
مطابقة لفتاوى املرجع الديني 
اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي

    مظلومية الشيعة .. مستدامة
بوقائعها  متخمة  طويلة  عقود  عمرها  ال�شيعة  ماآ�شي 
المريرة وتفا�شيلها الدامية، فكانوا - ومازالوا - يتعر�شون اإلى 
اعتداءات اإجرامية )ذبحاً وتهجيراً(، وا�شتهدفت تجمعاتهم 
والمناطق  العامة  الأ�شواق  في  وتفجيرا(  )تخريباً  المدنية 
ال�شكنية، ولحقت زوار المراقد المقد�شة )ترويعاً وتقتياًل(. 
على مدى حقب مجحفة، ظل ال�شيعة وما زالوا يكابدون 
الجراحات،  على  يتعالون  وهم  الماأ�شاوي،  الواقع  هذا  اآلم 
ويكظمون الغيظ، وقد كتبوا �شفحات م�شرقة بالعفو والنبل 
والت�شامح، لكن بع�ض الم�شلمين ي�شر على البقاء بعيداً عن 
قيم الأخوة والتعاي�ض والحوار وال�شالم. وهذا ما يجعل الأمر 
اأكثر تعقيداً، وهذا ما يجعل مظلومية ال�شيعة م�شتدامة والدم 

ال�شيعي يراق با�شتهتار.
العرب:  )ال�شيعة  كتاب  �شدر  1999م،  العام  في 
»غراهام  لموؤلفيه  الإنجليزية  باللغة  المن�شيون(  الم�شلمون 
فولر« الذي يتمتع بخبرة طويلة في دوائر ال�شيا�شة الأمريكية، 
والباحثة الأميركية العراقية ذات الخلفية ال�شنية - ال�شيعية 
»رند رحيم فرانكي«، وتناول الكتاب واقع ال�شيعة في البلدان 
العربية من النواحي ال�شيا�شية والقانونية والجتماعية، حيث 
الممنهج لهم على  الظلم  عمدت الحكومات على ممار�شة 

مدى القرون المتعاقبة.
العرب  ال�شيعة  اأزمة  لطبيعة  تحليلهما  في  الموؤلفان 
الأخرى  الأقليات  م�شاكل  ك�شائر  لي�شت  اأنها  يوؤكدان 
الإ�شالم، ولقوميات  لديانات خارج منظومة  المنتمية حتى 
الذين  واأكراد وغيرهم، من  غير عربية من م�شيحيين ويهود 
بكثير  اأكبر  بدرجة  قانونية وحفظت حقوقهم،  بحماية  حظوا 
الإ�شالمي  العالم  في  الحكومات  تاريخ  عبر  ال�شيعة،  من 
مما  الأقلية!  مرتبة  حتى  يمنحوا  لم  )فال�شيعة  والعربي، 
باأن  علماً  عاطفياً(،  وم�شحونًا  اأكثر  معقداً  و�شعهم  يجعل 
ال�شيعة ل ي�شكلون الأقلية دائماً في جميع دول تواجدهم، 
فهم ي�شكلون الأكثرية في العراق والبحرين، وهم اأكبر مكون 
من مكونات المجتمع اللبناني، ومع ذلك فقد كانوا عر�شة 
للتمييز وال�شطهاد الممنهج عبر التاريخ، وهذا ي�شير اإلى اأن 
ق�شية ال�شيعة اأعمق من كونها ق�شية اأكثرية واأقلية.. ربما هي 

ق�شية وجود و�شد الوجود!!

من و�ضايا الإمام الر�ضا: من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه
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البالد  يف  وتقوى  تنمو  باتت  وقد  والتعذيب  والذبح  القتل  ثقافة  نرى  اأن  املوؤ�شف،  من  اليوم، 
والعراق وغريها  وباك�شتان  و�شوريا  م�شر  تقع يف  التي  واملجازر  املظامل  واإن  اأخرى.  مرة  الإ�شالمية 
 ،من نقاط البالد الإ�شالمية اليوم، هي امتداد لذلك التيار الذي بداأ ون�شاأ بحرقه لبيت الزهراء
بع�ض احلكومات  اأن  املوؤ�شف  ومن  املا�شي.  واأقوى من  اأكرث  اليوم  تربز  املظامل  بداأت هذه  حيث 
الإ�شالمية تدعم مرتكبي هذه املظامل واملجازر. اإذن فمن هو امل�شوؤول عن �شّد هذه املظامل واجلرائم 

ومنعها؟
بن  م�شلم  قتلوا  زياد،  بن  اهلل  عبيد  وهو  الإ�شالم،  با�شم  يحكم  كان  ممن  مبا�شر  وباأمر  بالأم�ض، 
عقيل، و�شحلوا جثمانه الطاهر يف اأزّقة و�شوارع الكوفة، ولكن اليوم نرى احلاكم با�شم الإ�شالم، 
بقتل  تقوم  اأن جماعات معّينة  نرى،  واليوم  اإىل مبغاه.  ال�شتار كي ي�شل  وراء  ياأمر بذلك من  اأنه 
ال�شيعة، وتقّطعهم اإرباً اإرباً، وي�شحلونهم يف ال�شوارع، ويذبحونهم با�شم الإ�شالم وبهتافات اهلل اأكرب!

األي�ض هذا  من امل�شوؤول يف الت�شّدي للذين يقومون باإراقة دماء ال�شيعة بالعامل، ظلماً وعدواناً؟ 
من م�شوؤولية ال�شيعة كلهم؟ فاإن ال�شيعة اليوم، وهلل احلمد، يتمتعون مب�شتوى جيد من القدرة والعلم 
نفو�ض  عدد  اأن  الإح�شائيات  بع�ض  ذكرت  حيث  النفو�ض،  عدد  يف  وحتى  والإمكانات،  والرثوة 

ال�شيعة قرابة املليار.
اأن يهتموا ويهّموا اإىل ال�شتفادة  اإذن على ال�شيعة كاّفة، بالأخ�ض املتواجدين يف البالد احلّرة، 
من احلرّيات املتاحة باأح�شن ما ميكن. كما يجب على ال�شيا�شيني ال�شيعة اأن ي�شتفيدوا من مقامهم 
ومن�شبهم يف الدفاع عن ال�شيعة، واأن يعملوا دبلوما�شياً على اأن يجعلوا ال�شيعة يف اأمان واأمن و�شالم.
اإن ال�شيعة اليوم هم قطب قوّي من اأقطاب القوى بالعامل، بل اإنهم الأقوى )كيفية( على وجه 
كله  العامل  ف�شينعم  قّوتهم،  فّعلوا  اإذا  فال�شيعة  اأي�شاً.  بالفعل  الأقوى  يكونوا  اأن  وعليهم  املعمورة، 

باحلياة، وينجو من املظامل املدّمرة.
اأن يقوموا بدورهم، ويت�شّدوا لثقافة معاوية، التي بداأت  يجب على اجلميع، بالأخ�ض املبّلغني، 
يتم  مل  اإن  لأنه  معاوية،  ارتكبها  التي  نف�شها  واملظامل  واملجازر  باجلرائم  اليوم،  ال�شاحة  على  تظهر 
الت�شّدي لهذه الفتنة، فاإن هذه املجازر و�شفك الدماء واملظامل، �شتطال حتى الدول احلّرة بالعامل 
اأي�شاً، كما على ال�شيعة يف كل مكان، اأن يوؤّدوا م�شوؤوليتهم يف اإحقاق حقوق ال�شيعة املظلومني يف 

كل البالد، واأن يدافعوا عنهم.

السيد املرجع: التصدي للذين يقومون بإراقة دماء الشيعة .. مسؤولية كل الشيعة 
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يف  الإرهاب  �شحايا  ثلث  باأن  الدويل  الإقرار  رغم 
من  كانوا  الأخرية،  الع�شر  ال�شنوات  خالل  العامل، 
�شيعة العراق، تزامناً مع �شدور ما معدله ثالث فتاوى 
اأو  م�شاجد  تطلق يف  ال�شيعة،  �شد  )يومياً(  دعوات  اأو 
عرب و�شائل اإعالم، تكّفر ال�شيعة وتدعو اإىل تهمي�شهم 

اأو قتلهم اأو تهدمي اأماكن يقد�شونها.
)فقهياً  م�شلمة  وجمتمعات  بلدان  م�شاركة  ورغم 
�شناعة  يف  وب�شرياً(  اإعالمياً  وت�شليحاً،  تنظيماً  ومادياً، 
واقع �شيعي دموي يف العراق، نتيجته ع�شرات الآلف 
من ال�شحايا، قتلوا ذبحاً اأو تفجرياً، ل ذنب لهم، فقط 

لأنهم �شيعة.
عن  بعيداً  يقف  زال  ما  الدويل،  املجتمع  اأن  ورغم 
دماء  بنزيف  ي�شاهم  بع�شه  بل  الإن�شانية،  م�شوؤولياته 
ال�شيعة يف العراق واأنحاء العامل، راح �شحيته املاليني، 
ومهّجر،  ومهّم�ض،  ومعتقل،  ومعاق،  قتيل،  بني  ما 

وحمروم.
ورغم اإزدياد ن�شاط تنظيم القاعدة يف دول ما ي�شمى 
يف  الإرهابية  اجلماعات  ونفوذ  العربي"،  بـ"الربيع 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، وولدة تنظيم اإرهابي 
)الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام(، عدد م�شلحيه 
التكفرييني،  عتاة  من  األف  وخم�شني  مائة  من  اأكرث 
هدفه  عن  اأعلن  وقد  بلد،  وثمانني  ثالث  من  جاوؤوا 
حكم  لقيام  و�شوًل  الكوفة"،  "اأ�شوار  عند  الأموي 

ديكتاتوري يق�شي ال�شيعة! 
حيث  فكرياً،  يتنا�شلون  التكفرييني  اإن  ورغم، 
احلكم،  خارج  وهم  ال�شيعي  الوجود  ي�شتفزهم 
وي�شتفزهم اأكرث، وهم يف احلكم! وقد عبوؤوا املجتمع يف 
مدن ذات اأكرثية غري �شيعية يف العراق باأفكار تكفريية 

واإجرامية؟ 
امل�شهد  مازال  والفجائع،  الوقائع  تلك  كل  رغم 
اجلانبية،  باخلالفات  متخم  العراق  ل�شيعة  ال�شيا�شي 
وحمالت  واحلزبية،  الفئوية  امل�شالح  على  والت�شارع 
من  والتهرب  والجتماعي،  ال�شيا�شي  الت�شقيط 
اخلدمات  بتقدمي  والف�شل  الدماء  اإراقة  م�شوؤولية 
احلياتية، تهرب لن يجعل من العراق اإل بلداً موجوعاً، 
ول  الذباحني،  تنتظر  �شحايا  اإل  ال�شيعة  يجعل  ولن 

حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم!

واقع شيعي .. مأزوم
العيش بدينه

ج13  للنوري  املستدرك  يف  ورد  س: 
 :اهلل رسول  قال  حديث4،  ص11 
)املؤمن إذا مل يكن له حرفة  يعيش بدينه(، 
هل حرف الدال يف كلمة )بدينه( مفتوحة 
أم مكسورة، وما املقصود من هذا احلديث؟
من  واملقصود  مكسورة،  الدال  ج: 
اإلنسان  أّن  عادة  املتعارف  أنه:  احلديث 
الذي ال مال له وال حرفة يرتزق منها حياول 
أن يرتزق بدينه، والتظاهر بأنه متدّين وأهل 
مذموم  األمر  وهذا  ذلك،  وحنو  للمساعدة 

شرعاً ومنهي عنه. 

الصالة أول الوقت

س: كيف ميكنين أن أواظب على صاليت 
بعض  أرى  أنين  خصوصاً  وقتها،  أول  يف 
من حويل يهملون صالهتم، وجيعلوهنا آخر 

األولويات لديهم؟
ۀ     ڻ    زب  تعاىل:  اهلل  قال  ج: 
ہرب  ہ  ہ  ہ  ۀ 
وصف  يف  سبحانه  وقال  النساء/103، 

ڎ   ڎ  ڌ  زبڌ  املؤمنني: 
املؤمن  إن  يعين:  املؤمنون/9،  ڈرب 
هو الذي يهتم بصالته وحيافظ عليها بتعّلم 
أحكامها ومسائلها، وبأدائها يف أول وقتها. 
وإن أداء الصالة يف أول وقتها _باإلضافة إىل 
أنه من عالمات اإلميان _ فيه ثواب عظيم 
احلديث  ففي  واآلخرة،  الدنيا  يف  وفوائد 
جزور  وقتها  أول  يف  الصالة  أن  الشريف 
)أي اإلبل اليت أكملت مخس سنني(، بينما 
يف آخر الوقت عصفور، ويف حديث آخر: 
فضل الصالة يف أول وقتها كفضل اآلخرة 
األحاديث  من  ذلك  غري  إىل  الدنيا،  على 

الشريفة، لذا ينبغي على املؤمن عدم تأخري 
الصالة، بل أداؤها يف أول الوقت إن شاء 

اهلل تعاىل. 

القنوت

س: القنوت مستحب يف الصالة، وذلك 
والنظر  السماء  حنو  الكفني  باطن  جبعل 
فيهما، فلو كان يف يده خامت، فهل يستحب 
فيه  والنظر  السماء  حنو  اخلامت  فّص  جعل 

أيضاً؟

أما  مستحب،  اليد  يف  اخلامت  ج: كون 
دليل  فال  إليه،  والنظر  للقنوت  اخلامت  إدارة 

على استحبابه. 

قضاء شهر رمضان

رمضان،  شهر  قضاء  عليه  شخص  س: 
حيث ترك صيامه أيام شبابه متعمداً، وذلك 
املرشدين  وقلة  املباالة  وعدم  جهله  بسبب 
وو.. واآلن هو يقضي، هل يضم الكفارة 
إىل القضاء مع العلم بأن كفارة سنني عديدة 

توقع املكلَّف يف حرج وشّدة؟

ج: يلزم عليه قضاء ما فاته شيئاً فشيئاً، 
عنها  عاجزاً  كان  إذا  إال  الكفارة  وعليه 
فتتدّرج إىل األقل حىت تصل إىل إطعام فقري 
واحد، وإذا مل يتمكن حىت من إطعام فقري 

واحد، استغفر اهلل لكل يوم مرة. 

احلج

املال  توفر  مع  احلج  علّي  هل جيب  س: 
كالدورة  مانع،  يطرأ  أن  من  واخلوف 
الشهرية غري املنتظمة؟ وهل يثبت احلج يف 
ذميت واحلال هذه يف السنة القادمة حىت مع 

عدم توفر املال؟
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:يق�ل الإمام اأمري امل�ؤمنني
فاإن  بخ�صلتني،  �صيعتي  اختربوا 
كانتا فيهم فهم �صيعتي، حمافظتهم 
على اأوقات ال�صل�ات، وم�ا�صاتهم 
مع اإخ�انهم امل�ؤمنني باملال، واإن مل 

تك�نا فيهم، فاعزب ثم اعزب.

املال  توفر  مع  احلج  جيب  نعم،  ج: 
من  واخلوف  األخرى،  الشروط  واجتماع 
من  مانعاً  ليس  الشهرية،  الدورة  طروء 
الذهاب إىل احلج، فلو مل تذهيب يف الفرض 
عليك  احلج  استقر  فقد  احلج  إىل  املذكور 
ووجب يف السنة القادمة حىت وإن نفذ املال.

اخلمس والقرض

وقمت  البنك  من  مبلغاً  اقرتضت  س: 
مضى  القرض  اآلن  وبيعها،  أرض  بشراء 
عليه سنة وشهرين، وقد حان موعد رأس 
سنيت للخمس، والقرض يف يدي اآلن، فهل 

جيب فيه اخلمس؟
ج: املال املقرَتض ال جيب فيه اخلمس، 
ملكاً  منه  الذي صار  املقدار  وإمنا جيب يف 
إذا  القرض  أقساط  من  دفعته  ما  )أي  لك 
يف  وكذلك  أقساط(،  بصورة  الدفع  كان 
كان  إن  األرض  بيع  من  احلاصلة  األرباح 

هناك أرباح.

 ختميس الكفن

البيت  يف  أّدخره  الذي  الكفن  هل  س: 
لسنوات عليه اخلمس؟

فرض  يف   _ الكفن  ختميس  جيب  ج: 
فال  خمّمس  مبال  اشرتي  إذا  إالّ   _ السؤال 
قيمته  ارتفعت  إذا  إالّ  حينئذ  ختميسه  جيب 

فيجب دفع مخس القيمة الزائدة.

اإلنفاق على الزوج

س: إذا كانت الزوجة تصرف وتنفق على 
وجوب  فهل  الزوج،  عمل  لعدم  زوجها 

التمكني يسقط عنها أم يبقى عليها؟
ج: إذا كان عدم اإلنفاق عدواناً فيسقط 

أو  لعذر  كان  بأن  وإال  التمكني،  وجوب 
حسب االتفاق فيجب.

إذن اخلروج للمعقودة

ومعقودة  خمطوبة  جامعية  طالبة  أنا  س: 
أن  علّي  فهل جيب  وقانوين،  شرعي  بعقد 
أستأذن من خطييب عندما أريد اخلروج من 

البيت؟
تنتقل  ومل  الزواج،  يتم  مل  مادام  ج: 
اإلذن،  جيب  فال  الزوج،  بيت  إىل  الزوجة 
ولكن مع ذلك، فإن االستئذان أفضل وأشد 

ألواصر احملبة بني الزوجني.

الطالق

إذا أصبح  الطالق  للزوجة حق  س: هل 
زوجها غري قادر على املعاشرة اجلنسية ألمٍر 
طارئ، ورمبا كان من البداية إال أن الزوجة 

مل تكن تعرف ذلك مث عرفت فيما بعد؟
بأن  العقد  بعد  الزوجة  علمت  إذا  ج: 
زوجها مصاب بالعنن، جاز هلا فسخ العقد، 
كذلك،  يكن  مل  أن  بعد  عّنيناً،  صار  وإذا 
هلا  حيق  شديد  حرج  يف  الزوجة  وكانت 

املطالبة بالطالق.

تبعات الطالق

س: مت الطالق بني رجل وامرأته، أرجو 
األمور  يف  واملرأة  للرجل  حيق  عما  إفادتنا 
املادية اليت كانت بينهما، فما هو احلكم يف 
املهر والشبكة واهلدايا املتبادلة بينهما، وكذا 

فيما إذا حصل الدخول أو مل يدخل هبا؟
ج: إذا مت العقد على فتاة ووقع الطالق 
بينهما قبل الدخول فللزوجة نصف مهرها، 
كل  تستحق  فالزوجة  الدخول  مت  لو  وأما 
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:يق�ل الإمام الباقر
ياجابر اأيكتفي من انتحل الت�صيع اأن 
يق�ل بحبنا اأهل البيت، ف�اهلل ما 
واأطاعه،  اتقى اهلل  اإل من  �صيعتنا 
اإل  جابر  يا  يعرف�ن  وماكان�ا 
والأمانة،  والتخ�صع،  بالت�ا�صع، 
وال�ص�م،  اهلل،  ذكر  وكرثة 
وال�صالة، والرب بال�الدين، والتعهد 
واأهل  الفقراء،  من  للجريان 
والأيتام،  والغارمني،  امل�صكنة، 
القراآن،  و�صدق احلديث، وتالوة 
من  اإل  النا�س  عن  الأل�صن  وكف 
يف  ع�صائرهم  اأمناء  وكان�ا  خري، 

الأ�صياء.

املهر، وباقي األمور يتم االتفاق عليها فيما 
بني الزوجني، علماً بأن الشبكة واهلدايا اليت 
متت بني الزوجني بعد العقد ال ميكن الرجوع 
فيها وكذلك املصاريف، نعم ما كان قبل 
العقد من شبكة وهدية جاز اسرتجاعها إذا 

كانت عينها موجودة.

الندم على اخلطوبة

س: أنا حاليت النفسية متعبة جداً، وذلك 
البداية،  يف  مقتنعة  وكنت  ُخطبت،  ألين 
ولكين اآلن متندمة جداً، بل أصبحت أفكر 
النفسية،  ومعانايت  حاليت  لشدة  باالنتحار 

فما هو احلل ملشكليت هذه؟

ى  ې   زب  تعاىل:  اهلل  قال  ج: 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
 ،19 اآلية  النساء/  سورة  وئرب 
يعين: على اإلنسان املؤمن سواء كان رجاًل 
وعلى  وقع  ما  على  يندم  ال  أن  امرأة،  أو 
أن  الشريف  احلديث  ففي  له،  اهلل  قسم  ما 
واحدة  مرة  وال  يقل  الكرميمل  الرسول 
مل  ليت  يا  وقع:  ما  إىل  بالنسبة  حياته  يف 
يكن كذلك، وهذا درس لنا، وقد أمرنا اهلل 
سبحانه بأن نقتدي بالرسول الكرمي يف 
أمورنا وحياتنا، فعلى اإلنسان _ إذن _ أن 
يكّيف حياته مع املستجدات تكييفاً شرعياً 
وراحة  خاطر  واطمئنان  وتسليم،  رضا  مع 
احلديث  يف  _كما  تعاىل  اهلل  ألّن  قلب، 
ما  إالّ  املؤمن  يُقسم لإلنسان  الشريف_ ال 
يعلم  ال  هو  كان  وإن  وخريه  صالحه  فيه 
بذلك اخلري والصالح، ويف التوكل والرضا 
الثواب  إىل  مضافاً  لإلنسان  اهلل  قسم  مبا 
واألجر العظيم، السعادة يف احلياة واهلناء يف 

العيش إن شاء اهلل تعاىل.

طلب الولد

س: بالنسبة إىل احلمل إذا أراد الزوج أو 
الزوجة الولد وامتنع الطرف اآلخر، فقول 
من  البد  أم  الزوجة،  أم  الزوج  يقّدم؟  من 

رضامها معاً؟
احلمل  من  االمتناع  للمرأة  جيوز  ج: 

فالبد من رضامها معاً.

تعّطر املرأة

س: هل مطلق العطور اليت تضعها املرأة 
حيرم عليها وضعها أم العطر املثري فقط هو 
أو  للسوق  به  واخلروج  وضعه  حيرم  الذي 

أي مكان آخر حبيث يشّمه الرجال؟
لغري  تتعطّر  ال  أن  للمرأة  ينبغي  ج: 
زوجها، فإنه يكره هلا ذلك إن مل يكن مثرياً 

للفتنة، ومنشًأ للريبة، وإالّ كان حراماً.

عدم لبس اجلورب

أمام  اجلورب  لبس  عدم  حكم  ما  س: 
إخوان الزوج أو أمام زوج عميت أو خاليت؟
يف  وباطنها  القدم  ظاهر  سرت  يلزم  ج: 

فرض السؤال.

أموال املتوفاة

س: هل جيوز إعطاء أموال املتوفاة للصوم 
والصالة نيابة عنها؟ علماً بأّن هذه األموال 
للصالة  إعطاءها  يقبلون  ال  والورثة  دين، 

والصيام؟
ج: ال جيوز يف فرض السؤال.

توضيح عبارة

يف  )املطلوبية(  من  املقصود  هو  ما  س: 
عبارة )برجاء املطلوبية(؟
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:يق�ل الإمام ال�صادق
عف  من  اإل  �صيعتي  من  • لي�س 
احلرام،  عن  وفرجه  بطنه 
واجتهد و�صعى يف الطاعة والعمل 

اخلال�س هلل.
بطنه  عف  من  علي  �صيعة  • فاإمنا 
وعمل  جاهده،  وا�صتد  وفرجه، 
وخاف  ث�ابه،  ورجى  خلالقه، 
عقابه، فاإذا راأيت اأولئك، فاإولئك 

�صيعة جعفر.

ج: املقصود: هو أن يأيت اإلنسان بالعمل 
برجاء أن يكون هذا العمل مطلوباً عند اهلل 

تعاىل، وذلك ألنه ال دليل معترب عليه.

أقسام البيوع

س: ما هو تعريف مساحته ألقسام البيوع 
وبيع  املساومة،  وبيع  املراحبة،  بيع  التالية: 

التولية، وبيع املواضعة؟

الثمن  ذكر  باعتبار  ينقسم  البيع  ج: 
وعدمه إىل أقسام أربعة: ألن البايع إما أن ال 
يذكر الثمن الذي اشرتاه به وهو املساومة، 
وهي  عليه  يزيد  أن  فإما  يذكره  أن  وإما 
أو  املواضعة،  وهو  منه  ينقص  أو  املراحبة، 
يطلب املساواة وهو التولية، وبعبارة أخرى: 
يبيع  أن  فإما  اشرتى،  قد  كان  إذا  البائع 
مساومة، أي: من غري إخبار برأس املال، أو 
مع اإلخبار بزيادة وهي املراحبة، أو نقيصة 
وهي املواضعة، أو برأس املال وهي التولية.

هجران الوالدة

أحتدث  ال  أشهر  سبعة  عليَّ  مرت  س: 
الرجوع  أستطيع  ال  واآلن  والديت،  مع 

والتحدث معها، فما هو احلل؟

ليس شرعاً  الرّب واإلحسان واجب  ج: 
وخاصة  أيضاً  وإنسانية  أخالقاً  بل  فقط، 
األبناء  به  تعاىل  اهلل  أمر  وقد  الوالدة،  مع 
هو خالف  ما  وكل  والديهم،  إىل  بالنسبة 
فهو  واهلجران  القطيعة  من  واإلحسان  الرب 
كسر  البار  االبن  على  جيب  لذلك  حرام، 
بالكالم  والتواصل  واهلجران  القطيعة  هذه 
مهما  الوالدة  مع  واإلحسان  والرّب  والزيارة 
كان ذلك ثقياًل عليه، ألّن ثقل الدنيا ميكن 
حتّمله، وأّما ثقل اآلخرة _ والعياذ باهلل _ 

فال طاقة لإلنسان حبمله، وجيب التعامل مع 
وبفائق  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  الوالدة 

التقدير واالحرتام إن شاء اهلل تعاىل. 

احملاسب

التصدي  بأنه ال جيوز  س: ذكرمت سابقاً 
لبيع اخلمر وتقدميه وكذا حلم اخلنزير حىت 
حمالت  هكذا  يف  العمل  فهل  ملستحليه، 
ينطبق عليه ذلك  بعنوان )كاشري( حماسب 

احلكم أم ال؟

فرض  يف  جائز  نفسه  يف  العمل  ج: 
السؤال. 

الكذب

س: هل جيوز لنا أن نكذب على شخص 
قلنا  إذا  ألنه  )واهلل(،  ونقسم  ما  شيء  يف 
فهل  مشكلة،  حتدث  أن  ممكن  الصراحة 

حياسبنا اهلل على ذلك ونكون مذنبني؟

ج: الكذب حرام وال جيوز، ولكن جيوز 
احملرجة  املواقف  هذه  مثل  من  التخلص  له 
بكالم  اإلنسان  يتكلم  أن  وهي  بالتورية. 
شيئاً  منه  املتلقي  ويفهم  شيئاً،  منه  يقصد 

آخر.

الكوابيس

النوم،  أثناء  بالكوابيس  أصاب  أنا  س: 
فماذا أفعل للتخلص منها؟

ج: لدفع أمثال ذلك، يلزم على اإلنسان 
أن ينام مع الوضوء، ويقرأ تسبيحة السيدة 

.الطاهرة فاطمة الزهراء
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املرجع ال�صريازي:

 حذاري من البتعاد عن 
خط اأهل البيت �صل�ات اهلل 
عليهم، لأن الطريق امل�صتقيم 

وال�صحيح، ه� ق�ل اأهل البيت 
وفعلهم �صل�ات اهلل عليهم. 
فتاأّمل�ا وابحث�ا يف اأحاديث 

اأهل البيت، وانظروا مباذا 
اأو�ص�ا �صيعتهم من و�صايا ثمينة، 

بالن�صبة اإىل نيل الكمال. فكل 
و�صية من و�صاياهم هي مفتاح 

حلّل م�صاكل العباد جميعًا.

نصف اإلميـــــان

اإ�صاءات من حما�صرة
ل�صماحة املرجع الديني ال�صيد �صادق احل�صيني ال�صريازي

أحاديث  املداراة  يف  وردت   �
منها  يظهر  كثرية،  وروايات 
اإلسالم,  يف  املداراة  مكانة  مدى 
قوله:   النيب عن  ماروي  منها: 
شهيدًا مات  مدارياً  عاش  �من 
مبداراة  ريب  �أمرين   :وقوله  .�
الناس كما أمرين بإقامة الفرائض�. 
الناس�.  مبداراة  �بعثت   :وقوله
وكذلك: ماروي عن اإلمام احلسن 
نصف  الناس  �مداراة   :اجملتىب
أشكاهلم  يف  الناس  خيتلف  كما  اإلميان�. 
وألواهنم كذلك خيتلفون يف أخالقهم وأذواقهم، 
كل  يف  اآلخر  يشبه  إنسان  يوجد  يكاد  وال 
اجلسور  من  واحدة  هي  واملداراة  اجلوانب، 
اليت ميكن عربها التأثري يف الناس، وهي ختتلف 
قال:  أنه   املؤمنني أمري  فعن  املداهنة.  عن 
تداهنوا  وال  فتدهنوا،  ألنفسكم  ترخصوا  �ال 
بني  الرئيسي  الفرق  إن  فتخسروا�.  احلق  يف 
املداراة واملداهنة، أن املداهنة ال تكون يف طريق 
الرتبية واهلداية. ومن يداهن شخصاً يعصي اهلل 
بل  واملهم،  األهم  مراعاة  غرضه  ليس  تعاىل، 
العاصي على أي حال، فيجاريه  كسب رضا 
من أجل مصاحل شخصية، من قبيل أن حيصل 
منه  حيصل  أو  وّده،  أو  العاصي  احرتام  على 
على مكسب مادي كأن يعطيه مااًل. واملداهنة 
مذمومة، وحياسب الناس عليها، ولذلك روي 
فيما أوحى اهلل تعاىل اىل النيّب شعيب: )إين 
من  ألفاً  أربعني  ألف،  مائة  معّذب من قومك 
فقال:  خيارهم(،  من  ألفاً  وستني  شرارهم 
األخيار؟(،  بال  فما  األشرار،  هؤالء  )يارّب 
فأوحى اهللQ إليه: )داهنوا أهل املعاصي فلم 
الدراية  من  فهي  املداراة  أما  لغضيب(.  يغضبوا 
جللب  اهلداية  بطرق  والتوسل  واملعرفة  والعلم 
وبعبارة  عليه.  إبقائه  او  احلق  إىل  اإلنسان 

اإلنسان  موقف  يكون  أن  املداراة  أخرى: 
جتاه الناس موقفاً خيدم يف استقطاب الناس 
وهدايتهم إىل اإلسالم واألخالق والفضيلة 

بشىت السبل املشروعة.
حيث  من  األوائل  املسلمون  قّسم   �
األدوار إىل أربعة أقسام، فبعض امتاز بالِقَدم 
َقَدم  له  يكون  أن  دون  فقط،  االنتماء  يف 
ودور وموقف مشهود، وبعض وإن مل يكن 
له ِقَدم، بأن كان حديث العهد يف اإلسالم، 
مجع  وثالث  والدور،  بالَقَدم  امتاز  أنه  إال 
هلما.  فاقداً  كان  ورابع  الفضيلتني،  بني 
ومثال الفريق الثاين، الذي له َقَدم، وإن مل 
احلرب  يف  أسلم  الذي  ذاك  ِقَدم:  له  يكن 
الشهادتني، مث  مع رسول اهلل، وتشهد 
قتل دون أن متهله احلرب لصالة بعدها أو 
صيام. أما مثال الفريق األخري، وهو الذي 
الذي يدخل  َقَدم، كالشيخ  ِقَدم له وال  ال 
عمره  ناهز  وقد  االلتزام،  ويبدأ  اإلسالم 
ويصوم  يصلي  فرتاه   - مثاًل   – السبعني 
ويؤدي العبادات، ولكنه ال يتحّمل الشدة 
تعرضه  عند  عنه  انفلت  ورمبا  الدين،  يف 
ألبسط امتحان، فمن اجلدير املداراة ألمثال 
هؤالء، لضعف إمياهنم، كما ينبغي املداراة 
عن  انفالهتم  عدم  أجل  من  أيضاً  للشباب 

الطريق وتوغلهم يف املعاصي.
 يظهر من الروايات أن النيب يونس �
ينبغي  املداراة، وفعل غري ما  كان قد ترك 

زبڱ  األولوية،  باب  من  فعله، 
ڱرب، ونزل به ما نزل. فقد روي عن 
رسول  �كان  قال:  أنه   الصادق اإلمام 
فُفقد  ليلتها،  يف  سلمة  أم  بيت  يف   اهلل
يدخل  ما  ذلك  من  فدخلها  الفراش،  من 
النساء، فقامت تطلبه يف جوانب البيت حىت 
انتهت إليه وهو يف جانب من البيت قائماً 
تنزع  ال  "اللهم  ويقول:  يبكي  يديه  رافعاً 
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املرجع ال�صريازي: 

يجب على اخلطباء وال�ّعاظ 
اأن يعمل�ا بامل�عظة وميتثل�ا 

للن�صيحة، قبل اأن يق�لها 
للنا�س، وقبل اأن ياأمرونهم 
بها، فمن يعمل بهذا الأمر 
ل �صّك يرى الع�ن من اهلل 

تعاىل.

مين صاحل ما أعطيتين أبداً. اللهم ال ترّدين 
يف سوء استنقذتين منه أبداً". فانصرفت أم 
 اهلل رسول  انصرف  حىت  تبكي  سلمة 
لبكائها، فقال هلا: "ما يبكيك يا أم سلمة"؟ 
فقالت: "بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، ومل 
ال أبكي، وأنت باملكان الذي أنت به من 
وما  ذنبك  من  تقدم  ما  لك  غفر  قد  اهلل، 
تأخر، تسأله أن ال يشمت بك عدواً وال 
حاسداً، وأن ال يرّدك يف سوء استنقذك منه 
أعطاك  ما  عنك صاحل  ينزع  ال  وأن  أبداً، 
أبداً، وأن ال يكلك إىل نفسك طرفة عني 
أبداً". فقال: "يا أم سلمة، وما يؤمنين، وإمّنا 
طرفة  نفسه  إىل  مىّت  بن  يونس  اهلل  وكل 
كان  فما  منه"�.  كان  ما  منه  فكان  عني، 
ينبغي ليونس أن يستميل قومه لإلميان، 
مث يرتكهم بعد مدة قصرية، بل كان األوىل 
ألن  األوىل,  ترك  لكنه  أكثر،  هلم  مداراته 
يف   –  النيب يقول  كما   – تعاىل  اهلل 
طرفة  نفسه  إىل  أوكله   – املتقدم  احلديث 
عني! وهذا األمر يلزم علينا مالحظته أيضاً، 
هلل  نغضب  قد  األحيان  من  كثري  يف  ألننا 
مركب،  جهل  عن  غضب  ولكنه  تعاىل, 
نظهر  أن ال  علينا  لذا جيب  وإن كان هلل، 
غضبنا بسرعة لئال حيدث – رمبا – ما ال 
حتمد عقباه. وهذا من املداراة أيضاً. مث إن 
الناس إّما مؤمن أو كافر أو منافق، وكّلهم 
املؤمن فهو حباجة  فأما  املداراة،  حباجة إىل 
حيتاجها  والكافر  إمياناً،  ليزداد  املداراة  إىل 
ليسلم، واملنافق لُيقلع شيئاً فشيئاً عن نفاقه 
ويصري مؤمناً, واملسلم بكال قسميه حيتاج 
ليثبت على إسالمه ويقويه. ومن  للمداراة 
قمة  جيده   األعظم الرسول  سرية  يتتبع 
مشارهبم،  خمتلف  على  الناس  مداراة  يف 
كلمة  يستعمل  كان  قلما   إنه حىت 
بل  اجتنابه،  جيب  ما  وصف  يف  "حرام" 

قبيل:  من  أخرى  بكلمات  يستبدهلا  كان 
"إين ال أفعل ذلك" و"إين أكره" خلفة وقعها 
احلرام  يعرفون  الناس  فكان  السامع،  على 
حيصل  أن  دون  التعبريات  هذه  خالل  من 
األمثلة  ومن  ذلك.  على  فعل  رّد  أي  هلم 
 الرسول منهاج  يف  الناس  مداراة  على 
القتل،  يستحقون  كانوا  ملنافقني  قتله  عدم 
الناس،  بعض  من  اإلسالم  فهم  يساء  لئال 
قوله:   النيب عن  روي  فقد  فيرتكوه. 
�لوال أين أكره أن يقال: إن حممداً استعان 
قتلهم، لضربت  بعدوه  إذا ظفر  بقوم حىت 
 أعناق قوم كثري�. الشك أن رسول اهلل
ال يقدم على قتل أحد إال إذا كان مستحقاً 
الواجب  بني  دائر  أمر  القتل  ألن  للقتل، 
واحلرام – حسب تعبري الفقهاء - وال يوجد 
قتل مستحب أو مكروه أو مباح، كما هو 
احلال يف الفرائض كالصوم – مثاًل - فهناك 
صوم واجب وصوم حرام وصوم مستحب 
فيه سوى  فليس  القتل  أما  وصوم مكروه، 
احلرمة كمن  أو  الواجب كمن هدر دمه، 
عصم دمه. لذا فقوله: �لضربت أعناق 
قوم كثري�، يعين الستحقاقهم القتل باحلكم 
األويل، غري أن النيب مل جير احلكم ألمر 
قد  باإلسالم  هتمة  حلوق  عدم  وهو  أهم, 
يوضح  وهذا  عنه.  الناس  ابتعاد  إىل  تؤدي 
ما للمداراة من أمهية يف الشريعة. فكما أن 
اإلنسان يتعامل يف األمور املادية والشخصية 
على أساس الرتجيح بني األهم واملهم، كأن 
يعطي تارة مبلغاً كبرياً من املال ألحد وال 
يعطي مثله لغريه، وذلك حسب ما يراه من 
وقته  من  ينفق  تارة  أو  واألمهية،  املصلحة 
دقائق  إال  ينفق  وال  ما،  لشخص  ساعات 
املداراة  يف  احلال  فكذلك  آلخر،  معدودة 
حيث ينبغي النظر إىل األهم واملهم وتقدمي 

األول على الثاين.
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�ولقد نظرت فما وجدت اأحدًا من 
اء اإل  ي ص ي ء من الأ� ب ل�ص عاملني يتع�صّ ال

عن علة حتتمل مت�يه اجلهالء، اأو حجة 
فهاء غريكم، فاإنكم  �ص تليط بعق�ل ال
بب ول  ص ب�ن لأمر ما يعرف له � تتع�ص
ى اآدم  علة، اأما اإبلي�س فتع�صب عل

له، وطعن عليه يف خلقته فقال:  لأ�ص
اء من  ي ّي، واأما الأغن ن اأنا نارّي واأنت طي

�ا لآثار م�اقع النعم،  ّب مرتفة الأمم فتع�ص
�ا: نحن اأكرث اأم�اًل واأولدًا وما  فقال

نحن مبعّذبني )...( فاإن كنتم ل حمالة 
�ا لن�صرة احلق واإغاثة  ب بني فتع�ص متع�ص

املله�ف�.

فإن التعصب.. مقربة اإلميان األحياء(،  مميت  )اجلهل  أن  كما 
إىل  الطريق  وهو  العقل،  مقربة  التعصب 
يف  والتعصب  واالحرتاب،  واخلراب  اجلهل 
اللغة معناه: )صنع العصابة على العني لكيال 
تبصر(، وهو اعتقاد املتعصب بأنه يسري على 
الطريق الصحيح، وبأنه ميلك احلقيقة كاملة، 
اشتق  وقد  دائماً.  خطأ  على  اآلخر  وإن 
من  األورويب(  أصله  )يف  التعصب  مفهوم 
 ،)Praeigudicim( الالتيين  املصطلح 
ويعين )احلكم املسبق(، أما يف اللغة العربية، 
فهو مشتق من العصبية، واليت تعين أن ينصر 
يقول  مظلومني.  أو  ظاملني  عصبته  الفرد 
يأمث  اليت  �العصبية   :العابدين زين  اإلمام 
عليها صاحبها، أن يرى الرجل شرار قومه 

خرياً من خيار قوم آخرين�. 
ملفهوم  تعريفات  النفس  علماء  قدم 
قد  التعريفات  هذه  كانت  وإن  التعصب، 
)التعصب  على   - البداية  يف   - ركزت 
اإلجيايب(،  )التعصب  تناول  دون  السليب(، 
يسرتعي  الذي  هو  األول  النوع  ألن  رمبا 
ملفهوم  املقدمة  التعريفات  ومن  االهتمام. 
السليب  جانبه  على  ركزت  واليت  التعصب، 
)نيوكومب(  قدمه  الذي  التعريف  فقط، 
وآخرون، ومؤداه أن التعصب )ميثل استعداداً 
مضاد  بأسلوب  والسلوك  والشعور  للتفكري 
يف  أعضاء  لكوهنم  آخرين،  ألشخاص 
مجاعة معينة(. كذلك يعرفه )ستيفان( بأنه: 
)اجتاهات سلبية جتاه أفراد ينتمون إىل مجاعة 
معينة، سواء قامت هذه اجلماعة على أساس 
طبقة  إىل  تنتمي  أهنا  أو  سياسي،  أو  ديين، 
خبصائص  تتسم  كوهنا  أو  معينة،  اجتماعية 
التعريفات  )أولبورت(  ويلخص  معينة(. 
جانبه  من  التعصب  تناولت  اليت  العديدة 
األفكار  )تبىن  أنه:  تركز على  بأهنا  السليب، 
السيئة عن اآلخرين، دون توافر دالئل كافية 
عنيت  اليت  التعريفات  ومن  ذلك(.  تربر 
السواء،  على  واإلجيايب(  )السليب  بالتعصب 
ومؤداه  )كلينربج(،  قدمه  الذي  التعريف 

استجابات  أو  )مشاعر  هو:  التعصب  أن 
حنو  توجه  األشخاص،  بعض  لدى  خاصة 
أي موضوع من املوضوعات، ال تقوم على 
أساس واقعي، وقد تكون إجيابية أو سلبية(. 
من  �ليس   :العابدين زين  اإلمام  ويقول 
من  ولكن  قومه،  الرجل  حيب  أن  العصبية 

العصبية أن يعني قومه على الظلم�.
والقبول  االحرتام  نقيض  التعصب 
اآلخرين،  لثقافات  الثري  للتنوع  والتقدير 
إزاء حق اآلخر يف  وهو اختاذ موقف سليب 
التمتع حبقوقه اإلنسانية وحرياته. والتعصب 
هو منط من السلوك يتصف بالتحيز الظاهر، 
العامل  فيه  يتمازج  الذي  الشديد  وامليل 
العامل الذهين، ويتمحور حول  النفسي مع 
شيء ما، إما جتاه فكرة أو مبدأ أو معتقد، 
مجاعة.  أو  عشرية  أو  شخص  جتاه  وإما 
إىل طرف  ناظراً  التعصب  يكون  ما  ودائماً 
آخر، وبدون هذا اآلخر ال يكون للتعصب 
التعصب  فإن  وبالتايل  معىن،  أو  حاجة  من 
هو موقف سلوكي جتاه اآلخر املختلف أو 
ناظراً  يكون  لفكرة  يتعصب  فالذي  املغاير، 
وهكذا  آخر،  طرف  عند  أخرى  لفكرة 
أو مجاعة.  أو عشرية  يتعصب لشخص  من 
حاجة  ميثل  احلالة  هذه  مثل  يف  واآلخر 
وضرورة الستثارة روح التعصب، وحتريك 
محيته.  وإشعال  دفائنه،  وإطالق  كوامنه، 
والتعرض  به،  واالحتكاك  اآلخر  وبدون 
التعصب،  روح  خيبو  معه،  والرتاشق  له، 
باخلمول  ويصاب  وحرارته،  فورته  ويفقد 
واالنطفاء. وهذا يعين أن اآلخر هنا، جيري 
ومشّوهة،  منقوصة  بطريقة  استحضاره 

وألغراض توظيفية.
إال صورة  التعصب ال حتتمل  ذهنية  إن 
تتعامل  وال  اآلخر،  عن  ومشّوهة  منقوصة 
معها إال بطريقة منطية وتوظيفية، وال تتقبل 
فمثل  اآلخر،  عن  وموضوعية  نزيهة  صورة 
هلا  ميكن  واملوضوعية  النزيهة  الصورة  هذه 
شأهنا  من  وتقلل  الذات،  من  تنتقص  أن 
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ي،  ى الفرد اأو املجتمع مبر�س نف�ص تل ب قد ُي
التع�صب، الذي ه� انحراف يف  مى ب �ص ي

ى ما يف  عاطفة بدون منطق، في�صر عل ال
يل، ويرف�س ما  به، واإن مل يكن له دل جان
يل،  الح الآخر، واإن كان لالآخر دل �ص ه� ل
ى  تل ب وميكن للحزب واجلماعة و... اأن ي

تد التع�صب  ص اً. واإذا اأ� التع�صب اأي�ص ب
ًا  ص ا� ص ار الفرد اأو املجتمع ح� ى �ص حت

مي ذلك  صُ ية جتاه ما يراه � ص ا� ص ديد احل� ص �
ى ذلك  عقدت عل عقدة، كاأن النف�س ان ال ب
صط واحلق،  اجلانب، دون مالحظة الت��

ى التم�صك بهما،  اللذين اأكد الإ�صالم عل
فالتع�صب داء يجب اجتنابه.

وشأن مكانتها ومنزلتها، أو متس من هيبتها 
عند  تفسر  أن  ميكن  هكذا  أو  وشوكتها، 
أصحاب هذه الذهنيات. كما أن مثل هذه 
الصورة النزيهة واملوضوعية عن اآلخر، ميكن 
هلا أن متتص روح التعصب وتذّوبه، أو حتد 

منه ومن سطوته.
ال اختالف على أن التعصب آفة تأكل 
جهد  وتشتت  نفسية،  بتوترات  الفرد  عقل 
فإن  هلذا  فرعية،  بصراعات  اجلماعات 
التعصب،  عن  االبتعاد  والعقل  اإلميان  من 
والتمسك بنبل االنفتاح على اآلخر، وإدراك 
ألن  هبا.  التفريط  ميكن  ال  فضيلة  ذلك  أن 
صور  من  صورة  األفكار  على  االنفتاح 
التكيف مع الذات، وضرورة من ضرورات 
وحتاشي  اآلخر  مع  املتبادل  االنسجام 

الصراع.
إن املتعّصب يعيش شداً نفسياً مشحوناً 
وتوتره  اآلخر،  على  املتحاملة  باالنفعاالت 
من اآلخر ال يقوم على سند منطقي أو معرفة 
إىل  يستند  األحيان  من  بل يف كثري  كافية، 
معلومات بعيدة عن الواقع، يتم التعامل معها 
على إهنا حقائق. واملتعصب يرى األشياء من 
منظاره اخلاص )املختنق( فقط، ولذا فإن من 
أعراض التعصب أنه يّشل القدرة على إدراك 
سريع  شخص  املتعصب  أن  كما  الواقع. 
عالية  قابلية  وله  والتوتر،  واالنفعال  التأثر 

وغري منضبطة لالنفجار واالهتياج. 
أشكال  أبرز  الديين  التعصب  ويبقى 
املشهد  يف  وتأثرياً(  )أثراً  ظهوراً  التعصب 
مئات  منذ  بل  فقط،  اليوم  ليس  اإلسالمي، 
السنني، وهو أخطر أنواع التعصب إلرتباطه 
بـ"مقدسات"، وألن التعصب الديين غالباً ما 
األبرياء،  بدماء  تارخيياً – مغمساً  يكون – 
العراق  نراه يف  ما  وهو  الرب،  باسم  وكله 
وحشية،  وتفجريات  مذابح  من  وسوريا 
 - اخلصوص  وجه  على   – الشيعة  تالحق 

أينما وجدوا.
مبعتقد  إال  يكون  ال  اإلميان  طريق  إن 

يفقهه اإلنسان بعقله ال باسترياثه من أحد، 
عقله،  املرء  �قوام   :املؤمنني أمري  يقول 
تتجلى  )بالفكر  له�،  عقل  ال  ملن  دين  وال 
اإلنسان  على  ينبغي  لذا  األمور(.  غياهب 
املوضوعية  القراءة  عرب  األفكار  استكشاف 
من  الدين  طالب  فـ)ليس  املقارن،  والبحث 
خبط أو خلط(. وإن بإعمال العقل، سيختار 

اإلنسان ما هو أحسن، يقولQ: زبہ 
ھ ھ ھ ھرب. وإن 
اخليط الدقيق الذي يفصل بني االلتزام باحلق 
ميارس  حينما  هو  الرأي،  على  والتعصب 
لتعميم  واحلرب  والقهر  الفرض  الشخص 
أفكاره وقناعاته، فهو يتجاوز حدود االلتزام 
بأفكاره،  اإلنسان  اعتز  إذا  أما  الطبيعي، 
وعمل على تعميمها بوسائل سلمية، وتعامل 
قابلة  نسبية،  حقائق  بوصفها  قناعاته  مع 
ميارس  فإنه  آن،  يف  للخطأ  وقابلة  للصح 
من  احلال  بطبيعة  وهذا  الطبيعي،  التزامه 

احلقوق الطبيعية ألي إنسان.
إىل  اإلنسان  الكرمي  القرآن  نبه  ولقد 
مسؤولية القرار، قرار العقل والفكر والرأي، 

ۈئېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  زبوئ   :Qقال
ی          ی  ىئ    ىئ  ىئ   ېئ  ېئ 
 اهلل رسول  حذر  وقد  ی یرب. 
واألئمة األطهار الطريق لتجنب اإلنسان 
من الوقوع يف التعصب، فقال: �َمْن كان 
يف قلبه حبة من خردل من عصبية، بعثه اهلل 
 :يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية�. وقال
�ليس مّنا َمْن دعا إىل عصبية، وليس منا َمْن 
قاتل على عصبية، وليس مّنا َمْن مات على 

عصبية�.
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مدرسة  اإلنسانية يف  الفكرية  القيمة  إن 
املفكر اجملدد السيد حممد احلسيين الشريازي، 
العلمي  البحث  أنسنة  خــالل  مــن  املتجسدة 
وأخــالقــيــاتــه الــنــبــيــلــة، والـــيت متــحــورت حوهلا 
جمموعة األطــر واملــبــادئ، املشكلة للجوانب 
تعد  والسلوكية،  الرتبوية  والعلمية،  املعرفية 
)القيمة الفكرية اإلنسانية(، الضامنة األساس، 
السلم األهــلــي، وثقافة قبول  لدعم وإشــاعــة 
ــــــالف، والـــعـــيـــش  اآلخـــــــــر، واحـــــــــــرتام اإلخــــــت
املــشــرتك والــتــعــايــش الــســلــمــي، والــشــراكــة يف 
لعنوان  املنتجة  احلالة  فهي  واملـــوارد،  الوطن 
تشكل  والــيت  اجملتمعي(،  والسلم  )الالعنف 
لكل  املتقدمة،  واملوضوعية  الداعمة،  الثقافة 

جوانب احلياة املشرقة.
إن ثــقــافــة الــالعــنــف والــســلــم اجملــتــمــعــي، 
لرؤية السيد اجملدد،  أصبحت عنواناً مالزماً 
ــــه، فــهــي  جلـــوهـــر اإلســـــــالم ومســـاحـــتـــه ورمحــــت
ثقافة أسست لفكر جمدد وحداثي، يالمس 
اجلـــوانـــب الــســلــوكــيــة لــلــفــرد كـــوحـــدة بــنــاء، 
واجملـــتـــمـــع كــمــنــظــمــة جـــامـــعـــة، يف الــعــالقــات 
الرأسية واإلشرافية، وما دوهنــا من  اجملتمعية 
العالقات البينية بني األفراد واهليئات، وسائر 
وبينها  اجملتمع،  داخــل  املتحركة  التنظيمات 
وبـــني الــدولــة ومــؤســســاهتــا، وبـــني املــكــونــات 
مع  عالقاهتا  يف  والقومية،  والدينية  الوطنية 
بعضها بينياً، وبني الدولة والدول اليت متثلها.
فــكــر  يـــتـــجـــاوز يف  الـــالعـــنـــف  مــــبــــدأ  إن 
الــســيــد اجملــــّدد، اجلــانــب الــوطــين أو الــقــومــي، 
وحــىت الديين اإلســالمــي، لريتقي هبــذا النهج 
إىل الــســمــو اإلنـــســـاين الـــرفـــيـــع، فــهــو مــقــدمــة 
التنوع  وثقافة  اآلخـــر،  قبول  ثقافة  لتأسيس 
واالخــتــالف، وثقافة احلــوار اهلــادئ، وثقافة 
التمدن والتحّضر واملعاصرة، وثقافة مقارعة 
احلجة باحلجة، لتقدم بذلك منظومة سلوكية 
ثقافة  عن  وحضارياًً،  راقياً  وبدياًل  ومجالية، 
الــعــنــف والــتــحــاور بــالــســالح، وإلــغــاء اآلخــر 
ورفض االختالف، واألخذ على الشبهات.

إن إشاعة هذه الثقافة لدى الرأي العام، 

املهنية  واحلــضــاريــة،  الفكرية  األطــر  واعتماد 
والتقنية، يف تشكيل الــرأي العام، بدياًل عن 
هنـــج الـــفـــرض والــقــمــع واإلمــــــالء، والــتــهــديــد 
ومـــصـــادرة احلـــريـــات، فــضــاًل عـــن  اســتــخــدام 
أدوات اإلعالم احلقيقي، املتشكل باملصداقية 
والــشــفــافــيــة واملـــصـــارحـــة، بــــداًل عـــن اخلـــداع 
متثل  النبيلة  الثقافة  هــذه  للحقائق،  والتشويه 
السيد  املشرقة، يف  فكر  اإلنسانية  اجلوانب 
األخالقيات  على  املعتمدة  وتعاليمه،  اجملــدد 
واملــــعــــايــــري املـــهـــنـــيـــة الــصــحــفــيــة واإلعــــالمــــيــــة، 
إلغاء  عن  بــداًل  احلرفية،  القياسية  وقواعدها 

عقل املتلقي، وتصنيم الرأي املسبق.
يــضــع املــفــكــر اجملــــدد، مــبــدأ اســرتاتــيــجــيــاً، 
مـــفـــاده إن الــعــنــف، ال يــوصــل اإلنـــســـان إىل 
أهدافه اليت يتوخاها، مبيناً )أنك مهما كنت 
عــنــيــفــاً فـــإن عـــدوك أعــنــف مــنــك(، مبــعــىن أن 
اآلخر قد تتهيأ له املقدرة من سالح وجتهيز، 
ال تــتــوفــر لــلــمــســلــم، فــيــكــون عــلــيــه )إشـــهـــار 
ســالح الـــروح ملقاومة ســالح الــبــدن(، وفق 
العنف  ونــبــذ  الطيبة،  والكلمة  احلـــوار  ثقافة 
عماًل  املختلفة،  واآلراء  األفــكــار  يف سجال 

زبھ ے ے  الكرمية  باآلية 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  

ۇ ۇرب.
إن ذلك وفق النظرة الثابتة للسيد اجملدد 
الــالعــنــف، كــونــه يشمل مبنهجه،  مــبــدأ  إىل 
النفس والقلب واللسان والقلم واليد، وفق 
املرويات عن الرسول األكرم ومدرسة آل 
االستقرار  وتثبيت  للسالم  البيت، خدمة 
يف اجملتمع، وقبول اآلخر وحتكيم لغة احلوار 

زب ے ے  العنف،  لغة  مــن  بـــداًل 
ۓ ۓ رب، وذلك )يلزم جتنيب الشباب 
مفاهيم العنف، لئال يصبح منهجاً يف حياهتم 
وملكة من ملكاهتم، فالعنف يفسد كل أمر 

صاحل(.
إهنــا رؤيــة متقدمة وحــىت سابقة لزماهنا، 
املعاصر،  الــعــراقــي  اجملتمع  يف  الفوضى  حلالة 
واجملــتــمــعــات الـــيت تــعــيــش تــغــيــريات سياسية، 

اإن مبداأ الالعنف يتجاوز يف فكر 
ال�صيد املجّدد، اجلانب ال�طني اأو 
الق�مي، وحتى الديني الإ�صالمي، 

لريتقي اإىل ال�صم� الإن�صاين الرفيع، 
فه� مقدمة لتاأ�صي�س ثقافة قب�ل 

الآخر، وثقافة التن�ع والختالف، 
وثقافة احل�ار الهادئ، وثقافة 

ر واملعا�صرة،  التمدن والتح�صّ
وثقافة مقارعة احلجة باحلجة، 

ليقدم بذلك منظ�مة �صل�كية 
وجمالية، وبدياًل راقيًا وح�صاريًا، 

عن ثقافة العنف والتحاور 
بال�صالح، واإلغاء الآخر ورف�س 

الختالف، والأخذ على ال�صبهات.

السالم.. رؤية متقدمة
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كنتيجة إلشاعة العنف، لغة للحوار ورفض 
اآلخر وعدم قبول االختالف، فيؤكد مساحته 
أنه )فيجب أن يصبح الالعنف ملكة(، وهو 
يبدأ من النفس إىل األعضاء واجلوارح، وقد 
أبسط اجملدد ملباحث الالعنف، يف الكثري من 
باعتبارها من صلب سلوك  الفكرية،  آثــاره 
وأخالقيات مدرسة آل البيت، وأعماهلم 

يف السلم واحلرب.
التكامل(،  ومسرية  )اهلــجــرة  عنوان  ويف 
يعرض املفكر اجملدد ملسألة، متثل قانوناً حاكماً 
يف فلسفة التأريخ، وهي أن اهلجرة والتغرب، 
األمم  وحتريك  الطاقات،  تفجر  عوامل  من 
وبزوغ احلضارات، ومنو املواهب، ويرى أن 
اإلسالم ال يعرتف باحلدود اجلغرافية، كوهنا 
حتدد مسرية التكامل اإلنساين. وحيتج السيد 
اجملــــدد يف ذلــــك، بــأمــثــلــة وشـــواهـــد تــأرخيــيــة، 
لـــشـــخـــصـــيـــات عـــــــربت احلـــــــــــدود، وحتـــمـــلـــت 
ما  وهــو   ،األنبياء فيهم  مبن  املسؤوليات، 
يدعو إليه، يف )شورى الفقهاء(، دون النظر 
إىل موطن العضو فيها، وذلــك ينصرف إىل 
مجيع نواحي احلياة، وجماالت املسؤولية فيها، 
جلهة توليتها على أساس الكفاءة، وليس على 
أساس العرق، ويستشهد املبحث إىل ذلك، 
العريب  التأريخ  بأمثلة وشــواهــد واســعــة، مــن 
اإلسالمي، حىت فرتة ما قبل قرن من الزمن.

الــرؤيــة اإلنسانية للسيد اجملــدد، فإن  من 
بني  البينية  العالقة  تتجاوز  الالعنف،  ثقافة 
الــفــرد والــفــرد، أو الــفــرد يف جمتمعه، أو بني 
اجملتمعات املتقاربة أو املتشاركة يف األوطان 
واملـــــوارد، بــل يــعــرب املــفــهــوم يف فــكــر مساحته 
العاملية  الــرؤيــة  األوســـع، وضمن  املعادلة  إىل 
ملنظومة الفكر اإلسالمي، وهي العالقة اليت 
يعرضها مساحته، لتجمع الشعوب ببعضها، 
مث بني احلضارات اليت قد تتنافس، أو تتباين 
بينها. فيطرح  الـــرؤى والــثــقــافــات والــعــقــائــد 
مســاحــتــه عـــنـــوانـــاً رائــــعــــاً، ومـــتـــفـــرداً يف جـــرأة 
طرحه، بني األدبيات املقاربة، وهو أن )علينا 
أن مننع الــغــرب مــن الــســقــوط(، يف "مسألة" 

مهمة واعــيــة، وذات نــظــرة إجيــابــيــة واقــعــيــة، 
مــنــفــتــحــة عــلــى اآلخــــــر، لــلــوصــول إىل روح 
اإلنسانية،  احلياة  وفلسفة  البشرية،  احلضارة 
مــن خــالل التالقح واحلـــوار والــتــواصــل، بني 
والغريب  بقيمه وروحـــه،  اإلســالمــي،  اجملتمع 
بنظامه ومجاليته وتطوره العلمي، وهي معامل 
مستمدة مــن متــوجــات احلــضــارة اإلسالمية، 
والعدالة  والــشــورى  التعددية  مــبــادئ  كمثل 
اإلنــســانــيــة، هبــــدف جتــديــد إنـــطـــالق األول، 
ومـــنـــع الـــثـــاين مـــن الـــســـقـــوط. ومــــن هــنــا فــإن 
هذه الرؤية )الواعية املنفتحة( لإلمام اجملدد، 
واجملتمع  اإلنسانية،  احلضارة  مستقبل  تدعم 
البشري، عرب دعوة إىل احلــوار، ضمن ثقافة 
عاملية، ويف مقاربة واقعية نبيلة ملبدأ الالعنف، 
بداًل من ختّرصات )صامويل هنتنجتون(، يف 
كتابه )صــدام احلــضــارات(، يف زعم جدليته 

وحتميته.      
ويدعو مساحته، يف استكماله هلذا املبدأ، 
وبأن ال يكون جملبة للضعف والوهن، إىل أن 
يكون السالح واستخدام العنف، هو لدفع 
التهديد اخلارجي على بالد اإلسالم، يف حرب 
وحنوها، مبيناً أن الضرورات تقدر بقدرها، 
من  يبضعون  ال  حيث  اجلــراحــيــة  )كالعملية 
املريض أكثر من القدر الضروري(. والسبب 
اآلخر للتسلح، هو لدفع الضرر االجتماعي، 
الــنــاس  أرواح  عــلــى  االعــــتــــداء  حـــــاالت  يف 
وأعراضهم وممتلكاهتم داخل بالد املسلمني. 
التبليغ وغــريه  العنف يف  اســتــخــدام  )أمـــا 
فال ينتج إال العكس(، وبذا فقد حدد السيد 
ـــقـــوة وامــــتــــالك الــســالح  اجملـــــدد اســـتـــخـــدام ال
)لطائفتني فقط(، ومها للدفاع عن الوطن إزاء 
التهديدات اخلارجية، وقوى األمن الداخلي، 
اجلرمية  وتكافح  اجملتمعي  األمــن  تفرض  الــيت 
العادية واملنظمة، وهي الدالة املنسجمة متاماً 
مــع مــرتــكــزات )األمـــن الــوطــين( أو )الــدفــاع 
املرتكزات األساسية  تتضمن  الــذي  الوطين( 
يف االسرتاتيجية الوطنية العليا أو )إسرتاتيجية 

األمن الوطين(. 

 اإن الروؤية الإن�صانية )ال�اعية 
املنفتحة( لالإمام املجدد، تدعم 

م�صتقبل احل�صارة الإن�صانية، 
واملجتمع الب�صري، عرب دع�ة اإىل 
احل�ار، �صمن ثقافة عاملية، ويف 

مقاربة واقعية نبيلة ملبداأ الالعنف، 
بدًل من تخّر�صات )�صم�ئيل 
هنتغت�ن(، يف كتابه )�صراع 
احل�صارات(، بزعم جدليته 

وحتميته. 



بعد تطور وسائل اإلعالم وتقنيات االتصال 
املعلومات،  بثورة  عرف  ما  معها  فجرت  اليت 
الديين،  التكفري  ظاهرة  على  العامل  وعي  تفتح 
ونزعات  ألفكار  وخميف  واسع  انبعاث  نتيجة 
مع  التعايش  تقبل  ال  اليت  والتطرف  التعصب 
اآلخر مهما كانت طبيعة هذا اآلخر وهويته، 
وال التواصل معه أو االنفتاح عليه، وال تتعامل 
القسوة  ومبنطق  واإلقصاء،  اإللغاء  بذهنية  إال 
احلقيقة  واحتكار  اأُلحادية  ومبنهج  والصدام، 

املطلقة.
موجة  والنزعات  األفكار  أطلقت هذه  وقد 
من الكراهية الدينية أثارت معها حفيظة العامل، 
ويف مقدمتهم العقالء واحلكماء يف كل األديان 
حيذِّرون  أخذوا  الذين  واجلماعات،  واملذاهب 
من خطورة تفشي وتنامي مثل هذه الظاهرة، 
اإلنسانية،  اجملتمعات  بني  وامتدادها  وعبورها 
وظلوا يطالبون بتضامن إنساين وعاملي للوقوف 
رفضها  عن  واإلعالن  الظاهرة،  هذه  بوجه 

ومقتها والتشنيع هبا.
يف  ليس  املشكلة  أن  األمر  وحقيقة 
األديان  بني  وتظهر  ظهرت  اليت  االختالفات 
هذه  حتول  يف  إمنا  واجلماعات،  واملذاهب 
تسويغات  وإعطائها  كراهية،  إىل  االختالفات 
والتباغض،  والتباعد  التنافر  على  حترِّض  دينية 
وقد يتطور األمر ويصل احلال إىل الدعوة لعدم 
جماورته،  عن  واالبتعاد  معه،  املختلف  جمالسة 
بسط  وعدم  وجمادلته،  ومكاملته  توقريه  وترك 
منبع  وإن  عليه.  السالم  وحىت  له،  الوجه 
املشكلة يكمن يف وجود فئة من الناس حترتف 
الكراهية ومتتهن القتل، فهي ال ترى العبادة إال 
أرواحهم  وإزهاق  ذحباً  الناس  دماء  إراقة  عرب 
ضد  العلين  التحريض  أن  والغريب،  تفجرياً. 
الشيعة أصبح مشاعاً بشكل ملحوظ، ويأيت من 
وإسالميني  ومثقفني  وسياسيني  وفقهاء  حكام 
وعلمانيني، ففي كل يوم تنعق وسائل اإلعالم 
الشيعة.  قتل  على  حتّرض  فتوى  أو  بدعوى 
)عموم  اعتبار  حول  تتمحور  الفتاوى  وهذه 
على  )خطرهم  وإن  مشركني(،  كفرة  الشيعة 
والنصارى،  اليهود  خطر  من  أعظم  املسلمني 
مبا  االغرتار  وعدم  الشيعة،  من  احلذر  وجيب 
وإن )مذهب  االنتصار لإلسالم(،  يدعونه من 
أهل السنة ومذهب الشيعة ضدان ال جيتمعان، 
وال ميكن التقريب إال على أساس التنازل عن 
عن  السكوت  أو  بعضها  أو  السنة  مذهب 
منحرف  لكل  مطلب  وهذا  الرافضة،  باطل 
عن الصراط املستقيم(، وأن )اخلطر يكمن يف 
عموم الشيعة، فقهاء ومواطنني عاديني، ألهنم 

متعصبون ال يستجيبون لداعي احلق(. 

ودفعاً لشرور الفتنة اليت يراد 
تفجريها بني مكونات اجملتمع، 
وعلى وجه اخلصوص بني السنة 
والشيعة لتحرتق البالد والعباد، 
بفتاوى  التذكري  من  البد 
الفتاوى  تلك  من  الضد  على 
الساحة  ختلو  فال  التكفريية، 
الذين  العقالء  أصوات  من 
بسماحته،  اإلسالم  يقدمون 

التكفرييني  بأن  القول  املوضوعية  من  فإن 
شرذمة إجرامية، غريبة عن أمة العقل والعدل 

والرمحة واحملبة.
سيد  حممد  د.  السابق  األزهر  شيخ  يرى 
السنة والشيعة، وأن  طنطاوي )ال فرق بني 
كل من يشهد أن ال اهلل إال اهلل فهو مسلم، 
وإن اخلالف إن وجد فهو خالف يف الفروع 
واخلالف  واألصول،  الثوابت  يف  وليس 
أنفسهم  السنة  بني  الفروع  يف  موجود 
والشيعة أنفسهم(. وقال )إن كل من حياول 

إشاعة اخلالف بني السنة والشيعة مأثوم(.
العام  األمني  مرزوق،  الصبور  عبد  د. 
يف  اإلسالمية  للشؤون  األعلى  للمجلس 
العامل  رابطة  ومدير  العربية،  مصر  مجهورية 
واألستاذ  واملؤلف  واملفكر  اإلسالمي، 
)ثبت  يؤكد:  1429هـ(،  )ت  اجلامعي 
الشيعة  لدى  يوجد  ال  أنه  القاطع،  بالدليل 
عنه  يقال  ما  يوجد  وال  هبم،  خاص  قرآن 

مصحف فاطمة، فهو غري صحيح(.
كما مت اعتماد املذهب اجلعفري، ليدرس 
يف جامعة األزهر، وإىل اآلن يدرس بالفعل. 
أصدر  قد  كان  شلتوت  حممود  الشيخ  فإن 
كبرياً،  جداًل  أثارت  )فتوى  الستينات  يف 
الشيعة  مبذهب  التعبد  الفتوى  وأجازت 
الغزايل  حممد  الشيخ  عضد  وقد  اإلمامية، 
هذه الفتوى برأيه فيها. وتقول الفتوى كما 
شلتوت:  حممود  الشيخ  لسان  على  وردت 
)إن اإلسالم ال يوجب على أحد من أتباعه 
مسلم  لكل  إن  بل  معني،  مذهب  اتباع 
احلق يف أن يقلد – بادىء ذي بدء – أي 
نقاًل صحيحاً،  املنقولة  املذاهب  مذهب من 
وملن  اخلاصة،  كتبها  يف  أحكامها  واملدونة 
قلد مذهباً من هذه املذاهب أن ينتقل لغريه 
من  عليه يف شيء  وال حرج  املذاهب،  من 
ذلك، وأن مذهب اجلعفرية املعروفة مبذهب 
الشيعة اإلمامية االثين عشرية، مذهب جيوز 
التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة، 
ذلك،  يعرفوا  أن  املسلمني،  على  فينبغي 
ملذاهب  احلق  بغري  العصبية  من  ويتخلصوا 

معينة، فما كان دين اهلل، وما كانت شريعته 
فالكل  مذهب،  على  مقصورة  أو  ملذهب، 
تعاىل، جيوز ملن  اهلل  جمتهدون مقبولون عند 
ليس أهاًل للنظر واالجتهاد تقليدهم والعمل 
مبا يقررونه يف فقههم، وال فرق بني العبادات 

واملعامالت(.
يقول اإلمام الشريازي يف حماضرته عن 
أهل  بعض  ابتعاد  كان  لقد  الشيعة(:  )واقع 
السنة عن الشيعة شيئاً على خالف اإلسالم 
املسلمني،  وحدة  بوجوب  ينّص  الذي 

ۓ  ے  زبے  سبحانه:  قال  كما 
وعلى  ڭرب،  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  
قدمياً  العظام  السنة  علماء  رغبة  خالف 
الذهيب،  العالمة  كالم  إىل  فانظر  وحديثاً، 
يف  يقول  إذ  العلماء،  أعاظم  من  هو  الذي 
أي  ـ  )فهذا  ص5(:  ج1  االعتدال  )ميزان 
التشّيع ـ كثر يف التابعني وتابعيهم مع الدين 
والورع والصدق فلو رّد حديث هؤالء ـ أي 
وقد  النبوية(.  اآلثار  مجلة  لذهبت  ـ  الشيعة 
كتابه  يف  الدين  شرف  األجّل  العالمة  ذكر 
رجال  من  مائة  أمساء  )املراجعات(  القّيم 
الشيعة الذين أخذت عنهم العلماء يف كتب 

احلديث وغريها.
وقد اقتفى آثار أولئك السابقني من العلماء 
يف هذا األمر العديد من العلماء، فقال شيخ 
اجلامع األزهر )األسبق( يف فتواه اليت نشرهتا 
مطبعة دار البصري ببغداد سنة 1385هـ يف 
نّصه:  ما  العراقي(  اإلسالمي  )املؤمتر  كتاب 
العام  يف  منصيب  تقّلدي  منذ  عملت  )فقد 
املاضي على مجع كلمة املسلمني، وإزالة ما 
أن  سّرين  وقد  مذهبية،  خالفات  من  بينهم 
يليّب الدعوة ـ أي دعوة املؤمتر ـ علماء مخس 
وثالثني دولة إسالمية، ويف مقدمتهم علماء 
العراق(، مث ذكر أنه تشّرف برئاسة موسوعة 
للمذاهب  فقهية  موسوعة  تعد  الفقه  يف 
اإلسالمية، مبا فيها املذاهب األربعة املعروفة، 

ومذهب الزيدية والشيعة اإلمامية. 
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
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دفعاً للتشويه .. تعزيزاً لألخوة
قال �صيخ الأزهر د. اأحمد الطيب: )حينما تك�ن هناك ف�صائيات 
حتكم بكفر ال�صيعة، هذا �صيء مرف��س، وغري مقب�ل، ول جند له 
مربراً، ل من كتاب ول �صنة ول اإ�صالم. نحن ن�صلي وراء ال�صيعة، 
فال ي�جد عند ال�صيعة قراآن اآخر، كما تطلق ال�صائعات، واإل ما ترك 
امل�صت�صرق�ن هذا الأمر، فهذا بالن�صبة لهم �صيد ثمني، ويل بحث يف 
هذا املجال. جميع مف�صري اأهل ال�صنة من الطربي وحتى الآن، مل 
يقل منهم اأحد اأن ال�صيعة لديهم قراآن اآخر. ل ي�جد خالف بني ال�صني 
وال�صيعي يخرجه من الإ�صالم، اإمنا هي عملية ا�صتغالل ال�صيا�صة لهذه 

اخلالفات(.


