
للتحرر وج ار
دعا اإلسالم اإلنسان الى تنمية إمكانياته، 
وحتس��ن ظروف معيش��ته، واالرتقاء مبجاالت 
احلياة كافة عب��ر توطيد قيم الع��دل واإلميان 
واحلري��ة والفضيل��ة، وترس��يخ ثقاف��ة احلوار 
وأس��س الس��الم والتعاون عل��ى الب��ر والتقوى، 

وإعمار األرض واستثمار ثرواتها.
إن حقيقة التدين هو »التحرر« من التعلقات 
خطيئ��ة«.  كل  رأس  الدني��ا  ف�»ح��ب  الدنيوي��ة 
لك��ن ال يعن��ي - بالض��رورة - اجتن��اب »رأس كل 
خطيئ��ة« أن على اإلنس��ان االبتعاد عن أس��باب 
الراحة والرفاه، وأن يس��تأنس باحمل��ن واملعاناة 
واالبت��الءات! ب��ل التحرر م��ن متعلق��ات احلياة 
يكون بالتمتع بطيبات ما خل��ق الله ؟! ف�»من 
واملس��كن  الصاحل��ة،  الزوج��ة  امل��رء:  س��عادة 
الواس��ع، واملرك��ب البه��ي، والولد الصال��ح«. وأن 
»ثالثة أش��ياء ال يحاس��ب عليهن املؤمن: طعام 
يأكله، وثوب يلبس��ه، وزوجة صاحل��ة تعاونه«. 
وفي ذلك إيحاء للتحرر من »س��جن الدنيا« عبر 
العمل اجل��اد للوص��ول الى حياة هانئ��ة، وليس 
الوقوف على هام��ش احلياة وجتمي��ل التعايش 
مع معاناته��ا، وما الدعوة ال��ى الصبر إال لغرض 
جتاوزه��ا  لغ��رض  املصيب��ة  عل��ى  االس��تقواء 
يك��ون  أن  الفق��ر  فق��د»كاد  معه��ا،  التكي��ف  ال 
 : كف��رًا«. يق��ول اإلم��ام الش��يرازي الراحل
احلي��اة  ه��ي  لن��ا  الل��ه  يريده��ا  الت��ي  »احلي��اة 
املفعم��ة باإلمي��ان والعم��ل الصال��ح، واخلالي��ة 
م��ن الفق��ر وامل��رض واجله��ل والقل��ق والعزوبة 
والفوض��ى والتح��ارب«. وم��ن جه��ة أخ��رى فإن 
دواف��ع االهتم��ام باحلي��اة الدني��ا تكم��ن أيضًا 
باعتباره��ا»دار ممر« الى اآلخ��رة التي هي »دار 
مق��ر« وألنه��ا مزرع��ة اآلخ��رة والوس��يلة لفوز 

اإلنسان بالسعادة األبدية.
إن م��ن الدين بن��اء املس��اجد واحلس��ينيات 
والنش��اطات التبليغية والتثقيفية لتمتن بناء 
م��ن  لك��ن  اإلنس��ان إمياني��ًا وأخالقي��ًا ونفس��يًا، 
الدين أيضًا، املش��اركة في متكن اإلنسان علميًا 
ومادي��ًا ومهني��ًا وحياتي��ًا، ليك��ون ف��ردًا مؤه��اًل 
لبن��اء أس��رة فاضل��ة، وصناعة مجتم��ع صالح، 
فما جاء في نهج البالغة عن الفق��ر واملال أكثر 
ُلواْ}. مَ ُقلِ اعْ مما جاء عن الصالة والصيام. {وَ

العدد ١٥٦ السنة الثامنة عشرة/ ذو القعدة ١٤٣١ه  /٢٠١٠م
مطابقة لفتاوى المرجع الديني

 آية اهللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

ي والح�الجتم �سمال
م��ااًل  يستلم  ال���ذي  الشخص  س: 
ما تصرفه  أي  )الضمان االجتماعي(  من 
العمل  عن  العاجزين  إلعانة  ال��دول��ة 

من املواطنن:
اجتمع  إذا  احلج  عليه  يجب  هل   -1
ل��دي��ه م���ال ي��ك��ف��ي��ه مم���ا ي���أخ���ذه من 
يجب  لم  إذا   -2 ق��ادرًا؟  وكان  الضمان 
يصح  وه��ل  احل��ج،  له  يجوز  هل  عليه، 

منه؟ 
م��ع  الس��ؤال-  ف��رض  ف��ي  يج��ب-  ج: 

اجتماع باقي الشرائط.

ير الحت�أ
الذهاب  على  عزمت  ش��اب  أن��ا  س: 
بهذا  مسألة  ول��دي  ال��ع��ام  ه��ذا  للحج 

اخلصوص: 
للعام  1- هل يجوز لي تأخير احلج 
املادية،  الظروف  بعض  بسبب  القادم 

مثاًل أحتاج أن أشتري سيارة؟ 
تأخير  ي��ج��وز  ه��ل  ع��ام  بشكل   -2
احلج لقضاء بعض احلاجات الدنيوية 

مثل بناء بيت أو زواج أو ما شابه؟ 

ه��ذا  ه��ل  للحج  أذه���ب  ل��م  إذا   -3
  الله مع  العهد  نقض  باب  في  يدخل 
بسبب أني عزمت على ذلك خالل شهر 

رمضان، وهل يلزمني كفارة لذلك؟ 
لي  يجوز  التي  األع���ذار  ه��ي  م��ا   -4
تأخير احلج بسببها؟ هل هناك أعذار 
في  احل��ج  ع��ل��يَّ  يجب  أن��ه  أم  شرعية 
لتأدية  يكفي  ما  ل��دي  توفر  أن��ه  ح��ال 

الفريضة؟ 
ج: إذا استطاع املكلف وجب عليه احلج، 
وال يجوز تأخيره من غير عذر شرعي، ومن 
أّخر احلج لغير عذر ش��رعي فإنه قد عصى 
واس��تقر احلج في ذمته، ويجب عليه أداؤه 
في املقبل األقرب فاألقرب، ولكن بالنس��بة 
دار  ل��و  للح��ج  املس��تطيع  األع��زب  للش��اب 
األمر بن ذهاب��ه باملال للح��ج أو الزواج به 
فليقدم احلج أيضًا إال إذا كان بقاؤه أعزبًا 
حرج��ًا له وش��اقًا بحي��ث ال يتحم��ل عادة، 
فحينئذ ال يجب عليه احلج إذا صرف املال 

في الزواج.

العمر
ال��ع��م��رة  أداء  ل��ي  ي��ج��وز  ه��ل  س: 
لكي  القعدة  ذي  من   1٠ تاريخ  في  مثاًل 

الفتن الطائفية تبوء باإلخفاق لكل األطراف


الحوزات الدينية.. عام دراسي جديد
على أحبتي طلبة العلوم الدينية األعزاء أن يتعبوا أنفسهم قدر اإلمكان في سبيل 
الذي  أن  عن  يغفلوا  أال  عليهم  ويجب  طاقاتهم،  كل  يعبئوا  وأن  العلم،  وطلب  الدراسة 
إليهم بعن رعايته، فالدراسة وحدها غير كافية، بل هي  الله  أن ينظر  لهم هو  يعطى 
األهم  واألم��ر  إلينا.  الله  نظرة  فهو  اآلخر  العمود  أما  اإلنسان،  لعلم  األعمدة  إحدى 
العظماء  حياة  تاريخ  درستم  فلو  الكم،  وليس  الكيف  هو  الدينية  العلوم  دراس��ة  في 
من  أكثر  ك��ان  وإتقانها  ال��دراس��ة  ونوعية  بالكيف  اهتمامهم  أن  لرأيتم  العلماء  من 

اهتمامهم بالكم.
املرجع الديني

السيد صادق احلسيني الشيرازي

الحوزات الدينية.. عام دراسي جديد
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موسم  أثناء  مكة  دخول  من  أمتكن 
احل���ج ب���دون إح����رام وأس��ك��ن بها، 
ثم أح��رم من داخ��ل احل��رم أو من 
التمتع )حلج  التنعيم لعمرة  مسجد 
لهكذا  نضطر  أننا  علمًا  التمتع(؟ 
عمل لعدم امتالكنا تصريحًا للحج 

من قبل احلكومة؟
ج: يجوز في الفرض املذكور.

تير الأر�ض المتنج�سة
مثاًل  األرض  تطهير  ف��ي  س1: 
هل  عنها،  النجاسة  عن  إزالة  بعد 
أن  القليل  باملاء  طهارتها  في  يكفي 
يصب املاء عليها صبًا مبعنى أن يقع 

عليها ويستقر ثم نرفع الغسالة؟
ج1: يكفي ذلك.

ال���س���ؤال  ف���ي  ك��ف��ى  إن  س2: 
السابق التطهير بالوقوع عليها دون 
األرض  على  امل��اء  وق��ع  فلو  امل���رور، 
املاء  قطرات  وتناثرت  املتنجسة 
ع��ل��ى أش��ي��اء ط���اه���رة، ف��ه��ل تبقى 
بطهارة  يقول  من  قول  على  طاهرة 

الغسالة بعد طهارة احملل؟
ف��ي  طاه��رة  ه��ي  نع��م،  ج2: 

فرض السؤال.

ال�سال ورو الدم
أصلي  وأن���ا  دم  مني  خ��رج  س: 

ماذا أفعل؟
ج: إذا ل��م يك��ن ال��دم بق��در أمنل��ة 

اإلبهام فالصالة صحيحة.

في البن ال�سال
مجموعة  لله  واحلمد  نحن  س: 
جماعة  بالصالة  نقوم  الشباب  من 
بالبنك الذي نعمل فيه، فهل هناك 

مشكلة شرعية؟

صح��ة  ش��رائط  توف��رت  إن  ج: 
وغيره��ا،  امل��كان  إباح��ة  م��ن  الص��الة 
وتوف��رت ش��رائط اإلمام��ة ف��ي اإلمام 
من العدال��ة وصحة الق��راءة ونحوها، 

استحبت الصالة جماعة.

القنوت
س: هل يستطيع غير العربي أن 

يدعو في قنوت الصالة بلغته؟
ج: يجوز ذلك.

سال الجم�ة
ص���الة  ي��ص��ل��ي  ك�����ان  م����ن  س: 
اجل��م��اع��ة وك���ان ي��رف��ع رأس���ه من 
يعود  وال  اإلم��ام  قبل  سهوًا  الركوع 
هل  باحلكم،  ج��ه��اًل  ليتابعه  إل��ي��ه 

صالته باطلة وعليه اإلعادة؟ 
ف��ي   - اإلع��ادة  تل��زم  ال  ج: 

فرض السؤال-.

الالل وول الفلكي
يقول  م��ن  بقول  رأي��ك��م  م��ا  س: 
رمضان  هر  شَّ ل  أوَّ حتديد  مسألة  أنَّ 
وآخ�����ره ال ت��رج��ع إل���ى ال��ع��ل��م��اء، 
ذلك،  في  خبرة  أه��ل  ليسوا  ألنَّهم 
ب��ل ت��رج��ع إل���ى ال��ف��ل��ك��ّي��ن، ألنَّ��ه��م 
ولد  متى  لنا  دون  ي��ح��دِّ اّل��ذي��ن  ه��م 
الهالل، وهل ميكن رؤيته أو ال ميكن، 
والرؤية ليست إال وسيلة لتحصيل 
ال��ي��ق��ن ب����أول ال��ش��ه��ر، ون��ح��ن في 
الفلكيَّة  احلسابات  أصبحت  وق��ٍت 
- بحسب أهل اخلبرة- أوضح وأدّق 

من الّرؤية؟ 
ج: من طرق ثب��وت الهالل هي رؤية 
اله��الل بالع��ن اجمل��ردة دون املس��ّلحة، 
  الرس��ول ع��ن  ال��وارد  الن��ص  ألن 
يقول: )ص��م للرؤية وافط��ر للرؤية(. 
الرؤي��ة  عل��ى  ي��دل  الرؤي��ة  وظه��ور 

بين القصور والتقصير 

البشري  العقل  »اإلع��الم«  يخاطب 
ع��ل��ى اخ��ت��الف ن��زع��ات��ه وم��ع��ت��ق��دات��ه، 
التي  واألدوات  ال��وس��ائ��ل  ويستخدم 
ت��ت��ش��ك��ل مب��خ��ت��ل��ف ال���ع���ل���وم، إض��اف��ة 
على  فيه،  املتضمنة  السلوكية  للجوانب 
العالقات  أو  واجملتمع،  ال��ف��رد  مستوى 
األدوات  تلك  وإن  األف��راد،  بن  البينية 
املهارات  عنوان  حتت  تصّنف  والوسائل، 
للمعارف  اإلنسانية. وإن السقف اجلامع 
يستخدمها  ال��ت��ي  امل��ه��ن��ي��ة،  وامل���ه���ارات 
املتلقي،  إلى  خطابه  إيصال  في  اإلعالم 
متكامل،  كبناء  اإلع��الم��ي��ة  امل���ادة  ه��ي 
وتبنى  ت��رت��ف��ع  ص��ف��وف،  ع��ل��ى  يشتمل 
ب��ع��ض��ه��ا ع��ل��ى ب��ع��ض، ل��ت��ّك��ون اجل��س��م 
من  ب����دوره  يتشكل  ال����ذي  اإلع���الم���ي، 
ال��وح��دات  أو  م��ج��م��وع��ة م��ن اخل��الي��ا 

الداخلة في هيكل ذلك البناء.
ي��ش��ي��ر أس���ت���اذ ب���اح���ث ف���ي ع��ل��وم 
اإلع�����الم واالت����ص����ال ف���ي ج���ان���ب من 
ق���راءت���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ك��ت��اب )ال����رأي 
ال��ع��ام واإلع����الم( ل��إلم��ام ال��ش��ي��رازي 
واخلاليا  الوحدات  أن  الى    الراحل
املشكلة ل� )اجلسم اإلعالمي( احلي، من 
الفكرية  اإلعالمية،  املعلوماتية  امل��ادة 
صنوف  شتى  في  والثقافية  والبحثية 
جميع  هي  والتقانية،  اإلنسانية  املعرفة 
من  ونصفها،  املائة  فاقت  التي  األج��زاء 
يراع  أبدعها  التي  الفقه«،  »موسوعة 
احلسيني  محمد  السيد  اجملدد  األستاذ 
سائر  على  اشتملت  فقد   ، الشيرازي
تستجيب  ال��ت��ي  اخل��الي��ا،  ت��ل��ك  أل����وان 
حل��اج��ات اخل��ط��اب اإلع��الم��ي، فأمسك 
من  وليس  أط��راف��ه��ا،  جميع  م��ن  العصا 

وسطها فقط.
ت��خ��ص��ص  اإلع����الم����ي  ال���ع���م���ل  إن 
وعلوم  بإمكانيات  اإلمل���ام  ال��ى  يحتاج 
ضوابطها،  لها  مهنة  أن��ه  كما  ع��دي��دة، 
ف�»العمل  متطلباتها،  لها  ومسؤولية 
اإلع����الم����ي« ي���ه���دي وي���ض���ل، وي��ح��ث 
الى  يدفعهم  أو  اخلير  فعل  على  الناس 
اإلعالم  أن  كما  والشر،  الفتنة  هاوية 
أشخاص  أو  أف��ك��ار  ع��ن  ص���ورة  ي��رس��م 
امل��ت��ل��ق��ي، وف��ي  ف��ي )وع���ي أو ال وع���ي( 
واجتماعية  دي��ن��ي��ة  ان��ع��ك��اس��ات  ذل���ك 
ال��ذي  اإلع���الم  ف��إن  كبيرة،  وإنسانية 
يصبح  مهنين  غ��ي��ر  أش��خ��اص  ي��دي��ره 
الذي  »امل��ب��دأ«  وعلى  املتلقي  على  عبئًا 
أن  كما  اإلعالمية،  الوسيلة  له  تدعو 
وبال  لألمور  سطحية  نظرة  ذا  إع��الم��ًا 
إع��الم��ًا  سيكون  استراتيجي  م��ش��روع 
ال  ال��ذي  واإلع���الم  باخملاطر،  محفوفًا 
يعير أهمية ملصلحة »الوطن واإلنسان« 
واس��ت��ق��راره��م��ا ف��� »ض����رر وض�����رار«.. 

وللحديث صلة.

بين القصور والتقصير 
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وأه��ل  الفلك��ي  ق��ول  نع��م  اجمل��ردة، 
املعارض��ة  ع��دم  م��ع  الثق��اة  اخلب��رة 
فيم��ا بينه��م يصح االعتم��اد علي��ه، إاّل 
وش��وال،  املب��ارك  رمض��ان  ش��هري  ف��ي 
فإن��ه يج��ب حتق��ق الرؤي��ة اخلارجية 

بالعن اجملردة.

الإف�ر ل الحرام
نهار  ف��ي  م��س��اف��ر  ش��خ��ص  س: 
قبل  ولكنه  ومفطر،  رم��ض��ان  شهر 
الغروب أكل شيئًا محرمًا، فهل عليه 
وأن  متتابعن  شهرين  ي��ص��وم  أن 
يطعم ستن مسكينًا؟ وما احلكم مع 

جهله باملسألة؟
الف��رض  ف��ي  علي��ه  ش��يء  ال  ج: 
املذك��ور س��وى االس��تغفار والع��زم على 
عدم الع��ود ألمث��ال ذلك وقض��اء ذلك 
اليوم بعد ش��هر رمض��ان الفضي��ل بعد 

رجوعه من السفر.

الإ في سوم القس�ء
امل�����رأة  ع���ل���ى  ي���ج���ب  ه����ل  س: 
قضاء  صيام  في  زوجها  استشارة 

شهر رمضان؟
ج: الص��وم الواج��ب وقض��اءه مما 
لي��س للزوج ح��ق النهي عن��ه، فال جتب 
وق��ت  كان  إذا  نع��م  في��ه،  استش��ارته 

القضاء موّسعًا أخذت مشورته.

مدا س�ءير القت�أ
شهر  ق��ض��اء  أّخ���ر  شخص  س: 
رمضان إلى شهر رمضان ثاٍن عمدًا، 

فما حكمه؟ 
ج: علي��ه القضاء وفدي��ة للتأخير، 
وهي »٧٥٠« غرامًا م��ن أالرز أو احلنطة 
أو الش��عير، أو خبزها أو دقيقها عن كل 

يوم وتعطى للفقير.

�كير الت�أ
لكن  الفطرة،  س: أخرجت زكاة 
توجد  ال  فيه  أتواجد  ال��ذي  املكان 
ب��ه م��راك��ز إس��الم��ي��ة، ول����ذا فقد 
إال  األصلي،  بلدي  إلى  املبلغ  أرسلت 
في  اآلن،  حل��د  يسلم  ل��م  املبلغ  أن 

هذه احلالة ماذا يترتب علي؟
الف��رض  ف��ي  علي��ك  ش��يء  ال  ج: 
املذك��ور، بل عليك الس��عي ف��ي إيصالها 

إلى مستحقها بأسرع وقت ممكن.

الو�سوا�ض
يصفون  ال��ن��اس  ك���ان  إذا  س: 
ميكن  فهل  وس��واس��ي،  بأنه  شخصًا 
االعتماد على قولهم بأنه وسواسي 
ذلك  يكون  وه��ل  بشكه،  يعتني  فال 
في جميع عباداته أم في العبادات 

التي يوصف فيها بأنه وسواسي؟
ج: يقب��ل قوله��م ويخت��ص مبوارد 

الوسوسة فقط.

كت�بة الوسية
فهل  وصيتي،  كتابة  أري��د  س: 
وما  للوصية؟  معينة  صيغة  هناك 

هي شروطها؟
معّين��ة  صيغ��ة  للوصي��ة  لي��س  ج: 
الوض��وح  س��وى  خاص��ة  ش��روط  وال 
ف��ي الوصي��ة واإلش��هاد عليه��ا، وهناك 
كراس خ��اص مطبوع للوصي��ة ويوجد 
في بع��ض البالد ف��ال بأس ب��ه، وتوجد 
ف��ي كت��اب الباقي��ات الصاحل��ات - وهو 
ملح��ق بكت��اب مفاتي��ح اجلن��ان- بعض 
اآلداب حت��ت عن��وان: »آداب األموات« 

ينبغي مراجعتها.

استفتاءات

من أيام الشهر - 11 

  ولد اإلمام علي الرضا º
في المدينة المنورة، كنيته أبو 
الحسن. روي عن اإلمام موسى 
الكاظم أنه كان يقول ألوالده: 
»أخوكم علي بن موسى عالم 
آل محمد، اسألوه معالم دينكم، 
واحفظوا وصاياه«. وكانت شهادته 
)مسموماً( في الثالث والعشرين 
من شهر ذي القعدة سنة ٢٠٣هـ.
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تخمي�ض الأر�ض
لبناء  ل��ي  أرض���ًا  اش��ت��ري��ت  س: 
م��س��ك��ن ش��خ��ص��ي ع��ل��ي��ه��ا، وأرض����ًا 
مستقباًل،  لبنائها  ألبنائي  أخ��رى 
وحال عليهما احلول قبل البدء في 
اخلمس،  فيهما  يجب  فهل  البناء، 
من  أعلى  احلالي  سعرهما  بأن  علمًا 

سعر الشراء؟
��م  تقيِّ املذك��ور  الف��رض  ف��ي  ج: 
األرض��ن عن��د حل��ول موع��د اخلم��س 
وجتم��ع قيمتهما م��ع بقي��ة أموالك فإن 
زاد اجملم��وع عل��ى رأس مال��ك اخملم��س 
للس��نة املاضية، فاخلمس في الزيادة. 

علمًا بأن في اخلمس اخلير والبركة.

الم�أكولت الغربية
املأكوالت  بعض  في  توجد  س: 
األوروبية  البلدان  في  واملشروبات 
م������واد ق����د ت���ك���ون م����أخ����وذة م��ن 
النباتات  من  تؤخذ  وقد  احليوانات 
ويطلق عليها نكهة أو نكهة طبيعية 
natural Aroma (، أحيانًا  )Aroma أو 
بعض  ف��ي  لكن  نباتية،  أنها  يكتب 
حيوانية  هي  هل  يكتب  ال  األحيان 
الشرعي  احلكم  هو  فما  نباتية،  أو 
مصدر  من  كونها  يكتب  لم  حال  في 
مع  الشرع  هل  حيواني،  أم  نباتي 

االجتناب أم اجلواز؟
ج: مع عدم العلم بكونه��ا حيوانية 

تكون محكومة بالطهارة واحللية.

اللحوم في البالد الإ�سالمية
ال���ب���ح���ري���ن  ب���اع���ت���ب���ار  س: 
دول���ة إس��الم��ي��ة ه��ل مي��ك��ن ت��ن��اول 
املفتوحة  البوفيهات  م��ن  اللحوم 

في اجملّمعات؟
إال  الس��ؤال،  ف��رض  ف��ي  نع��م،  ج: 
م��ع العلم بك��ون اللح��وم مس��توردة من 

بالد غي��ر إس��المية فيج��ب االطمئنان 
بتذكيتها. 

الأطعمة المتنج�سة
األطعمة  ب��ي��ع  ي��ج��وز  ه��ل  س: 

املتنجسة للكافر؟
العل��م بنجاس��تها ال يج��وز  م��ع  ج: 

بيعها إال على من يستحّلها.

�سكر الكحول
السكر  استخدام  حكم  ما  س: 
واملسمى  ال��ك��ح��ول  م��ن  امل��س��ت��خ��رج 

بسكر الكحول؟
ج: الكح��ول إذا لم يكن مس��كرًا وال 
متخذًا من مسكر، فطاهر وحالل، وكذا 

ما يستخرج منه.

حبوب الفيت�مين�ت
حبوب  ت��ن��اول  ي��ج��وز  ه��ل  س: 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات امل��س��ت��خ��رج��ة من 
ال��ل��ح��وم امل���ذب���وح���ة ف���ي ال����دول 

غير اإلسالمية؟
ج: ال يجوز.

حبوب الأدوية
حبوب  ت��ن��اول  ي��ج��وز  ه��ل  س: 
حتتوي  كانت  إذا  الصلبة  األدوي��ة 

على خالصة احملار؟ 
ج: ال يجوز.

الغن�ء والعرف
لم  »إذا  م���ن  امل��ق��ص��ود  م���ا  س: 
ال��ع��رف غ���ن���اًء«؟ كيف أع��رف  ي��ع��ده 
ال��ع��رف ك��ذل��ك، حيث إن  م��ا ي��ع��ده 
كثيرة،  وقصائد  إص���دارات  هناك 

البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

أجوبة المسائل الشرعية
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استفتاءات

من أيام الشهر - 12

º كتب موالنا مسلم بن 
عقيل  لإلمام أبي عبد 
الله الحسين  كتاباً يقول 
فيه: »الرائد ال يكذب أهله، 
وقد بايعني من أهل الكوفة 
ثمانية عشر ألفاً، فعجِّل اإلقبال 
حين يأتيك كتابي والسالم 
عليك ورحمة الله وبركاته«.



كل  مييز  أن  اإلن��س��ان  يستطيع  وال 
غناًء  العرف  يعده  مما  أنها  قصيدة 

أم ال؟
ج: الع��رف ه��و ال��ذي ُيرج��ع إلي��ه 
اإلنس��ان  ش��ك  ف��إذا  املوض��وع،  ملعرف��ة 
ف��ي أن م��اء البح��ر � مث��اًل � هل ه��و ماء 
مطلق موضوعًا حت��ى يصح له الوضوء 
ب��ه أم ال؟ يج��ب أن يرج��ع إل��ى العرف 
ويس��ألهم عنه، ف��إذا ق��ال الع��رف بأن 
ماء البحر ماء مطلق، جاز له أن يتوضأ 
به. فكذلك إذا شك اإلنس��ان في إنشاد 
مدٍح أو رثاٍء بأنه هل هو غناء موضوعًا 
أو لي��س بغن��اء؟ يج��ب أن يرج��ع إل��ى 
العرف ويس��ألهم عنه، فإذا قال العرف 
بأنه م��دح أو رثاء وليس بغن��اء جاز له 

االستماع إليه.

�سرب الأطف�ل
بقصد  أط��ف��ال��ي  ض��رب��ت  س: 
ت...  فاحمرَّ الكتف  على  التأديب 
ك��ان��ت  وإن  دي����ة؟  م���ن  ع��ل��ي  ف��ه��ل 

فما مقدارها؟
ج: في الفرض املذكور مقدار الدية 
ثالثة أرباع املثقال الشرعي ذهبًا، علمًا 
ب��أن كل مثق��ال ش��رعي يس��اوي )3/6( 
غرامًا م��ن الذهب اخلال��ص عيار )24( 

تعطى للمضروب.

حلق اللحية
الشعر  ذو  ال��ب��ال��غ  ال��ش��اب  س: 
اخل��ف��ي��ف ف���ي حل��ي��ت��ه، ه���ل ي��ج��وز 

له حلقها؟
ج: ال يج��وز - ف��ي فرض الس��ؤال - 

مع صدق احللق.

الكذب في الخ�سوم�ت
إلظهار  ال��ك��ذب  ي��ج��وز  ه��ل  س: 

املوقف احلق في اخلصومات؟

ج: احل��ق واملوق��ف احل��ق ل��ه أدلة 
احل��ق  تثب��ت  وقوي��ة  ناصع��ة  كثي��رة 
وتؤيد املوق��ف احل��ق، ومع��ه ال حاجة 
إلى الكذب الذي هو من أش��د احملّرمات. 
نعم لو كان - مثاًل - مديونًا ألحد وسّدد 
له املال، ومع ذلك طالب��ه الدائن باملال، 

فإنَّ له شرعًا إنكار أنه استدان منه.

ظ�هر القدم
س: ما حكم ظهور ظاهر القدم 
بعض  أرى  حيث  للمرأة،  بالنسبة 
من  وغيرها  األس���واق  ف��ي  النساء 
األم��اك��ن ال��ع��ام��ة ظ��ه��ور أق��دام��ه��نَّ 

بارزة أمام األجانب؟
ج: ال يجوز.

و�سع الحّنة للح�جب
ي��ج��وز وض����ع احل��ن��ة  ه���ل  س: 
مبا  شكله  يتغير  ال  بحيث  للحاجب 
احلاجب  أن  حيث  ال��ن��ظ��ر؟  يلفت 
لي  يسبب  وذل��ك  ج��دًا  خفيف  لدي 
بحيث  جدًا  طبيعي  واللون  احلرج.. 

ال يتم متييزه بشكل واضح؟ 
ج: وض��ع احلن��ة ف��ي نفس��ه جائز، 
زين��ة  ذل��ك  الع��رف  ع��د  إذا  ولك��ن 

فيجب ستره.

الم�س�فحة
يصافح  أن  لعمي  يجوز  هل  س: 
وتقبيل  السن  في  الكبيرة  والدتي 
التي  هي  وال��دت��ي  ب��أن  علمًا  رأسها 

قامت بتربية عمي منذ صغره؟
ج: ال يجوز ذلك، حي��ث يحرم على 
الرجل أن يصافح ام��رأة أجنبية )غير 
محارم��ه(، ومب��ا أن زوج��ة األخ من غير 
احمل��ارم فتح��رم مصافحته��ا، وال ف��رق 

فيما إذا كانت مسنة أم كانت شابة.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 

أجوبة المسائل الشرعية

استفتاءات

من أيام الشهر - 30

º استشهد )مسموماً( اإلمام محمد 
التقي الجواد ، عند شهادته 
كان عمره الشريف خمساً وعشرين 
عاماً وعدة أشهر، وضريحه في 
مدينة الكاظمية ببغداد مع جده 
. اإلمام موسى الكاظم
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أجوبة المسائل الشرعية

  حســن ظاهره، بل هو مجبول على إخفــاء عيوبه، ولذلك فهو يحاول اإلنســان غالباً أن يُ
يســعى أن يخفي حقيقته وباطنه، لئال يكتشــف اآلخرون اختالفه عن ظاهره وما يتظاهر 
بــه، ألن املفترض ـ عــادة ـ مطابقــة الظاهــر للباطن، وهــو االنطبــاع املأخوذ عن كل إنســان 
للوهلــة األولــى إال أن يثبــت خالفه. فــإذا رأيــت شــخصاً يواظب علــى احلضور الــى صالة 
ر، وأنه ملتزم باحلضــور إلى صالة اجلماعــة بدافع قلبي،  اجلماعة، حتكم بأنه إنســان خيِّ
وهكذا احلــال إذا رأيــت شــخصاً عالِماً أو شــخصاً يحضــر مجالــس العلماء، فإنك ســتحمل 
عن واقعه فكــرة إيجابية حتاكي الظاهر نفســه، أي أنــك تعتبر ظاهره هذا دليــالً على أنه 
ر في جميع جوانب حياته. يصف اإلمام أمير املؤمنــني عليّ  في بعض خطبه  إنســان خيّ
ر مــن ثوبه»، أي جعــل ظاهره بنحــو يأخذ الناس  املنافق بقولــه: «وقارب من خطوه وشــمّ
ر، فيقال: إن الدليل على ذلك التزامه بترك املكروهات فضالً عن  عنه انطباعاً أنّه رجل خيِّ
احملرمات، ومواظبته على املستحبات حتى الصغيرة، ولذلك تراه إذا مشى ال ميشي بسرعة 
بل ميشــي بتؤدة وســكينة وهدوء، موحياً لآلخرين أنّه يصدر من ســكينة قلب في حني أنه 
ليس كذلك! وإذا كان اإلنســان قادراً على خداع أخيه اإلنســان بظاهره، فإنــه ال يقدر على 
ذلك مع الله ، ألنه (ســبحانه) يعرف القلــوب ويعلم ما في الضمائر، فــكأن الله  يقول 
ل باطنك فأنا عالِم بالباطن، وعلى أساســه سأحاســبك، وكل ثوابي وعقابي  لإلنســان: جمّ
منصب على الواقع، وليس على الظاهر وحــده. وهذا ال يعني البتــة أن الظاهر ال ينبغي أن 
، بــل املقصود أن جمــال الباطن مطلــوب مع جمــال الظاهر، فال عقد ســلبٍ هنا  يكــون جميالً
للقضية ـ على حدّ تعبيــر املنطقيني ـ بل لها عقــد إيجاب، كما فــي قوله :{يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولــون ما ال تفعلــون كبر مقتاً عنــد الله أن تقولــوا ما ال تفعلــون}. فهل معنى 
اآلية ســقوط الواجبات كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر عن الشــخص الذي يعمل بعض 
املنكرات؟! كال بالطبع، بل إن صيغــة التعبير في اآلية فيها نوع مــن التحريض، كما لو قيل 
، أو: مادمــتَ تنهى عن  للشــخص: مادمتَ تأمر باحلســن، فمــن األَولى بــك أن تأمتر بــه أوالً

القبيح فاألحرى بك أن تنتهي عنه أيضاً! 
  دار حديث بني عدد مــن العلماء عن أشــدّ آية فــي القرآن وأشــقها على اإلنســان، فأدلى

ها قولــه : «فاســتقم كما أُمــرت». فإن  كلّ بدلــوه، قــال بعضهــم: إن أصعب آيــة وأشــدّ
االســتقامة شــاقة على اإلنســان، والدليل على ذلــك أن فئة قليلة من البشــر يســتقيمون.. 
ة جداً، ولكنها قد ال تكون كذلك بالنســبة لبعض األشــخاص،  إن االســتقامة صعبة وشــاقّ
ففي بعض الظــروف ال يغــدو العمل بهــذه اآلية شــاقاً، كما لو كان الشــخص مجبــوالً على 
ر  التقشــف والزهد، بــأن كان يحــبّ مــن أعماقــه األكل اجلشــب واللبــاس اخلشــن، وال يفكّ
بالفراش الوثير والدعة والعيش في رفاه، بل هو مصدود عنها على أثر معاشــرته األتقياء 

الثبات على الحق

إضاءات من محاضرة
 لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

حســن ظاهره، بل هو مجبول على إخفــاء عيوبه، ولذلك فهو  يحاول اإلنســان غالباً أن يُ

حتى 
الذكرى العاشرة... 

ف���ي ال���ذك���رى ال��ت��اس��ع��ة ل��رح��ي��ل 
احلسيني  محمد  السيد  اجمل��دد  اإلم��ام 
من  ال���ع���دي���د  ك��ت��ب��ت    الشيرازي
امل���ق���االت ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ج���وان���ب من 
باإلجنازات  مفعمة  مصلح  فقيه  حياة 
لكن  اإلنسانية،  والتطلعات  الفكرية 
متيزت  امل��ق��االت  ت��ل��ك  م��ن  قليل  ب��ع��ض 
مفكرون  كتبها  التي  املقاالت  باقي  عن 
تلك  ميز  الذي  جنباء.  ومثقفون  أك��ارم 
أن كتابها جتاوزوا )التقليدية(  املقاالت 
عن  كتب  ما   - مبوضوعية   - ليتناولوا 
يكتب،  أن  ينبغي  وم��ا  ال��ذك��رى  صاحب 
من  العقد  يقارب  ما  »رغ��م  أن��ه  مبينن 
الشيرازي،  اإلم��ام  رحيل  على  الزمان 
التي  والبحوث  الدراسات  مستوى  فإن 
تتناول مدرسته الفكرية وامليدانية ال 
فاملنتمون  املطلوب،  املستوى  دون  يزال 
ل��ه��ذه امل��درس��ة م��ا زال����وا حت��ت وط��أة 
يخصون  الهادئة،  شخصيته  كاريزما 
وذكرياتهم  اإلن��س��ان��ي��ة،  عالقاتهم 
احلميمة والدافئة بالكثير من اجلهد«. 
جتسيد  الطيبة  العالقة  تلك  أن  ورغم 
بن  العالقة  عليه  تكون  أن  ينبغي  مل��ا 
امل��رج��ع ال��دي��ن��ي وم��ق��ل��دي��ه، ومن���ط ال 
الغائب  للنموذج  حقيقي  وجتل  شعوري، 
»من  لكن  للجماهير.  الباطن  العقل  في 
واألسس  املنهج  على  تطغي  ال  أن  املهم 
مجمل  وكأنها  تتجلى  بحيث  ملدرسته 

املدرسة الشيرازية«.
التفكير  من��ط  ال��ى  ال��ك��ّت��اب  وأش���ار 
وم��ن��ه��ج��ي��ة ال��ك��ت��اب��ة ع��ن��د ال��ك��ّت��اب 
بعضهم  ي��ت��ق��وق��ع  ح��ي��ث  اإلس��الم��ي��ن، 
ليفك  معقدة،  نصوص  عن  البحث  على 
ال  والبحوث  ال��دراس��ات  وك��أن  ألغازها، 
تقوم إال على مثل هذه النصوص ف� »من 
اإلسالمي  العقل  يظل  أن  حقًا  املؤسف 
املصطلحات،  وتوضيح  الشروح  أسير 
التطوير  ف��ي  ويسهم  يبتكر  أن  دون 
العلمي«. وهو ما وقع به عدد ممن كتبوا 

. عن السيد اجملدد
ودعا الكتاب في مقاالتهم »املنتمون 
العمل  ال��ى  الشيرازية«  امل��درس��ة  ال��ى 
اإلم���ام  أف��ك��ار  ت��ظ��ل  ال  ح��ت��ى  املنهجي 
حبيسة  نظريات  مجرد    الشيرازي
سيسهم  األفكار  بهذه  »العمل  ف�  الكتب، 
ف��ي ال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا ون��ق��ل��ه��ا م��ن حيز 
والبحث  التطبيق،  حيز  إلى  التنظير 
يعني  إمنا  ف�»التوقف  فيها وتطويرها«، 
والتضجر  ال��ق��ن��اع��ات،  ف��ي  ال��ت��أرج��ح 
م���ن ط��ب��ي��ع��ة امل��س��ؤول��ي��ات واألف���ك���ار 
الباب  وفتح  فراشها  في  بقتلها  كفيل 

لنظريات بديلة«.
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والزهــاد، فمثــل هــذا الشــخص إذا ابتلــي 
ة فــي مــكان ال يوجــد فيــه أكل لذيــذ  مــدّ
وال فــراش وثيــر وال راحــة، تــراه يســتلذّ 
بدالً مــن التذمــر. ومــن هنــا ال أرى أنّ هذه 
اآلية أشــق آية فــي القــرآن علــى النفس. 
وقــال آخــرون: إن أصعــب آية فــي القرآن 
قوله : {قــل إِن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموهــا وجتــارة تخشــون كســادها 
ومســاكن ترضونها أحــب إليكم مــن الله 
تربصــوا  فَ ســبيلِه  فــي  وجهــاد  ورســوله 
أمــره}. حقاً أي إنســان  حتى يأتي اللــه بِ
ذاك الذي يترك كل العالئــق ويضحي بها 
مــن أجل اللــه ورســوله إذا حصــل تعارض 
يضحــون  النــاس  أغلــب  أن  مــع  بينهمــا، 
مــن أجــل هــذه األشــياء! ال شــك أن هــذا 
املوقــف يتطلــب بطولــة نــادرة جتعــل مــن 
هذه اآلية أصعب آيــة في القــرآن. ويبدو 
أنــه ال تلــك أصعــب آيــة وال هــذه، بــل إن 
اآلية التــي تأخــذ مبجامع القلــوب، والبد 
عشــرات  يــوم  كل  اإلنســان  تســتوقف  أن 
جعلناكــم  {ثــم  تعالــى:  قولــه  املــرات 
خالئــف فــي األرض مــن بعدهــم لننظــر 
فــي  الصعوبــة  ومركــز  تعملــون}.  كيــف 
مــن  املاليــني  فــإن  «كيــف»،  كلمــة  اآليــة 
املســلمني يتجهون إلــى القبلة يومياً ســواء 
أصلوا جماعــة أم فــرادى، وكلهــم يصلون 
الصــالة نفســها، ولكن مــا يختلــف فيها هو 
  كيفهــا. تخبرنا اآليــة املباركــة أن الله
لم يقبض آباءنا وأمهاتنا ألنه (ســبحانه) 
كان ينظر إليهم نظرة ســلبية، وأنّه  لم 
يجعلنا خالئف فــي األرض من بعدهم ألن 
نظرته إزاءنا إيجابية، فال أولئك أســاؤوا 
ا  وا اإلماتة وال نحن أحســنّ كافة، فاســتحقّ
بعدهــم،  مــن  القــدرات  فأُعطينــا  جميعــاً، 
بــل إن الله  أعطــى كالً فرصــة في هذه 
احليــاة لينظر «كيــف» نعمــل، والـــ «كيف» 
هو املهم في العمــل. إذن: الـ«كيف» أصعب 
ما نواجهه يومياً عشــرات املرات، فاإلنسان 
وأصدقــاءه  وأقربــاءه  عائلتــه  يواجــه 
ويختلــف  بــه،  وطالّ وأســاتذته  وأعــداءه 
بعــض الناس عــن بعض فــي كيفيــة إنفاق 
املــال، وكذلــك صــرف الوقــت، وقــد يكون 
الكــرمي  القــرآن  هنــاك شــخصان يقــرآن 
ليختمــه،  يقــرؤه  فــاألول  واحــد،  آن  فــي 
بينما الثانــي يقرؤه لينتبه مــن غفلته، وال 
شــك أن بينهما فرقــاً كبيــراً مــع أن كليهما 

يقرأ القرآن.

  هنــاك مــن يقــول، إذا كان فــالن ـ مع ما
لــه مــن املقــام العلمــي أو الدينــي - يعمــل 
فمــاذا  زالت،  حياتــه  فــي  أو  املنكــرات 
عون منا نحن الناس العاديني؟ ال شك  تتوقّ
أن هــذا الكالم ليــس صحيحاً، ويــدل على 
أن قلــب املتفــوه بــه غيــر مرتبــط باللــه، 
بل بغيره، مــع أن اللــه ســبحانه ينظر إلى 
قلوبنــا، وال ينظر إلــى صورنــا! صحيح أن 
النبــي  قال لعمار بن ياســر: «يــا عمار 
وســلك  واديــاً  ســلك  قــد  عليــاً  رأيــت  إنْ 
الناس كلهم وادياً فاسلك مع علي فإنه لن 
يدليك فــي ردى ولن يخرجك مــن هدى». 
مما يعنــي أن علياً هــو مقياس احلــق، ولكن 
الصحيــح أيضاً أن هــذا ال يصــدق في غير 
املعصوم بالغاً ما بلــغ، وإنْ بلغ القمة أيضاً، 
فنحن نتبع علماءنــا وقادتنا ونتعلم منهم، 
ولكن لــو انحــرف أي منهــم مبقــدار أمنلة، 
فنحن ال ننحــرف معه، وإن كان هو الســبب 
فــي هدايتنــا، وذلــك ألن القلــب يجــب أن 
يرتبط باللــه ، والله ينظر إلــى قلوبنا، 
ــن وجد  هــل هــي مرتبطــة بــه أم ال؟ إن مَ
اللــه  ال يكتــرث بعــد ذلــك مبــا حصــل 
لزيد أو عمرو. تعلَّم من زيد وعمرو إن كانا 
ياكَ  أهالً لذلك، ودلّيــاك على اإلميــان، وأرَ
منبــع اخليــر، ولكــن بعــد أن وجــدتَ منبع 
ــقْ اتصالك  اخليــر (وهــو اللــه تعالــى) وثّ
ن بــه دائمــاً، واســتعذ بــه مــن  بــه واســتعِ
الشرور ومن الشيطان ومن النفس األمارة، 
تــك وإخالصك  حتــى ال تتأثــر حالــك ونيّ
إذاً  فلنهتــمّ  اآلخريــن،  أحــوال  بتغيــرات 
اتنــا، ولنــزدد إميانــاً  بكيفيــة أعمالنــا ونيّ
باللــه، وال نضعــف لــو انكشــف لنــا ضعف 
فونــا  ــن عرّ مَ أو  أو معلّمينــا  إميــان قادتنــا 
بالله، فإن مــن يبلغ الهدف يتمســك به وال 
ن تخلى عنه بعد أن أوصله إليه. يكترث مبَ

«مؤمنون»..
ال يعلمون!

هنــاك مــن يقــول، إذا كان فــالن ـ مع ما 
لــه مــن املقــام العلمــي أو الدينــي - يعمــل 
فمــاذا  زالت،  حياتــه  فــي  أو  املنكــرات 
عون منا نحن الناس العاديني؟ ال شك  تتوقّ
أن هــذا الكالم ليــس صحيحاً، ويــدل على 
أن قلــب املتفــوه بــه غيــر مرتبــط باللــه، 
بل بغيره، مــع أن اللــه ســبحانه ينظر إلى 
قلوبنــا، وال ينظر إلــى صورنــا! صحيح أن 
يــا عمار 
وســلك  واديــاً  ســلك  قــد  عليــاً  رأيــت  إنْ 
الناس كلهم وادياً فاسلك مع علي فإنه لن 
 .«
مما يعنــي أن علياً هــو مقياس احلــق، ولكن 
الصحيــح أيضاً أن هــذا ال يصــدق في غير 
املعصوم بالغاً ما بلــغ، وإنْ بلغ القمة أيضاً، 
فنحن نتبع علماءنــا وقادتنا ونتعلم منهم، 
ولكن لــو انحــرف أي منهــم مبقــدار أمنلة، 
فنحن ال ننحــرف معه، وإن كان هو الســبب 
فــي هدايتنــا، وذلــك ألن القلــب يجــب أن 
، والله ينظر إلــى قلوبنا، 
ــن وجد  هــل هــي مرتبطــة بــه أم ال؟ إن مَ
 ال يكتــرث بعــد ذلــك مبــا حصــل 
لزيد أو عمرو. تعلَّم من زيد وعمرو إن كانا 
ياكَ  أهالً لذلك، ودلّيــاك على اإلميــان، وأرَ
منبــع اخليــر، ولكــن بعــد أن وجــدتَ منبع 
ــقْ اتصالك  ) وثّ
ن بــه دائمــاً، واســتعذ بــه مــن  بــه واســتعِ
الشرور ومن الشيطان ومن النفس األمارة، 
تــك وإخالصك  حتــى ال تتأثــر حالــك ونيّ
إذاً  فلنهتــمّ  اآلخريــن،  أحــوال  بتغيــرات 
اتنــا، ولنــزدد إميانــاً  بكيفيــة أعمالنــا ونيّ
باللــه، وال نضعــف لــو انكشــف لنــا ضعف 
فونــا  ــن عرّ مَ أو  أو معلّمينــا  إميــان قادتنــا 
بالله، فإن مــن يبلغ الهدف يتمســك به وال 

اخل��الف  أو  االخ��ت��الف  يتحول  ق��د 
فيه  فيتجرد  حدود،  بال  كره  حالة  الى 
في  فيسقطوا  احلكمة،  ع��ن  اخملتلفون 
كان  من  ويصبح  ذاته،  االختالف  دوامة 
الصراع  ويتحول  عنه،  بعيدًا  احلق  مع 
ص��راع  وه��و  باطلن«،  بن  »ص��راع  ال��ى 
الراحل -  الشيرازي  اإلمام  يقول  كما   -
»ي��ن��ت��ه��ي ب��اجمل��ت��م��ع ال���ى االن��ه��ي��ار فال 

انتصار للباطل«.
ي��ت��ن��اق��ض  أن  األم�������راض  أخ���ط���ر 
»اجملاهد«  فيقاتل  إميانه،  مع  »امل��ؤم��ن« 
الس��ت��رداد ح��ق م��ا، وف��ي ال��وق��ت نفسه 
فما  بكامله،  شعب  حق  اغتصاب  »يبرر« 
ب�»فتوحات  يفتخرون  مسلمون  زال 
صاحلن  إلب��ع��اد  ك��ان  جلها  إس��الم��ي��ة« 
الى أقاصي احلدود، ونهب أموال شعوب 
ب��دوام��ة  املسلمن  وإش��غ��ال  ون��س��ائ��ه��ا، 
امل����وت( وآث���اره���ا م��ن فقر  )اجل���ه���اد - 

وجهل ومرض.
كتابًا  املأمون  قرأ  أن  بعد  أنه  ي��روى 
ك��اب��ل، ق���ال له  ف��ت��ح لبعض ق���رى  ف��ي��ه 
قرية  فتح  »وسّرك   : الرضا اإلمام 
امل��أم��ون:»أو  فقال  ال��ش��رك؟«.  قرى  من 
»اتق   : فقال س��رور«.  ذلك  في  ليس 
الله  والك  وما    محمد أمة  في  الله 
قد  فإنك  ب��ه،  وخصك  األم��ر  ه��ذا  م��ن 
ذلك  وف��وض��ت  املسلمن،  أم��ور  ضيعت 
حكم  بغير  فيهم  يحكم  غ��ي��رك،  ال��ى 
وتركت  البالد،  هذه  في  وقعدت  الله، 
ب��ي��ت ال��ه��ج��رة، وم��ه��ب��ط ال��وح��ي، وإن 
دون��ك،  ُيظلمون  واألن��ص��ار  املهاجرين 
ذم��ة،  وال  إال  م��ؤم��ن  ف��ي  ي��رق��ب��ون  وال 
فيه  يتعب  ده��ر  املظلوم  على  وي��أت��ي 
يجد  ف��ال  نفقته،  عنه  ويعجز  نفسه 
إليك،  يصل  وال  حاله  إليه  يشكو  من 
فقال  املسلمن«.  أم��ور  ف��ي  الله  فاتق 
قال  ت���رى؟«.  فما  سيدي  امل��أم��ون:»ي��ا 
من  تخرج  أن  »أرى   : الرضا اإلم��ام 
آبائك  موضع  الى  وتتحول  البالد  هذه 

وأجدادك وتنظر في أمور املسلمن«.
واليوم: كم »جهاد« يعده »مؤمنون« 
أو  طيش  أو  فتنة  إال  ليس  وهو  لله  أنه 
زخرفت  ضاللة  و»ك��م  انهيار،  ب��داي��ة 
 : الشيرازي املرجع  يقول  بآية«؟! 
وما  ال��ب��دع  م��ن  لكثير  منشأ  »التمويه 
بن  ص��راع��ات  م��ن   - ال��ي��وم   - نشهده 
من  ال���ص���راع  أط����راف  وإن  امل��ؤم��ن��ن، 
وال  ي��ع��م��ل��ون،  م��ا  يعلمون  ال  امل��ؤم��ن��ن 
بأنه  لهم  زين  بل  عصيان،  أنه  يعلمون 

حق وهو باطل محض«.



الكلم الطيب

 �لي الر�س كلم�ت الإم�م م
  ــع الناس، ورفع احلمد لله الــذي حفظ منا ما ضيّ

ــا علــى منابــر الكفر  عنّ منا مــا وضعــوه، حتــى لقــد لُ
ذلــت األموال في  تمــت فضائلنــا، وبُ ثمانــني عاماً، وكُ
الكــذب علينا، واللــه  يأبى لنــا إال أن يعلــي ذكرنا 
ويبني فضلنــا، واللــه ما هــذا بنــا، وإمنا هو برســول 
اللــه  وقرابتنا منــه، حتى صــار أمرنا ومــا نروي 

عنه  أنه سيكون أعظم آياته ودالالت نبوته.
  ال يتم عقــل امرئ مســلم حتــى تكون فيه عشــر

خصــال: اخليــر منــه مأمــول، والشــر منــه مأمــون، 
يســتكثر قليل اخلير من غيره، ويســتقل كثير اخلير 
من نفســه، ال يســأم من طلب احلوائج إليــه، وال ميل 
مــن طلــب العلــم طــول دهــره، الفقر فــي اللــه أحب 
إليــه من الغنــى، والذل فــي اللــه أحب إليه مــن العز 
فــي عــدوه، واخلمــول أشــهى إليــه مــن الشــهرة. ثم 

قال : العاشــرة وما العاشــرة؟!. قيل له: ما هي؟ 
قال : ال يرى أحداً إال قال: هو خير مني وأتقى. 
إمنا الناس رجالن، رجل خير منه وأتقى، ورجل شــر 
منه وأدنى، فإذا لقى الذي شــر منه وأدنى، قال: لعل 
خير هــذا باطــن وهو خيــر لــه، وخيري ظاهــر وهو 
شــر لي، وإذا رأى الذي هــو خير منه وأتقــى تواضع 
له ليلحق به، فــإذا فعل ذلك فقد عــال مجده، وطاب 

خيره، وحسن ذكره، وساد أهل زمانه.
  التــوكل درجــات: منها أن تثــق به في أمــرك كله

فيما فعل بــك، فما فعــل بك كنــت راضيــاً وتعلم أنه 
لم يألك خيراً ونظراً، وتعلــم أن احلكم في ذلك له، 
فتــوكل عليه بتفويض ذلــك إليه. ومــن ذلك اإلميان 
بغيوب الله التــي لم يحــط علمك بها فوكلــت علمها 

إليه والى أمنائه عليها، ووثقت به فيها وفي غيرها.
  ــنْ لــم تكن فيــه فــال ترجوه لشــيء من خمس، مَ

نْ لــم تعرف الوثاقة فــي أرومته،  الدنيا واآلخرة، مَ
والكرم في طباعه، والرصانــة في خلقه، والنبل في 

نفسه، واخملافة لربه.
  إن لله عباداً في األرض يسعون في حوائج الناس

ــنْ أدخل علــى مؤمن  هم اآلمنــون يــوم القيامــة، ومَ
ح الله قلبه يوم القيامة. سروراً فرَّ

  كلمــا أحــدث العبــاد مــن الذنــوب مــا لــم يكونوا
يعملون أحدث لهم من البالء ما لم يكونوا يعرفون.

  يقــول: أنــا  أحســنوا الظــن باللــه، فــإن اللــه
عند ظــن عبــدي املؤمــن بــي، إن خيــراً فخيــراً، وإن 

شراً فشراً.
  إن للقلوب إقبــاالً وإدبــاراً ونشــاطاً وفتــوراً، فإذا

وملــت،  كلــت  أدبــرت  وإذا  وفهمــت،  بصــرت  أقبلــت 
فخذوهــا عنــد إقبالهــا ونشــاطها، واتركوهــا عنــد 

إدبارها وفتورها.
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نوافذ

أصدر عدد من كبار علم��اء الديانتن 
املس��يحية واليهودية بيانًا مشتركًا نددوا 
فيه باعت��زامِ الق��س جونز إحراق نس��خ 
من القرآن الك��رمي في الذكرى التاس��عة 
لهجمات ٩/11 اإلرهابي��ة. وخالل مؤمتر 
صحاف��ي مش��ترك عق��دوه في واش��نطن 
مس��تاؤون  ديني��ن  كق��ادة  »إنن��ا  أك��دوا: 
له��ذا االزدراء لكت��اب مقدس س��اهم على 
مدى قروٍن عدي��دة في صياغ��ة كثير من 
الثقافات التي عرفها عاملنا، وما زال حتى 
اآلن يوفر الطمأنينة الروحية ألكثر من 
مليار مس��لم اليوم«. وجاء في البيان:»إن 
التهدي��د بإح��راقِ الق��رآن الك��رمي ميثل 
اعت��داء س��افرًا يس��تحق أق��وى درج��ات 
الذي��ن  الن��اس  كل  ��ل  بَ قِ م��ن  التندي��د 
تمس��كون باألخالقِ احلميدة في احلياة  يَ
قدوا  العامة، ويريدون تكرمي ذكرى من فَ
أرواحهم في احلادي عش��ر من سبتمبر«. 
واألجمل في البيان أن دع��ا إلى التصدي 
له��ذه الظاه��رة بق��وة: »إن الصمت ليس 
الروحي��ن  الق��ادة  أم��ام  ولي��س  خي��ارًا، 
خي��ار س��وى اتخ��اذ موق��ف ق��وي لتلبية 
أس��مى مبادئ عقائدهم اخملتلف��ة«. وقال 
س��كرتير مجل��س الكنائ��س العاملي:»على 
الزعم��اء الديني��ن الذين ميتلك��ون دورا 
فريدًا ومس��ؤولية أخالقية أن يسعوا من 
أجل املصاحل��ة وتضمي��د اجل��راح داخل 
مجتمعاته��م وب��ن الطوائ��ف الديني��ة«. 
كم��ا ح��ذرت وس��ائل إع��الم غربي��ة م��ن 
مغبة املضي في مب��ادرة إحراق املصاحف 
ف� »لقد علمن��ا تاريخنا أن إح��راق الكتب 
تبعه في غال��ب األوقات إحراق البش��ر«. 
وأش��ارت الى أن��ه »ليس من الس��هل تصور 
وإن  الق��رآن،  بإح��راق  أح��د  يق��وم  أن 
القس جونز يتمتع بغطاء نظ��ام قانوني، 
ورمبا يش��عر الكثير من الناس بأن حرية 

التعبير باتت أوسع مما ينبغي!«.
مع كل قبح نية القس جون��ز فإنه قد 
تراجع عم��ا أراد اإلق��دام علي��ه، ويكفي 
قول ابنت��ه: »إن وال��دي فقد عقل��ه وإنه 
بحاجة الى مس��اعدة«. لكن تبق��ى إدانة 
نية حرق نسخ من القرآن أو فعل ذلك أمر 
ل��ه ضرورته. وف��ي الوق��ت نفس��ه ينبغي 
للمؤمن��ن واملؤمن��ات إدانة كل م��ن يوجه 
إهانة ال��ى مقدس��ات املس��لمن، فليس من 
اإلميان االنتقائية في اإلدانة فيدان هذا 

ويتغاض��ى ع��ن ذاك، وكأنه أم��ر مزاجي، 
وأخالقي��ة،  ديني��ة  مس��ؤولية  ولي��س 
كل  باجت��اه  تنطل��ق  أن  يج��ب  فاإلدان��ة 
م��ن يعت��دي عل��ى حرم��ات اإلس��الم، وال 
تأخذ أح��دًا ف��ي الله لوم��ة الئ��م. يقول 
الكت��اب  ببع��ض  الله :{أَفتؤمن��ون 
بعض فما جزاء من يفعل ذلك  وتكفرون بِ
منك��م إال خ��زي في احلي��اة الدني��ا ويوم 
القيامة يردون إلَى أَش��د العذاب وما الله 

افل عما تعملون}. غَ بِ
في إطار مس��ؤوليتنا في احلفاظ على 
حرم��ات اإلس��الم، ف��إن اإلدان��ة األكث��ر 
أهمية ه��ي الت��ي تدين م��ن يتج��اوز على 
 ، الق��رآن الك��رمي والرس��ول األعظم
ويرت��ب - بذلك التج��اوز - أث��رًا فقهيًا أو 
فكري��ًا أو عملي��ًا أو تاريخيًا عن��د مالين 
املس��لمن ملكانته الدينية. حيث إن القس 
جونز ليس له أثر وتأثير على املس��لمن، 
ف��إن جتاوزات��ه ترت��د علي��ه، لك��ن األمر 
يختلف كثي��رًا مع من يقدم نفس��ه )إمامًا 
في احلدي��ث(، ويعتب��ره مالين املس��لمن 
اجله��اد(،  )كت��اب  ف��ي  فيذك��ر  كذل��ك، 
حديث الصعب ب��ن جثامة، ق��ال: »مّر بي 
النبي  باألب��واء أو بوّدان، وس��ئل عن 
أهل الدار يبيت��ون من املش��ركن، فيصاب 
من نس��ائهم وذراريهم؟. قال: هم منهم«. 
ويب��ن احلدي��ث - بوض��وح - ج��واز قت��ل 
النساء والصبيان في الغزوات واحلروب، 
بينم��ا يتح��دث اإلم��ام الص��ادق  عن 
بع��ث  إذا  الل��ه  رس��ول  »كان   : ج��ده
س��رية دعا بأميرها فأجلس��ه إلى جنبه، 
وأجل��س أصحاب��ه ب��ن يدي��ه، ث��م قال: 
سيروا بس��م الله وبالله وفي س��بيل الله 
وال  تغ��دروا،  ال  الل��ه،  رس��ول  مل��ة  وعل��ى 
ش��جرة  تقطع��وا  وال  متثل��وا،  وال  تغل��وا، 
إال أن تضط��روا إليه��ا، وال تقتل��وا ش��يخًا 
فانيًا وال صبي��ًا وال امرأة، وأمي��ا رجل من 
أدن��ى املس��لمن وأفضله��م نظر إل��ى أحد 
من املش��ركن فهو ج��ار حتى يس��مع كالم 
الله، فإذا س��مع كالم الله  فإن تبعكم 
فأخوكم ف��ي دينكم، وإنْ أبى فاس��تعينوا 

بالله عليه، وأبلغوه مأمنه«!.
الق��رآن(  فضائ��ل  )كت��اب  ف��ي  وج��اء 
أن��ه: »س��مع النب��ي  قارئ��ًا يق��رأ م��ن 
اللي��ل ف��ي املس��جد، فق��ال: يرحم��ه الله 
لق��د أذكرن��ي ك��ذا وك��ذا آي��ة، أس��قطتها 

من س��ورة ك��ذا وك��ذا«. وف��ي هذا إس��اءة 
واضحة حت��اول هد ثوابت في اإلس��الم، 
حيث يظه��ر احلديث أن أحده��م قد ذّكر 
الرس��ول األك��رم  بآي��ة قد أس��قطها 
من س��ورة ل��م ُيذك��ر اس��مها )ك��ذا(. فلم 
يهتم )إم��ام احلدي��ث( بأحادي��ث أوردها 
ه��و )ف��ي صحيح��ه( ب��أن جبري��ل وحده 
  األعظ��م الرس��ول  يراج��ع  م��ن  كان 
ويذك��ره بالق��رآن الك��رمي، كم��ا أن��ه ل��م 
يهتم بإس��قاط آي��ة م��ن الذك��ر احلكيم، 
ولق��د أوج��د باب��ًا حيث ل��م ير بأس��ًا بأن 
يس��مي س��ورة في القرآن بكذا وك��ذا، وال 
يدري أح��د ما ال��ذي تعني��ه عب��ارة »كذا 
أن  ينق��ل  أن  ه��ذا  م��ن  واألكث��ر  وك��ذا«. 
ع��ددًا م��ن األحادي��ث تب��ن أن آي��ات م��ن 
القرآن الكرمي قد نس��ي بعضها الرس��ول 
األك��رم  وذّكره��ا بها أح��د أصحابه. 
والل��ه يقول ف��ي محك��م كتاب��ه الكرمي: 
»ال حتّرك به لس��انك لتعجل به إن علينا 
ع قرآنه  اتبِ رأن��اه فَ جمع��ه وقرآنه ف��إِذا قَ
ث��م إِن علَين��ا بيان��ه«. وق��د ب��ن اإلم��ام 
ه��ذه  مضام��ن    الراح��ل الش��يرازي 
)تقري��ب  تفس��يره  ف��ي  الكرمي��ة  اآلي��ة 
القرآن الى األذه��ان( بالق��ول: )قال ابن 
عباس: كان النب��ي إذا نزل علي��ه القرآن 
عجل بتحريك لسانه حلبه إياه وحرصه 
عل��ى أخ��ذه وضبط��ه مخاف��ة أن ينس��اه، 
ونحوه نق��ل عن س��عيد بن جبي��ر. أقول: 
أثن��اء    من��ه كان  العم��ل  ه��ذا  ولع��ل 
ه��ذه الس��ورة، ول��ذا ج��اء ه��ذا التوجيه 
ف��ي األثن��اء )ال حت��رك( ي��ا رس��ول الل��ه 
)ب��ه( أي بالق��رآن )لس��انك( ب��أن تق��رأه 
كلمة كلمة مبج��رد ق��راءة جبرئيل قبل 
أن يت��م الوحي )لتعج��ل ب��ه( أي لتأخذه 
على عجلة مخاف��ة أن تنس��اه.{إن علينا 
جمعه} أن جنمع��ه ونؤلف��ه »وقرآنه« أي 
أن نق��رأه عليك(. وه��ذا تأكي��د أن خامت 
األنبي��اء  ال ينس��ى آي��ات م��ن الق��رآن 
بقت��ل  يرض��ى  ال    أن��ه كم��ا  الك��رمي، 
األطف��ال والنس��اء، وه��ذا يخال��ف متامًا 
ما ورد ف��ي كتاب )إم��ام احلدي��ث( والذي 
يتعبد ب��ه مالين املس��لمن، ف��أي صحيح 

صحيح، وأي إمام يتبع؟!.
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إدانة.. وتساؤل!!

  مــا إن كشــف القــس تيــري جونــز عن
نيته حرق نســخ مــن القرآن الكــرمي حتى 
وقف العالم منــدداًً، وقــد أدى هذا املوقف 
العاملــي املســتنكر الــى إعــالن ذلــك القس 
تراجعه عن عمل أنذر بردود أفعال دموية 
مــن قبــل «املتطرفــني» الذيــن ســيجعلونه 
مبرراً ملهاجمة أتبــاع الديانتني املســيحية 
واليهوديــة. وقد حــذر بيان مكتــب املرجع 
إلــى  «اإلســاءة  أن  مــن    الشــيرازي
املقدســات  لــكل  إهانــة  الكــرمي  القــرآن 
القــرآن  علــى  التطــاول  وإن  الســماوية، 
خشــى أن  الكرمي هو بدايــة ظلم كبير يُ
حتــرق ذيولــه الرطــب واليابــس، فعلــى 
النفــوذ  أصحــاب  خاصــة   - احلكومــات 
العاملــي الواســع - حتويــط هــذه الفتنــة 
النكــراء قبل أن تســري آثارها الســلبية 

على اجلميع».
  أزمــان فــي  للحــرق  القــرآن  تعــرض 

مختلفــة، وكان لـ «املســلمني» حصة كبيرة 
في ذلك، وشهد هذا العصر أعماالً مماثلة، 
فبعد ســقوط نظام طالبان عثرت وســائل 
إعالم على خمسني فتاة مســلمة مجردات 
«اجملاهــدون»  بهــن  ألقــى  مالبســهن  مــن 
فــي ســجن علــى مئــات النســخ مــن القرآن 
والــذي  الروافــض  مــن  «أنهــن  بذريعــة 
حتتهــن قرآنهن»! وقــد أبلــى «اجملاهدون» 
في العــراق بــالء كبيــراًً حيث لــم يتركوا 
شــيئاً إال ونالوه بتدمير أو حــرق، ففجروا 
مئات احلســينيات للشيعة ومساجد للسنة 
وكنائــس املســيحيني، وأحرقوا معهــا آالفاً 
من نسخ القرآن، وقتلوا اآلالف من حفظته 
وقرائــه بذريعــة «مقاومة احملتــل»، فضالً 
عــن اعتــداءات مشــابهة وقعت فــي بلدان 
أخرى، وقــد أرّخــت كتــب التاريخ مــا فعله 
سمى بـ «خليفة املســلمني» الذي مزق  نْ يُ مَ

القرآن ورماه منشداً:
عنيـــــــد  جــبــار  ــل  ك ــد  ــوع أت

عنيـــــــد جــبــار  ذاك  ــا  أن فها 
حشر  ــوم  ي ــك  رب جئت  مــا  إذا 

الوليــــد مزقني  رب  يــا  فقل 
  وبالرغم مــن رؤية البعــض أن احلملة

ضد القــس جونــز أعطــت ملغمور حضــوراً 
إعالمياًً، فــإن تلــك احلملة أكــدت ضرورة 
أثــارت  كمــا  النــاس،  مقدســات  احتــرام 
فــي مفهــوم احلريــة وعالقتــه  «اجلــدل» 
باألمــن األهلــي والعاملــي، كمــا أن احلــدث 
وتداعياته دلّ على ما أشــار إليه ســماحة 
آيــة اللــه الســيد مرتضــى الشــيرازي في 
خطبــة العيــد حيــث قال:«عندمــا يدعو 
شــخص بعــض اجلهلــة مــن أمثالــه إلــى 
حرق نســخ مــن القــرآن الكرمي، يكشــف 

لــم نتصــد  أننــي وماليــني مــن املســلمني 
جيداً للدفاع عن حرمات الدين». ويكشف 
أيضــاً عــن أننا لــم نعــرض صــورة القرآن 

احلقيقية للعالم!.
  لقد تســاءل باحثون عــن تفاقم حالة

تناقض حتتل عقول كثير من املســلمني في 
قراءتهــم للتاريــخ واألحداث، فأيــن إدانة 
املســلمني الذين أدانوا القس جونز لـ«فاحت 
إســالمي» أبــاد (بنــي جذميــة) ثــم قتــل 
الصحابي مالك بــن نويرة؟!. وملــاذا القفز 
على حدث عاشــوراء الدامــي، وكأن القتل 
الــذي طــال آخر ابــن بنــت نبي علــى وجه 
األرض ومعــه أهله وأصحابه، وأســر بنات 
بيت النبوة وســيدات املســلمني واملســلمات 
ليس باألمــر اجللل واجلــرم العظيم؟! بل 
هناك من «الفقهاء» من يرى أن: «احلسني 
يتحاشــى  وملــاذا  جــده»!  بســيف  قتــل 
مســلمون التنديــد بـــ «كســرى العــرب»؟! 
وهناك مــن يترضى عليه، وقــد قاتل إمام 
املتقــني علي بن أبــي طالب  فــي صفني، 
وخلّف لألمة ســفاحاً يدعــى (يزيداً) قتل 
ريحانة رســول الله ، واســتباح جيشــه 
ســاكنيها،  أمــوال  فنهــب  املنــورة،  املدينــة 
واغتصب ألف فتاة مسلمة، وضرب الكعبة 
باملنجنيــق والنــار؟! وأيــن إدانة املســلمني 
الدولــة  علــى  انقــض  إســالمي»  لـ«محــرر 
الفاطمية فصبغ النيــل بأحمر دماء أتباع 
علمائهــم  مــداد  وأزرق   ، البيــت أهــل 

وكتبهم ومنها القرآن الكرمي؟! 
  إن اســتطالع التاريــخ ليــس ركونــاً الى

لــه  حلاضــر  تهميشــاً  أو  قدميــة  مغــارة 
يتصــل  فاحلاضــر  ومقتضياتــه،  ظروفــه 
بالتاريــخ عبــر مشــتركات فينعكــس علــى 
حياتنــا اليــوم، وقــد يؤثــر في مســتقبلنا 
غــداً، وإال كيــف نفهم عــدم إدانــة ماليني 
البــالد  ودمــر  العبــاد  قتــل  ملــن  املســلمني 
احلجــاج  كـــ:  القــرآن  حرمــات  وانتهــك 
وهارون واملتوكل، وصــوالً الى صدام الذي 
ضرب املدنيني بأســلحة كيمياوية، وخلف 
علــى  توزعــت  اجلماعيــة،  املقابــر  مئــات 
جنوب العــراق وشــماله! وموقــف البعض 
من جرائــم الذبــاح الزرقاوي، مــع أن تلك 
اجلرائم دفعت حتى شــيخ اإلرهابيني ابن 
الدن الــى مناقشــته بشــأن عدم شــرعية 
وعنــد  العــراق.  فــي  «جهــاده»  منهجيــة 
هالك الزرقاوي أقيمــت مجالس الفاحتة 
علــى روحــه اخلبيثــة فــي أكثــر مــن بلــد، 
وقــد  «إســالمية»  حــركات  لــه  وترحمــت 
تبــرأ منه بعــض مشــايخه! فأي ديــن هذا 
الذي يجعــل الذبــاح مجاهداً؟ ألم يســمع 

املسلمون بخليفة كل املسلمني علي بن أبي 
ف احلــق  عــرَ طالــب  وهــو يقــول: «ال يُ
بالرجــال، اعرف احلــق تعرف أهلــه»؟!. 
والســؤال األهم: ملاذا يندد املســلم بظلم 
غيــره لــه، ويتجاهــل ظلــم أخيــه املســلم 
لــه، ويــرى القشــة التــي فــي عــني غيــره، 
وال يرى اخلشــبة التي فــي عينــه؟! وملاذا 
احلقيقــة،  جتاهــل  فــي  االستســهال  هــذا 
واللجــوء الــى التكفيــر والتخوين وســفك 
الدمــاء والدمــار؟! يشــير بليز باســكال(*) 
الى دوافع اختالل توازن الفرد واجلماعة 
الــى حــد يتحــول الــى كائــن (متناقــض) 
يكره احلقيقــة بل (مدمــر) فحينمــا يرى 
«الفرد» أن قيمه تتنافر مع قيم اآلخرين 
جتلــب  أخطــاءه  وأن  بســالم،  املتعايشــني 
لــه كراهيــة النــاس واحتقارهــم يقــع في 
حرج نتيجة هــذا التناقض الذي يعيشــه 
فـ«يولد لديه أســوأ النزعات اإلجرامية 
التــي ميكــن تخيلهــا، ذلــك أنــه يبــدأ في 
كره احلقيقة التي تدينه وتريه عيبه». 
وكما يبني الشــاطبي - باألمــس - ألتباعه 
أنهــم  الناجيــة»  «الفرقــة  باعتبارهــم 
«مأمورون بعــداوة أهل البدع والتشــريد 
بهم والتنكيل مبــن انحاش إلــى جهتهم» 
أحــد  وحشــية   - اليــوم   - عليــه  يتفــوق 
اجلزائــر  فــي  املســلح)  اجلهــاد  (جماعــة 
فيفتي: «أحق الناس باملال اجملاهدون في 
سبيل الله حتى تتحقق الكفاية ولو مات 

ع». الرضع واألطفال واجليّ
والطبيعـــة  > الرياضيـــات  علمـــاء  أشـــهر  أحـــد 

والهندســـة، وعلى إثر حادث جنا منه حتول الى 
دراسة الدين، وكتب فيه مقاالت.

٭ إصدار: مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد: لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي

٭ توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج: موقع اإلمام الشيرازي

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

www.ajowbeh.com على العنوان التالي:   

الرجل شرار قومه خيراً من خيار  أن يرى  التي يأثم صاحبها،  «العصبية   : العابدين يقول اإلمام زين 
قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعني قومه على الظلم».

لــم نتصــد  أننــي وماليــني مــن املســلمني 
». ويكشف 
أيضــاً عــن أننا لــم نعــرض صــورة القرآن 
». ويكشف 
أيضــاً عــن أننا لــم نعــرض صــورة القرآن 
». ويكشف 

لقد تســاءل باحثون عــن تفاقم حالة 
تناقض حتتل عقول كثير من املســلمني في 
قراءتهــم للتاريــخ واألحداث، فأيــن إدانة 
تناقض حتتل عقول كثير من املســلمني في 
قراءتهــم للتاريــخ واألحداث، فأيــن إدانة 
تناقض حتتل عقول كثير من املســلمني في 
فاحت 
) ثــم قتــل 
الصحابي مالك بــن نويرة؟!. وملــاذا القفز 
على حدث عاشــوراء الدامــي، وكأن القتل 
الصحابي مالك بــن نويرة؟!. وملــاذا القفز 
على حدث عاشــوراء الدامــي، وكأن القتل 
الصحابي مالك بــن نويرة؟!. وملــاذا القفز 
الــذي طــال آخر ابــن بنــت نبي علــى وجه 
األرض ومعــه أهله وأصحابه، وأســر بنات 
الــذي طــال آخر ابــن بنــت نبي علــى وجه 
األرض ومعــه أهله وأصحابه، وأســر بنات 
الــذي طــال آخر ابــن بنــت نبي علــى وجه 
بيت النبوة وســيدات املســلمني واملســلمات 
ليس باألمــر اجللل واجلــرم العظيم؟! بل 
احلسني 
يتحاشــى  وملــاذا  املسلمون بخليفة كل املسلمني علي بن أبي »! 

السالم  نشر  ال��ى  اإلس��الم  يدعو 
ال��ن��زاع بن  وان��ت��زاع فتيل  ال��ع��ال��م،  ف��ي 
احل��رب،  ال��ى  يدعو  ما  واجتثاث  الناس، 
العدو  ك��ان  وإنْ  ال��ه��دن��ة  ال��ى  وال��ل��ج��وء 
يدعو إليها مخادعة، والدعوة الى احملبة 
حيث  الطائفية  الفنت  واجتناب  والوئام، 
لكل  باإلخفاق  ب��اءت  أنها  التاريخ  أثبت 
األط����راف، وه���درت ال��ط��اق��ات، وه��ددت 

القيم واإلنسان واحلياة.
املرجع الديني

السيد صادق احلسيني الشيرازي

السالم  نشر  ال��ى  اإلس��الم  يدعو 


