

قد ال يكــون جديــداً احلديث عــن إهمال 
اإلعالم العربي واإلسالمي لشعائر عاشوراء 
التي تقام ســنوياً في أكثر من ســتني بلداً في 
العالــم، وبتجمعــات بشــرية مليونيــة، ففــي 
املاضــي وصــل عــدد  للعــام  األربعــني  زيــارة 
الزائرين فــي كربالء الى أربعة عشــر مليون 
زائر، فضالً عن التفــرد النوعي لهذه الزيارة، 
األطفــال  ومعهــم   - املؤمنــون  يتوافــد  حيــث 
والنســاء والشــيوخ والعجائز وحتى املرضى 
الى كربــالء - مشــياً علــى األقــدام، قاطعني 
مئــات الكيلومترات، كل هــذه املاليني ال تلفت 
اهتمــام جل اإلعــالم العربي. وهــذا ال يعني 
أن وســائل اإلعالم األخــرى تتعامــل مبهنية 
مــع حــدث عظيــم بحشــده، وعفــوي بأدائه، 
ونبــذ  والرذيلــة،  الظلــم  رفــض  وعنوانــه 

الفنت واالقتتال.
وســائل اإلعــالم التــي «تتنــازل» وتنقــل 
خبراً عن مراســيم عاشــوراء عادة ما تزوده 
ويكــون  (تســطيح)،  أو  (تزويــر)  بألغــام 
التسطيح بأن الشــيعة يخرجون الى الشوارع 
فــي ذكــرى عاشــوراء وحســب، دون اإلشــارة 
  الــى أن املقتــول ظلمــاً هــو ســبط النبــي
الــذي تخــرج هــذه املاليني حلبــه ومــن أجل 
إمتام حتقيق أهدافــه، وكأنها تعرف أن األمة 
مستأنســة بجهلها، فهي ال تتطرق الى أسباب 
حدث مــروع أقبر أمــة أمية الباغيــة، ونهض 
عزائــم  فيهــا    فابتعــث اإلســالم،  بأمــة 
التغييــر واإلصــالح، أمــا التزوير الــذي يلجأ 
إليه ذلك اإلعالم، فيظهر مــن خالل تقليص 
كربــالء،  الــى  الزائريــن  لعــدد   - مفضــوح   -
واإلشــارة الى إقامة الشــعائر احلسينية في 

بلدين أو ثالثة فقط.
وفــي الوقــت الــذي نقلــت (مباشــرة مــن 
كربــالء) القنوات املســيحية العراقية، وهذا 
ليــس جديــداً، وقائــع الشــعائر احلســينية، 
وقدمت برامــج تتحدث عــن واقعــة كربالء، 
البد من اإلشــارة الــى إهمال قنوات شــيعية، 
وهــذا ليس جديــداً، للنقل املباشــر للشــعائر 
احلســينية التــي تقــام فــي كربالء فــي يوم 
العاشــر وخاصــة (ركضــة طويريــج) لتقدم 
برامج سياســية أو ثقافيــة، بالرغــم من أنه 
فــي حينهــا ال أحــد يســمعهم أو يشــاهدهم، 
 ، فالقلــوب فــي كربــالء حتتضن احلســني
وال تبالــي مبفخخــات التكفيــر، وال ببرامــج 

لُواْ}. مَ لِ اعْ قُ املتقاعسني واملذبذبني. {وَ

العدد ١٥٩ السنة التاسعة عشرة/ صفر األحزان ١٤٣٢ه  /٢٠١١م
مطابقة لفتاوى المرجع الديني

 آية اهللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

احذروا من اللعب بالدين وكتمان الحق



مس  ث  ــدِ لــلــمــحْ يـــجـــوز  هـــل  س: 

ترجمة القرآن الكرمي؟
فــرض  فــي   - املــسّ  يجــوز  نعــم،  ج: 
بأيــة  اجلاللــة  لفــظ  إالّ   - الســؤال 

لغة كانت.


يعرفون  ال  الــنــاس  مــن  كثير  س: 
ــــارة، وبــعــض  ــــه ــــط ــــام ال ــــك ــــل أح ك
حكم  ــا  ــم ف بـــهـــا،  يـــبـــالـــون  ال  مــنــهــم 
أعــمــالــهــم وهـــم يـــرتـــادون اجملــالــس 
من  ونحوها  واحلسينيات  واملساجد 

اجملالس العامة؟
ج: أعمالهــم محكومــة بالصحة، وهم 
محكومــون بالطهارة مــا لم يحصــل العلم 

واليقني بالنجاسة.


وكان  واجــبــاً،  غسالً  اغتسلت  س: 
ضماد  مــن  الصــقــة  آثـــار  الــبــدن  على 
متاماً،  زالــت  بأنها  أظن  وكنت  ونحوه، 
بعد  لها  ــر  أث بــوجــود  تفاجأت  ولــكــن 
الغسل  حكم  مــا  أيـــام،  بضعة  مضي 

والصالة في هذه املدة؟
ج: إذا كان أثر الضمــاد ونحوه بصورة 
حتمل معه وصــول املاء حتته، فال شــيء  يُ
حتمل معه  عليه، وأمــا إذا كان بصــورة ال يُ
ذلــك، فيجب إزالــة الالصق وإيصــال املاء 
ثــم  ســل،  الغُ إليــه، فيصــح  ســل  الغُ بنيــة 
ه في تلك األيام قبل  يتوضأ ويعيد ما صالّ

تصحيح الغسل.


كــان  إذا  ــالة  ــص ال جتـــوز  ــل  ه س: 
ـــني الــــرجــــال والــنــســاء  ـــز ب ـــاج احل
ذلك  كــان  لو  ومــاذا  زجاجياً؟  جـــداراً 

قضية عظمى
لو كانت الشعائر والقضية احلسينية متحى بالقوة حملاها الطغاة أمثال: هارون 
  واملتوكل، وحملاها النظام البائد في العراق الذي حارب شــعائر اإلمام احلســني
بوا من أجل الشــعائر احلسينية،  ذّ ثالثني عاماً، والله يعلم كم عدد الذين قتلوا وعُ
وكم من الدماء أريقت من أجل ذلك؟ حيث ما زالت إلى ساعتنا هذه تكتشف املقابر 
اجلماعيــة في العــراق، ومع ذلــك أين هــو نظــام الطاغيــة؟ إن العزاء علــى اإلمام 
احلسني  انتشر وينتشر في العالم كله، ففي استراليا وقبل ثالثني سنة لم تكن 
هناك حتى حســينية واحدة، أما اليوم فهناك العديد من احلسينيات، وفي أميركا 
يقام العزاء احلسيني قرب البيت األبيض، وفي روسيا يقام العزاء احلسيني قرب 
ــدرَك غورها أبــداً، فهي قضية  الكرملــني. إن قضيــة اإلمام احلســني  قضية ال يُ

. واملعصومون  عظمى واستثنائية ال يعلم أسرارها وعظمتها إالّ الله



أجوبة المسائل الشرعية

يشاهد  أن  ميكن  بحيث  احلــاجــز 
فهل  شبحها،  أو  ــرأة  امل ــال  ــيَ خَ منه 

جتوز الصالة؟
بــأنّ  علمــاً  الصــالة،  جتــوز  ج: 
احلاجز للنســاء ليــس واجبــاً، ويكفي 

فيه الزجاجي أيضاً.


ليلة  صـــالة  نصلي  كــيــف  س: 
إلى  إهداؤها  يصح  وهل  الوحشة؟ 

كل األموات؟
ركعتــان،  الوحشــة  صــالة  ج: 
فــي األولــى يقــرأ ســورة احلمــد وآية 
ســورة  يقــرأ  الثانيــة  وفــي  الكرســي 
ات ســورة القدر، فإذا  احلمد وعشر مرّ
ســلّم، قال: اللهم صل على محمد وآل 
محمــد، وابعث ثوابهــا إلى قبــر فالن. 
وليســمّ امليت عوضــاً عن كلمــة فالن. 
وهنــاك كيفية ثانية للصــالة مذكورة 
ث  للمحــدّ اجلنــان  مفاتيــح  كتــاب  فــي 
ــي. وقد جــاء فــي ثوابهــا أن الله  القمّ
يبعث مــن ســاعته ألــف ملك إلــى قبر 
امليت، مــع كل ملك ثوب وحلّة، ويوســع 
في قبــره مــن الضيــق إلــى يــوم ينفخ 
فــي الصــور، ويعطــى املصلّــي بعــدد ما 
طلعت عليه الشــمس حســنات، وترفع 
له أربعــون درجــة. ويصلــى لــكلّ ميّت 
في ليلــة موتــه هــذه الصــالة، ويجوز 
أن يصليها ويهدي ثوابهــا إلى أكثر من 
واحد مــن األمــوات، وإلى كل مــن مات 

تلك الليلة.


ــون  ــن ــؤم كــثــيــراً مـــا يــبــتــلــى امل
بحضور  املــشــرفــة  املــــــزارات  فـــي 
فهنا  الـــواجـــبـــة،  الـــصـــالة  وقــــت 

بعض املسائل:
صــالة  أفـــضـــل  أيــهــمــا  س١: 
أو  املقدس،  املشهد  خارج  اجلماعة 

الصالة فرادى داخل املشهد؟
توفــر  مــع  اجلماعــة  ج١: 

شروطها أفضل.

س٢: لو أقيمت اجلماعة داخل 
معرفة  املشهد، هل يكفي لالقتداء 
لم  وإن  فقط  اجلماعة  إمــام  اسم 

يعلم بحاله؟
صحــة  فــي  املــالك  ليــس  ج٢: 
بــل  اإلمــام،  اســم  معرفــة  االقتــداء 
املالك إحــراز عدالتــه، ويكفي حســن 

اً عنها. الظاهر الكاشف ظنّ
صلى  مــن  تكليف  هــو  مــا  س٣: 
  املعصوم قــبــر  عــلــى  مــتــقــدمــاً 

غفلة، وانتبه أثناء الصالة؟
وإالّ  أمكنــه،  إن  فــوراً  ــر  يتأخّ ج٣: 

بطلت صالته.
س٤: ما احلكم لو صلى متقدماً 
بعد  انتبه  ثم  املعصوم،  قبر  على 

إمتام الصالة؟
فــرض  فــي   - عليــه  شــيء  ال  ج٤: 

السؤال -.
عن  الـــصـــالة  حــكــم  مـــا  س٥: 
له  مساوياً  يــســاره  أو  القبر  ميــني 
بــدون  قريبة  أو  بعيدة  مبسافة 

وجود حائل؟
ج٥: األحــوط وجوبــاً أن ال يصلّي 
مســاوياً لقبــر املعصــوم  مــع عــدم 

احلائل املانع، الرافع لسوء األدب.


التخيير  حـــدود  هــي  مــا  س١: 
للمسافر  ـــــام)  واإلمت الــقــصــر  (بـــني 
ــر اإلمــــام  ــب ــد ق ــن فـــي الـــصـــالة ع

احلسني ؟
ج١: كل كربالء املقدسة.

التخيير  حـــدود  هــي  مــا  س٢: 
للمسافر  ـــــام)  واإلمت الــقــصــر  (بـــني 
حكم  وهــل  الــكــوفــة؟  مسجد  فــي 

التخيير يشمل مسجد السهلة؟
عــدّ  واذا  الكوفــة،  بلــدة  كل  ج٢: 
شــمله  الكوفــة  مــن  الســهلة  مســجد 

التخيير، وإالّ فال.

وقائع ومستقبل

محرم  شهر  وفــي  عــام،  كل  في  كما 
متطرفني  قبل  من  اعــتــداءات  احلــرام، 
دول،  في  احلسينية  العزاء  مواكب  على 
أخــرى،  دول  في  وتضييق  رسمي  ومنع 
تزامنت  والتضييقات  التجاوزات  وهذه 
مع تفجيرات انتحارية ضد الشيعة في 
القبض  وإلقاء  وأفغانستان،  باكستان 
كانت  اإلرهابية  الشبكات  عشرات  على 
زوار  تستهدف  بعمليات  للقيام  تخطط 
الــعــزاء  ومــجــالــس    احلسني ـــام  اإلم

في العراق.
هذه الوقائع تشير الى سقوط ديني 
كبير  وانــهــيــار  للتكفيريني،  وأخــالقــي 
كان  وإن  الــعــراق،  فــي  اإلرهـــاب  يضرب 
األمر يتطلب مزيداً من احلذر واليقظة، 
ال سيما وأننا على أعتاب زيارة األربعني 
الــزائــرون  فيها  يتوافد  التي  املليونية 
مــشــيــاً عــلــى األقــــدام مبــســاحــة تــتــوزع 
زال  ومــا  كيلومتر،  وستمائة  ألــف  على 
الــعــدو الــتــكــفــيــري أكــثــر تــوحــشــاً من 
متخماً  عدواً  كان  وإن  الضارية،  السباع 
فيقوم  املــواجــهــة،  يهاب  حيث  بــاجلــنب، 
بــعــمــلــيــات انــتــحــاريــة غــــادرة بــعــد أن 
والهلوسة»،  «الكبسلة  حبوب  يتناول 
أو  عقلياً  املعوقني  تفخيخ  الى  يعمد  أو 

تفخيخ احليوانات.
النجاحات األخيرة في وأد العمليات 
 - األولــى  مراحلها  في  وهي   - اإلرهابية 
التي  االستباقية  العمليات  أهمية  تؤكد 
في  تقبع  وهــي  اإلرهـــاب  ــرؤوس  ب تطيح 
أن  تؤكد  األحداث  هذه  أن  كما  حفرها. 
«التكفير أس اإلرهاب»، وهما ينصهران 
حتكمها»  إجرامية  ظاهرة  بوتقة  في 
وتقف  «أتــبــاع»،  ولها  دينية»  مؤسسات 
فإن  وبالتالي  رسمية»،  «أجهزة  وراءها 
وقائع  تصوير  يتم  أن  ــة  ــادع اخمل مــن 
شاذة  فردية  حــاالت  إنها  على  اإلرهــاب 
الفكري،  االنــحــراف  أو  الفقر  سببها 
في  اإلرهابية  بالعمليات  قاموا  فالذين 
١١/ سبتمبر جاؤوا من عوائل لم تعرف 
حاصل  ومعظمهم  حياتها،  فــي  الفقر 
جامعات  مــن  أكــادميــيــة  ــادات  ــه ش على 
يتبناه  الــــذي  الــديــن  أن  كــمــا  كــبــرى، 
اإلرهابيون يستند الى فتاوى أئمة فقه 
وحديث، األمر الذي يدعو الى مواجهة 
وفكراً  فقهاً  واجتثاثه  مباشرة،  العدو 
املتقدمة مع  وجسداً، كما فعلت الشعوب 
الفكر النازي، وإال فإن األمر سيراوح في 
مكانه، ولن يحمل املستقبل إال مزيداً من 

الدماء واألشالء، «وقل اعملوا».



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعية


الغرب  فــي  تعيش  ـــرأة  ام س: 
رمضان  شهر  من  قضاء  عليها  كان 
ـــرات كانت  ــارك، فــي إحـــدى امل ــب امل
ــت  ــا، وعـــنـــد وق ــه ــام ــي تــقــضــي ص
حان  هل  والدتها:  سألت  الغروب 
الــوالــدة:  فقالت  ــار؟  ــط اإلف ــت  وق
ــعــم. وعــلــيــه أفـــطـــرت، ثــم عند  ن
املركز  وسؤالها  ذلــك  مــن  حتققها 
تــبــني  املـــســـجـــد  أو  االســـــالمـــــي 
ــوعــد بــأربــع  أنــهــا أفــطــرت قــبــل امل
لهذا  األذان  ــات  أوق حسب  دقائق 
أم  الــقــضــاء  عليها  فــهــل  املـــركـــز، 

صومها صحيح؟
كانــت  إذا  إال  القضــاء،  عليهــا  ج: 
الدقائــق األربــع مــن بــاب االحتيــاط 

فال قضاء.


عقاراً  ورث  شخصاً  أنَّ  لو  س١: 
ــــده، وبــعــد ســنــة مــن وفــاة  مــن وال
العقار،  ثمن  ارتفع   - مثالً   - الوالد 

ثم باعه، فهل في الزيادة خمس؟
ج١: نعم، في الزيادة اخلمس فوراً 
إن كانــت الزيــادة متحققة عنــد رأس 
ســنته اخلمســية املاضيــة، وإالّ فعنــد 

حلول رأس السنة اجلديدة.
واشتغل  الــعــقــار  ــاع  ب لــو  س٢: 
أرباح  في  فهل  التجارة،  في  بثمنه 
ـــو اشــتــرى  ــس؟ ول ــم ـــذا املــــال خ ه
ـــــره فــهــل في  ــه بــيــتــاً وأجّ ــوال ــأم ب

األجرة التي يحصل عليها خمس؟
واألجــرة  األربــاح  فــي  نعــم  ج٢: 
اخلمــس فــي مفــروض الســؤال عنــد 

حلول رأس السنة اخلمسيّة.


في  اخلـــمـــس  ــب  ــج ي ـــل  ه س: 
يولد  لــم  ــذي  ال الطفل  مشتريات 

بعد، مثل املالبس واأللعاب؟

ج: إذا كان من املتعــارف تهيئة مثل 
ذلك للطفــل، وكانت تهيئته فــي أثناء 
الســنة اخلمســية وبقــدر الشــأن فــال 

خمس فيه.


بعت  ــو  ل فيما  احلــكــم  ــا  م س: 
دوالر)  ــف  (أل قــدره  ــال  امل من  مبلغاً 
ماليني  (عــشــرة  قـــدره  مببلغ  نــقــداً 
وعند  شهر،  أجله  عــراقــي)،  ديــنــار 
حــلــول األجـــل قــال املــشــتــري: إن 
وأريـــد  الــعــمــل،  ــي  ف دوالر  األلـــف 
 ، ــانٍ ث لشهر  املعاملة  متــديــد  منك 
عراقي  ديــنــار  مليون  وســأضــيــف 
السابقة. يعني  املاليني  إلى عشرة 
بعد  مليوناً  عشر  أحــد  يسلمني 

شهر، فهل يصح البيع الثاني؟
ج: املعاملة األولى - بشــرط كونها 
عقالئيــة - صحيحــة، ولكــن املعاملــة 
الثانيــة إمنا تكــون صحيحة بشــرط 
وعقــد  األولــى  املعاملــة  البائــع  فســخ 
معاملة ثانية جديدة بحســب االتفاق 

اجلديد بعد كون املعاملة عقالئية.


شيئاً  ألحــدهــم  بـــاع  مــن  س: 
له  خــيــار  ال  أنـــه  عليه  ــرط  ــت واش
أو  عيب  أو  لغنب  الـــرد  فــي  مطلقاً 

غيره، هل البيع نافذ وال خيار؟
ج: نعــم، فإنــه إذا رضــي املشــتري 
بهــذا الشــرط وأقــدم علــى املعاملــة، 

نفذت املعاملة وسقط خيار املشتري.


الشركة  عقد  ــأن  ب يــقــال  س: 
الشريكني  من  واحــد  ولكل  جائز، 
شخص  وهناك  شــاء،  متى  فسخها 
لديه  وليس  قدمياً،  عقاراً  ميتلك 
وإنشاء  القدمي  لهدم  الكافي  املال 
فاتفق  األدوار،  متعدد  جديد  عقار 
ببناء  يقوم  أن  على  ما  شخص  مع 

استفتاءات
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º بعد يوم عاشوراء بخمس 
وعشرين يوماً كانت شهادة 
السيدة رقية بنت اإلمام 
الحسين ، حيث جيء 
بها  مع موكب السبايا 
الى الشام حيث الطاغية 
يزيد، وقد ذاقت ألوان 
العذاب في طريق طويل 
من كربالء الى دمشق.
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يجوز  فهل  ــقــدمي،  ال الــعــقــار  ــذا  ه
الـــقـــدمي فسخ  ــعــقــار  ال لــصــاحــب 
العقد قبل عملية البناء أو بعدها؟

ج: ليــس هذا عقــد شــركة، بل هو 
ولذلــك ال يجــوز  عقــد مســتقل الزم، 
إالّ   - الســؤال  فــرض  فــي   - الفســخ 
برضا الطــرف اآلخر، أو مع اشــتراط 
أحدهما أو كالهما الفسخ متى شاء، أو 

مع ظهور الغنب مثالً.


من  شــخــص  اســتــقــرض  س١: 
تكاليف  دفــع  ألجــل  قــرضــاً  آخــر 
ه  يردّ أن  على  الكلية  إلى  الدخول 
تبدلت  أن  حــدث  ثــم  ســنــة،  بعد 
ــه ولــم يدخل  ــر رأي الــظــروف وغــيّ
بهذا  يتصرف  أن  له  فهل  الكلية، 
الــقــرض فــي أمـــور أخـــرى على أن 
يعيده في املوعد املتفق عليه، رغم 
ما يدخل في النفس من أن صاحب 
الــقــرض قــد ال يــكــون راضــيــاً بأن 

يصرف في غير الدراسة؟
فــي  ذلــك  يجــوز  ج١: 

الفرض املذكور.
اإلجازة  طلب  يجب  وهل  س٢: 

بالتصرف به في غير الدراسة؟
ولكنــه  ذلــك،  األفضــل  ج٢: 

غير واجب.


فــي  ـــــات  ـــــرواي ال وردت  س: 
ـــل الــلــحــم مـــن الــبــقــر والــغــنــم  أك
حيث  من  فيه  تــرون  فما  بأنواعه، 
يكره  وهل  والكراهة؟  االستحباب 
أكل اللحم النيء؟ وإن كان، فكيف 

ترتفع الكراهة؟
بصــورة  احلــالل  اللحــم  أكل  ج: 
أيضــاً،  ومســتحب  حــالل  مطلقــة 
نعــم يكــره اإلدمــان، كمــا ويكــره أكل 

اللحم النيء.


األطعمة  تــنــاول  حكم  مــا  س: 
والتي   e120 التي حتتوي على مادة 
اخلنافس  مــن  نـــوع  مــن  تستخرج 
حيث  مــنــهــا،  جــــزء  أو  بــســحــقــهــا 
وحافظة  ملونة  كمادة  تستخدم 

في الكثير من األطعمة؟
ج: ال بأس مع االستهالك.


ماء  حلية  فــي  املــنــاط  مــا  س: 
يفترق  وهــل  وحــرمــتــه؟  الشعير 
أو  بــلــد مسلم  مــن  كـــان  ــو  ل احلـــال 
الشعير  ماء  أن  سمعنا  لقد  غيره؟ 
يحل فقط إذا ما شرب بعد إعداده 
بــوقــت قــصــيــر، ألنــــه يــصــيــر به 
فهل  أكثر،  أو  يومني  بعد  (نشيش) 

هذا صحيح؟
ج: ماء الشعير على قسمني:

العــرف  فــي  ويســمى  الفقــاع   .١
«البيــرة» فهــو جنــس وحــرام تناوله 
وبيعه وشراؤه سواء كان محتوياً على 

الكحول أم ال.
٢. ماء الشــعير الطبـــي اخلالي من 
الكحــول وهــو املأخــوذ حســب وصفة 
األطبــاء للعــالج، فهــو طاهــر وحــالل 

تناوله وبيعه وشراؤه.


لزيارة  شخصاً  استأجر  لو  س: 
كيفيتها  له  يخصص  ولم  النيابة 
يجب  مــا  أدنـــى  هــو  فما  وكميتها، 
ليكون  بــه  يــأتــي  أن  الــنــائــب  على 
جتاه  الواجب  من  عليه  ما  ى  أدَّ قد 

املنوب عنه؟
ج: يكفــي أن يأتــي بزيــارة واحدة 

وبالكيفية اخملصوصة املتعارفة.

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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º شهادة اإلمام السبط 
الحسن بن علي  بعد 
أن عانى سم معاوية بن 
أبي سفيان ألربعين يوماً، 
وقد قال : «دس إليّ 
هذا الطاغية من سقاني 
سماً وقع على كبدي، وهو 
يخرج قطعاً»، فقيل له: 
أفال تتدواى؟ قال :«قد 
سقاني مرتين وهذه 
الثالثة ال أجد لها دواء».




أكثر  مــنــذ  مــتــزوجــة  ـــا  أن س: 
رغم  بأوالد  أرزق  ولم  من٢٥سنة، 
حتى  املستمرة  احملـــاوالت  جميع 
التبني،  فكرة  لي  وخطرت  اليوم 
الناحية  مــن  إشــكــال  هــنــاك  فهل 
األمـــر  حــصــل  وإذا  ــة؟  ــي ــرع ــش ال
الــــوالدة،  حــديــث  طــفــالً  وتبنيت 
التي  األمور  هي  فما  فتاة،  لنفرض 
من  البلوغ  عند  مراعاتها  ينبغي 
جهة زوجــي وأبــي وإخــوانــي وكذا 

العكس لو كان املتبنى ذكراً؟
ــي جائز مــع احلفاظ على  ج: التبنّ
نســب الطفل وعدم ضياعــه ومراعاة 
املســائل الشــرعية (بالنســبة لكل من 
كان  إذا  نعــم  الطفــل)،  مــع  الزوجــني 
الطفل رضيعاً وكان للــزوج أو للزوجة 
أم أو أخــت ترضع طفالً لهــا وترضعه 
أيضــاً (بشــروط الرضاعــة)، فيمكــن 
حصــول احملرميــة بســبب ذلــك. علماً 
بــأن هنــاك بعــض األدعيــة واألذكار 
التــي لهــا تأثيــر كبيــر فــي احلصــول 
تعالــى،  اللــه  شــاء  إن  الذريــة  علــى 

وهي كالتالي:
االســتغفار واملداومــة علــى قــول: 
(أســتغفر الله ربي وأتوب إليــه) مائة 
، وكذلك  مرة صباحاً ومائة مرة مساءً
تــالوة هــذه اآليــة الكرميــة: (ربّ ال 
الوارثــني)،  خيــر  وأنــت  فــرداً  تذرنــي 
واألفضل أن تكون التالوة في القنوت. 
اللــه  (ســالم  الصــادق  اإلمــام  وعــن 
فليصــلِّ  الولــد  أراد  مــن  أنــه  عليــه): 
ركعتني وليقل في سجوده: (اللهم هب 
لي مــن لدنــك ذريــة طيبة إنك ســميع 
الدعــاء). ويقول فــي كل يوم ســبعني 
مــرة  وســبعني  اللــه»  «ســبحان  مــرة 
(أســتغفر الله) صباحاً، وســبعني مرة 
(ســبحان الله) وســبعني مرة (أستغفر 

الله) مساءً أيضاً.


ســمــاحــة  رأي  هــــو  مــــا  س: 
والدومنة  الشطرجن  بلعب  السيد 

سواء  (الطاولة)  والنرد  والبليارد 
كان ذلك برهان أم بغيره؟

القمــار  آالت  مــن  الشــطرجن  ج: 
 ، املنصــوص علــى حرمتها بيعاً وشــراءً
 ، واقتنــاءً وحفظــاً  وتعليمــاً،  وتعلّمــاً 
وفي احلديــث الشــريف أن املالئكة ال 
تدخل بيتاً فيه ذلــك، وترتفع البركة 
واخلير منــه، وفــي احلديث الشــريف 
أيضاً أن من وقع نظره على الشــطرجن 
فليلعــن يزيــد بــن معاويــة الــذي لعب 
بالشــطرجن عندمــا جــيء بــرأس ابن 
مــن  وريحانتــه    رســول الله بنــت 
الدنيا اإلمام احلسني  إليه شماتة 
به، فمن لعنه غفر الله له ذنوبه. وأما 
غير الشطرجن فإن كان من آالت القمار 
أو ممــا يتقامــر بــه عــادة فاللعــب بــه 
حرام أيضاً سواء كان برهان أم بغير 
رهان، نعم لو لــم يكن مــن آالت القمار 
وال ممــا يتقامــر بــه عــادة، فــال بــأس 

باللعب به من دون رهان.


في  يــضــع  مـــن  هـــنـــاك  س١: 
املــســجــد - كــمــا هـــو الـــغـــالـــب - 
األدعية  وكتب  السجود  ــراص  أق
يعلم  وال  املــصــلــني،  الســتــعــمــاالت 
يتعامل  فكيف  ال،  أم  وقف  هي  هل 
قبل  ومــن  املصلني  قبل  مــن  معها 

متولي املسجد؟
ج١: يجــب التعامــل معهــا كمعاملة 

بقية مختصات املسجد وممتلكاته.
ــد  ــج ــس امل لــــولــــي  هــــل  س٢: 
ــني  ــن ــؤم ــم ــل ل مـــنـــهـــا  يـــعـــطـــي  أن 

خارج املسجد؟
ج٢: إذا كانت زائدة على حاجيات 
الشــرعي  املتولــي  ورأى  املســجد، 

املصلحة في ذلك فيجوز.
املسجد  في  للمصلي  هل  س٣: 
أن يضع جانباً (في املسجد) سبحة 
وقـــرص ســجــود فــي مــكــان مستور 
الستعماله اخلاص كلما أراد ذلك؟

ج٣: إذا لــم يــؤدّ ذلك إلى حبســه 
عن االستفادة فجائز.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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استفتاءات

NL<I<Ü„é÷]<›^Ë_<‡⁄
º في مثل هذا اليوم كملت 
أربعون يوماً على فاجعة 
كربالء الدامية، ويعرف هذا 
اليوم بـ (يوم األربعين)، 
وفيه ورود الصحابي الجليل 
جابر بن عبد الله األنصاري 
كربالء، وكان أول زائر 
 ... لسيد الشهداء
وقد روي عن اإلمام الحسن 
العسكري : «عالمات 
المؤمن خمس: صالة إحدى 
وخمسين، وزيارة األربعين، 
والتختم باليمين، وتعفير 
الجبين، والجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم».
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   في البحار في كتاب الصالة أن اإلمام احلسني  ذكر املرحوم العالمة اجمللســي
كان يدعو الله  بقولــه : «اللهم وأعذ أولياءك من االفتتان بي، وفتنهم برحمتك 
لرحمتك في نعمتك تفتني االجتباء واالستخالص بسلوك طريقتي واتباع منهجي».. 
ما ذكرتــه آنفــاً كان مقتطفاً مــن دعاء لإلمام احلســني ، ويجــدر باملؤمنــني أن يقرؤوا 
  هذا الدعاء كله ويتأملــوا ويتدبروا في مضامينــه ومفاهيمه. أما معنــى كالم اإلمام
فهو: إلهي امتحن أولياءك بوســاطتي وأخرجهم مــن هذا االمتحان ناجحــني، وذلك بأن 
يســيروا على طريقتي ويتبعوا منهجــي وعملي. وإن املقصــود من كالم اإلمــام  هو أن 
يتعلموا منــه  تبيان احلق وعــدم كتمانه، وليس فقــط مقارعة الظاملــني واجلهاد ضد 
الطواغيت. وإن من أهم األمور بالنســبة ألهل العلم، ســواء أكانوا وعاظــاً أم خطباء أم 
مبلغني أم أساتذة، هو أن يعلموا جيداً بأن عملهم يختلف عن عمل باقي الناس كالكسبة 
أو املوظفني وغيرهم، فعمــل أهل العلم هو تعليــم الناس الدين، فالنــاس يتعلمون األمور 
والعلوم الدنيوية كالهندســة مثــالً من أهل الهندســة، وأمــا الدين فإن النــاس يأخذونه 
ويتعلمونــه من أهــل العلم، ومن أبــرز مصاديــق تعليم الديــن وأهمها تبيــني احلق وترك 
كتمان احلــق، وهذا األمر يضاعف مســؤولية العلماء وأهــل العلم، ألنــه إذا صلح العلماء 

صلح الناس، وإذا فسد العلماء فسد الناس وفسد دينهم.
  ال نرى  من مجموع اآليات الكرمية والروايات واألحاديث الشريفة عن أهل البيت

بعد رتبة األنبياء وأهــل البيت  ومقامهم رتبــة أو مقاماً أعلى من رتبــة العلماء وأهل 
 : العلــم ومقامهم، ومــن ذلك ما ذكرتــه الروايــة الشــريفة التالية: قال رســول الله
«من ســلك طريقاً يطلب فيه علماً ســلك الله به طريقاً إلى اجلنة، فــإن املالئكة لتضع 
أجنحتهــا لطالــب العلم رضا بــه، وإنــه ليســتغفر لطالــب العلم مــن في الســماء ومن 
فــي األرض، حتى احلــوت في البحــر، وفضــل العالم علــى العابــد كفضــل القمر على 
ســائر النجوم ليلة البــدر، وإن العلمــاء ورثــة األنبيــاء». إذن فيجب أن يكون تناســب 
بني املســؤولية واملقام بالنســبة ألهل العلــم. فالعالــم مســؤوليته تعليم الديــن للناس، 
وليس عليــه بالضــرورة أن يتحقق الهــدف من عملــه أن يكون النــاس متدينــني، فالكثير 
من األصحاب الذين عاشــوا مع رســول الله  خرجوا بعد رحيله طاحلني. فمســؤولية 
العلمــاء وأهل العلم هــي إلقاء احلجة علــى الناس بتعليم الدين، ســواء صلــح الناس أم 
لم يصلحوا، وذلــك مصداقاً لآليــة الكرميــة التالية:{ليهلك من هلك عــن بينة ويحيا 
من حي عن بينة}. ومن أبرز مصاديق إلقاء احلجة علــى الناس وعلى رأس ذلك: تبيني 
احلق، وعدم كتمــان احلق. إن أبا يوســف كان قاضــي القضاة في حكومة العباســيني أي 
قاضياً رئيســاً على كل القضــاة. وذكر التاريخ عنــه أنه كان يكتم احلــق: «عن محمد بن 
الفضيل وبشر بن إسماعيل قال: قال لي محمد بن إسماعيل: أال أسرك ياابن مثنى؟ 
قال: قلــت: بلى. وقمــت إليه. قــال: دخل هــذا الفاســق - ويقصــد أبا يوســف -آنفاً، 
فجلس قبالــة أبي احلســن ، ثم أقبــل عليه فقــال له: يا أبا احلســن مــا تقول في 

اللّعب بالدين!

إضاءات من محاضرة
 لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

عاشوراء.. فكر وعمل

مقتربات  عند  األمم  تستلقي  قــد 
على  تعيش  وكأنها  فتصبح  ــار،  ــدث االن
باملستقبل!  لها  شأن  وال  احلياة،  هامش 
وعادة ما يكون ضمور األديان البتعادها 
وتآكل  وحاجاته  اإلنــســان  طبيعة  عن 
اإليدولوجيا  حلساب  اإلنسانية  قيمها 
اتــســاع  أن  كــمــا  الــضــيــقــة!  املــصــالــح  أو 
الفجوة بني النظرية والتطبيق، تقوض 
فيحدث  املتدين،  سلوك  في  الدين  أثــر 
ودينه  وذاتـــه،  اإلنــســان  بــني  االنشقاق 
ــة  واألم الــفــرد  يجر  عندها  وتــديــنــه. 
أزمة  أمــام  الوهن  الــى  اآلخــر  أحدهما 
الذات وأزمة ركون األمة في نيل األماني 

الى التمنيات.
حيث  بالتغيير  القيام  عــن  العجز 
ميسكون  الذين  املفسدين  عن  بديل  ال 
ــو مــقــدمــة االنــهــيــار.  ــــور ه ــام األم ــزم ب
وتطبيقي)  (نظري  تعبير  واحلــضــارة 
التطور  مراحل  من  سامية  مرحلة  عن 
بال  عظيمة  ــارة  ــض ح ــال  ف ــي،  ــان ــس اإلن
االرتــكــاز  الــوهــم  مــن  وإن  عظيم،  ــع  واق
أن  دون  عظيمة  ــارة  ــض ح ــخ  ــاري ت الـــى 
أرض  على  جتليات  احلضارة  لهذه  يكون 
وقائع،  مجرد  يظل  فالتاريخ  الــواقــع، 
وأفــكــارهــم  املصلحني  تــاريــخ  ومتــجــيــد 
وحسب ال يجدي نفعاً إذا لم يتبلور الى 
املسلمون،  واقع معاش. ومثال على ذلك، 
ــعــدل  وهــــم أكــثــر مـــن يــتــحــدث عـــن ال
واحملبة،  ـــوة  واألخ والــســالم  واحلــريــة 
الشيرازي  اإلمام  يقول  كما   - فاإلسالم 
اإلنسان  تقود  فكرية  ثــورة   - الــراحــل 
ميادينِ  جميعِ  في  والرقي  الكمالِ  إلى 
يصرخ  املسلمني  واقـــع  بينما  ــاة،  ــي احل
على  املسلمون  أيها  إنكم  صوته،  بأعلى 

غير ما تقولون وعلى غير ما تتمنون!.
الدامية  كربالء  وقائع  ــارت  أث لقد 
الــذيــن  املسلمني  عــنــد  بــاإلثــم  ــوراً  ــع ش
كــــان بــاســتــطــاعــتــهــم نـــصـــرة اإلمــــام 
ينصروه،  فلم   - حينها   -   احلسني
حتفز  ستظل  عـــاشـــوراء  نهضة  وألن 
الــعــلــمــاء واملـــفـــكـــريـــن، وتــســتــنــهــض 
الطيبني،  عواطف  ــرك  وحت املصلحني، 
قراءة   - اليوم   - باملسلمني  األولــى  فإن 
أفكارها،  مع  والتفاعل  كربالء  ــزان  أح
وعمل،  ــان  وإمي واعتبار،  عبر  فكربالء 
املرجع  سماحة  يقول  وتضحية،  وقرار 
 : الشيرازي صادق  السيد  الديني 
مناسبة  عـــاشـــوراء  يـــوم  يــكــن  «لـــم 
 - ــان  ك بــل  فحسب،  والتعزية  للندب 
بــدروســه  للتأسي  وقــفــة   - يـــزال  ــا  وم

واالقتداء بأبطاله».
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فقــال  احملمــل؟  علــى  أيســتظل  احملــرم 
اخلبــاء؟  فــي  فيســتظل  قــال:  ال.  لــه: 
فقال لــه: نعم. فأعاد عليه القول شــبه 
املســتهزئ يضحك، فقال: ياأبا احلســن 
فما فــرق بني هــذا وهــذا؟ فقــال: ياأبا 
يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم، 
أنتــم تلعبــون بالديــن، إنــا صنعنــا كما 
صنــع رســول الله ، وقلنــا كمــا قــال 
  رســول الله كان   . رســول الله
عليهــا،  يســتظل  فــال  راحلتــه  يركــب 
وتؤذيه الشــمس فيستر جســده بعضه 
ببعــض ورمبــا ســتر وجهــه بيــده، وإذا 
البيــت  وفــي ء  باخلبــاء  اســتظل  نــزل 
وفي ء اجلــدار». لم يكــن من أخــالق أهل 
بــكالم  أو  بحــدة  يــردوا  أن    البيــت
غليظ على اخلصم إال فــي بعض املواقف 
التــي كانــت تتطلــب ذلــك، ومنهــا موقــف 
اإلمــام الكاظم  مــع أبي يوســف، فأبو 
يوســف لم يكن إنســاناً كســائر الناس بل 
النــاس  كان صاحــب علــم بالديــن وكان 
وبأمــر العباســيني يأخــذون دينهــم منه، 
 : الكاظــم اإلمــام  لــه  قــال  ولذلــك 
  أنتــم تلعبــون بالديــن. وذلــك ليبــني
لــه ولغيــره مــدى خطــورة اللعــب بالدين 
بالنسبة ألهل العلم. إن احلكام -كشداد 
اللعــب  علــى  يقــدرون  ال  فرعــون -  أو 
بالديــن، وهكــذا األمــر بالنســبة للتجــار 
مثالً وغيرهم من ســائر النــاس، أما رجل 
الديــن والعالــم فإنــه يســتطيع أن يلعــب 
بالديــن وأن يكتم احلــق أو يبينــه. «روى 
عبد الله بــن احلارث بن نوفل الهاشــمي 
أنه اصطــاد أهل املــاء حجــالً فطبخوه، 
وقدموا إلى عثمان وأصحابه، فأمسكوا. 
فقال عثمان: صيد لم نصــده ولم نأمر 
بصيــده، اصطاده قومٌ حــل، فأطعموناه 
  ًفما بــه بــأس. فقــال رجــل: إن عليا
يكره هذا. فبعث إلى علي  فجاء وهو 
غضبان ملطخٌ يديــه باخلبط، فقال له - 
أي عثمــان-: إنك لكثير اخلــالف علينا. 
  أذكر الله من شــهد النبي : فقال
 ، أتي بعجــز حمــار وحشــي وهو محــرمٌ
فأطعمــوه  محرومــون  إنــا   : فقــال
أهل احلــل. فشــهد اثنا عشــر رجــالً من 
الصحابة. ثم قال : أذكر الله رجالً 
أتــي بخمــس بيضــات    النبــي شــهد 
من بيــض النعام، فقــال: إنــا محرومون 
فأطعمــوه أهــل احلل، فشــهد اثنا عشــر 
رجالً من الصحابة، فقــام عثمان ودخل 
فسطاطه وترك الطعام على أهل املاء». 
النفــر االثنــا  أولئــك  لــم يعتــرض  ملــاذا 

عشــر على فعــل عثمــان، وســكتوا؟ وملاذا 
لــم يقولــوا لعثمــان قبــل مجــيء اإلمــام 
علي  بأن هــذا العمل منك خالف لعمل 
رســول الله ؟ أليــس ســكوتهم وعــدم 
اعتراضهــم علــى عثمــان لعبــاً بالديــن؟ 
حيث أقــروا عمل عثمــان وتركــوا ما كان 

. يعمله رسول الله
  الكثيــر مــن املؤمنــني واملؤمنــات قتلوا

فــي ســبيل القضية احلســينية املقدســة 
على مر التاريــخ، وخصوصاً فــي زمن بني 
كان  قــرن  فلمــدة  العبــاس،  وبنــي  أميــة 
ومصــادرة  والســجن  والتعذيــب  القتــل 
األموال واألمالك مصير كل من يشــترك 
بعزاء اإلمــام احلســني  أو مــن يذهب 
إلــى زيارتــه، وحتى مــن كان يســمي ولده 
والقتــل.  للســجن  يتعــرض  كان  حســيناً 
ومــع كل هــذه املظالــم التــي تعــرض لهــا 
أهــل  ومحبــو    احلســني اإلمــام  زوار 
بعــض  عنهــا  يقــول  التــي   ، البيــت
الســذج مــن النــاس بأنهــا إلقــاء النفــس 
فــي التهلكــة وأن القــرآن ينهى عــن ذلك، 
  مــع كل ذلك لــم ينــه األئمــة األطهار
شــيعتهم وأتباعهم ومحبيهــم عن إحياء 
القضيــة احلســينية أو عن زيــارة اإلمام 
  البيــت أهــل  كان  بــل   ، احلســني
  اللــه يدعــون  وكانــوا  ذلــك،  يقــرون 
فــي صلواتهــم وســجودهم  بــأن ميــن 
وباألجــر  اجلميــل  وباجلــزاء  بالرحمــة 
ســيد  اإلمــام  زائــري  علــى  العظيــم 
الشهداء  وعلى الذين يحيون القضية 
احلســينية املقدســة. إن مســؤولية أهــل 
العلم وخصوصاً في شهري محرم وصفر 
  احلســني اإلمــام  بنهــج  يلتزمــوا  أن 
وتــرك كتمــان احلــق،  فــي تبيــني احلــق 
كل حســب قدرتــه وطاقاتــه، وعليهم أن 
يحذروا مــن اللعــب بالديــن، وهــذا األمر 
بأيديهــم. ففي شــهر محرم وشــهر صفر 
  على أهــل العلم أن يتوســلوا إلــى الله
ويطلبــوا منــه التوفيــق فــي العمــل علــى 
تبيني احلــق وتــرك كتمانــه، وأن يطلبوا 
اإلمــام  ومــن    احلســني اإلمــام  مــن 
بــأن  رعايتهمــا  تشــملهم  أن    املهــدي
يوفقــوا للعمــل علــى تبيــني احلــق وعدم 
الغفــاري  ذر  كأبــي  يكونــوا  وأن  كتمانــه، 
الذي بني احلق ولم يكتمه فكلفه ذلك أن 
نفي ومات من اجلوع، حيث لــم يكن عنده 

حتى قرص واحد من اخلبز.

شعائر إلهية

عشــر على فعــل عثمــان، وســكتوا؟ وملاذا 
لــم يقولــوا لعثمــان قبــل مجــيء اإلمــام 
 بأن هــذا العمل منك خالف لعمل 
؟ أليــس ســكوتهم وعــدم 
اعتراضهــم علــى عثمــان لعبــاً بالديــن؟ 
حيث أقــروا عمل عثمــان وتركــوا ما كان 

الكثيــر مــن املؤمنــني واملؤمنــات قتلوا 
فــي ســبيل القضية احلســينية املقدســة 
على مر التاريــخ، وخصوصاً فــي زمن بني 
فــي ســبيل القضية احلســينية املقدســة 
على مر التاريــخ، وخصوصاً فــي زمن بني 
فــي ســبيل القضية احلســينية املقدســة 

كان  قــرن  فلمــدة  العبــاس،  وبنــي  أميــة 
ومصــادرة  والســجن  والتعذيــب  القتــل 
األموال واألمالك مصير كل من يشــترك 
 أو مــن يذهب 
إلــى زيارتــه، وحتى مــن كان يســمي ولده 
والقتــل.  للســجن  يتعــرض  كان  حســيناً 
إلــى زيارتــه، وحتى مــن كان يســمي ولده 
والقتــل.  للســجن  يتعــرض  كان  حســيناً 
إلــى زيارتــه، وحتى مــن كان يســمي ولده 

ومــع كل هــذه املظالــم التــي تعــرض لهــا 
أهــل  ومحبــو   
بعــض  عنهــا  يقــول  التــي   ،
الســذج مــن النــاس بأنهــا إلقــاء النفــس 
فــي التهلكــة وأن القــرآن ينهى عــن ذلك، 

شــيعتهم وأتباعهم ومحبيهــم عن إحياء 
القضيــة احلســينية أو عن زيــارة اإلمام 

 بــأن ميــن 
وباألجــر  اجلميــل  وباجلــزاء  بالرحمــة 
ســيد  اإلمــام  زائــري  علــى  العظيــم 
 وعلى الذين يحيون القضية 
احلســينية املقدســة. إن مســؤولية أهــل 
العلم وخصوصاً في شهري محرم وصفر 
احلســينية املقدســة. إن مســؤولية أهــل 
العلم وخصوصاً في شهري محرم وصفر 
احلســينية املقدســة. إن مســؤولية أهــل 

وتــرك كتمــان احلــق،  فــي تبيــني احلــق 
كل حســب قدرتــه وطاقاتــه، وعليهم أن 
يحذروا مــن اللعــب بالديــن، وهــذا األمر 
بأيديهــم. ففي شــهر محرم وشــهر صفر 

ويطلبــوا منــه التوفيــق فــي العمــل علــى 
تبيني احلــق وتــرك كتمانــه، وأن يطلبوا 
اإلمــام  ومــن   
بــأن  رعايتهمــا  تشــملهم  أن   
يوفقــوا للعمــل علــى تبيــني احلــق وعدم 
الغفــاري  ذر  كأبــي  يكونــوا  وأن  كتمانــه، 
الذي بني احلق ولم يكتمه فكلفه ذلك أن 
نفي ومات من اجلوع، حيث لــم يكن عنده 

احلسينية  ــر  ــائ ــع ــش ال ــت  ــرض ــع ت
ألف  مــدى  على  وحشية  هجمات  الــى 
طغاة  تعاضد  وقــد  عـــام،  وثــالثــمــائــة 
هذه  مــحــاربــة  على  فقه  وعــتــاة  حكم 
الــشــعــائــر بــكــل الــوســائــل واألســلــحــة، 
وابـــتـــدع  ـــخ  ـــاري ـــت ال زور  مـــن  فــهــنــاك 
األحاديث، وهناك من هدم ضريح سيد 
كما  إال  النتيجة  تكن  ولم   ، الشهداء
 : احلوراء زينب  احلــق  سيدة  قالت 
«فوالله لن متحو ذكرنا ووالله لن متيت 
دين  احلسينية  الشعائر  وألن  وحينا». 
ــط من  ــإن احل ف يــتــديــن،  مــن  بــه  يتدين 
على  يدأب  من  على  التشويش  أو  شأنها 
وتأجيج  لغط  ــارة  إث إال  هو  ما  إحيائها 
بــواقــع  تتلظى  األمــــة  وقـــت  فــي  لــفــنت 

بائس ومأزوم.
حادثة  في  سقطوا  الذين  كثيرون 
ون  ــدّ ــع ــوا يُ ــان ــن ك ـــوراء، حــتــى مم ـــاش ع
في  سقطت  طائفة  وأول  الشيعة،  مــن 
ــر مـــن ألــف  ــث قــصــة عـــاشـــوراء هـــم أك
  الشهداء سيد  مــع  دخــلــوا  شخص 
خلف  يصلون  ممن  وكانوا  كربالء،  إلــى 
عن  ويسألونه  يديه  ويقبلون  اإلمـــام 
أنهم سقطوا في  مسائلهم الشرعية، إال 
من  قلة  االمتحان  في  وجنح  عــاشــوراء، 
الشيعة الذين بقوا مع اإلمام ، يقول 
صادق  السيد  الديني  املرجع  سماحة 
إثارة  ندع  أن  «علينا   : الشيرازي
الشعائر  أن  ذلــك  ـــرات،  واألث املشاكل 
إلهية، وإن عاشوراء  احلسينية شعائر 
به،  متحنون  يُ للناس  وممتحن  فيصل 
في  يسقط  أن  جـــداً  املــؤســف  مــن  وإن 
بعض  عاشوراء  الى  االنتماء  امتحان 
ــاع أهــل  ــب ــن أت ــي الــعــقــيــدة م ــو ف ــن ه م

.« البيت
اإللهية  الشعائر  هذه  عن  الدفاع  إن 
الناقدة  الــقــراءة  عن  االبتعاد  يبرر  ال 
اإلميانية  القيم  على  يــشــوش  مــا  لكل 
اإلصالحية،  ورسالتها  الشعائر  لهذه 
ــني فـــي االقـــتـــداء  ــص ــل فــلــيــس مـــن اخمل
في  يـــتـــردد  مـــن    احلسني بـــاإلمـــام 
شجب االنحرافات سواء أكانت خارجية 
ـــام الــشــيــرازي  أو داخــلــيــة، يــقــول اإلم
الراحل : «عشرة عاشوراء كاملطر، 
ل الــطــغــاة والــتــكــفــيــريــون  ــوّ ــح فــقــد ي
أهــدافــهــا  نقيض  إلـــى  املــنــاســبــة  هـــذه 
لقتل  ستغل  تُ حينما  ــك  وذل املثالية، 
ـــاء واالعــــتــــداء على  ـــري الـــنـــاس األب
الفرقة  وتكريس  العزائية  املــواكــب 
يــســتــغــلــهــا بعض  واالخــــتــــالف، وقــــد 
الــعــصــاة القـــتـــراف بــعــض احملــرمــات 
املأكل واملشرب وتضييع  واإلسراف في 

األوقات في اللهو واللعب».



يب الكلم الطَّ
: قال خاتم األنبياء وسيد المرسلين

  ،إن اللــه يحب إذا أنعم علــى عبد أن يرى أثــر نعمته عليه
ويبغض البؤس والتبؤس.

 .إمنا يدرك اخلير كله بالعقل، وال دين ملن ال عقل له
  رى اجلسد خاشعاً والقلب إياكم وتخشع النفاق، وهو أن يُ

ليس بخاشع.
  ،ًإمنا أخــاف على أمتــي ثالثاً: شــحاً مطاعــاً، وهــوى متبعا

وإمام ضالل.
  ،ــنْ أحســن إليها إن اللــه جبــل قلــوب عبــاده علــى حــب مَ

وبغض من أساء إليها.
  يأتي على الناس زمان يكون الناس فيه ذئاباً، فمن لم يكن

ذئباً أكلته الذئاب.
  أقــل مــا يكــون فــي آخــر الزمــان أخ يوثــق بــه أو درهــم

من حالل.
 .احترسوا من الناس بسوء الظن
  ،أربع من يكن فيه كمل إسالمه: الصدق، والشكر، واحلياء

وحسن اخللق.
  أحب عبــاد الله إلى اللــه أنفعهــم لعبــاده وأقومهم بحقه

الذين يحبب إليهم املعروف وفعاله.
  صنفــان مــن أمتــي إذا صلحــا صلحــت أمتــي، وإذا فســدا

فسدت أمتي: الفقهاء واألمراء.
  وال أبــداً،  كذبــة  فيــك  مــن  تخــرج  وال  بالصــدق،  عليــك 

جتترئن على خيانة أبداً، واخلوف من الله كأنك تراه.
  من أتــى الله مبــا افترض عليه فهــو من أعبد النــاس، ومن

ورع عــن محارم اللــه فهو مــن أورع النــاس، ومن قنع مبــا رزقه 
الله فهو من أغنى الناس.

  ال تغضب، فــإذا غضبت فاقعد وتفكر في قــدرة الرب على
العبــاد وحلمــه عنهــم، وإذا قيل لك اتــق الله، فانبــذ غضبك 

وراجع حلمك.
  خصلتان ليس فوقهما من البر شي ء: اإلميان بالله والنفع

لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشــر شــي ء: الشــرك 
بالله والضر لعباد الله.

  ،من تنفعه ينفعك، ومن ال يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز
ومن قرض الناس قرضوه، ومن تركهم لم يتركوه.

  أقربكم مني غــداً في املوقــف أصدقكم للحديــث وآداكم
وأقربكــم  خلقــاً،  وأحســنكم  بالعهــد،  وأوفاكــم  لألمانــة، 

من الناس.
  إن لله عباداً يفزع إليهم الناس فــي حوائجهم، أولئك هم

اآلمنون من عذاب الله يوم القيامة.
  إن الله خلق عبيــداً من خلقه حلوائج النــاس، يرغبون في

املعروف، ويعدون اجلود مجداً، والله يحب مكارم األخالق.
  من تقدمت إليه يــد كان عليه من احلــق أن يكافئ، فإن لم

يفعل فالثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

  ثالثة حتت ظل العــرش يوم القيامة: رجــل أحب ألخيه
ما أحب لنفســه، ورجل بلغه أمــر فلم يتقدم فيــه ولم يتأخر 
حتى يعلــم أن ذلك األمــر لله رضا أو ســخط، ورجــل لم يعب 
أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفســه، فإنه كلما أصلح 

. من نفسه عيباً بدا له منها آخر، وكفى باملرء في نفسه شغالً
  ،أوصيكم بتقــوى اللــه، وصدق احلديــث، والوفــاء بالعهد

وأداء األمانــة، وتــرك اخليانة، ولــني الكالم، وبذل الســالم، 
وحفظ اجلار، ورحمــة اليتيم، وحســن العمل، وقصــر األمل، 
وحب اآلخرة، واجلــزع من احلســاب، ولزوم اإلميــان، والفقه 

في القرآن، وكظم الغيظ، وخفض اجلناح.
  ما لي أرى حــب الدنيا قد غلــب على كثير مــن الناس حتى

كأن املوت فــي هذه الدنيــا على غيرهــم كتــب، وكأن احلق في 
هذه الدنيــا علــى غيرهم وجــب، وحتــى كأن ما يســمعون من 
خبــر األمــوات قبلهــم عندهم كســبيل قوم ســفر عمــا قليل 
إليهم راجعون. تبوئونهم أجداثهم، وتأكلــون تراثهم، وأنتم 
مخلدون بعدهــم، هيهات هيهــات، أما يتعظ آخرهــم بأولهم؟ 
لقد جهلــوا ونســوا كل موعظة في كتــاب الله، وأمنوا شــر كل 

عاقبة سوء، ولم يخافوا نزول فادحة وال بوائق كل حادثة.
  نْ تعلم العلــم ليماري به الســفهاء أو يباهي بــه العلماء مَ

أو يصــرف وجــوه النــاس إليــه ليعظمــوه، فليتبوأ مقعــده من 
النار، فإن الرئاســة ال تصلح إال لله وألهلها، ومن وضع نفســه 
في غير املوضع الذي وضعه اللــه فيه مقته الله، ومن دعا إلى 
نفسه، فقال أنا رئيســكم، وليس هو كذلك، لم ينظر الله إليه 

حتى يرجع عما قال، ويتوب إلى الله مما ادعى.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
سورية - دمشق - ص ب ١١٩٠٤ فاكس ٦٤٧١١١٩(٩٦٣١١) 

العراق - كربالء املقدسة - هاتف: ٣٢٠٣٨٦ 
النجف األشرف - هاتف: ٢١٥٣٥٤

لبنان - بيروت - ص ب ٥٩٥٥/١٣
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لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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ال شك بأن منطقة (الشرق األوسط) 
منطقة مشــحونة بتاريخ مــا زال يتحكم 
في كثير مــن أفكار مجتمعاتهــا في رؤيتها 
للحاضر ورمبا تخطيطها للمستقبل، كما 
أنها منطقة مليئة باألحداث السياســية 
والدينية التــي تنعكس آثارها - ســريعاً 
- علــى العالــم كلــه، وتتموضــع منطقــة 
أوربــا  بــني  (ثقافيــاً)  األوســط  الشــرق 
وإذ  وجنوبهــا،  آســيا  ووســط  وإفريقيــا 
توسط الشــرق األوســط العالم العربي، 
فــإن قلــب العالــم اإلســالمي هو الشــرق 
األوســط، وهــذا التحديــد (اجلغرافي - 
الثقافــي) لهذه املنطقة احليوية يكشــف 
عن بعض أســباب واقعها املعقد من حيث 
والثقافــة  والتاريــخ  الديــن  تداخــالت 
الغمــوض  الزم  وقــت  فــي  والسياســة، 
«قوميــة  تكوينــات  تأســيس  دوافــع 
غيومــه  ظللــت  غمــوض  إســالمية»،  أو 
الــى  العربيــة  القوميــة  جتربــة  أوائــل 
املتشــددة  ظهور احلــركات «اإلســالمية» 
واإلخــوان  الســعودية  فــي  كالوهابيــة 
املسلمني في مصر، وما متخض عن هاتني 
(األفــراد  تكفيــر  فقــه  مــن  املنظومتــني 
الــى  وصــوالً  واحلكومــات)  واجلماعــات 
املكونــات اإلرهابيــة - اليــوم - وأبرزهــا 
والســلفية  أفغانســتان،  فــي  طالبــان 
اجلهادية في الشرق األوسط، والقاعدة 
املنطلقة من دول خليجية الى العديد من 
دول العالم. وعلى مدى القرن العشــرين 
ومــا بعــده أضحت احلــركات السياســية 
والدينية التي ولدت في منطقة الشــرق 
األوســط معلماً بارزاً من معالــم تاريخها 
احلديــث، وال تــزال موضــع جــدل يحتد 
بني احلني واآلخر، حيث بات معظم تلك 
احلركات يشــكل تهديداً ألمن اجملتمعات 
واســتقرار الســالم الدولي. يشــير فريد 
هالــداي فــي كتابــه (األمــة والديــن في 
الشــرق األوســط) الــى إن (املطلــع علــى 
حــول  والسياســي  األكادميــي  النقــاش 
قضايا الشرق األوسط املعاصر يستطيع 
كســب  الســهل  غيــر  مــن  بأنــه  يظــن  أن 
املنطقــة،  هــذه  قضايــا  حــول  اجلــدال 

فهنــاك الكثير مــن تراكم األســاطير) كـ 
«عبــد الله بــن ســبأ»، وأنصــاف احلقائق 
«الصحابــة كلهــم عــدول»، والكثير ممن 
إشــاعة  فــي  خاصــة  مصلحــة  لديهــم 
بســيف  قتــل  «احلســني  املشــوه  التاريــخ 
«الشــيعة  املزيــف  واإلعــالم  جــده» 

يعبدون القبور».
لــم  جانــب مــن أهميــة كتــاب (ملــاذا 
يصرح باســم اإلمام علي  فــي القرآن 
الســيد  اللــه  آيــة  لســماحة  الكــرمي) 
مرتضى احلســيني الشــيرازي أنــه يؤكد 
متطرفــة  آراء  انقشــاع  بــأن  القناعــة 
قامت على أحاديــث موضوعة وصفحات 
الطغــاة  ســلطة  مبــداد  خطــت  تاريــخ 
يعــد عامــالً مســاعداً علــى كشــف زيــف 
منظومة فقهيــة شــعارها التكفير ودينها 
الذبــح والتقتيــل، وإزالــة أجواء الشــك 
والريبة املتنامية بني كثير من املســلمني 
يظــن  حيــث   ، البيــت أهــل  ومدرســة 
بعض املسلمني - قصوراً أو تقصيراً - بأن 
  عــدم التصريــح باســم اإلمــام علي
دليل علــى تهاوي مــا يعتقد به الشــيعة، 
وعلى وجــه اخلصــوص مســألة اإلمامة 
التــي يعدونهــا من أصــول اإلســالم، وفي 
السياق نفســه، فإن جانباً آخر من أهمية 
الكتــاب يكمــن فــي أن إزالة اللغــط حول 
  عدم التصريح باســم أميــر املؤمنني
انكفــؤوا عــن  أن يدفــع مســلمني  ينبغــي 
الــى    املؤمنــني أميــر  تــراث  قــراءة 
 - (اإللهــي  التــراث  هــذا  الــى  الرجــوع 
اإلميانيــة  بأنــواره  والتنــور  النبــوي)، 
والتزود من حكمته اإلنســانية، ال ســيما 
وأن عاملنــا اإلســالمي يعاني -اليــوم- من 
ركام أزمــوي مريــر بأنظمة االســتبداد، 
وفقهــاء القتــل واإلرهــاب، حيــث يقضي 
اإلنســان أغلــب ســاعاته بانتظار جســد 
فـ«اجملاهــدون»  منــه،  بالقــرب  يتفجــر 
باسم الله كل ما ميكن تفجيره يفجرون، 
وهم باســم اإلســالم يقطعــون الرؤوس 
وينهبــون، عســى أن يحظــوا بغــداء مــع 

رسول الله ، وحضن من حور العني.

فــي عاملنــا اإلســالمي وخصوصــاً في 
منطقة الشــرق األوســط  باتــت الدعوة 
ضــرورة    البيــت أهــل  مدرســة  الــى 
إنســانية قبل أن تكون عمــالً صاحلاً فيه 
أجــر ومثوبــة، وضــرورة وجوديــة قبــل 
أن تكون مصيرية، ال ســيما وأن مدرســة 
أهل البيت  لهــا متانتهــا الفقهية التي 
حتصنهــا من تســلل «فقــه اإلرهــاب» الى 
مفاصلها، كما أن فكر أهل البيت  متيز 
بقيم إنسانية نابذة ورافضة ومستنكرة 
املتشــددة  «اإلســالمية»  للقــراءات 
متحجــرة،  دينيــة  رؤى  نتــاج  هــي  التــي 

وأطماع سلطوية.
ومن أجــل تشــخيص الــداء لتحديد 
الــدواء، فــإن مــن املهــم اإلشــارة الــى إن 
اإلرهابيــني الذيــن قتلــوا - ومــا زالــوا - 
وغيرهم  واملســيحيني  والســنة  الشــيعة 
ينتمــون الــى فرقــة «إســالمية» اســتند 
فقهها الــى تكفير أميــر املؤمنــني علي بن 
أبي طالب  ونصب العــداء لـ(علي وآل 
علي) ، وما انحــراف هؤالء اإلرهابيني 
وتوحشهم إال بســبب أئمة فقه وحديث 
وتاريخ، األمر الذي يضفــي التعقيد على 
يعتقــد  حيــث  اإلرهــاب،  اجتثــاث  ســبل 
الــى  تقربهــم  أعمالهــم  أن  اإلرهابيــون 
الله ، يقول ســماحة السيد املؤلف في 
ر  كتابــه: (يتصور ذاك اإلرهابــي إذا فجَّ
نفســه، وقتــل األبريــاء، بأنه ســيقع في 
أحضان احلور العني، فيقتل نفسه بأبشع 
طريقة، وتتلقاه رؤوس الشياطني في نار 
اجلحيم، فضلوا، وأضلــوا، وطغوا، وبغوا، 
وانحرفــوا، ومثــل هــذا اإلرهابــي كمثــل 
الذيــن حاربــوا رســل اللــه وأنبيــاءه ثم 
أوصياءهــم ، متوهمني بــل قاطعني - 
الكثير منهــم - بأنهم على احلق احملض). 
وفي الكتاب أيضاً بعد آخر يبحث طبيعة 
(عبــر  باإلنســان  تصــل  التــي  الدوافــع 
املعــروف  يــرى  أن  الــى  الدينــي)  النــص 
منكــراً واملنكــر معروفــاً... يجــدر بالذكر 
أن الكتــاب ســيصدر - قريبــاً - بنســخة 
منقحــة ومزيدة حيث لم تضــم الطبعة 

السابقة إال ثلثي فصوله.

حلقات: قراءة في كتاب
لماذا لم يصرح باسم اإلمام علي في القرآن الكريم

لسماحة آية اهللا السيد مرتضى الحسيني الشيرازي

لماذا هذا الكتاب(٣)
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من عاشوراء.. أولويات التغيير


حينمــا بايع النــاس اإلمــام علي بن 
أبي طالــب  حاكماً أعلى فــي الدولة، 
جلميــع  حقــاً  التعبيــر  حريــة    أكــد
املواطنــني فــي دولة متتــد عبر قــارات، 
وحتتضن مسلمني وغير مســلمني، وهذا 
(احلق اإلنســاني) هو عمود قيام (دولة 
املواطنة) فكان  يبدأ جــل خطاباته 
بــأن  إلشــعارهم  النــاس)  (أيهــا  بقولــه 
للنــاس كافة، وليســت  ســلطته  هــي 

للمسلمني دون سواهم.


أميــر  مســامع  الــى  تناهــت  عندمــا 
املســلحة  الغــارات  أخبــار    املؤمنــني
التي كان يبعثها معاوية بن أبي ســفيان 
ضد أهالــي املناطــق التي يحكمهــا أمير 
جنــده  يفعلــه  كان  ومــا    املؤمنــني
العــراق  أطــراف  فــي  الطــرق  وقطــاع 
 : وغيــره مــن األمصــار، قــال اإلمام
خيلــه  وردت  قــد  غامــد  أخــو  (وهــذا 
األنبــار، وقــد قتــل حســان بــن حســان 
البكــري، وأزال خيلكــم عــن مســاحلها، 
ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل 
على املرأة املســلمة، واألخرى املعاهدة، 
وقالئدهــا  لبهــا  وقُ حجلهــا  فينتــزع 
ورعثهــا، ما متتنــع منه إال باالســترجاع 
واالســترحام، ثــم انصرفــوا وافريــن، 
ما نــال رجــالً منهم كلــم، وال أريــق لهم 
دم، فلــو أن امــرأًً مســلماً مــات مــن بعــد 
هذا أســفاً ما كان بــه ملوماً، بــل كان به 
  عنــدي جديــراً). وهــو تأكيــد منــه
وحياتهــم  النــاس  حريــات  أن  علــى 
وحقوقهــم وأمنهم وحفــظ ممتلكاتهم 
من حــدود اللــه املقدســة ال يجــوز ألي 
أحد جتاوزهــا، وال ميكن - بــأي ظرف - 
تبريــر انتهاكهــا ألغــراض «سياســية» 
«الدولــة  تقــوم  فرمبــا  أو«دينيــة» 
الدينيــة» بذلــك بذريعــة أنهــا تســعى 

لبناء دولة اإلسالم.


فــي    احلســني اإلمــام  يقــول 
كربــالء:  الــى  حتركــه  قبــل  وصيتــه 
بطــراً  وال  أشــراً  أخــرج  لــم  وإنــي  «أال 
خرجــت  وإمنــا  ظاملــاً،  وال  مفســداً  وال 
لطلب اإلصــالح في أمة جــدي، أريد أن 
آمر باملعــروف وأنهــى عن املنكر وأســير 
علــي  وأبــي  رســول الله  جــدي  بســيرة 
بن أبــي طالــب». ويؤكد اإلمــام  في 
الــذي يفكــر بتغييــر  أن  خطابــه هــذا 
النظام السياســي الفاســد يجب عليه 
أن ال يســتخدم وســائله، وأن ال يكــون 
خروجــه على الظالــم أو احملتــل وباالً 
علــى النــاس، فيمــارس القتــل والذبح 
والتفجير بذريعة «اجلهاد واملقاومة»، 

أو أنه يخرج على الطاغوت من دون أن 
يكون صاحب مشــروع نهضوي تغييري، 
متلــك  عندمــا  «الثــورات»  مــن  فكثيــر 
الســلطة ال تكتفــي مبمارســة مــا كانت 
تندد بــه وتســتهجنه علــى غيرهــا من 
اســتبداد وقمع واعتقــاالت وإعدامات، 

بل إنها سريعاً ما «تأكل أبناءها».


املشــهد  صبغــت  التــي  الدمــاء  إن 
الكربالئي قد توحــي للبعض بإن هدف 
يذبــح  «أن  كان:    احلســني اإلمــام 
بســيوف أعداء جــده وأبيــه، وأن املوت 
هــو    نشــده الــذي  بينمــا  غايتــه»! 
إصالح أمــة جــده وإقامة الديــن الذي 
لن يســتقيم إال بتقطيع جسده بسيوف 
بني أمية، فكانــت كربالء احلل الوحيد 
دم  فيــه  ينتصــر  الــذي    للحســني

املظلوم على سيف الظالم.


والقيــم  اإلنســانية  املواقــف 
نهضــة  بهــا  عبقــت  التــي  األخالقيــة 
فاجعــة  جعلتهــا    احلســني اإلمــام 
تدخل - وما زالــت - الى ضميــر الناس 
ملحمــة  وهــي  عواطفهــم،  وحتــرك 

تفاصيلهــا  جميــع  تتوقــد  تضحويــة 
مــع ذكــر أي موقــف مــن مواقفهــا، وإن 
أن  عاشــوراء  فاجعــة  لقــارئ  األهــم 
اإلمام احلســني  خــرج الــى كربالء 
وهــو علــى علــم بأنــه ســيلقى مــا لقيه 
عونــي حتــى يســتخرجوا  (واللــه ال يدَ
لذلــك  جوفــي).  مــن  العلقــة  هــذه 
فإنــه  لــم يحتمــل حتقيــق النتائــج 
كانــت  إذ  القريــب،  املــدى  فــي  الكبــرى 
األمة تعيــش ركــوداً وخــدراً والبد من 
بعــث احليــاة فــي أوصالهــا مــن خــالل 
وتقــرع  اإلميــان  تهــز  داميــة  حركــة 
الضميــر، ومــن هنــا، فإنه  قد رســم 
اســتراتيجيته فكانــت نهضتــه حتــرك 
الواقع وتتحــرك الى املســتقبل البعيد 
واقعــة  أن  يعنــي  ال  وهــذا  بعــده،  ومــا 
الطــف لم حتقــق انتصــارات مباشــرة، 
بل من أهم ما أجنزته: إســقاط القناع 
الدينــي الذي أراد من خاللــه األمويون 
األمــة.  الــى  مزيــف  إســالم  تســريب 
هــزت عاشــوراء ضمير األمة وكشــفت 
مــآل تقاعــس الناس عــن نصــرة احلق 

واخلضوع لسلطة الطغيان. 
احلريــة  قيمــة  كربــالء  أشــرقت 
التي بها يحيا اإلنســان ويتدين، ويكون 

إنساناً يستحق احلياة.

° 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:   

من كربالء.. أكد سيد الشهداء اإلمام احلسني  وجوب حترير الدين من االجتار أو االحتكار، وحترير العقل من االعتقال أو 
والفكرية  الدينية  باختالفاتهم  الناس  تستوعب  التي  األوسع  اإلنسانية  الدائرة  فاحلرية  أحــراراً)  (كونوا  شعار  رافعاً  االستالب، 
والقومية، كما دعا  الى بناء نظام حكم محوره احترام كرامة اإلنسان ووجوده، ويخضع فيه اجلميع للقانون وسلطته، فيستمد 
(احلاكم واحملكوم) قيمتهما عبر التزامهما بقيم القانون واحترامهما له، وتفانيهما في خدمة اجملتمع، وأكد  أنه ال بديل لإلنسان 
بها اإلنسان فكراً وطباعاً وسلوكاً، وواقعية  الطف أخالقية جديدة يرتقي  والفضيلة، وكتب  في سفر  العدل واحلرية  عن قيم 
ثقافة  وإشاعة  وكبيرها،  صغيرها  السلطة  أهل  مساءلة  وضرورة  مجتزأة،  غير  كاملة  حقوقهم  الى  الناس  عبرها  يتطلع  جديدة 
النقد انطالقاً من الذات لتشمل اجلميع دون استثناء، فليس ألحد حصانة، وإن عملية التغيير ال تعتمد على فئة دون أخرى، بل هي 

مسؤولية اجلميع (رجاالً ونساء)، فـ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).


