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أحرى بالمؤمنين العمل من أجل إعمار البقيع
ّ
الوهاب ّية
ما بعد نهاية
ّ
قبل ثالث سنوات ،ومن عقر الوهابية ،كشف مثقفون عن أن ّ
الوهابية باتت في العناية المركزة ودون عالج ،و إنها في حكم
التطرف واإلرهاب إلى ّ
ّ
السقوط واإلدانة .حينها كان عموم المسلمين قد َن َس َب حركات ّ
اإلرهابية نفسها ّبر َرت
الوهابية ،وقبل هذا فإن التنظيمات
دموية عقيدتها ّ
بالوهابية.
الوهابية في بداية ظهورها ،في القرن التاسع عشر ،اتخذت وسائل عنفية تشابه أساليب داعش ووحشيته ،وما شهدته ٌ
ّ
مدن في العراق وسوريا على
َّ
يد التنظيمات التكفيرية ،في هذه السنوات ،من أعمال إجرامية ،يتطابق مع تاريخ الحركة ّ
الوهابية التي أقدمت على قتل اآلالف بعد أن هدمت
ّ
مقابر أئمة من أهل البيت؟مهع؟ وصحابة ،ودكوا القباب والمزارات في البقيع وغيرها «.»1925/1904
ّ
ّ
السنة أن اإلرهاب التكفيري كامن في ّ
مفكرون من ّ
الوهابية ،فمقارنة -بين الداعشية والوهابية-
بعد ظهور داعش وسط حواضن مجتمعية ،أ كد
يتبين ّأن ّ
الوه ّ
تعتمد على إيراد نصوص وآراء فقهاء ،ثم عرضها على القرآن والسنة ،وآراء وفتاوى علماء من مختلف المذاهب اإلسالميةّ ،
ابية
إجرامية ،وأن داعش كالقاعدة امتداد لـ ّ
ّ
«الوه ّ
ّ
ابية».
تكفيرية و
هي حركة
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ابية ودعمها إال اإلعالن عن موتها .اإلعالن عن نهاية الوه ّ
وبعد هزيمة داعش في العراق ك ِس َر ظهر اإلرهاب ،ولم يبق لمن تبنى الوه ّ
ابية صدر
ً
ّ
إيجابية مهمة يجدر إتمامها بالبراءة العملية من بدع الوه ّ
ّ
مؤخرا -من عقر دارها ،وهو خطوةابية لطمر مخاطرها ،وذلك من خالل )1( :عودة
ّ
والتاريخية ّ
حرمته ّ
للوه ّ
الوه ّ
ّ
ّ
ّ
المكرمة والمدينة المنورة بعد أن ّ
ابية
الفقهية
علمية لألصول
ابية )2( .مراجعة
االحتفاء بالمولد النبوي في مكة
ّ
ّ
والبت في رأي اإلسالم فيها ،السيما أن بعض أصول الوه ّ
ابية تعتمدها جامعات ومعاهد ّ
دينية )3( .إعمار أضرحة البقيع ،فإن بناء قبور األنبياء
يتدي ْن به المسلمونّ ،
دين ّ
والصالحين وزيارتها ٌ
سنة وشيعة على حد سواء .وهذا يحتاج إلى تشكيل لجنة من علماء وحكماء المسلمين «سنة
ً
وشيعة» تطلق حوارا من أجل إعمار البقيع.
ُ
ّ
الفرقة بين المسلمين التي ّ
إن العمل بالنقاط الثالث ّ
وسيعزز قيم الخير واأللفة والسالم والتعايش
يؤجج شررها أهل الشر بين حين وآخر،
سيقوض
بينهم ،وهو ما يحتاجه المسلمون اليوم للنهوض باإلنسان وإلعمار البالد« .وقل اعملوا».

 -الصفحة - ٥

ّ
یوز تـملك األسهم البنکیة
س :هل ج
التي تتعامل بالربا؟ و إن لم يكن
ً
جائزا ،فما هو حكم األرباح التي ّتم
ّ
التصدق بـها
يب
احلصول عليها ،هل ج
ّ
أم تسليمها للحاكم الشرعي؟

 الصفحة - ٢س :أنا يف ّأول مراهقتي ،أصابتني حالة
شك يف ّ
الطهارة ،وأصبحت بسببها
ً
ً ً
ً
كئيبا وحزينا جدا ..فكثيرا ما أغسل
ً
رجلي ويدي وأغتسل يوميا ..مللت
ً
احلياة ،وأبكي دائما ،أرجو مساعدتي
إلنقاذي من هذه األزمة والورطة؟

 يف العدد -• العلم والعلماء
• ركيزة التغيير
• حول إعمار البقيع
ن
األربعي القادمة
• لزيارات
• من فكر النهضة والبناء احلضاري
• عن البقيع
• وأبواب ثابتة أخرى ...

ُ
الموت؟ فقال؟ع؟ :ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشهّ ،إن
ُ
ّ
من قتل البد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت» ،وهذا بظاهره
يدل على ّأن من ُقتل يرجع ليذوق الموت ،وليس العكس ّ
بأن من
مات يرجع ُليقتل ،وهو واضح ،وحيث ّإن الرسول الكريم وأهل بيته
المعصومين؟مهع؟ قد استشهدواّ ،
وحتى اإلمام المهدي؟جع؟ ينال
ً
ّ
ّ
مضافا إلى حديث ّ
الرجعة الذي ورد فيه
الشهادة ،فإنهم سيرجعون،
ً
ً
محضا ومن ّ
رجوع من ّ
محض الكفر محضا.
محض اإليمان
التمهيد لظهوره ؟جع؟
دورنا في ّ

ّ
الحجة
س :ما هو دورنا كشباب جامعي في ّالتمهيد لظهور اإلمام
المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء ّ
وعجل اهلل تعالى فرجه
الشريف؟
ً
ج :بعد النظر إلى واقع المجتمعات الشيعية -عموما -وبحسب
ً
أولويات احتياجاتها وطبيعة أزماتها -حاليا ،-فإن دور الشباب
الجامعيين وسائر المؤمنين والمؤمنات هو ما أشار إليه سماحة
َ
الغ ْيبةّ ،
فإن المسؤولية هي
المرجع الشيرازي☮« :ونحن في زمن
ّ
تعلم اإلسالم والعمل به وتعليمه ،وتقع على عاتق كل فرد ،سواء
ً
أ كان رجال أو امرأة ،وعلى كل فرد منا أن ينظر ما هي وظيفته تجاه
نفسه وتجاه اآلخرين ،وما هي الواجبات المترتبة عليه ليؤديها ،وما
هي المحرمات التي يجب عليه االنتهاء عنها ليتجنبها».
وقال☮« :ونحن في عصر الغيبة ،إن أردنا أن نكسب رضا ّ
ولي
ً
ً
العصر وصاحب الزمان؟جع؟ّ ،
فإن هذا األمر يرتبط ارتباطا وثيقا
ً
وأ كيدا بمدى معرفتنا للوظيفة والواجب الملقى علينا والعمل
بهما .على ّكل حالّ ،إن وظيفتنا هي التي يرضى بها اإلمام ّ
عنا
إن نحن عملنا بها ،و إذا أردنا أن نعرف نسبة رضاه ّ
عنا ،وكم هي
ّ
ً
في المائة مثال ،فلنفكر مع أنفسنا مدى معرفتنا للوظيفة وعملنا
ً
بها ،تجاه أنفسنا واآلخرين ،أقرباء وأرحاما وسواهم ،هذه أهم مسألة
ُ
وواجب علينا ودور لنا في عصر الغيبة ،و ّإن الدرجات التي تمنح
ً
في اآلخرة ستكون على هذا األساس أيضا».
رجوع المقتول إلى الدنيا

ُ
ّ
س :هل صحيح ما سمعته من أحد الخطباء أن كل من قتل البد أن
ُ َ ݧْ
ّ
ٓيرجع إلى الدنيا ويـموت فيها ،ألن القرآن الكريم يقول < :ك ݩُّل ن ݐڡ ٍس
ذݢ ٰݢائ َق ُة ْال َم ْوت> األنبياء ،٣٥:والمقتول لم يذق الموتّ ،
وحتى األئمة؟مهع؟
ِ
ِ
ّ
ّ
ُ
سيرجعون ألنهم قتلوا؟ وكيف يرجع اإلمام الحجة؟جع؟ مع أنه يقتل في
دولته؟

الطهارة
الوسوسة في ّ
س :أنا في ّأول مراهقتي ،وعمري ست عشرة سنة ،أصابتني حالة شك
ً ً
ً
في ّ
الطهارة ،وأصبحت بسببها كئيبا وحزينا جدا ،وأتـمنى أن أعود لحياتي
السابقة .أنا اآلن في هم وغم وحزن ،وحتى نسيت كيف تكون السعادة،
وأغلب وقتي خائف ،وبعض األوقات أبكيّ ،
فالطهارة ّ
سببت لي مشكلة
نفسية ،أوسوس في ّالنجاسات ،وأخاف أن ال تقبل صالتي ،أخاف
ّ
ألن الهاتف كثير االستعمال ،وبهذا لن ّ
تتقبل
على هاتفي من ّالنجاسة،
ً
صالتي طوال حياتي ،وأخشى من تنجس فراشي عن طريق رجلي ،فكثيرا
ً
ما أغسل رجلي ويدي وأغتسل يوميا ..مللت الحياة ،وأحسب نفسي
ً
في ّ
جهنم ،وأبكي دائما .أرجو منكم مساعدتي إلنقاذي من هذه األزمة
والورطة التي أنا واقع فيها؟
ٰ ُ ْ
ُ ْ
ٰ
ج :قال اهلل تعالى :ݔݧُ
<ى ٖݪرݣ ݫݬݔݣى ݩُݦد ا ّلل ُه ِبك ُم ال ݧیݩُ ْسَݦر ݩَولا ݔݧُى ٖݪ ݣر ݬݫݔݣى ݩُݦد ِبك ُم ال ُع ْس َر>البقرة.185:
وفي الحديث الشريف ما خالصته« :كل شيء لك نظيف وطاهر».
ّ
مما يعنيّ :أن األصل في كل شيء هو الطهارة ،وهو ٌ
يسر من اهلل تعالى،
ّ
وأما ّ
ّ
النجاسة فال ُيحكم بـها إل في موارد اليقين بأن يرى الدم أو البول
ً
ً
مثالّ ،
وأما إذا تصور اإلنسان بأن كل شيء نجس ،فمضافا إلى بطالن
ً
تصوره فإن ذلك سيوقعه في العسر الذي ال يريده اهلل لإلنسان ،مضافا
إلى ّأن اهلل تبارك وتعالى لم يفرض على الناس التطهر من النجاسات
ً
حتى يكون ذلك سببا لجلب المعاناة واأللم ،بل حتى يجلب الخير
والصحة البدنية والنفسية لهم ،وفي بعض األحيان يقع اإلنسان في
حبائل الشيطان ،وهو يحسب أنه يطيع الرحمن! فليحذر المؤمن
من مثل ذلك ،فقد روي عن عبد اهلل بن سنان قال« :ذكرت ألبي
ً
عبداهلل؟ع؟ رجال مبتلى بالوضوء والصالة وقلت :هو رجل عاقل ،فقال:
أبو عبد اهلل :وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له :وكيف يطيع
ّ
الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك
ّ
من عمل الشيطان» .وجاء عن اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟أنه قال« :إذا
ّ
ّ
فليتعوذ باهلل وليقل« :آمنت باهلل وبرسوله
وسوس الشيطان إلى أحدكم
ّ
ً
ّ
مخلصا له الدين» ،وكذا اإل كثار من قول« :ال إله إال اهلل» ،وعن اإلمام
ّ
الصادق؟ع؟ ّأن الوسواس من الشيطان يريد به أذى اإلنسان ،فإن
ّ
أطاعه تسلط عليه واستحكم ،و إن عصاه عجز عنه وتركه ،و ّإن العالج
ّ
الوحيد هو عدم االعتناء بالشك والوسوسة.

ج :جاء في الحديث الشريف ما يفيد المعنى المذكور في ّ
السؤال،
ّ
العلمة المجلسي في موسوعته ّ
الثقافية الفريدة« :بحار
فقد نقل
ً
ً
المتنجس
األنوار :ج 53ص 65و »66عن بصائر الدرجات حديثا شريفا عن زرارة تطهير اللحم
ّ
يسأل فيه اإلمام ٓالباقر؟ع؟ عن هذا األمر« :قال :فقلتّ :إن اهلل؟زع؟ يقول:
س :اللحم المفروم إذا القته نجاسة ،كيف يـمكن تطهيره؟
ٰ َ ُ ْ
ُ
ُ َ ݧْ
< ك ݩُّل ن ݐڡ ٍس ذݢݢا ِئقة ال َم ْو ِت> األنبياء ،35:أفرأيت من قتل لم يذق
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ً
ج :يتم تطهيره بإزالة عين النجاسة عنه أوال ،ثم وضعه في مصفى
ً
ناعمة الثقوب -مثال  -وفتح ماء الحنفية عليه ،فإذا وصل ماء الحنفية
ً
ّ
المتنجسة منه صار طاهرا.
إلى المواضع
التطهير في المدارس
س :بالنسبة لبناتنا الالتي تتراوح أعمارهن بين الثانية عشرة والثالثة عشرة،
ويدرسن في مدارس أوروبا ،يواجهن مشكلة في الصالة ،حيث المرافق
ّ
الصحية في تلك المدارس ،ليس فيها ماء «وهن بحاجة شديدة لقضاء
ّ
الحاجة» ،ومن ناحية أخرى إذا انتظرن لحين الرجوع للبيت فإن صالتهن
َ
تصير قضاء ،فهل يـمكن ّ
لهن ّ
التيمم أم يتوضأن مع عدم التطهير؟ وهل
ْ َ
َّ
صالتهن بعد ذلك؟
ُيعدن
ج :إذا أمكن أخذ ماء معهن إلى المرافق للتطهير وجب ،وكذا لو أمكن
ً ّ
التطهير بعد ذلك وقبل أداء الصالة في الوقت وجب أيضا ،و إل وجب
ً
قضاء.
الوضوء والصالة بال تطهير داخل الوقت وقبل أن تصير الصالة
الصالة االستيجارية

إحساس البعض بالزلزال
س :إذا حدث زلزال في مدينتنا ،ولكن لم يشعر به إال بعض الساكنين
في البنايات العالية ،فهل تجب صالة اآليات على جميع أهل
ً
المدينة؟ و إذا حدث الزلزال ثالث مرات أو أكثر خالل ساعتين مثال،
ً
فهل يجب تكرار الصالة أيضا؟
ً
ً
خفيفا بحيث ّ
يسجله الجهاز فقط-
ج :إذا كان محسوسا -ال
ّ
وجب على الجميع أن يصلوا صالة اآليات ،و إذا تكرر وجب تكرار
ّ
ّ
الصالة ،إال إذا لم يصل عند المرة األولى والثانية ،فإنه يكفيه صالة
واحدة عن الثالث.

ّ
أصل ،فما حكم ذلك؟
س :أخذت صالة استيجارية ولم
ِ
التنقل كل أسبوع
ّ
ً
ج :يجب اإلتيان بالصالة االستيجارية فورا «والمراد الفورية العرفية» ،س :بدأت بالذهاب إلى بغداد ّ
للتجارة والعمل ،وفي كل أسبوع أرجع
ّ
أو استئجار من يصليها عن صاحبها المرحوم ،أو إرجاع األجرة إلى
إلى مسكني في كربالء ،ما حكم صالتي وصومي ونحن على أبواب
ً
أصحابها إذا لم يرضوا بالتأخير وال باستئجار الغير.
ّ
سأتردد على بغداد لمدة ستة أشهر تقريبا في الوقت
شهر رمضان؟ للعلم
الحالي ،أرجو تبيان الحكم بتفاصيله؟
قدم المرأة في الصالة
َت ُّ
َ ُّ
ً
قدم المرأة على الرجل في الصالة مبطل لصالتهما ،حتى لو ج :من يسافر في كل أسبوع ولو مرة ولمدة شهر فصاعدا فهو كثير السفر،
س :1هل ت
ً
ً
ًّ
ً
ويتم صالته ويصوم ولو كان في الطريق.
كانت المرأة أما أو زوجة أو أختا أو بنتا؟
ّ
ُ ً ّ
ج :1التقدم المذكور ليس مبطال ،و إنما هو مكروه حتى لو كانت نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر
ّ
المتقدمة من المحارم ،نعم ترتفع الكراهة بوجود الساتر ،أو بأن يكون
س :بخصوص نقل زکاة الفطرة من محل السکنى إلى مکان آخر ،هل
الفاصل بينهما عشرة أذرع.
یجوز أن یخرج اإلنسان زکاة الفطرة من محل المسکن والمعیشة إلى محل
ّ
تقدمت المرأة على سکن الوالدین ،أي إلى منطقته األصلیة؟
س :2وما هو الحكم بالنسبة لصالة الجماعة ،إذا
ً
المأمومين سواء أكانت تصلي معهم أم لوحدها أي منفردة في صالتها؟ ج :األحوط استحبابا أن ال ينقل زكاة الفطرة إلى محل آخر ،و إذا نقلها
ّ
ج :2حكم صالة الجماعة في الفرض المذكور مثل حكم الصالة وتلفت في األثناء ،وجب عليه دفع بدلها ،إل إذا كان قد استأذن
الحاكم الشرعي في نقلها.
فرادى.
الصالة داخل حجر إسماعيل

التقسيم في الخمس

س :هل یجوز لإلنسان أن یصلي الفریضة أو ّالنافلة داخل حجر إسماعیل؟ س :1تقسيم الخمس إلى سهمين ،سهم اإلمام وسهم السادة ،من أين
جاء هذا النوع من التقسيم؟
ج :نعم يجوز.
َ ْ َ ُ ٓ َ َّ ٰ َ ْ ُ ْ ݨْ َ ْݦ َݦ َݦ ݧݐَّ
ج :1التقسيم جاء من قوله تعالى<ْ :واعلم ݢوݢا ْ ان ما غ ِنمتم ِمن شی ٍء فاں
ْ ُ ْ ݧٰ َ ݨ َ ٰ ݧݩٰ َ ݨ ݧݡَ ٰ
صوم القضاء للمسافر
َّ
ّٰ ُ ݧُ ݨݧݡَ َ ݩَّ
لر ݩݧُݣس َ ݐݩ
ك َݦ ݧْ
یل>
ِلل ِه خمسه و ݬِل ݣ ݫݭِ
ول و ݫݬِل ݫِدی القرٮ ݫݭݓى والیتامى والمسا ٖ ِ
ین واب ِن الس ٖب ِ
س :هل هناك اتفاق بين المراجع على عدم صحة صوم القضاء للمسافر؟ األنفال ،41:ومن الحديث الشريف الذي جاء في تفسير اآلية الكريمة
ج :نعمّ ،إل ّ
بالنذر ،فيجوز لو نذر أن يصوم القضاء ولو كان في السفر ،أو وجعل التقسيم ما خالصته:
 -1سهم اإلمام المبارك وهو سهم اهلل والرسول وذوي القربى يعني :أهل
نذر صوم القضاء في السفر.
البيت؟مهع؟.
 -2سهم السادة وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة،
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ً
ولمزيد من التفصيل ينبغي مراجعة كتاب «بيان الفقه :الخمس ج1وّ »2أدیت فریضة الحج سابقا؟
ج :من شروط قبول الحج عند اهلل تعالى هو :أداء الخمسّ ،
لسماحة السيد المرجع☮.
فإن الخمس
مالية ،كما ّأن ّ
س :2هل ذكر األيتام وابن السبيل في آية الخمس يشمل كل األيتام وأبناء فريضة ّ
الصالة فريضة بدنية ،وما لم يطهر مال اإلنسان ال
ً
ً
يزكو عمله ،وذلك من غير فرق بين كون الحج واجبا أو مندوبا ،ولذلك
السبيل أم هو خاص بالسادة منهم؟
ّ
ّ
يجب جعل رأس سنة خمسية وجرد األموال النقدية والتي في حكم
ج :2اليتامى والمسا كين وابن السبيل
الوارد ذكرهم في آية ًالخمسّ ،
ّ
الحجتين و إخراج
النقد «مما هو خارج عن المؤونة» ومنها تكاليف
ً
وهي اآلية  41من سورة األنفال خاص أوال بالسادة ،وثانيا بالفقراء
خمسها ،ويصالح الفقيه على بقية أمواله ،وفي الخمس كما وعد اهلل
والمعوزين منهم .فال يشمل غير السادة وال غير الفقراء منهم.
الخير والبركة.
لله خمسه
الخالف في يوم عرفة
س :اآلية تقول «هلل خمسه» ،هذا الذي هلل كيف يكون ولمن ُيدفع؟ وهل
س :ما هي الوظیفة الشرعیة في یوم عرفة إذا حصل الخالف بیننا وبین
يحتاج اهلل تعالى إلى الخمس؟!
ّ
العامة في قضیة الهالل؟
ج« :هلل خمسه» تعبير دقيق ،ذكر سماحة السيد المرجع☮ في معناه
ّ
وح َك َم قاضي ّ
االتفاق في الهاللَ ،
العامة بالخالف،
ج :إذا لم يحصل
ُ
وقد استنبط الحكم منه وأفتى وفقهّ -أن الالم للملكية ،يعني :خمسً
فإن لم نعلم ببطالن حكمه ،أو علمنا وكان االحتياط حرجيا ،فالوظيفة
كل ما يحصل عليه اإلنسان من منافع وأرباح وهدايا وغيرها ،ملك هلل
ّ
الشرعية حينئذ العمل وفق حكمه في الوقوفين ّ
والنفر معهم ،والحج
ً
تعالى وليست ملكا لإلنسان قط ،وهذا المعنى هو موضوع خارجي
صحيح إن شاء اهلل تعالى.
ً
ً
يستتبع حكما تكليفيا بوجوب أداء هذا الخمس هلل سبحانه ولمن
ّفوض اهلل إليه هذا الحق في الخمس وهو الرسول الكريم وبعد الرسول
أهل بيته المعصومون ،وحين وصلت اإلمامة إلى ّ
بقية اهلل األعظم وحان
ُ
وقت الغيبة الكبرى ف ّوض هذا الحق إلى الفقهاء الجامعين لشرائط
ّ
التقليد بقوله؟ع؟« :فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل عليهم» ،واهلل
ً
سبحانه الغني المطلق وال حاجة له إلى الخمس وغيره إطالقا ،ولكن
ً
كما في مضمون الحديث الشريف ّ
بأن اهلل تعالى جعل الخمس تكريما
االقتراض للحج الواجب
لرسوله الكريم وأهل بيته المعصومين؟مهع؟ وذلك مقابل الزكاة التي
ً
جعلها اهلل لغير السادة .إضافة إلى أن الخمس هو من أهم الحقوق س :أنا عازم على أداء الحج في هذه السنة ،وهي ّ
الحجة الواجبة ،وال
ً
التي يستعينون بـها؟مهع؟ على إقامة الدين وترويج أحكامه ،وكما أملك کل مصاریف الحج ،اقترضت ماال ،وأنا قادر على ّرده وبسرعة
ورد عنهم؟مهع؟« :إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عياالتنا وعلى إن شاء اهلل تعالى ،والذي أقرضني أخي ،ما رأیکم في عزمي هذا؟
ّ
موالينا ..فال تزووه عنا وال تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ،فإن أأحج أم ال یجوز لي الحج؟
إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم ،وما تمهدون ألنفسكم ليوم
ّ
ّ
الحجة الواجبة ّإنـما تتحقق باالستطاعة ،وعدم امتالك كل
ج:
فاقتكم ،والمسلم من يفي هلل بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب
مصاريف الحج معناه :عدم االستطاعةّ ،إل أن يهب ّ
تتمة
باللسان وخالف بالقلب».
مصاريف الحج واهب من أخ وغيره ،أو يبذلها باذل ،نعم يجوز
ً
ً
كال أو ّ
التخميس وفق السنة الشمسية
تتمة ،ولكنه يكون مستحبا وال يكفي عن
الحج بالقرض
ّ
ً
ّ
الحجة الواجبةّ ،
مما يعني :أنه لو استطاع بعد ذلك ،وجب عليه
س :بما أنني أعمل جردا لشركتنا في آخر كل سنة إيرانية «السنة الشمسية»،
أن يحج ثانية.
فهل أستطيع أن أعمل لي رأس سنة خمسية على هذا األساس؟
ج :األصل في التاريخ ومنه تاريخ رأس السنة الخمسية هو التاريخ
القمري ،ولكن لو كان في اختيار التاريخ غير القمري نوع تسهيل فال العدول من العمرة المفردة
س :هل یجوز العدول من العمرة المفردة إلى عمرة ّ
بأس به.
التمتع؟
الحج والخمس

ج :يجوز في بعض الموارد ،وهي مذكورة في كتاب مناسك الحج.

س :تنوي زوجتي الحج في هذه ّ
السنة ،وأنا سأكون برفقتها ،وأنا لم
نسيانا
الرأس
ً
تغطية ّ
ً
ّ
ً ّ
بأنه ّ
حجي ّ
یؤثر ذلك في ّ
ّ
بالنسبة لها
وحجها ،علما
أخمس أبدا ،فهل
ً
ّ
ّ
س :من محرمات اإلحرام تغطیة الرأس ،فما حکم من غطى رأسه ناسیا،
حجة اإلسالم الواجبة المفروضةّ ،
ّ
ّ
الحج المندوب ،فقد
وبالنسبة لي من
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ّ
ولکنه لما انتبه إلى ذلك أزال الغطاء عن رأسه؟

التضخم
اإلقراض ومراعاة نسبة
ّ

ج :النسيان في ارتكاب شيء من تروك اإلحرام مثل تغطية ّ
المستقرض أن یراعي اآلخر عند
المقرض على
الرأس ال س :ما حکم اشتراط
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
اإلرجاع نسبة التضخم في االقتصاد ،فعلی سبیل المثال إذا کان التضخم
يوجب كفارة.
ً
المستقرض المبلغ المالي األصلي باإلضافة إلى مقدار
فاحشا یرجع
ِ
االرتفاع ،وفي حال حدوث انکماش اقتصادي بنسبة فاحشة ُيرجع
المستقرض المبلغ األصلي مع إنقاص مقدار االنخفاض من المبلغ
ِ
األصلي؟
ّ
ّ
ج :يجوز الشرط المذكور -فإنه ال يعد فائدة حتى يكون ربا ويشمله
ّ
التحريم -بل ّ
ّ
المقرض ذلك ،فإنه لو حصل ارتفاع
حتى لو لم يشترط
ِ
فاحش أو انخفاض فاحش في قيمة العملة وجب التسديد بقيمة يوم
الطواف
قطع ّ
المقرض.
إرجاع القرض إلى
ِ
ً ّ
س :ما هو حکم قطع ّ
الطواف الواجب اختیارا والشروع بطواف جدید،
ً
ً
ً
عمدا؟ وهل یجب الفاصل الزمني ّ
الطویل اشتراط عدم الخسارة في المضاربة
جهال بالحکم أو نسیانا أو
والمعرض عنه وبین ّ
بین ّ
ّ
الطواف ُ
َ
المـنشأ الجدید؟
الطواف الملغى
س :مبلغ من المال أعطيه لرجل على أن يعمل به ،وهو ّمرة يحدد الفائدة،
ً
ّ
صحيحا قطع ّ
الطوافّ ،
ولكنه ال يضر بعمرته وال ّ
ومرة يقول الفائدة من واحد إلى خمسة على أن ال تكون خسارة ،و إذا
بحجه
ج :ليس
حدث أي طارئ فالمبلغ مضمون في هذه المعاملة ،هل هذه ّ
ّ
الطريقة
حتى و إن كان عن عمد ،ويكفي في تحقق القطع قصده ،فلو قصد
صحيحة وجائزة ؟
وتوقف عن الطواف كفى في الفصل بينهما.
ج :المعاملة المذكورة من المضاربة ،يجوز فيها اشتراط صاحب المال
تحمل الخسارةّ ،
عدم ّ
وأما تحديد الفائدة في مقدار مقطوع من المال
للمحرم
النظر في المرآة ُ
ّ
ّ
ً
فال يجوز ،و إنما يجب أن يكون بحصة مشاعة من الربح العائد عبر
ّ ّ
ّ
كالنصف ،أو ّ
س :ما حکم من نظر في المرآة ناسیا ،وتذکر بأن هذا محرم بعد فترة طویلة العمل بذلك المالّ ،
الربع ونحوها ،نعم إذا تمّ
الثلث ،أو ّ
«أي بعد أن أکمل العمرة»؟
ً ّ
الحصة المشاعة من الربح ّ
ّ
فإنه بعد ظهور ّ
الربح
كالنصف مثال،
تعيين
ج :ال شيء عليه في الفرض المذكور.
وتقسيمه بحسب النسبة المتفق عليها يجوز لهما بعده المصالحة
بـمقدار مقطوع من المال عن الفوائد العائدة لألشهر القادمة.
للم ْحرِ م
أكل الفواكه ُ
س :ما حکم أکل الفواکه التي قد تکون ذات رائحة زکیة ،مثل ّ
الکمثرى المضاربة وضمان رأس المال
ّ
ً
ّ
ّ
والجوافة في الحج وقت اإلحرام؟
والتفاح
س :أعطيت مبلغا لشخص ،وقال لي أن ّالربح « »% 10أو من « 10إلى »%20
ّ
وأن المبلغ مضمون عند حصول أي طارئ ،هل تصح هكذا معاملة؟
ج :ال بأس بأ كلها حال اإلحرام.
ج :هذه المعاملة يقال لها :المضاربة ،ويجب فيها تحديد نسبة مئوية
تنجس ثوب اإلحرام
ّ
من الربح العائد عبر تشغيل المال بالتجارة ونحوها -وليس بالقياس
س:هل تنجس ثوب اإلحرام بالدم مع طهارة البدن موجب لبطالن الحج
ً
ً
إلى رأس المال -تحديدا دقيقا ،والخسارة تكون على صاحب المال،
ّ
أو العمرة؟
نعم مع تقصير العامل تكون الخسارة عليه ،إل إذا اشترط أحدهما عدم
ّ
ج :ال يوجب البطالن ،ولكن يجب تطهيره أو تبديله بثوب طاهر من
تقبل شيء من الخسارة ،أو اتفقا على أن تكون الخسارة على الطرفين
أجل الصالة ،والطواف وركعتيه.
نسبة أخرى.
مناصفة أو وفق ٍ
ابتغاء الوسيلة
تملك أسهم البنك
ّ
َ ْ ݡَ ݧُ َ ْ َ َ
ّ
س :اآلية الكريـمة:
<واب ݧݩݑٮغ ٓ ݢوݢا ِال ْیهِ ال َو ݫٖسیلة> المائدة ،٣٥:هل يـمكن أن س :هل یجوز تـملك األسهم البنکیة التي تتعامل بالربا؟ و إن لم يكن
ً
ّ
نستفيد منها عدم جواز ّ
التوسل باهلل تعالى مباشرة إال عبر وسائط؟
جائزا ،فما هو حكم األرباح التي ّتم الحصول عليها ،هل يجب التصدق
ّ
ج :ال ،بل اآلية الكريمة تفيد ّأنهم؟مهع؟ هم الوسيلة في تسريع إجابة بـها أم تسليمها للحاكم الشرعي؟
ّ
المهمات ،وقضاء الحاجات.
الدعوات ،و إنجاح
ج :يجوز بنسبة مئوية قليلة كالواحد بالمائة من رأس مال البنك،
ّ
ويخمس نسبة الحرام من األرباح فور حصولها ،وهو غير الخمس
الواجب عند حلول رأس ّ
ّ
الخمسية.
السنة
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فوائد البنوك األجنبية

التهادي

ّ
س :هل هناك فرق في الحكم بين البنوك في دول المسلمين والبنوك في س :ما حکم إهداء البنت المکلفة هدیة إلى شخص غير محرم بالنسبة
ً
ّ
ً
دول غير المسلمين ،هناك من يرى جواز أخذ الفوائد كاملة من البنوك لها ،سواء کان زميال في عمل أو جارا في محل ،وذلك بعد عودتها من
ً
السفر مثال؟
األجنبية حتى التي في دول المسلمين؟
ج :نعم هناك فرق بينهما من بعض الجهات مثل جواز أخذ المسلم ج :التهادي في نفسه جائز ،ولكن في الفرض المذكور من األفضل
ً ّ
ً
الربا من غير المسلم ،أو جواز بيعهم ما يرونه حالال وجائزا إل الخمر اجتنابه ،وخاصة إذا كان ذلك مدعاة للريبة واالفتتان ،بل ال يجوز إذا
كان يفتح باب الصداقة بين األجنبيينّ ،
فإن الصداقة بينهما حرام.
والخنزير.
استئذان البكر في البالد الغربية

ّ ً
ماديا وفي السكن عن
س :في بعض الدول الغربية يحق للبنت أن تنفصل
بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ،ثم تستقل هي بإدارة
ّ
فإنـما لتستأنس ّ
بالرأي ،أو لجهة أدبية
شؤونها ،فإذا استشارت أباها أو ّأمها
ً
ً
بحتة ،فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها متعة أو دواما؟
ج :إذا كان معنى استقالل الفتاة بإدارة شؤونها ،هو :استقاللها ّ
حتى في
ّ
ً
ً
وليها أمر ّ
أمر ّ
الزواج بأن ّ
خول لها ّ
الزواج أيضا ،كان ذلك إذنا لها ،و إل
ً
ّ
الدائم ّ
وليها بال فرق بين ّ
وجوبا في البكر إذن ّ
والزواج
الزواج
فاألحوط
ّ
ّ
المؤقت ،هذا وال يخفى أن األصل في اإلسالم هو الزواج الدائم وينبغي
السعي إليه ،ورعاية البساطة فيه.
العدل بين الزوجتين

ً
س :هل العدالة بين الزوجتين مطلوبة أیضا في المعاملة کاالبتسامة
واألخالق الحسنة مع الزوجتين؟
ج :بالعدل -كما في األثر -قامت السماوات واألرضّ ،
مما يعنيّ :أن
ً
ً
ً
ً
العدل ليس فقط مطلوبا شرعا ،بل عقال أيضا ،وبدونه تصبح الحياة
ً
ً
ً
غاب ال حياة مجتمع إنساني ،ومضافا إلى هذا
جحيما وعذابا ،وحياة
ٍ
َ
ْ
فقد حذرنا اهلل تعالى ورسوله من ترك العدل ،قال تعالى< :ف ِا ْن ِخف ُت ْم
َا ّل ٰ ݦاݠ َت ݧْعد ُلوا َف ٰواح َد ًة> النساء ،3:وفي الحديث الشريف ما مضمونه ّ
بأن
ِ
ِ
ُ
الزوج الذي ال يعدل بين زوجتيه يحشر يوم القيامة بنصف من بدنه،
ََ
<وݠل ݨْن
والعياذ باهلل .نعم جاء في القرآن الكريم:
ويساق به إلى النار
َ ْ َ ݨُ ٓݦ َ ْ َ ݧْ ُ َ ݨݧْ ݨَ ّ ٰٓ َ َ
ُ
ݦ
ݡَ
َ
ݨ
ْ
ْ
ْ
ݧ
النسا ِء وݠلو ح ݣرݣصتم> النساء ،129:والمقصود في
تست ٖطیعوا ان تع ِدلوا بین ِ
ّ
ّ
فالمودة التي هي في القلب ال يـمكن فيها العدل بين
المودة القلبية،
الزوجات ،ولكن ينبغي للزوج عدم إظهار ذلك في التعامل باللسان
والجوارح معهن ،ولذا فالعدل بينهن حتى في األخالق واآلداب ،بل
وحتى في االبتسامة والمالطفة حسن ومطلوب.
التقبيل من الفم

المشاكل الزوجية
س :من كانت تخدم زوجها أفضل خدمة ّ
وتلبي متطلباته ،ولكن في
المقابل الزوج يهملها ،بل يضغط عليها بشغل البيت فوق طاقتها
ً
ّ
الضيافة ّ
والطبخ ،وأيضا
وبدعوة أصدقائه باستمرار ،و إتعابها بواجب
ّ
ّ
ضدها ،وعدم ّ
الصرف عليها إل
مضايقة أهله لها ،ووقوفه لجانبهم
ً
ً
ّ
بالتقتير واإللحاح ،بل أحيانا يأخذ راتبها ،فتعبت الزوجة كثيرا ،وتركت
البيت ،وذهبت إلى بيت أهلها ،فما حكمه وحكمها والحال هذه؟
ّ
وخاصة بين الزوجين متقابلة ،يعني :فرض
ج :الحقوق في اإلسالم
اهلل على الزوج:
 _1أن يعاشر زوجته بالمعروف.
 _2أن ينفق عليها.
وفي مقابله فرض اهلل على الزوجة:
 _1أن تستجيب له في ّ
التمكين.
ّ
 _2أن تستأذنه في الخروج من البيت ،فإذا أخل ّ
الزوج بشيء من
الزوجة ،جاز ّ
واجباته تجاه ّ
للزوجة اإلخالل بشيء من واجباتها
ً
ً
ّ
تجاه ّ
الشرع نفسه ّ
وصى كال من
الزوج ،هذا هو الحكم شرعا ،ولكن
ّ
وبتحمله
الزوجين باإلغماض عن تقصير اآلخر وعدم مؤاخذته،
ّ
والتعب منه ،وذلك لتستقيم الحياة ّ
الضجر ّ
الزوجية وال تبوء
وعدم
السؤال أن يسترضي ّ
بالفشل ،وعليه :فينبغي في مفروض ّ
الزوج
ً
زوجته ويطلب رجوعها واعدا ّإياها بتخفيف عبء إدارة البيت
ً
أيضا تلبية طلب ّ
و إسباغ ّ
الزوج ّ
والرجوع
النفقة عليها ،وينبغي لها
إلى بيت ّ
الزوجية وتناسي الماضي ،وبناء حياة زوجية جديدة
بالتعاون ّ
مليئة ّ
والتواد إن شاء اهلل تعالى.

س :هل یجوز التقبیل من الفم في اإلسالم «بالنسبة للزوجة وغيرها»؟
ً
ً
ً
ج :جعل اإلسالم لكل شيء أدبا ،وللتقبيل أدبا أيضا ،فتقبيل المؤمن
ً
والتغزل
أخاه في ناصيته ،وتقبيل الطفل ،والزوجة ،والحاج القادم جديدا من اإلعجاب
ّ
ً
الحج يكون من الفم أيضا.
ّ
ّ
س :هل يجوز للمرأة أن تعبر عن إعجابها «اليك» بكلمات وأشعار ،تتغزل
بالمرأة وصفات وجهها وعيونها ،يكتبها رجال على صفحاتهم؟ وهل
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يتغزل فيها الرجل بالمرأة أو ّ
يجوز للمرأة المؤمنة أن تنشر أبيات شعرّ ،
تتغزل المرأة ّ
بالرجل؟
ً
مما ّ
كيدا أمثال ذلك ّ
يؤدي -عادة -إلى االنحالل والميوعة ،ويوجب
ج :يجتنب أ
الفساد في المجتمع.
إبداء اإلعجاب للمرأة
س :كثرت في اآلونة األخيرة ظاهرة أن تقوم امرأة بنشر صورتها على صفحتها في «الفيس
بوك» ،ويقوم اآلخرون من ّالرجال «أصدقاء ّ
الصفحة» بإبداء إعجابهم ،من خالل كتابة
ّ
كلمات مثلّ :
«منورة»ّ ،
«سيدة الجمال»« ،يا أخت القمر» ،ما هو رأيكم الشريف؟
ً ّ
ُ
ج :أمثال هذه األمور ينبغي أن تجتنب أ كيدا ،ألنها وكما ورد في الحديث الشريف عن
أمير المؤمنين ؟ع؟ « :العيون مصائد الشيطان» .الغرر ج  1ص  32ح .993
الكذب

ّ
س :إذا قال لي أحدهم :قل للذي يطلبني على الهاتف أني غير موجود ،فهل هذا الكذب
ً
حرام ،و إن كان حراما ،فما هو ّالتكليف؟
ج :نعم هو حرام ،وفي مورد اإلحراج يـمكنه ّ
التورية.
الس ّيارة المسروقة
ّ

ّ ّ
س :اشتریت ّ
تبین أن السیارة
سیارة من شخصّ ،ثم بعتها إلى شخص آخر ،وبعد البیع
مسروقة ،بعدما ظهر صاحبها األول الذي منه ُسرقت السیارة .السؤال :ما حکم المال الذي
قبضته من بیع السیارة المسروقة؟ ولمن أرجع المال المقبوض ،مع العلم أني عندما اشتریتها
ّ
ودفعت ثمنها لم أکن أعلم أنها مسروقة؟
ج :ال إثم على اإلنسان إذا لم يكن يعلم ّ
بأن ما اشتراه هو شيء مسروق ،ولكن بعدما
انكشف ذلك واسترجع صاحب السيارة سيارته ،يجب إرجاع الثمن إلى المشتري،
ويرجع هو على من باعها له.
ماء الشعير

ّ
س :بالنسبة إلى ماء الشعيرّ ،مرة قرأت في نشرة «أجوبة المسائل الشرعية» أنكم تقسمونه
إلى قسمين :ماء شعير طبي وماء شعير غير طبي ،مع أنه يـمكن عمله بطريقة ثالثة وهي
حالل ،فلماذا الحصر بالطبي وغيره؟
ً
ج :لعل نتيجة الطرق كلها هي واحد من هذين االثنينّ :
فإما أن يكون فقاعا كما في لسان
الروايات وفي لسان العرف «بيرة» فهو على ما في الحديث الشريف« :خمر استصغره
الناس» ،وهو نجس وحرام لما فيه من اإلسكار الخفيف ،و ّإما أن يكون غير ذلك وال
ً
يكون فيه إسكار أصال وهو الطبي.
رحمة الله
س :هل رحمة اهلل مطلقة ،وكذا عدالته ،هل هي مطلقة ،ومع إطالقهما كيف نفهم خلق
الجحيم وعذابها األليم؟
ج :رحمة اهلل تعالى واسعة ومطلقة ،وكذا عدالته ،وال تنافي بينهما وبين خلق ّ
جهنم
ّ
وعذابها األليم ،بل خلق ّ
ّ
الحجاج
جهنم وعقاب الظالمين من مثل يزيد وابن زياد ،ومثل
ّ
وصدام الذين قتلوا اآلالف بل الماليين هو :مقتضى العدالة.

العلم والعلماء
س :ما مغز ى احلديث الشريف «أكثر الناس
ً
قيمة أكثرهم علما» .وكيف للناس تقدير قيمة
العلم والعلماء؟
ج :ال شك يف أن الطريق األفضل ّ
لرقي اإلنسان
هو العلم ،فبالعلم يصل املرء إلى الدرجات العلى
ً
يف اإليمان ،وغالبا ما يكون الناجحون يف
حياتهم من أهل العلم والخ برة ،ألنهم يستخدمون
املقدمات والوسائل الصحيحة للوصول إلى
حتقيق أهدافهم.
لذلك فقد جعل اهلل تعالى ألهل العلم منزلة
عظيمة ،فقال رسول اهلل؟ص؟« :أكثر الناس
ً
قيمة أكثرهم علما» .وقال؟ص؟« :العلماء ورثة
األنبياء حيبهم أهل السماء ،ويستغفر هلم احليتان
يف البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة» .فكانت
مسؤولية العلماء استثنائية ومضاعفة .يقول اإلمام
الشيرازي الراحل؟ق؟« :لم يصل العلماء إلى ما
وصلوا إليه ،إال بعد أن ّ
ضحوا براحتهم ،وحتملوا
الكثير من أجل العلم ،واهتموا بالوقت ،لذا ينبغي
ن
املاضي».
االهتمام بتراث العلماء
ّ
لخ
ومن تقدير الناس للعلماء وقد قدموا ا ير
ُّ
تأمل سيرتهم ،واالطالع على علومهم،
للمجتمع،
ناحهم
واالقتداء بهم ،والتعرف على سر ج
وتوفيقهم يف الوصول إلى ما وصلوا إليه من مراتب
سامية وخلود ذكرهم .فإن من ثمار االهتمام
وم�الستهم وتوقيرهم والعمل
بشأن العلماء
ج
ّ
بإرشاداتهم ،رقي اإلنسان ،ومتانة املجتمع ،وتقدم
البالد ،وعزة ّ
األمةُ ،ون َ
صرة الدين.
ولقد سعى معادون لإلسالم إلى خلق فجوة ن
بي
الناس والعلماء ثم تكريس الفصل ن
بي املجتمع
وأهل العلم ،فيما قامت أنظمة جور واستبداد
ن
العاملي ،وتقييد حرياتهم،
بمـحاربة العلماء
وتشويه سمعتهم ،و إبعاد الناس عنهم ،وقتل
ً
ومقربي منهم ،ما ّ
ن
سبب خرابا يف بالد
ذويهم
ً
وفسادا يف عباد ،يقول اإلمام الشيرازي ،يف
ّ
ّ
اإلسالمية بمـحاربة
«حتطم احلكومات
كتابه
العلماء»« :إن احلضارة تولد من الشعوب ،وال
ّ
يتمكن الشعب من صنع حضارة أو حتقيق
ّ
ّ
احلكام العلماء ،وأعطوا
تقدم ،إال إذا أطاع
الشعب كامل احلرية التي منحها هلم اإلسالم».
ويف اإلسالم ،فإن طلب العلم وتعليمه ونشره ن
بي
الناس من أفضل العبادات وأزكى األعمال ،و ّإن
أشرف العلوم هي علوم محمد وآل محمد؟مهع؟،
حبسب رواية أبا الصلت اهلروي يف سؤاله لإلمام
علي ّ
ّ
الرضا؟ع؟ عن كيف ُييى أمرهم؟مهع؟؟
ّ
ّ
فأجابه اإلمام؟ع؟« :يتعلم علومنا ويعلمها الناس،
ّ
فإن ّالناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا».
أجوبة املسائل الشرعية ٢٠١٨ / ١٤٣9 :
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ركيزة التغيير

إ� ن�

ُ
ون َو َّالذ َين َلا َي ْع َل ُم َ
<ق ْل َه ْل َي ْس َتوي َّالذ َين َي ْع َل ُم َ
ون> الزمر 9:االستفهامية ،إنما تريد اإلشارة بوضوح إلى حقيقة اإلجابة التي ال
صيغة اآلية:
ِ
ِ
ِ
يختلف فيها اثنان ،باعتبار أن العلم والعلماء أرقى منزلة من الجهل والجهال .و إن مسألة الثقافة من أهم المسائل في كل أمة وحضارة .وقد
َ
العالم يدور على عجلة االقتصاد والسياسة ،ولكن األصح من ذلك هو القول بأن الثقافة هي التي ّ
توجه االقتصاد والسياسة،
يصح ما يقال بأن
ُ
فبقدر ما يحمل الفرد من ثقافة وعلم ،في كال المجالين ،فإنه ال يخسر وال يغلب .كما أن الثقافة الصائبة وحدها القادرة على مواجهة وتصحيح
ما نراه من ثقافة ضحلة في عالم اليوم ،ألن القوة أو المال أو غير ذلك يعجز عن مواجهة الثقافات وتغييرها ،إذ ال يقارع الثقافة إال الثقافة ،فقد
ّ
والسياسي يهزم نظيره ،ولكن الفكر والثقافة ال ُيهزمان بالمال أو القوة السياسية أو العسكرية ،بل ال بد لمن أراد خوض
يتفوق التاجر على زميله،
ً
الميدان الثقافي الهادف إلى التغيير أن يكون متسلحا بسالح الفكر والثقافة .ومن هنا كان العمل الثقافي من أهم األعمال في المجتمع ،فهو
يمثل البناء التحتي لغيره من األعمال.

م ن�

المغالطات المعروفة ،الخلط بين وحدة الموقف السياسي ووحدة العقيدة ،فتصور كثير من المسلمين بأن الوحدة بين الشيعة وغيرهم
تعني فرض عقيدة واحدة على الجميع ،في حين أن هذا األمر شيء مستحيل وخاطئ ،إذ االختالفات العقائدية «العقدية» من شأنها أن
ََ
ً
ُ
وصوال إلى الحق ،وليس من الضرورة أن يتم االتفاق على كل المعتقدات ،فإن االختالف ّ
تعالى<:ولا
سنة الحياة ،وقد قال
تحل بالحوار فقط،
َي َز ُال َ
ون ُم ْخ َت ِل ِف َ
ين> هود .118:ولو تطرقنا إلى تفسير جانب من جوانب قوله
َ َ
ّ َ
<ل َي ْه ِلك َم ْن َهلك َعن َب ِ ّي َنةٍ َو َي ْحيَ ٰى َم ْن َح َّي َعن َب ِ ّي َنةٍ > األنفال ،42:باعتبار
سبحانهِ :
أن الدليل هو األمر الوحيد القادر على إحداث التغيير الجذري في قناعة هذا
َ َ
ّ َ
<ل َي ْه ِلك َم ْن َهلك َعن َب ِ ّي َنةٍ َو َي ْحيَ ٰى
اإلنسان أو ذاك ،فإننا سنجد أن اآلية الشريفة ِ
َم ْن َح َّي َعن َب ِ ّي َنةٍ > األنفال ،42:تريد تأ كيد ضرورة أن يعرف من هلك أنه إنما
هلك الختياره طريق الضاللة ،أو أن يعرف من يحيا أنه إنما ّ
حي الختياره
ً
طريق الهداية ،فالمهم أن يكون اإلنسان عارفا بما اختار ،فال يهلك وهو جاهل
ً
باألمر ،وكذلك ال يكفي للمرء أن يكون على الطريق الصواب ،بل يريد اهلل منه أن يكون عارفا بأنه على صواب ،وأن يكون اختياره له عن دليل
ّ
ّ
وبينة .وال يعني ّ
التحول المعلن لديه دفعة واحدة ،ألن تغيير المواقف والعقائد واإلعالن عنه
تغير اإلنسان بسبب فكرة أو كلمة ضرورة أن يحدث
ً
يغير تاريخه ،بل ونوعية وجوده ،ولكن الفكرة ّ
ليس باألمر الهين ،فهو ّ
النيرة تهز اإلنسان ،المنصف الواعي ،وتدفعه إلى مزيد من البحث ،وصوال
ً
للحقيقة الكاملة ،و إذا اتضحت له ّ
البينة آمن ،إال أن يكون معاندا ،والمعاندون قليلون ،أما ما نراه في عامة الناس من عدم االهتداء إلى نور
ّ
التعصب الناشئ من الجهل وعدم انكشاف ّ
البينة ،األمر الذي يحتاج إلى وسائل وفرص كفيلة بذلك.
الحق ،فهو

نه�اك

َ
ّ
الحقة ،القائمة على ّ
البينة والبرهان في كثير من األشخاص الذين كانوا يعيشون في بيئة ُع ِرفت
جملة من األمثلة على نفوذ الثقافة
بعدائها للحق والحقيقة ،مثل ابن مروان بن الحكم الذي كان يسمى بسعد الخير ،رغم ما هو معروف من بطالن منهج أبيه ،ومثل
«علي» ابن صالح الدين األيوبي الذي ارتكب ما ارتكب من مجازر رهيبة بحق الفاطميين والشيعة ،تحت مظلة مقاومة الهجمات الصليبية.
ّ
ولما كان العمل الثقافي يعد من أهم األعمال ،بل وأهمها ،فإن ذلك يستوجب توفر ثالثة شروط ،لضمان نجاحه وتحويله إلى عمل مثمر وهذه
الشروط هي:
ً
ّ
أوالّ :إن فكر أهل البيت؟مهع؟ هو النور والمشعل الوضاء ّ
والبينة ،و إن هنالك الماليين من البشر محرومون منه ،و إن مهمة إيصاله إلى هذا الكم
الهائل من الناس ليس بالمهمة السهلة ،مما يستدعي مضاعفة الجهود لنشر ثقافة هذا النور لتحرير الناس ،بمن فيهم المفكرون والمثقفون ،من
ظلمات الجهل.
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ً
ثانيا :إذا أردنا ألعمالنا أن تحقق أهدافها ،فالبد أن تكون مطابقة للطريق الذي رسمه الشرع لنا ،و إال فسيكون مثلنا مثل ذلك السائق الذي ال
يتقيد بالعالمات المرورية ،ثم يتبين لنا إن المسافة التي قطعناها بعد مدة طويلة لم تكن هي المطلوبة ،وأنه ينبغي علينا العودة إلى نقطة البداية
ً
لتصحيح المسار ،وبتعبير أدق :إن على العاملين في السلك الثقافي ،عموما ،أن يعرضوا على الناس عين ما يريده أئمة أهل البيت؟مهع؟ ،فهم
أعالم الهداية وأنوارها.
ً
ً
ثالثا :ضرورة العمل وفق أنجح األساليب وأجمل التعابير ،تماما كما هو الحال بالنسبة ألساليب األدعية الواردة عن أئمتنا المعصومين؟مهع؟،
ً
فضال عن ّ
سمو المعنى.
حيث روعة البالغة والفصاحة وجمال التعبير،

إ� ن�

ً
ً
اهلل تعالى قد جعل ألهل العلم منزلة ومقاما رفيعا عنده ،و إن صالة العالم وعباداته األخرى ،تفضل صالة العابد بألف ضعف ،فكان من
ً
ّ
الطبيعي -طبقا لهذا المقام -أن تتضاعف مسؤولية العالم أمام اهلل؟زع؟ .من هنا البد من اإلشارة إلى بعض المواطن في التاريخ اإلسالمي،
ّ
تتعلق بالمصاعب والمعاناة التي ّ
تحملها الرسول األ كرم؟ص؟ على طريق تبليغ الرسالة اإلسالمية السمحة ،فبعد أن ُبعث؟ص؟ بالرسالة ،اعتلى
جبل الصفا ،ثم جبل المروة ،ودعا الناس إلى عبادة اهلل الواحد األحد ،غير إن المشركين راحوا يرمونه بالحجارة ،حتى أدموا بدنه الشريف،
فبادرت إليه مالئكة السماء تلتمس منه األمر إلبادة المشركين ،إال أن الرسول األ كرم؟ص؟ لم يقبل ،وقال« :اللهم اهد قومي» ،وعلى أثر استقامة
رسول اهلل؟ص؟ في قوله وعمله ،وبعد مضي نحو إحدى وعشرين سنة من بدء دعوته ،دخل أ كثر هؤالء المشركين ،أو أبنائهم إلى اإلسالم.
لم يدع النبي؟ص؟ على أولئك المشركين بالويل والثبور ،ذلك ألنه؟ص؟ رحمة ،وكان يقول«ُ :بعثت رحمة» .واهلل؟زع؟ يأمرنا في كتابه الحكيم أن
ّ
ً
نتعلم من ّ
نبيه؟ص؟ كما يجب أن نعلم بأن أ كثر الناس ليسوا معاندين .نعم ،قد يكونون متعصبين ،إال أنهم ليسوا بالضرورة معاندين .فمثال
ً
ً
ً
معاندا ،فلما ّ
ُيذكر ّأن ّ
بصره بعض الشباب الشيعة بالحقيقة ،اختار مذهب أهل
العياشي كان كاتبا «من غير الشيعة» متعصبا ،لكنه لم يكن
َّ
البيت؟مهع؟ ،بحيث أنه عندما ورث من أبيه « 300ألف» من المسكوكات الذهبية ،أي ما يربو على طن واحد من الذهب بحساب اليوم ،بذل كل
ً
هذه الثروة في خدمة المذهب ّ
الحقّ ،
وربى أفرادا مثل «الكشي» الذي القى كتابه الموسوم بـ «رجال الكشي» فائق السمعة في تصنيفه لعلماء
الشيعة في مجال الحديث والرواية.

نل� ت
س� ف�د

في ساعاتنا وأيامنا القادمة أ كثر من ذي قبل ،ولنعمل إلى جنب إصالح الذات ،لهداية أولئك الذين ال يعلمون ،ولنفعل كل ما
ّ
باستطاعتنا عمله ،من إقامة مجالس أهل البيت؟مهع؟ ،وعقد جلسات القرآن الكريم ،أو حتى حث األفراد للمشاركة في مثل هذا
ً
أعمال الخير ،وقضاء حاجات الناس ،ومساعدة المقهورين والمحرومين واأليتام واألرامل ألجل ترسيخ دعائم الدين ،امتثاال لألمر
من ْ َ
النوع َ
ّ
َ
ُ
الدين> الشورى.13:
اإللهي <أن أ ِقيموا ِ
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حول إعمار البقيع
مع إطاللة األلفية الثالثة بدأت نسائم الحرية تهب على بالد
ّ
ما ُي َ
تدريجية لدورهم في
عرف بالشرق األوسط ،وبدأ الشيعة باستعادة
قرون متخمة بالقمع والقتل والتهجير.
الحياة ،بعد ٍ
ورغم ّأن استعادة الشيعة دورهم عملية يحتاج استكمالها
إلى وقت ،فقد أتاح الوضع الشيعي الجديد لآلخرين ّ
االطالع على
ّ
التشيع ،األمر الذي ّوسع
علوم أهل البيت؟مهع؟ ،واستكشاف حقيقة
ً
ً
ّ
الشيعية عرضا وعلوا .في المقابل أضحى التكفيريون عالمة
الجغرافية
ّ
ّ
بارزة للوحشية والظالمية ،حيث انحصرت أعمالهم بين تكفير وذبح،
وبات قانون اإلنسان والحياة يطاردهم من جحر إلى جحر ،حماية
للبالد والعباد من ّ
شرهم.
ّإن خالص العراق من نظام الطاغية المبادّ ،
وتحرر مراقد أهل
ّ
المشرفة ألرض الرافدين ،أنعش اآلمال بانبالج فجر أهل
البيت؟مهع؟
ِ
البيت؟مهع؟ ،ورفع الظالمات عن أتباعهم في كل مكان ،ومنذ ذلك
ّ
الحين واألنظار ّ
متوجهة إلى مراقد البقيع المقدسة حيث القلوب تهفو
إلعادة إعمارها.
ّ
يقول الفقيه السعيد السيد محمد رضا الشيرازي؟ق؟« :إن من
الجفاء للنبي األعظم؟ص؟ وأهل بيته؟مهع؟ أن تمر ذكرى هدم أضرحة البقيع
ّ
ّ
المقدسة دون أن نتوقف عندها ،ونذكر بها وبالمسؤولية الملقاة على
ّ
المطهرة جريمة
عاتق المسلمين في هذا المجال ،فهدم هذه المراقد
ً
بكل المقاييس ،وهي جريمة تحمل طابع التناقض مع ذاتها أوال ،ومع
ً
ً
القيم الدينية ثانيا ،ومع الحالة الحضارية ثالثا ،ومع واقع األمة اإلسالمية
ً
ً
ً
وتاريخها رابعا .فإذا كان هدم القبور واجبا شرعيا ،فلماذا هدم بعضها
ً
ً
دون بعضها اآلخر؟! و إذا كانت األبنية عليها بدعة وحراما شرعا ،فلماذا
ّ ً
مشيدا ولم يؤمر بهدمه إلى اآلن؟ وال
نرى مرقد النبي األعظم؟ص؟ ،ما يزال
ّ
نظن القوم يعملون بالتقية في هذا المجال ،ألنهم ينكرونها ،ويقولون إنه
ّ ّ
ّ
تقية إل مع الكفار؟ أم تراهم يكفرون كل المسلمين ،وليس ذلك ببعيد
ال
عنهم!».
ّ
الثامن من شوال صفحة سوداء أ كملت صفحة ومهدت
ألخرى ،وقد ّ
خطت حروفها الدامية شرذمة تكفيرية دفعتها نزعة
متوحشة من وسط الصحراء ،لتهدم أضرحة أئمة من أهل البيت؟مهع؟،
ً
ً
حيث هجمت عصابات وهابية في العام 1922م لتعيث هدما وخرابا
في «البقيع» الذي يضم أضرحة أوالد الرسول األعظم؟ص؟ ،المجتبى
محمدّ ،
ّ
والسجاد علي ،والباقر ّ
والصادق جعفر؟مهع؟.
الحسن،
لتعود مرة أخرى في العام 1926م وتقطع رؤوس عدد غفير من
الشيعة بسيوف غادرة في مناطق األحساء ،وقد سبقت ذلك أعمال
ّ
إجرامية عديدة ،منها ما جرى في سنة 1802م ،حيث اجتاحت
ّ
عصابة تكفيرية مدينة كربالء المقدسة ،وانتهكت حرمة ضريح سيد
الشهداء؟ع؟ بعد أن سلبت وقتلت مئات األبرياء.
ً
وصوال إلى ّ
تعرض مرقد اإلمامين العسكريين؟مهع؟ في 2007م
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ً
لهجوم ُه َ
دمت بسببه منائره ،بعد  16شهرا من تفجير قبته الذهبية في
.2006
ً
ً
ُ ّ
ّ
إن بقاء أضرحة البقيع مهدمة ،يرتبط ارتباطا وثيقا بـ «منهج
تسلطي وتكفيري و إجرامي» ،لم يكن آخره ّ
تطرف «محمد عبد الوهاب»،
ً
ومرورا بـ «أحمد بن تيمية» فإن أساسه ال يتوقف عند «أحمد بن
حنبل» ،بل يصل إلى بعض الصحابة ،وهذا ما ّ
صرح به «قادة وفقهاء»
التنظيمات اإلرهابية ،سواء «القاعدة» أو «داعش» أو «بوكو حرام»
وما شابهها .لذلك وبعد إعالن العالم أن ّ
الوه ّ
ابية ّأس اإلرهاب في
ً
ً
ّ
لألخوة بين المسلمين ،وتوطيدا لقيم التعايش والخير
العالم ،ودعما
ً
ً
والسالم بين الناس ،وقبل كل ذلك ،تبيينا ألحكام اهلل ودفاعا عن
اإلسالم و إزاحة لما لحق بصورة اإلسالم من تشويهات الذبح والتفجير
والهدم ،جدير بعلماء السنة )1( :تأ كيد ّأن اإلسالم دين السالم ،ودين
َّ
َ
َ
َ
ْ
ّ
الد ِين> البقرة ،256:ودين <ل ْي َس َعل ْي َك ُه َد ُاه ْم َول ٰـ ِك َّن
<لا ِإك َر َاه فِي ِ

َ ْ ْ
َّالل َـه َي ْهدي َمن َي َش ُاء> البقرة ،272:ودين ْ
<اد ُع إ َل ٰى َ
ب
س
يل َر ِّبك ِبال ِحك َمةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ َْْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
والمو ِعظةِ الحسنةِ وج ِادلهم ِبال ِتي ِهي أحسن> النحل )2( .125:إظهار
علمهم بأن ّ
الوهابية رجس من عمل الشيطان وعلى المسلمين أن
يتجنبوه ،و ّإن ما جاءت به ال ّ
يمثل اإلسالم )3( .تقديم الرأي الواضح
ً
للناس في أن هدم قبور األنبياء واألولياء ،بل القبور جميعا ،جريمة
أدانها القرآن والنبي؟ص؟ والمنتجبون من أصحابه ،السيما أن معظم
القتل الذي نفذته العصابات التكفيرية كان تحت يافطة «ضرورة قتل
ّ
عباد القبور» من الشيعة وغيرهم )4( .السعي إلعمار أضرحة البقيع من
خالل التواصل ّ
البناء مع َم ْن بيده األمر.
يقول المرجع الشيرازي☮« :في الثامن من شوال ،وقبل 90
ً
عاماّ ،
وجه الوهابيون إهانة كبرى لرسول اهلل؟ص؟ وأهل بيته؟مهع؟ ،بل للقرآن
ّ
ومستمرة ،وذلك بهدمهم قبور أئمة
واإلسالم ،ومازالت هذه اإلهانة قائمة
أهل البيت؟مهع؟ في البقيع ،في المدينة ّ
المنورة».
ّ
المستمر
وقال سماحته« :جدير بالمؤمنين والمؤمنات التذكير
بفاجعة البقيع ،والدعوة إلى وقفها ،والعمل من أجل إعادة بناء قبور أئمة
ّ
لمجرد
البقيع(عم) ،فإن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يسقطان
احتمال عدم التأثير ،كما أن التأثير ال يشترط أن يكون من خالل صوت
ّ
تؤثر إذا ّ
ضمت إلى بعضها».
واحد ،بل إن مجموع األصوات هي التي قد

١٨

لزيارات األربعين القادمة
ماذا يمكن أن نعمل؟

بعد طول انتظار مرير ،كربالء -كسائر مدن العراق -تقضي شهر
رمضان1439/هـ بال كهرباء ،في الوقت أن الحديث عن أزمة الكهرباء
في العراق ال يعني عدم وجود أزمة غيرها ،بل العراق متخم باألزمات،
ً
ً
لكن أزمة الكهرباء هي أ كثر تأثيرا وضررا على حياة الناس ،وألن انقطاع
ً
الكهرباء بات لغزا أ كثر مما هو أزمة.
ٌ
إن تاريخ أزمة الكهرباء في العراق وصف موجز لوضع العراق،
وهي تعبير عن فساد وفشل سياسي وحكومي و إداري ،وهذا الفساد
ٌ
والفشل وصف لطبيعة األحزاب والجهات السياسية التي أدارت
ّ
«ومازالت» أمور البالد ،بالتالي فإنه ليس من الغريب أن يصل وضع
العراق إلى ما وصل إليه ،وليس من الغريب أن يشعر معظم العراقيين
باإلحباط من احتمال ّ
تحسن أوضاع هذا البلد الكريم ،وقد انعكس
ّ
هذا اإلحباط على الواقع من خالل تدني نسبة المشاركة باالنتخابات
البرلمانية األخيرة.

إضافة إلى أزمة الكهرباء التي تستنزف راحة الناس وأعمالهم
وأموالهم ،في العراق اليوم أ كثر من « »%6ال يعرفون القراءة والكتابة،
فيما « »%80من العراقيين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم واكتفوا
بشهادة المتوسطة فما دون ،في الوقت أن العراق بحاجة إلى بناء أحد
عشر ألف مدرسة.
ً
أيضا عراق النهرين واألرض الخصبة يستورد ما يقارب «»%90
من حاجاته من المحاصيل الزراعية .وبينما يوجد أ كثر من أحد عشر
ألف «حكومي وقطاع خاص» ّ
معطلة بإرادة أحزاب لتمرير صفقات
فاسدة مع دول مجاورة وغيرها ،بحسب جهات رقابة مسؤولة ،وصلت
نسبة الفقر في العراق إلى أ كثر من « ،»%25مع تزايد النمو السكاني
بحدود « ،»%3إضافة إلى عدم توفر فرص عمل جديدة .ومن مفارقات
الواقع العراقي ّأن نصف الموازنة المالية تذهب رواتب للموظفين ،في
الوقت أن معدل العمل الحقيقي للموظف هو « »%7فقط من الوقت
ً
ً
المطلوب الذي يقضيه الموظف في عمله ويستلم عليه راتبا شهريا.
بموازاة ذلك تجاوزت نسبة البطالة حاجز «.»%31
وفي الوقت ّأن أزمة السكن ما زالت متفاقمة ،فالعراق اليوم
بحاجة إلى مليونين وخمسمائة ألف وحدة سكنيةّ ،
فإن العراق ُيعتبر
األسوأ في خدمات تعبيد الشوارع والطرق الدولية وخدمات الماء
ً
والصحة والتعليم ورفع النفايات ،فضال عن وجود ثالثة ماليين يتيم

وأرملة .ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الواقع العراقي المأزوم على
الزيارة األربعينية ،بالتالي ّ
فإن الزيارة األربعينية ،مازالت تحتاج إلى
الكثير الكثير ،والبد من عمل ُيعنى بمشاكل الحاضر ،ويستشرف
متطلبات المستقبل ،وهذا ال يكون بخطوة واحدة بل بخطوات ،وال
يكون برأي واحد ،و ّإنما برأي علماء وخبراء وتقنيينّ ،
فإن زوار األربعين
مازالوا يعانون من أمور كثيرة ،من الممكن حلها ،لو توفرت إرادة اإلنجاز،
والتخطيط السليمّ ،
وتحسن األداء.
و ّإن التغيير واإلصالح المنشود ال ينبغي أن ينحصر في تجاوز
ً
األزمات الحالية ،بل ينبغي أن يراعي متطلبات المستقبل أيضا،
ً
ّ
كالنمو السكاني حيث سيبلغ عدد نفوس العراق أربعين مليونا في
العام 2020م ،أي بزيادة حوالي أربعة ماليين على األرقام الحالية،
في ضوء الفرضيات السكانية وثبات معدل الوالدة والوفاة .كما ّأن
ً
ّ
ّ
المعدل المتوقع لعدد الزوار الذين سيفدون إلى مدينة كربالء سنويا،
ً
خالل السنوات الخمس القادمة ،سيبلغ أ كثر من سبعين مليونا .فيما
ً
تستقبل كربالء -في هذه السنوات -أ كثر من خمسين مليونا ،يصلون
من « »100بلد من بالد العالم .ويصلها من ّ
الزوار أ كثر من ثالثة ماليين
في يومي الخميس والجمعة.
إزاء هذا الواقع العراقي ومتطلباته وتحدياته ،وقد انتهت
االنتخابات النيابية ،ينبغي أن تكون إستراتيجية العراقيين -في
ّ
المدى المنظور -هي مراقبة ما سيتمخض عن االنتخابات من مجلس
ً
نواب ينبغي أن يحرص على مصالح الناس ويحمي حقوقهم ،وصوال
لتنصيب حكومات محلية واتحادية ينبغي أن يمتلك مسؤولوها
مؤهالت علمية رصينة ،وخبرات إدارية عالية ،وصفات أخالقية
كريمة ،لالنطالق في بناء دولة صالحة ،يرفل فيها الشعب العراقي
ّ
الكريم ،بأمان وسالم ورخاء وتقدم َوم َن َعة وقوة ورفاه ،لينعكس كل
ً
وخيرا ً
ورفاه على ّزوار سيد الشهداءاإلمام الحسين؟ع؟.
ذلك ،راحة
ُ
ّ
ال يخفى أن األزمات في العراق ال تحل إال بوجود إرادة سياسية
وحكومية نزيهة وكفوءة ومخلصة ،لذلك البد من دور المجتمع في
مراقبة مجريات الوضع السياسي في البالد وتصحيح األوضاع ،و إنما
هو عمل واحد لكنه بألف عمل ،والبد من تفعيل نشاطات مجتمعية
من حوزات وجامعات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وعشائر
ووجهاء وتجار ومثقفين و إعالميين وفنانين ،لتشكيل منظومة شعبية
لمراقبة األداء الحكومي وتحفيزه وتقويمه والضغط عليه ،لكي ال تضيع
َ
سنوات أخرى دون إنجاز تغيير ُيذكر.
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ّ
المستقرئ لفكر المجدد الراحل ،السيد محمد الحسيني
الشيرازي؟ق؟ ،ومباحثه اإلنسانية والعقلية ،يلمس رؤية خاصة لعناصر
روح التاريخ ،فسماحته يقاربها من خالل ثنائية «الفطرة والعقل» ،وتأثير
المادة التاريخية وعقلية المؤرخ في الوصول إلى حقيقة روح التاريخ،
و إدراك القوانين والعوامل الفاعلة فيها.
و إلى ذلك ،يشير؟ق؟ إلى اإلدراكات عن طريق الحواس ،وهي
ّ
الحسي «اإلمبريقي» ،وفيه استدالل من مقولة
ما يتماهى والمنهج
ً
ً
ْ َ
العالم ابن سينا َ«م ْن فقد ّ
حسا فقد فقد علما» ،ومن ثم إلى اإلدراكات
ّ
ّ
من جهة التفكر والتعقل ،وبما يتماهى والمقاربة الذهنية أو المنهج
العقلي .فيستدل؟ق؟ إلى التكاملية التوافقية ،بين العلم والدين،
بعكس ما كان يجري في ّ
الصراع التاريخي بين العلم والكنيسة ،الذي
شهده المجتمع ،قبيل عهد النهضة األوربية ،بما ّ
يعبر عنه بالصراع
بين األفكار التقليدية واألفكار الزمنية .فمن خالل مقاربة سماحته
للسجال القائم بين القائلين بالروح العامة للتاريخ والرافضين لها،
يتوضح الميل لوجود الروح العامة
للتاريخ ،والفلسفة التحليلية
للمفردات التي يجمعها شيء
واحد ،ولكنها بشرائط يتطلب توفرها
لتحقيق النتيجة ،بمعنى لتستقم
قوانين الفلسفة في قراءتها للوقائع،
حيث إن المصادفات ال تمنع الروح
العامة ،وأنها نسبية وليست مطلقة ،كما في فلسفة العلوم األخرى ،إذ
أن أدوات فلسفة التاريخ ،هي ذاتها في الروح العامة للتحليل ،في سائر
العلوم غير الطبيعية.
وبسلوك المنهج العلمي ،يخلص؟ق؟ إلى أن العلوم الطبيعية
ً
ّ
الكليات دائما ،بينما يقوم التاريخ على
وسواها ،تقوم على منطق
منطق ّ
الكليات بشرائطها ،فهنا مقاربة منطقية بين فلسفة العلم والروح
العامة للتاريخ أو فلسفته ،بما يدحض مزاعم معارضيها ،ومن بينهم
ّ
الكليات الجامعة ،قد ّبينها ابن
الفيلسوف اإلغريقي أرسطو .و ّإن هذه
ّ
«الكليات في الطب» ،ثم في ّ
كلياته األخرى ،والتي اعتمد
رشد في كتابه
ً
فيها أداة االستقراء ،وقد اعتبرت فتحا للمنهج العلمي التجريبي،
ّ
اإلبستيمولوجية ،والذي
ودراسة الفكر في تاريخ العلوم وفلسفتها أو
ّ
ّ
ّ
ّ
التجريبي ،بكونه
أ كده الفقيه المفكر ،العلمة الحلي ،في وصفه العلم
ّ
العلمي ،من خالل
المنهج األول ،الذي يقارب فيه اإلنسان ،الفكر
ّ
الحسية.
المدركات
ّ
والمسببات والنتائج،
إن الجدلية الحضارية في األسباب
يعرضها؟ق؟ في صناعة التاريخ من خالل العالقة بين شخصية الفرد
والحضارة ،فالمقدمات الحضارية والمجتمعية تهيئ لبناء الشخصية
ّ
الشخصيات المبدعة هم بالتالي بناة الحضارات،
التاريخية ،و إن
وبجهودهم تتشكل حركة المجتمع .ويرى؟ق؟ استثناء النماذج
ً
ّ
ّ
ّ
التاريخية،
التبادلية
المقدسة من طبقة األنبياء مثال ،من جدلية هذه
ّ
فهم؟مهع؟ ال تصنعهم الحضارات ،إنما إرادة اهلل سبحانه ،و إلى ذلك
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من فكر
النهضة والبناء الحضاري

ّ
كان عنوان «األنبياء ّ
صناع التاريخ» ،الذي يحتج فيه؟ق؟ على كل
ّ
المثالية «الهيجلية» التي قامت على أساس ّأن الفكر
من النظرية
هو المنتج للمادة وبالتالي لحركة التاريخ ،بينما النظرية المادية
ّ
«الماركسية» تقوم على أساس ّأن المادة هي األصل ،وهي التي
تنتج الفكر ،ومراحل حركة التاريخ ،من خالل نمو وسائل اإلنتاج،
والنشوء الطبقي.
ّ
ويعرض؟ق؟ ،وفق دراسة معمقة ،مشفوعة باألمثلة
التاريخية ،إلى أبرز القوانين الحا كمة ،في فلسفة التاريخ،
ً
مبتدء بجزئية «مسؤولية اإلنسان» ،من خالل الموقف إزاء الفكر
والعمل ،في معيار الحسن والقبح العمليين ،وثم لعنوان «الجبر
واالختيار وعالقتهما بالتاريخ» ،في رفض اإلطالق ،سواء للجبرية
أو لالختيارية في التاريخ ،ويخلص
سماحته إلى ّأن اإلنسان ليس
مغلوب االختيار واإلرادة ،والحرية
ً
ً
ً
ليست وهما وخياال ،محتجا
بالقاعدة الفكرية اإلسالمية« ،ال جبر
وال تفويض ولكن أمر بين اثنين».
ويعرض؟ق؟ إلى مقارنة
ً
النظم بين االستشارية واالستبداد ،حيث يشكل التاريخ ،ركنا
في استقراء الماضي ،وفهم الحاضر ،ودراسة المستقبل ،بين
هذين الشكلين من أنظمة الحكم ،فاالستشارية في اإلصطالح
اإلسالمي ،أو الديمقراطية في اإلصطالح الغربي ،أفضل أساليب
الحكم ،كونها تهيء الجو الكامل للحرية ،التي تطلق الكرامة
والعدالة اإلنسانية ،والكفاءة والتفوق في األداء ،واختيار األصلح
للحكم والمسؤولية ،وشغل الوظيفة العامة.
ّ
وبرغم ّأن للسيد المجدد مآخذه على ديمقراطيات
ً
الغرب ،لجهة إعمال الرقابة الخارجية فيها حصرا ،والعتماد مبدأ
األ كثرية ،في مهمة التشريع ،وفي احتمالية االستغالل السيء
للحريات ،وفي التنصل المحتمل عن المسؤوليات ،لكنه؟ق؟
يرى أنها الخيار األفضل واألمثل للحكم ،من خالل انتخاب
ّ
األمة لممثليها بحرية ،مقارنة باالستبداد والديكتاتورية ،التي
القوة على الحقيقة ،ويعنى بها ّ
تتفوق فيها ّ
القوة الغاشمة ،بينما
تسعى االستشارية من خالل الحقيقة إلى استخدام القوة لصالح
اإلنسان ،وفق المنهج السليم لها ،في تغليب «منطق الحقيقة على
ّ
ّ
اإلسالمية تتجاوز المآخذ
االستشارية
منطق القوة» ،ويثبت؟ق؟ أن
في الديمقراطية الغربية ،من خالل الوازع اإليماني في رقابة الذات،
ً
واعتماد األدلة األربعة في التشريع ،فضال عن الجوانب القيمية
ّ
واألخالقية اإلسالمية ،إذ تؤدي إلى االستقامة والتقدم ،في نزوعها
نحو القانون اإللهي السليم.

ّ
ّ
ّ
ّ
الجيولوجية
التاريخية في ولوج طبقاتها
المعمقة للنصوص
إن منهج السيد المجدد ،في مقاربته لهذه الرؤى ،تتماهى ومنهج القراءة
ّ
التي تراكمت عليها تأثيرات الزمنّ ،
ّ
«األركيولوجي» ،إذ يرى؟ق؟ ّأن َم ْن يريد
مما يستوجب إزالة ترسباتها ،وفق تعبير ُمنظري منهج الحفر أو النبش
ّ
ّ
والنفسية ّ
ّ
ّ
لألمة التي تتشكل وتتأثر بطبيعة الحكمْ ،إن كان
الحضارية
مالحظة الخطاب المكتوب في فلسفة التاريخ ،عليه أن يالحظ الحالة
ً
ّ
ّ
ّ
استبدادا أو عكسه ،فيقوم ّ
المؤرخ في هذه المهمة ،بقراءة ما وراء المفردات التاريخية ،كي ال يظلم األمة ،بما ال قدرة لها عليه ،وعليه فإن مهمة
ًّ
المؤرخ ،هي قراءة الفكر في ّ
ّ
ّ
النص ،أو ما ُي ّ
القشرية منه.
حفريا ،بالمسكوت عنه في الطبقات
عبر عنه
ً
ً
ّ
والتغرب هي من عوامل
وفي جزئية الهجرة ومسيرة التكامل ،يعرض؟ق؟ المجدد مسألة تمثل قانونا حا كما في فلسفة التاريخ ،بأن الهجرة
ُ ّ
ّ
تفجر الطاقات ،وتحريك األمم وبزوغ الحضارات ،ونمو المواهب ،ويرى ّأن اإلسالم ال يعترف بالحدود الجغرافية ،كونها تحدد مسيرة التكامل
ّ
ّ
وتحملت المسؤوليات ،بمن فيهم األنبياء؟مهع؟ .وهو ما يدعو
اإلنساني ،ويحتج سماحته بأمثلة وشواهد تاريخية لشخصيات عبرت الحدود،
إليه؟ق؟ في انتخاب شورى الفقهاء ،دون النظر إلى موطن العضو فيها ،وذلك ينصرف إلى جميع نواحي الحياة ،ومجاالت المسؤولية فيها ،لجهة
توليتها على أساس الكفاءة ،وليس على أساس العرق ،ويستشهد إلى ذلك ،بأمثلة وشواهد واسعة ،من التاريخ اإلسالمي ،حتى فترة ما قبل قرن
من الزمن.
ّ
وعليه ّ
ّ
اإلنساني للسيد المجدد في جرأة طرحه بين األدبيات المقاربة ،فيدعو صراحة إلى «منع الغرب من السقوط» ،في
يتفرد الفكر
ّ
ّ
«مسألة» مهمة واعية ،وذات نظرة ّ
اإلنسانية ،من خالل التالقح
البشرية ،وفلسفة الحياة
واقعية ،منفتحة على اآلخر ،للوصول إلى روح الحضارة
ّ
مستمدة من ّ
ّ
تموجات
الغربي بنظامه وجماليته وتطوره العلمي ،وهي معالم
والحوار والتواصل ،بين المجتمع اإلسالمي بقيمه وروحه ،والمجتمع
ّ
ّ
اإلسالمية ،كمبادئ التعددية والشورى والعدالة ،بهدف تجديد إنطالق األول ،ومنع الثاني من السقوط.
الحضارة
ً
ّ
وبهذا تدعم هذه الرؤية الواعية للسيد المجدد مستقبل الحضارة اإلنسانية في دعوة صادقة ،لحوار الحضارات وتالقحها ،بدال من
ّ
تخرصات األ كاديمي األمريكي« ،صموئيل هنتنجتون» ،في كتابه المثير للجدل ،عن صراع الحضارات ،في زعم جدليته وحتميته .وهي دعوة
ّ
ممتدة إلى الزمن المعاصر ،في رفض اإلنغالق المصطنع على اآلخر ،ألن دعوته؟ق؟ في استقرائه المستقبلي «لمنع الغرب من السقوط» ،إنما
ّ
اإليجابية فيها ،وفي تقديم البدائل السليمة إليها ،لماهو مرفوض
يستدل منها ،ضرورة اإلنفتاح على الحضارة الغربية ،في انتقاء المعطيات
ًّ
ًّ
ّ
إنسانيا ،والحال أن معظم الفئات المتنفذة ،في المشاهد السياسية المعاصرة ،وخاصة البلدان العربية التي شهدت
إسالميا أو حتى
فيها،
ّ
ّ
ّ
تغييرات جذرية في نظمها ،والتي تعاني الفوضى الخلقة وغير الخلقة ،يلمس الفرد منها ،ماهو العكس من ذلك .إذ يجري استثمار قشور
ّ
ّ
ّ
الشخصية ّ
ّ
ّ
اإليجابي فيها،
الضيقة ،للفئات المتنفذة ،بينما يرفض ويترك أو يحجب
الفئوية والمنافع
الغربية ،في تحقيق المصالح
الحضارة
ً
ً
ّ
اإلسالمي ،إحراج وتعرية ،لما تمارسه تلك الفئات ،خفاء أو علنا،
بدعوى مناقضتها للتقاليد واألعراف ،والحقيقة أن في ولوجها إلى المجتمع
ّ
ّ
وسلوكياته ،وضمن متبنيات
«اإليجابي» ،هو في األصل ،من مقاصد اإلسالم وعقائده
من المفاسد والمظالم وحاالت االستبداد ،والحال أن هذا
ّ
ّ
مدرسة آل البيت؟مهع؟ ،قبل أن يكون من مخرجات الحضارة الغربية ،وذلك ما أثبته السيد المجدد في أ كثر من كتاب.
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وسموه بحسن خلقه
رقي اإلنسان
ّ
ّ
في جانب من اللقاء ،قال سماحة «والزعيم محمد».
المرجع الشيرازي☮ لجمع من األخوات
األقرب إلى رسول اهلل؟ص؟
الفاضالت ،زرن سماحته في بيته بمدينة قم
ُ ُ
ّ
ّ
أوضح سماحته أن قرب الناس إلى
المقدسةّ :أن ُح ْسن الخلق هي حقيقة معنوية
يمكن لكل شخص أن يحصل عليها ،وكل رسول اهلل؟ص؟ في يوم القيامة ،هو ليس بمقدار
من ُو ّفق للحصول على هذه الحقيقة يمكنه عبادته وكرمه وأعماله ّ
الخيرة وخدماته وبالئه
أن يسمو أ كثر وأ كثر .وقد ورد في الحديث الذي يبتلى به في الدنيا وبباقي األمور .إذن
الشريف عن موالنا رسول اهلل؟ص؟ ،أنه قال :فمن هو األقرب إليه؟ص؟؟
هل الذي ال ينام ليله خمسين
«حسن الخلق يذهب بخير الدنيا واآلخرة».
وأوضح سماحتهَ :ح َسن الخلق سنة ويسهر بالعبادة ويقضي النهار بالصوم
محبوب عند الناس في الدنيا ،وهذا خير خمسين سنة ،هو األقرب إلى رسول اهلل؟ص؟؟
ُ ُ
ُ ُ
عظيمَ .
الخلق يدعو وهل األقرب هو من ينفق من ماله أ كثر في
وح َسن الخلق محبوب
الناس له وال يدعون عليه ،وهذا خير عظيم .سبيل اهلل وألرحامه وللمؤمنين والضعفاء
ُ ُ
ُ ُ
َ
الخلق يكون الناس والمستضعفين وباقي الناس؟ وهل األقرب
وح َسن الخلق محبوب
في خدمته عادة بنسبة ما له من ُح ْسن هو من يؤثر غيره على نفسه في الطعام ،كأن
ُ ُ
ً
يبيت جائعا ويعطي طعامه لغيره من جاره
الخلق ،وهذه فائدة عظيمة.
ُ ُ
ُ ُ
ً
الخلق ورحمه وقريبه حتى ال يبقون جياعا؟ وهل
وأن َح َسن الخلق محبوب
ً
تكون حالته النفسية أحسن ممن ليس األقرب من كان أ كثر علما في الدنيا؟
ّ
عنده ُخ ُلق َح َسن ،فهو ّ
بلى ّإن أصحاب هذه األعمال لهم
يتمرض أقل ويصاب
ّ
ّ
ً
ّ
يتحطم أقل ،وهذه األجر الكبير والمنزلة الكبيرة في اآلخرة ،ولكن
باألعصاب أقل ،ونفسيا
هذه األعمال والعبادات ال تجعلهم األقرب
فوائد دنيوية عظيمة.
ّ ّ
ّ
وأضاف سماحته :وأما خير اآلخرة ،إلى رسول اهلل؟ص؟ ،فكل وكل .بل األقرب إلى
ّ
ً
ّ
فحدث وال حرج ،فهناك أشياء يتكلم بها رسول اهلل؟ص؟ هو األحسن خلقا.
اإلنسان أو يسمعها ويعي عنها صورة ضعيفة،
اغتنام الفرصة
ولكن ال يبلغ عمقها ،ومن ذلك حديث رسول
أضاف سماحته :مادام اإلنسان في
اهلل؟ص؟« :أقربكم ّمني يوم القيامة أحسنكم
ً
ّ
يتحسرون
خلقا» .وهذه الجملة وحدها عظيمة الدنيا فالمفتاح بيده ،فاألموات
وعظيمة ،وعظيمة ألف ّمرة ،بل مليون ّمرة .لألحياء ويخاطبونهم ياليتنا ّكنا أحياء مع
ّ
ّ
ألن رسول اهلل؟ص؟ هو القائد األ كبر يوم القيامة ،كل المشكالت في الدنيا ،ألنه مادام اإلنسان
ّ ً
ّ
جيدا ،وأ كثر
وهو الذي جعله اهلل سبحانه وتعالى الرئيس بالدنيا فإنه يستطيع أن يكون
ّ ً
جودة .ولذا من المهم جدا أن يغتنم اإلنسان
األعلى في يوم القيامة.
فقد قالت سيدتنا وموالتنا فاطمة فرصة الحياة الدنيا ألمرين في مجال حسن
الزهراء؟اهع؟ في خطبتها العظيمة عندما تذكر الخلق ،هما:
َ
األول :يكون ح َسن األخالق .فليحاول
أباها رسول اهلل؟ص؟ في يوم القيامة ،تقول:
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خأ
�� ب�ار
ً
الوالدان أن يكونا أحسن أخالقا مع أوالدهما،
ً
والعكس بالعكس أيضا.
والزوج يحاول أن ُي ّ
حسن أخالقه مع
ً
زوجته ،وهكذا على الزوجة أيضا .وهكذا على
الجيران واألرحام ،بعضهم مع بعض .فإذا
فاتت هذه الفرصة العظيمة ،فرصة الحياة
ّ
الدنيا ،وانتهت حياة اإلنسان ،فإنه وبحسب
قول اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟« :ال يزيدون
حسنة».
ّ
ً
ً
إال اللهم إذا كان لإلنسان ولدا صالحا
ّ
وكان هو سبب صالحه ،فإنه يدعو له من
ً
بعده .أو إذا ادخر علما ينتفع به من بعده .أو
ً
ً
ترك مشروعا خيريا وجعله صدقة جارية.
ّأما إذا انتهت الحياة فال يحصل حتى
على حسنة واحدة.
ّ ً
ّ
وهذه مسألة مهمة جدا ،أي أن يحاول
اإلنسان أن يرتقي في حسن الخلق أ كثر وأ كثر،
ُ ُ
ّ
مهما كان عنده من ُح ْسن خلق .وبالعزم يوفق
اإلنسان.
ّ
فالقرآن الكريم يؤكد أ كثر من ّمرة
على العزم ،وهو التصميم واإلرادة .نعم هو أمر
ّ
صعب ولكن ال بد منه.
الثاني :نحاول أن ّ
نربي غيرنا على ُح ْسن
ً
الخلق ،وخصوصا َم ْن علينا مسؤوليتهم،
ّ
الحكيم:
القرآن
فنربيهم أ كثر .يقول
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ُ ُ
َ
َُ
<يأ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا قوا أنف َسك ْم َوأ ْه ِليك ْم ن ًارا>
التحريم ،٦ :وباألخص بالنسبة للوالدين تجاه
أوالدهما ،واإلخوة واألرحام واألساتذة تجاه
الطلبة في الجامعات والحوزات العلمية.
ّ
عمري أ كبر
فكل من كان بمستوى
ّ
وعلمي أ كبر ،عليه أن يحاول في تربية اآلخرين
على ُح ْسن الخلق ،وذلك بالعمل والقول ،أي
ّ
ينصح ويعمل هو ،لكي يتعلموا منه.

ب�حو�ث
علم��ة
ي

جانب من المطارحات العلمية في بيت المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي ☮

مسقط الرأس
سأل أحد الحضور :ما معنى مسقط الرأس الذي ورد في مسألة
القصر ّ
والتمام واإلفطار والصيام؟ هل المراد هو المسكن؟
فقال سماحته☮ :المسقط اسم مكان كالمسجد ،أي :مكان
ّ
سقوط الرأس عند الوالدة ،وليس بمعنى المسكن ومحل السكن.
ّ
ّ
حد الترخص ومالك السفر
ّ
ُسئل :ما هو المالك في السفر؟ هل المالك هو أن يعبر حد
الترخص حتى يصدق عليه السفر؟ أم عليه أن يخرج من المدينة أي
العبور عن آخر المنازل؟
ّ
فقال سماحته :هذه المسألة محل خالف ،ويمكن أن صاحب
ّ
ّ
«العروة» وجماعة قالوا :المالك هو حد الترخص .وال فرق في هذا المالك
بين الخروج من المدينة أم الدخول إليها ،ألننا نستفيد من األدلة ّأن
ّ
الشارع جعل المالك حد الترخص ،فيقول اإلمام؟ع؟ :حينما تصل
ً
ّ
حد الترخص اقرأ صالتك قصرا ،وليس صرف العبور عن آخر منازل
ً
المدينة ،و إذا كان في الصالة هكذا ،فالصيام أيضا كذلك ،نعم في
ُ
العرف حينما يعبر الشخص آخر نقطة من المدينة ويخرج ،فسوف
ّ
ّ
يصدق عليه أنه مسافر ،ولكن الشارع هنا تدخل في الموضوع ،وقال:
ً
ّ
مسافرا ّ
حتى يصل إلى حد الترخص،
الخروج من المدينة ال يكون
ّ
وسيحسب قبل حد ترخص الحاضر ،أي :الشارع وسع معنى المدينة
ّ
ّ
حد الترخص ،ومن جانب آخر ّ
ضيق معنى المسافر إلى حد
إلى
ُ
الترخص .ونحن نراجع العرف ،عندما لم يوضح الشارع الموضوع ،ولم
يعط التوسعة والتضييق.
ِ
ّ
قيل :رواية حد الترخص ليست فقط من أجل الخروج من
المدينة؟
ً
فقال سماحته :كال ،ألجل الرجوع أيضا ،تقول الرواية :إذا خرجت
ّ
من المدينة ،ولم تعبر حد الترخص ،فأنت ما زلت في المدينة ،وحينما
ً
ّ
ترجع ولم تصل إلى حد الترخص ،فأنت ما تزال مسافرا .لذلك ففي
ّ
وبناء على ذلكّ ،
حد الترخصً ،
فإن ظاهر الرواية هي
الطرفين المالك
ّ
أن حد الترخص مالك من أجل الطرفين.
ّ
قال أحد الفضالء الحاضرين في الجلسة :إذا كان حد الترخص
ً
ّ
ّ ّ
ً ّ
مال كا ،البد في بداية المسافة أيضا أن نقول أنه ُيعد من حد الترخص.
ّ
ّ
فقال سماحته :كال ،دليل حد الترخص إلى هذ الحد ،ال داللة
ً
ّ
وال ظهور لهّ ،
حتى يحسب بداية المسافة أيضا من حد الترخص ،وقد
ً
ً
ّ
صرح به الفقهاء أيضا ،ويمكن أن يكون إجماعيا.

المقدسة
بمدينة قم
ّ

ّ
قيل :إذا شككنا فال محل لالستصحاب ،فمن جانب
استصحاب وجوب الصوم ومن جانب آخر استصحاب جواز اإلفطار؟
فقال سماحته :مع ّ
تعين الموضوع ال يجري االستصحاب في
ّ
ّ
الحكم ،نعم إذا كان في الموضوع نفسه حد الترخص وقد شك بذلك،
ّ
ّ
وبالتبع يحمل عليه الحكم،
فإنه يجري استصحاب الموضوع،
ُ
ّ
أي وقت الخروج من المدينة ،إذا شك في هل هذه النقطة هي حد
الترخص؟ فيقول االستصحاب :كال ،وحين الرجوع من ذلك الجانب،
ُ
ّ
إذا شك في هل وصل إلى حد الترخص أم ال؟ يقول االستصحاب :لم
يصل.
الذبح مع اآل الت الحديثة
ُسئل :اآلالت الحديثة التي ُبرمجت وبالضغط على مفتاح
ً
ّ
ُ
واحد تذبح مائة أو مائتي دجاجة ،هل ُيعد هذا الذبح شرعيا؟
فقال سماحته :إذا اجتمعت شروط الذبح ،أي :الدجاجات
ّ
كانت ّ
موجهة نحو القبلة ،والشخص الذابح حين الضغط على
ُ
المفتاح يقول :بسم اهلل .وتقطع األوداج األربعة ،فال مانع منها.
ّ
ً
قيل :البد أن يكون الذبح مستندا على اإلنسان وهنا الذبح
مستند على اآللة؟
فقال سماحته :ال مانع من هذا المقدار ،ألنه حينما يقوم
ّ
الشخص باختياره ببرمجة اآللة بشكل تنفذ الذبح بالضغط على
المفتاح ،فهذا المقدار يكفي في استناد الذبح لإلنسان.
السر المستودع فيها
ّ
ُسئل :المعروف كما ُيقال« :اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها
وبنيها ّ
والسر المستودع فيها» ،ولكن القسم األخير «والسر المستودع فيها»
لم ترد في الروايات ،فهل لقراءتها إشكال؟ ومن جانب آخر ما المراد
بالسر؟
فقال سماحته :أصل قراءة الدعاء بدون قصد الورود ال مانع
منها ،ألن عمومات األدعية تشملهاُ ،سئل اإلمام؟ع؟ :ماذا نقرأ في
ّ
الدعاء؟ فقال اإلمام؟ع؟« :كلما جرى على لسانك» ،نعم للدعاء
المأثور ثواب أ
كبرَ ُ ْ ُ َ .
َ ّْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ً
َع ْن ُز َر َارة ق َال :قلت أل ِبي ع ْب ِد اهّلل؟ع؟ :ع ِلم ِني دعاء.
َّ ْ َ َ ُّ
ََ َ
َ
َ
فقال«ِ :إن أفضل الد َع ِاء َما َج َرى َعلى ِل َسا ِنك».
ولكن ما المراد من السر؟
ً
ً
ليس معلوما ألنه إذا كان معلوما فلن يبقى هناك سر.

أجوبة املسائل الشرعية ٢٠١٨ / ١٤٣9 :

15

عن البقيع

ً
ابتدأ الدفن يف جنة ّ البقيع منذ زمان النبي األعظم؟ص؟ ،وأحيانا كان
الرسول؟ص؟ بنفسه يعلم على قبر املدفون بعالمة ،ثم بنيت قباب وأضرحة
ن
املؤمني وبأمر من العلماء ،كما كان البناء على
القبور من قبل
على جملة من ً
ذلك الزمان ،فكانت عشرات منها يف املدينة املنورة ومكة
منذ
معتادا
قبور األولياء
ّ
ن
املكرمة وحوهلما ،وقد تلقى جميع املسلمي بكل حفاوة وترحاب هذه الظاهرة
ن
املدينتي وأطرافها فحسب ،بل يف سائر بالد اإلسالم كاهلند بما فيها
الشرعية ال يف
الباكستان وبنغالدش ،وكذا العراق و إيران ومصر وسوريا و إندونيسيا وغيرها إلى أن هدم
ن
ن
ثماني
املسلمي ،وبعد زهاء
الوهابيون أكثرها يف احلجاز منذ مائتي سنة ،ثم استرجعها سائر
ن
املقدسي مرة ثانية ،وهدموا القباب وأحرقوا املكتبات!
البلدين
سنة استولى الوهابيون على ً
لخ
ن
وكانت فيها كتب ًثمينة جدا ،ولو كان دأب الوهابيي أو كان إحياء من ا ارج إليهم بهدم
هلدموها أيضاً ،كما أنهم أرادوا هدم قبة الرسول األكرم؟ص؟ لكن تظاهر املسلمون يف اهلند
املساجد ّ
ّ
ومصر ،ولعل غيرهما أيضا ،أوقفهم عن ذلك يف قصة معروفة ،وهم حينون إلى ذلك إلى اآلن ،حتى أن عاملهم «بن باز» ال يزور مسجد الرسول
ً
قائال« :ما دام هذا الصنم  -أي قبة قبر رسول اهلل؟ص؟-هناك ال أزوره» .لكن الزمان ّ
مر عليه وال يأبه بكالمه أحد.
ن
ّ
واملرسلي
عقالئي ،وهذا خالف سيرة جميع األنبياء
الذين هدموا بقاع البقيع وسائر البقاع املباركة لم يفعلوها إال بالسيف من دون أي منطق
ّ
ن
ن
بقاء القبور املباركة مهدومة دليل على أنه ال يزال السيف بيد اهلادمي إلى اآلن ،ولكن عندما يسقط السيف من
واألئمة الصاحلي؟مهع؟.ن و إن ً
أيديهم ،ستجد املسلمي جميعا يف نفس اليوم آخذين يف البناء .هذا بالنسبة إلى القبور الطاهرة ،أما الكتب الكثيرة الثمينة املخطوطة ً التي
ن
املؤمني؟ع؟ ،وقد كان الباب موجودا إلى
أحرقوها ،والكثير من آثار رسول اهلل؟ص؟ والتراث اإلسالمي ،كـ «باب خيبر» الذي قلعه اإلمام أمير
قبل تسلطهم على هذه البالد الطاهرة ،كل ذلك ،ال يمكن إعادته حتى بعد إسقاط السيف من أيديهم.
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وقعت معركة أحد ،وفي بدايتها
انتصر المسلمون ،إال ّأن مخالفة
الرماة ألوامر النبي؟ص؟ بتركهم
أماكنهم فتحت ثغرة لـ خالد
ً
ابن الوليد وجنده ليقتلوا عددا
من المسلمينّ ،
وفر كثير من
الصحابة ،وثبت الرسول؟ص؟ وأمير
المؤمنين؟ع؟ وبعض الصحابة،
واستشهد في هذه الواقعة «»70
ً
صحابيا من بينهم حمزة بن عبد
المطلب؟امهع؟.
قال اإلمام الباقر؟ع؟:
«كان أصحاب اللواء في يوم أحد
تسعة ،قتلهم علي بن أبي طالب
عن آخرهم.»...
فقال النبي؟ص؟« :يا علي ،أما
تسمع يا علي مديحك في السماء،
ً
إن ملكا يقال له رضوان ينادي:
ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال
علي».

وقعت غزوة الخندق «األحزاب»،
َ َ
وق َتل فيها اإلمام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب؟ع؟ عمرو بن
عبد ود العامري ،وقال فيه رسول
اهلل؟ص؟:
«ضربة علي يوم الخندق أفضل من
عبادة الثقلين».
وفي السابع من هذا الشهر3 /هـ،
َ
ُر ّدت الشمس ألمير المؤمنين علي

ابن أبي طالب؟ع؟ بالقرب من
مسجد قبا في المدينة المنورة،
في عهد الرسول؟ص؟ ،وقد هدم
الوهابيون مسجد رد الشمس في
العام 1422هـ .وتفيد الروايات
أن الشمس قد ّردت إلى أمير
المؤمنين؟ع؟ مرة أخرى في مدينة
بابل بالقرب من الحلة.

4 AH

وقعت غزوة حنين ،وفي ّأولها اغتر
كثير من المسلمين وأعجبتهم
كثرتهم ،مما أوقعهم في كمين
نصبه لهم العدو ،ففر المسلمون
وبينهم كبار الصحابة ،فلم يبق مع
ّ
النبي إل عشرة نفر ،تسعة من بني
ُّ
هاشم ،والعاشر أيمن ابن أم أيمن.
استمرت المعركة حتى أنزل اهلل
نصره على المسلمين ،وكان
فيها أمير المؤمنين علي بن أبي
ً
ّ
طالب؟ع؟ أشد الناس قتاال بين
يدي رسول اهلل؟ص؟.
وعن الدور العظيم لإلمام أمير
المؤمنين؟ع؟ في حنين ،قال
الشيخ المفيد:
ّ ّ
ّ
«تولى كل فضل كان فيها ،واختص
من ذلك بما لم يشركه فيه أحد من
ُ
األ ّمة».

AH
1344

قامت عصابات ّ
وه ّ
ابية في العام
1922م بهدم أضرحة أوالد الرسول
األعظم؟ص؟ وأئمة المسلمين:
وعلي
المجتبى،
الحسن
ّ
ّ
ومحمد الباقر ،وجعفر
السجاد،
الصادق؟مهع؟ ،وعادت مرة أخرى
في العام 1926م ،لتقطع رؤوس
عدد كبير من الشيعة في األحساء،
وقد سبقت ذلك أعمال إجرامية
عديدة ،منها ما جرى في سنة
1802م ،حيث اجتاحت مدينة
ّ
كربالء المقدسة ،وانتهكت حرمة
ضريح سيد الشهداء؟ع؟ بعد أن
قتلت مئات األبرياء.
ً
وامتدادا لتلك الجرائم ،قامت
عصابات تكفيرية بتفجير قبة
ّ
المشرفة،
ومنائر أضرحة سامراء
وقبر النبي يونس؟ع؟ في الموصل،
وتفجير ونبش قبر الصحابي
الجليل حجر بن عدي في الشام.

148 AH

استشهد اإلمام جعفر الصادق؟ع؟
ً
مسموما ،وكانت آخر وصية له
أنه؟ع؟ قال:
«اجمعوا لي كل من بيني وبينه
ً
ّ
فلما حضروا جميعا،
قرابة»،
فتح اإلمام؟ع؟ عينيه وخاطبهم:
«ال ينال شفاعتنا من استخف
بصالته».
ومن وصاياه؟ع؟:
َ
َ
«أهل المعروف في الدنيا هم أهل
ْ
َ
المعروف في ال َ
خر ِةُ ،يقال لهم
َّ
َ
ْ ْ ُ
ْ
ُ
ذنوبكم قد غ ِف َرت لكم ف ِهبوا
ِإن
ْ
حسناتكم ِل َم ْن ِشئتم».
وقال؟ع؟ ألصحابه:
ً
«اسمعوا مني كالما هو خير لكم من
الدهم الموقفة :ال يتكلم أحدكم بما
ً
ال يعنيه ،وليدع كثيرا من الكالم فيما
ً
يعنيه حتى يجد له موضعا ،فرب
متكلم في غير موضعه جنى على
نفسه بكالمه».

