهة ،وبني الشعب واهليئات اجملتمعية
من جهة ثانية ،ضمن اإلطار املرجعي لشرعية
احلكم والسلطة ،اليت ترتكز عليها فاعلية الدولة
واحلكومة ومؤسساهتا ،حيث يعد مفهوم األمانة
ومصاديقها ،وإسقاطها على الدولة ومسؤولية
احلكم ،وبيان احلدود الشرعية والعرفية والعقالئية
هلا ،يف إضاءات األدلة النقلية والعقلية هلا ،هو
املرجعية الشرعية ،لتبيان األطر احلقوقية لشرعية
احلكم الرشيد وسيادة الدولة ،والصالحيات
املخولة هلا.
ّ
موضوع الكتاب من العناوين احليوية املهمة،
اليت ختلص الستقراء مصادر الشرعية للحكم
والسلطة ،وطبيعة العقد اإلجتماعي والسياسي
الذي حيكم ممارسة هذه السلطة على الشعب،
وفق األطر القانونية والشرعية هلا ،واليت فصل
فيها املؤلف ضمن أطر الوكالة واإلذن واإلجازة
والوالية والعقد املستأنف والتفويض ،حيث
تفقد السلطة شرعيتها بسقوط ذلك العقد يف
خارج هذه األطر القانونية.
منهج الدراسة يف الكتاب يستند إىل البصائر
القرآنية يف حتديد معامل موضوع البحث وأبعاده،
ويف وحدة موضوعه من خالل آية (األمانة)
الكرمية ،مما يتطلب التعمق يف البحث والتأمل
فيها ،فضالً عن النموذج الرائد يف الفقه والرتاث
اإلسالمي ،متمثالً بتجربة الرسول األكرم واإلمام
أمري املؤمنني (صلوات اهلل وسالمه عليهما)،
يف جمال بناء الدولة ،وإدارة احلكم والسياسة،
واستخدام اجليش مبا يضمن استقامته ونزاهته
ومهنيته ،وإسقاطات املنظومة القيمية على أدائه
وسلوكياته.
وينصرف الكتاب لبيان مسؤوليات القوات
املسلحة ،وحدودها وأطرها القانونية يف مسرية
الدولة ،كوهنا من مرجعيات صالح احلكم
يتفصل
أو فساده ،ضمن تنظري ومقاربة حبثية ّ
فيها الكتاب ،لطرح تصورات ورؤى منهجية

آلليات أداء السلطة العسكرية ،وإسناد
مهام قيادة املؤسسة العسكرية فيها بالشكل
األمثل ،ومبا يضمن مفهوم العدل ومقاصده،
ضمن الضرورات اجملتمعية والسياسية واألمنية
والفصل بني السلطات.
خيلص الكتاب إىل أن األمانة كمفهوم
يطرد قسيمه ،فإن سقطت أمانة احلاكم
تسقط شرعية حكمه ،فشرعية السيادة هي
هلل تعاىل ،لكنها موكلة للشعب واألمة ،سواء
بشكل الشورى أو أهل احلل والعقد ،وإن تف ّقه
الشعب هبذه املسؤولية هو واجب وحق وهو
من مقاصد هذه الدراسة.
صدر الكتاب عن مؤسسة التقى الثقافية،
وهو مبائة ومخس وستني صفحة ،واحتوى
على اثين عشر فصالً ،تص ّدر كل منها
مقدمة تعريفية مبادته ،مع بيان الغاية البحثية
تفرعت مجيعها إىل
من الفصل ونطاقه ،وقد ّ
مباحث فرعية ،وضمنها إجابات مساحته
على أسئلة فقهية تالمس املوضوع وتستكمل
مقاصده.
وقد سلك الكتاب يف نطاقه البحثي وحتقيق
غاياته وأهدافه ،منهجاً نقلياً وعقلياً واستقرائياً،
وانصرف إىل تقريب املباين اليت أسسها يف
البحث إىل النخب الفكرية واملتخصصة،
فضالً عن إشباع حاجة القارئ الثقافية
واملعرفية ،وذلك مبوضوعية علمية تالمس
ّ
احلجة املنطقية والشرعية ،فش ّكل بذلك إثراءً
مميزاً يف تراث املؤلف العلمي والفكري ،وإضافة
نوعية للمكتبة العربية اإلسالمية.
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