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

بعد جهود مباركة لنا�سطين حقوقيين من جن�سيات عدة،    
دخلت مفردة )معاداة الت�سيع - Anti-Shiism( في القوامي�س 
والأخالقي  المعنوي  الإنجاز  هذا  وياأتي  الغرب.  لدول  اللغوية 
الذي  والدولي  والإ�سالمي  العربي  الإعالمي  الت�سليل  رغم 
والتهمي�س  والتهجير  والعتقال  القتل  ظاهرة  اإخفاء  على  داأب 
العالم  دول  من  عدد  في  ال�سيعة  له  يتعر�س  الذي  والإق�ساء 
حقوقية  مطالب  مع  التاريخي  الإقرار  هذا  ويتوازى  الإ�سالمي، 
فاعلة لعتبار )الوهابية( كـ)النازية( في ت�سريعات اأوربا واأميركا 
المتعلقة بقوانين )التحري�س على الكراهية على اأ�سا�س ديني(. 
ويعد هذا خطوة اإلى الأمام باتجاه تحجيم ظاهرة التطرف ودور 
ال�سكاوى(  )تقديم  في  ي�ساعد  اأنه  والأهم  له،  الداعمة  الدول 
اإلى )الموؤ�س�سات القانونية الدولية( �سد الجهات التي تتعامل 

بعدائية مع ال�سيعة في العالم.
الإقرار بمظلومية ال�سيعة اإنجاز اإن�ساني نبيل  واإن جاء متاأخراً، 
بتفا�سيلها،  دامية  طويلة  عقود  عمرها  ال�سيعة  ماآ�سي  اإن  حيث 
كالحة بظلمها، مريعة بوح�سيتها،  فاإن المدنيين ال�سيعة في عدة 
كانوا  واأفغان�ستان،  وباك�ستان  و�سوريا  العراق  في  وخا�سة  دول، 
منذ زمن – ومازالوا - يتعر�سون اإلى اعتداءات اإجرامية تمثلت 
المدنية  تجمعاتهم  وا�ستهداف  والتهجير،  والذبح  الخطف  في 
في الأ�سواق العامة والمناطق ال�سكنية، وخ�سو�ساً ح�سود زوار 

المراقد المقد�سة. 
عن  بعيداً  يقف  زال  ما  الدولي  المجتمع  اأن  الواقع،  في 
م�سوؤولياته الإن�سانية في وقف نزيف دماء المدنيين ال�سيعة في 
اأنحاء العالم، في الوقت الذي دفع ال�سيعة ماليين من ال�سحايا، 
هذا  كل  ورغم  ومهّجر،  ومهّم�س  ومعتقل  وجريح  قتيل  بين  ما 
الركام الإن�ساني الدامي، فاإن الفتك الج�سدي والمعنوي الواقع 
نهاية.  بداية  اإلى  ي�سير  ما  هناك  ولي�س  متوا�سل،  ال�سيعة  على 
على  ي�ستوجب  )ثقافياً(  ال�سيعة  بمظلومية  الإقرار  فاإن  لذلك، 
المجتمع الدولي – وهذا اأقل الم�سوؤولية -  اأن يتعامل )ت�سريعياً 
الإن�سانية  �سد  )جرائم  باأنها  ال�سيعة  �سد  الجرائم  مع  واإجرائياً( 
وجرائم اإبادة جماعية(، وذلك للوقوف بجدية اأمام هذه الجرائم 
تتمثل  محمودة(،  غير  )عواقب  اإلى  ا�ستمرارها  يوؤدي  قد  التي 
في �سعور الم�ستهدفين ب�سرورة البحث عن )حلول اأخرى( توفر 

لهم الحماية التي افتقدوها منذ �سنوات طويلة دامية.

قال الر�ضول الأعظم: فاطمة ب�ضعة مّني وهي قلبي وروحي التي بني جنبي

2م
01

3/
�س

ماي
 - 

ذار
 -اآ

1هـ
43

4/
وىل

 الأ
دى

جما
 /

ون
�شر

الع
ة و

ادي
احل

نة 
ال�ش

18
د 6

لعد
ا

وإال .. إىل حلول أخرى!

العابد،  الفقيه  لرحيل  السنوية  الذكرى  متر 
السيد  اهلل  آية  الرباني  والعامل  الزاهد،  واألستاذ 
يف  مدويًا  رحيله  كان  وقد   .الشريازي رضا  حممد 
حوزاتها  شهدت  اليت  الكربى  اإلسالمية  احلواضر 
الدينية ومؤسساتها العلمية بعلمه الغزير وفكره الوّقاد 

وخلقه الكريم ومناقبه الطيبة وأفعاله النبيلة، وهو ما جتلى حبضور حاشد للمعزين الذين قدموا 
من شتى بقاع العامل ليشاركوا يف تشييع جثمانه الطاهر انطالقًا من مدينة قم املقدسة، مروراً 
بالنجف األشرف، وصواًل إىل كربالء املقدسة، حيث املثوى األخري جبوار جده سيد الشهداء 
اإلمام أبي عبد اهلل احلسني... إن مسو صاحب الذكرى ونبوغه، وخفايا الرحيل وشجونه، 
خلدا ذكراه وتراثه، فكلماته ما زالت تنبض باحلياة، وآثاره أضحت زاداً للباحثني عن احلقيقة، 
باملداد  يكتب  منهجًا  لإلصالح  أن  املّشرف  تارخيه  عرب  وآخر  وتارخيه،  عربه  للراحل  فإن 
إذا عملوا،  بالعلماء  أثره، فبالء األيام يغدر  ينقطع  ينبغي أن  ناهج ال  والدماء، ولإلصالح 
والتضحيات، وحتتاج  باآلالم  تعج  أخلصوا، واإلصالح مسرية طويلة  إذا  العاملني  ويباغت 
تستحق،  أن حييوها كما  باحملبني  األليمة، جدير  إىل وعي وعزم وحكمة وصرب... يف ذكراه 
ومن مستحقاتها أن الراحل كان عاملًا فقيهًا، وأستاذاً معطاء، ومصلحًا باساًل، ومثقفًا ناقدًا، 
وناهجًا ومنهجًا. ومل يدخر جهداً للذود عن اإلسالم ومدرسة أهل البيت، وتنوير العقول 
الدين وخري اإلنسان. وكان باهراً يف مقارعة  العزائم واستنهاض اهلمم ملا فيه سالمة  وحتفيز 
الدفاع عن املظلومني واحملرومني يف بالد  قوى الضالل والتزييف والتكفري، وكان حريصًا يف 
القمع والقتل والقهر، حتى أضحت حياته سفراً من أسفار اخللود، وحمطة من حمطات العلم 
الذي يسمو بصاحبه وينفع الناس، وكان رحيله مضطربًا بالصمت واألسى، وشاحبًا مبوت 
محل أسراراً تعبق بشذا الفقهاء املصلحني وذكريات الشهداء اخلالدين. وإن من مسؤوليات احملبة 
لصاحب الذكرى توثيق نتاجه العلمي ونشره، وهو نتاج أربعة عقود من عمره الشريف، عبقة خبربة اآلباء 
واألجداد وبركاتهم وكراماتهم، فإن أهم مسات األمم احلية أن تكون منتجة، ولن تكون األمة منتجة 

إال إذا عملت حبكمة وإخالص، واستثمرت التجارب،واستكملت طريقها من حيث وصل القادة األفذاذ.

في ذكراه الخامسة: 
من الوفاء االحتفاء بذكرى هذا العالم الجليل والفقيه 
الكبير والعبد الصالح واستحضار مواقفه، لكن األهم 
أن نعيش المبادئ التي بها عمل، وإليها دعا، وعليها 

ڎ  ڌ  ڌ  زب  ح���ي���ث  إل������ى  م���ض���ى 
ڎڈ ڈ  ژ ژرب
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متنامياً  ا�ست�سهاًل  هناك  اأن  القول،  املمكن  من 
باحلياة  لمبالة  وهناك  امل�سلمني،  بع�س  عند  للعنف 
الفطرة  نوامي�س  عن  انف�ساماً  هناك  اإن  بل  الإن�سانية، 
واأنا�ساً  ب�سراً  بو�سفهم  ل  الآخرين  اإىل  النظر  حيث 
مكرمني، بل مبعيار )معنا( اأو )�سدنا(، واإن م�سدر هذا 
ذلك  تغمر  التي  القناعة  تلك  هو  امل�ست�سري  العنف 
عمل  اأي  واأن  الإلهي،  احلق  كل  ميلك  باأنه  البع�س 
يقوم به، واإن كان قتاًل اأو تفجرياً، فاإنه خري، فيما غريه 
يفعله  ما  وكل  كفر،  يقوله  ما  وكل  باطل،  على  دائماً 

مدان. 
اإ�سالمي نابع من نظرة الإ�سالم اإىل  الالعنف مبداأ 
الب�سرية، ونابع من الر�سالة املحمدية التي هي ر�سالة 
العنف  من  اأي جانب  للب�سر، حيث ل حتمل  رحمة 
الذي  ال�سالح  هي  اللني  �سيا�سة  واإن  والإرهاب، 
والطغاة،  العتاة  ملقابلة  وامل�سلحون  الأنبياء  ا�ستخدمه 
يقول الإمام ال�سريازي: )الالعنف �سمة الأنبياء 
والأئمة، والعقالء الذين يقدمون الأهم على املهم 
يطبع  اأن  الإن�سان  وعلى  حياتهم،  حيثيات  �ستى  يف 
بعد  يوماً  ذلك  اآثار  فاإن  والالعنف،  اللني  على  نف�سه 
ومن  وجوانحه(.  جوارحه  �سائر  على  �ستنعك�س  اآخر 
مكان  يف  ينح�سر  ل  الإ�سالم  يف  الالعنف  فاإن  هنا 
دون اآخر، فاإن ال�سلم والالعنف من مقومات ال�سيا�سة 
الأطراف،  ومع خمتلف  الأماكن،  كل  الإ�سالمية يف 
واإن اإحدى اأهم الأدلة على اأن الإ�سالم يتبع اأ�سلوب 
الالعنف هي منهجية الر�سول الأعظم و�سريته يف 
للب�سرية  قدم   اإنه مناوئيه، حيث  مع  تعامله حتى 
اإىل  يدعو  الإ�سالم  اأن  على  �ساهد  خري  جمعاء 

الالعنف، وينبذ البط�س والعنف. 
يقول الإمام ال�سريازي: )بالإ�سافة اإىل الآيات 
ال�سريفة املنادية بالعفو، وال�سفح اجلميل، واجلنوح اإىل 
احرتام  اإىل  تدعو  اأخر  اآيات  هناك  وال�سالم،  ال�سلم 
عقائد الآخرين حتى ولو كانت فا�سدة وغري �سحيحة، 
ال�سماحة  على  الإ�سالم  حر�س  على  يدل  اإمنا  وهذا 
اأ�سحاب  امل�سلمني حتى مقابل  والالعنف يف �سلوك 
الإ�سالم،  نظر  لها يف  قدا�سة  ل  التي  ال�سالة  العقائد 
يف  والالعنف  اللني  اإىل  العزيز  الإ�سالم  دعا  وكما 
�ستى املجالت، فهو يف الوقت نف�سه اأكد على جتنب 
توؤدي  ما  غالباً  التي  الرئي�سية  واأ�سبابه  العنف  دواعي 

اإىل ف�ساد العباد ودمار البالد(.

تفشي العنف
التوسل

س: عندما نقرأ دعاء كميل أو الصحيفة 
أمري  اإلمام  أن  نالحظ  ال  مثاًل  السجادية 
املؤمنني أو اإلمام السجاد يستغيثان 
أو يتوسالن أو يطلبان العون من النيب أو 
أحد األئمة، فهل قول )يا علي( ميكن أن 
اليت تعارف عليها  املوروثات  يكون هو من 
الشيعة فيما بينهم، أم أن هناك أصاًل شرعياً 

يدل عليه؟
القرآن  إىل  ندة  مست ته  شرعي ج: 
اإلعطاء   Qاهلل ينسب  حيث  احلكيم، 
يف  كما   الكرمي ه  رسول اىل  اء  واإلغن
سورة  من  و)74(   )59( الكرمية  ة  اآلي
الكرميات،  اآليات  من  وغريمها  ة  وب ت ال
حيث   الكرمي الرسول  إىل  ندة  ومست
ه  ي عل هجم  كلما   لعلي يقول  كان 
ّر املسلمون  العدو يف غزوة أحد - وقد ف
ا علي اكشف  وتركوا الرسول وحده -: )ي
أهل  إىل  ندة  ومست عين(،  ة  ب ي الكت هذه 
تهم  بيت أيضاً، فإهنم يف مجيع أدعي ال
 Qتوسلون إىل اهلل راهم ي املأثورة عنهم ن
اه. تهم إي ته يف مسأل ي ائه وأهل ب ي ب خبامت أن

املعفو عنه يف الصالة

عن  العفو  العملية:  الرسالة  يف  جاء  س: 
جناسة ما ال تتم الصالة فيه منفرداً كاجلورب 
املقصود  هل  السؤال:  وأمثاهلما.  والقلنسوة 
من النجاسة الدم أم مطلق النجاسات كاملين 

والبول واملسكر وغريها؟
النجاسات  مطلق  املقصود:  ج: 
من  وال  تة  ي امل من  يكون  ال  أن  بشرط 

أجزاء جنس العني كالكلب وأخويه. 

الدورة الشهرية

اهلرمونات،  يف  خلل  من  أعاين  أنا  س: 

وقد تسبب يل بعدم انتظام دوريت الشهرية، 
أي يف بعض األشهر تزيد أيام احليض، وقد 
يتخللها أيام طهر، فهل علي أن أعترب أيام 
استحاضة، علماً  والبقية  عاديت هي حيض 
أما اآلن  أيام،  سبعة  أيام عاديت سابقاً  بأن 
فتزيد عن مخسة عشر يوماً، يتخللها يوم أو 

يومني ال أرى الدم فيها؟
من  ام  أي عشرة  يفصل  مل  إذا  ج: 
يكون  ثاين  ال الدم  ف الدمني،  بني  قاء  ن ال
استحاضة، وجيب يف االستحاضة الصالة 
ان بأعمال االستحاضة،  ي ام مع اإلت والصي
قاء  ن ام  أي عشرة  فاصل  حصل  إذا  وأما 
بني الدمني، كان كل منهما حيضاً إذا 

اتصفا بصفات احليض.

القراءة بنفس واحد

س: لو سبب استمرار املصلي يف القراءة 
فهل  يضره،  مبا  نفسه  انقطاع  انقطاع،  بال 
باطلة،   - ب  حمرمة.   - أ  القراءة كذلك: 
احتمل  إذا  اآليات؟ وكيف  إعادة  أي عليه 

الضرر؟
للضرر  اً  و اطمأنَّ بكونه موجب ج: ل
الغ حرم وبطلت صالته وإالّ فال وإن  ب ال

احتمل ذلك.

السجود على الدملة

س: هل السجود على نفس الدملة الظاهرة 
يف اجلبهة جائز، أم ال بد من السجود على 

موضع آخر من اجلبهة؟
ه،  ه دملة وما أشب ج: إذا كان يف جبهت
يم من  جيب أن يسجد على املوضع السل
ذلك  ميكن  مل  وإذا  أمكن،  إن  اجلبهة 
ووضع  ة  الرتب أو  األرض  يف  حفرة  حفر 
يم  السل املكان  ووضع  احلفرة  يف  الدملة 
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ال�سيدة  ل�سرية  املتتبع  اإن 
مدر�سة  اأنها  يجد   الزهراء
اأبعاد  خمتلف  يف  متكاملة 
احلياة، فهي التي وقفت مع اأبيها 
يف تبليغ الدعوة، وحتملت اأذى 
اأبي  �سعب  يف  قري�ش  م�سركي 
الهجرة  معاناة  طالب، وحتملت 
ووقفت  املدينة،  اإىل  مكة  من 
الذي   املوؤمنني اأمري  بجانب 
فكانت  الإ�سالم،  دعائم  اأر�سى 

املجاهدة واملهاجرة.

مبقدار  ة  الرتب أو  األرض  على  اجلبهة  من 
يكفي لتحقق السجود.

صالة اجلمعة

س: ما هو سبب استحباب صالة اجلمعة 
مع أهنا مذكورة يف القرآن الكرمي بلفظ األمر 

الذي يدل على الوجوب؟
ج: استحباب صالة اجلمعة عند من 
يرى  ه  ألن هو:  املراجع  من  بذلك  يقول 
فة  الشري روايات  ال اطه من  ب ن است حبسب 
 اشرتاط وجوهبا حبضور اإلمام املعصوم
نفسه، أو  يها هو ب ناس، ويصّل ال بني 

امتها.  إق ه ب رتضي يأذن ملن ي

كسر اإلقامة للمسافر

ونوى  ما  منطقة  إىل  سافر  شخص  س: 
النية  هذه  وعلى  أيام،  عشرة  فيها  اإلقامة 
صلى متاماً وصام، ويف اليوم الرابع أو اخلامس 
حصل له أمر طارئ يف وطنه أو أهنى العمل 
إىل  يعود  أن  فنوى  أجله،  من  جاء  الذي 
وطنه قبل العشرة، فسافر إىل وطنه يف اليوم 
صالته  حكم  فما  السابع،  أو  السادس 
وصيامه بعد أن نوى عدم إمتام عشرة األيام 

يف اليومني السادس والسابع؟
فرض  يف  متاماً  ويصلي  يصوم  ج: 

السؤال مادام يف تلك املنطقة. 

قضاء العبادات

بقضاء  تقوم  خريية  مجعيات  هناك  س: 
مماهتم  بعد  مشرتكيها  عن  والصوم  الصالة 
هل  بسيط،  وعبادي  مايل  اشرتاك  مقابل 

جيوز االشرتاك يف هذه اجلمعيات؟
ج: ال بأس بذلك، نعم جيب مراعاة 
الصوم  قضاء  ملسائل  ة  الشرعي األحكام 

والصالة.

نذر الصوم يف السفر

السفر،  يف  الصوم  نذر  شخص  س: 
مثاًل قال: إذا وصلت بالسالمة إىل كربالء 
املقدسة أصوم ثالثة أيام قربة إىل اهلل تعاىل، 
علماً بأنه لن يقيم يف كربالء إال مخسة أيام، 
فهل يصح منه الصوم يف هذا الفرض؟ وهل 

جيزئ عن صوم شهر رمضان إن صادفه؟
أو  القضاء،  الصوم  نذر  يصح  ج: 
جيزئ  وال  السفر،  يف  املستحب  الصوم 
و صادفه، علماً  عن صوم شهر رمضان ل
بأن املسافر يف شهر رمضان ال جيوز له 
نذر. ال صوم شهر رمضان يف السفر حىت ب

اخلمس

من  املال  من  مبلغ  على  حصلت  س: 
الدولة يرتبط حبقوق سابقة يل عندهم، وذلك 
قبل حلول رأس السنة اخلمسية بشهر، هل 
يدخل هذا املبلغ يف اخلمس عند التخميس؟ 
ج: نعم، إذا مل يكن قد أخرج مخسه 

بل. من ق

احلج واخلمس

من  هناك كثري  وبالدنا  منطقتنا  يف  س: 
الناس ال يعلمون بوجوب اخلمس، ويذهبون 

للحج بدون ختميس، فما حكم حجتهم؟
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    زب   :Qاهلل قال  ج: 
من  والتخميس  املائدة/27،  ڱرب 
فلذلك  األعمال،  بول  وق تقوى  ال شروط 
عن  اخلمس  إخراج  املكلف  على  جيب 
كل ما ميلك وعن تكلفة احلج، ويصاحل 

املرجع على ما مضى.
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يف   زينب ال�سيدة  ولدت 
كاأمها  وكانت  املنورة،  املدينة 
لياليها  عامة  تق�سي   الزهراء
وما  القراآن،  وتالوة  بالتهجد 
هللQطول  تهجدها  تركت 
الليلة  حتى يف  ال�سريف  عمرها 
احلادية ع�سرة من املحرم وعند 
احل�سينية  بالأ�سرة  القوم  م�سري 
ال�سام،  اإىل  الكوفة  من 
الإمام  عن  زهدها  يف  وروي 
ال�سجاد اأنها ما ادخرت 

�سيئًا من يومها لغدها اأبدًا.

معنى )الداعي(

املسائل  يف  أحياناً  تذكر  اليت  العبارة  س: 
الشرعية وهي: )إذا كان بنحو الداعي(، ما 

املراد من كلمة الداعي؟
يكون  أن  الداعي:  من  املقصود  ج: 
قربة  ال ينوي  ه  ألن اً،  هامشي األجرة  أخذ 
ه مااًل  ن يف عمله، كاألب الذي يعطي اب
ه إىل الصالة، مع أن الصالة  يكون داعي ل
اهلل  إىل  ة  رب ق يها  يصل االبن  يها  يصل اليت 

ه أخذ املال. تعاىل، فال يضر بصالت

الزواج 

س: أنا يف سن تؤهلين للزواج )22 سنة(، 
يف  وأعمل  ملتزم،  شخص  أنا  هلل  واحلمد 
أمتلك  حىت  أنتظر  هل  حكومية،  وظيفة 
املال؟! وهذا يتطلب سنني حىت أمجعه، أم 
مديوناً  سأعيش  وطبعاً  للزواج؟!  أستدين 
والبيت  املهر  قضية  ومث  أيضاً،  سنني  لعدة 
واملصاريف املتنوعة و... وال أحد يعطي بنته 

جماناً ؟!
ه  اب العظيم يف حمكم كت اهلل  قال  ج: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  احلكيم: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ  ٻ 
 ،32 نور:  ال ٿرب  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
تزويج  ال ترك  )من   :اهلل رسول  وقال 
أساء  فقد   - الفقر  أي   - لة  ي ع ال خمافة 
القرآن احلكيم،  الظن باهلل تعاىل(، إذن: ف
الزواج  على  يؤكدان  الشريف  واحلديث 
ه، ويف حديث  ي ف بساطة  ال املبكر وعلى 
أداء  على  يعني  تعاىل  اهلل  أن  شريف: 
ويسّهل  الزواج،  ألجل  املستدان  ّدين  ال

ه إن شاء اهلل تعاىل. اء ب وف ال

اإلذن للزواج الثاني

الزوج مل  الفتاة ولكن  إذا عقد على  س: 

يدخل هبا، فهل إذا طلقها زوجها حتتاج إىل 
إذن وليها يف الزواج الثاين أم ال؟

اً. ج: نعم على األحوط وجوب

الطالق

س: هل حيق للمرأة أن تطلق من زوجها 
ولو من دون أي سبب؟

ج: ال حيق هلا ذلك إال إذا كان الزوج 
يها  نفق عل املعروف أو ال ي ال يعاشرها ب

وحنو ذلك.

الغيبة للتسقيط

س: هل جتوز الغيبة بنية التسقيط لشخص 
يتحدث بالسوء عن العلماء العدول أو عن 
القول  وبلحن  أحياناً  بالتصريح  بعضهم، 
أحياناً أخرى، وذلك هبدف حفظ املؤمنني 
من احتمال تأثّرهم هبذا الشخص، وكذلك 

حلفظ مقام العلم والعلماء؟
حىت  وإرشاده  نصيحته  بغي  ن ي ج: 
يكّف، وذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
ة  ورث علماء  )ال الشريف:  احلديث  ففي 

اء(. ي ب األن

الربا

)تعريف  الربا شرعاً  تعريف  ما هو  س1: 
املوسوعات  يف  مرجعاً  يكون  مانع  جامع 

العلمية ميثل رأي اإلمامية(؟
الفضل  لغة:  ال من حيث  ا  رب ال ج1: 

ادة، ومن حيث االصطالح:  زي وال
ادلة شيء  ب ا املعاملي، وهو: م رب 1- ال
أو  مبوزون  عملة  أو  مكيل  أو  موزون 
ادة، حال  مكيل أو عملة، مع فضل وزي
أو  كان  نقداً  كوهنما من جنس واحد، 

ًة . ئ نسي
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عن  ال�سريف  احلديث  يف  جاء 
مام ال�سادق: )اأكرث اأهل  الإ
الن�ساء(.  امل�ست�سعفني  اجلنة من 
وقد يقول قائل: اإن عدد الن�ساء 
يف الدنيا اأكرث من عدد الرجال، 
اأكرث  يكون  اأن  الطبيعي  فمن 
ولكن  الن�ساء،  من  اجلنة  اأهل 
مام ال�سادق ولدفع مثل  الإ
تكملته  يقول يف  الحتمال  ذلك 
اهلل  )علم  ال�سريف:  حلديثه 
بناء  فرحمهن(.  �سعفهن   Q
اأكرث  كون  �سبب  فاإن  على ذلك، 
اأهل اجلنة من الن�ساء هو اأن اهلل

Q يعلم باأن املراأة اأ�سعف من 
الرجل يف اأبعاد خمتلفة، ولذلك 
اأكرث  الن�ساء  يرحم   Qفهو
اجلنة  ويدخلهن  الرجال،  من 
فالن�ساء  ولذا  الرجال،  قبل 
مام  الإ من  القرب  مقام  ينلن 

املنتظر اأ�سرع من الرجال.

كل  يعم  وهو  القرضي،  ا  رب ال  -2
قرض جّر نفعاً من مال أو عمل أو حنو 

ذلك.
عند  للربا  تقسيمات  هناك  هل  س2: 
مساحة املرجع )حفظه اهلل( وعند أخيه مساحة 

اإلمام الراحل؟
الشريازي  اإلمام  عند  ا  رب ل ل ج2: 
 د املرجع الشريازي راحل والسي ال
والقرضي على حنو  املعاملي  تقسيمان: 

ما جاء يف اجلواب السابق.
التالية:  الشبهة  على  الرد  هو  ما  س3: 
هو  القرآن  يف  الوارد  بالربا  املقصود  أن 

ەئ  ەئ  ائ  زب  املضاعفة  األضعاف 
وئ وئربآل عمران: اآلية 130، 
وهذا يعين أن الربا الذي ليس فيه أضعاف 

مضاعفة جائز؟
تعاىل  ه  ول ق الشبهة  هذه  رد  ي ج3: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )زب  قرة:  ب ال سورة  يف 
تان : 278  ڤرب اآلية 275، وكذا اآلي
إن   حيث  نفسها،  السورة  من  و279 
احلرمة مطلقة تشمل األضعاف املضاعفة 

وغريها.

املوسيقى

املوسيقى،  حترمي  من  العلة  هي  ما  س: 
وهل املوسيقى اليت ال تثري اإلنسان، أي اليت 
تبعث يف نفسه الراحة حرام االستماع إليها؟

ة  الشرعي النصوص  هي  علة  ال ج: 
بعض  ان  ي وب حرمتها  يف  حلنها  وشّدة 
يها مثل نزول  ة عل ب مة املرتت ار الوخي اآلث

اء، وحنو ذلك. بالء، ورفع الغرية واحلي ال

اإلرث

وأخوات  إخوة  وخّلف  رجل  تويف  س1: 

أبيه(،  )من  شقيق  غري  وأخاً  األبوين،  من 
امليت  أشقاء  يطالب  الشقيق  غري  واألخ 
بأن امليت غري  حبصة من إرث أخيه، علماً 
متزوج وأبواه قد توفيا قبله، فهل هلذا األخ 
املرياث مع وجود  الشقيق( حصة من  )غري 

أشقاء للميت؟

)من  أشقاء  لميت  ل كان  إذا  ج1: 
األبوين(، فإن األخ غري الشقيق )من األب 

اً. ئ فقط( ال يرث شي

س2: هناك أخوان من أب واحد وأمني 
خمتلفتني، فإذا تويف أحدمها هل يرثه اآلخر؟

إنه  ف املذكور،  الفرض  يف  نعم  ج2: 
قة  لميت من الطب مع عدم وجود وريث ل
وأخوات  إخوة  وجود  عدم  ومع  األوىل، 
فأخوه  فقط،  أمه  من  أو  األبوين  من  ه  ل
وا إخوة  ه يرث املال كلَّه، وإذا كان ي من أب
لذكر مثل  نهم ل ي املال يقسم ب وأخوات ف

يني. ث حظ األن

صيد السمك

س: إذا مت صيد السمك، مث ُوضع يف دلو 
مملوء باملاء، ومات يف الدلو، فما حكم هذا 

السمك؟

تة وال  ي ج: يكون يف فرض السؤال م
جيوز أكله، ألن ذكاة السمك بأن ميوت 

ابسة ال يف املاء. ي على ال
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 جاء يف الكثري من الروايات 
ال�سريفة اأن مولنا ر�سول 

مام اأمري  اهلل والإ
املوؤمنني كانا يف اآخر حلظة 

من عمرهما ال�سريف يو�سيان 
مام  باملراأة كثريًا، فقد قال الإ
اأمري املوؤمنني ملا ح�سرته 

 :الوفاة يف و�سيته لأولده
)اهلل اهلل يف الن�ساء وما ملكت 

اأميانكم، فاإن اآخر ما تكّلم 
به نبيكم اأن قال: ُاو�سيكم 

بال�سعيفني من الن�ساء..(. وهذا 
يدل على اأن مراعاة حقوق املراأة 
لها مكانة واأهمية خا�سة عند اأهل 

.البيت

حل املشاكل .. باخللق احلسن

اإ�ساءات من حما�سرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي

يكون اإلنسان - غالباً - بني 
اإلنسان  يف  فإن  والشر.  اخلري 
دافعاً إىل اخلري وهو العقل، ودافعاً 
األّمارة  النفس  وهي  الشر  حنو 
حسن  املرء  كان  فإذا  بالسوء، 
اخللق فإن دافع اخلري عنده يغلب 
دافع الشر، وسيكون نصيبه خري 
سيئ  خبالف  واآلخرة،  الدنيا 
آخرة.  وال  له  دنيا  ال  فهو  اخللق 
يروى عن اإلمام الباقر - وهو حجة اهلل 
على اخللق - أنه اعرتضه شخص وقال له: 
باقر(.  أنا  )بل   :فأجابه بقر!(،  )أنت 
ما  شخص  انتقصك  فإذا  احللم،  هو  هذا 
فعليِك أن حتلمي لتحصلي على خري الدنيا 
وخري اآلخرة، وهذا حباجة إىل العزم، وهذه 
سنة احلياة، فطالبة العلم إذا عزمت على أن 
تكون حسنة اخللق فستصبح عاملة، والزوجة 
عند  حمبوبة  ستكون  ذلك  على  عزمت  إذا 
عند  حمبوب  أمر  اخللق  حسن  إن  زوجها. 
اهللQ وعند الناس كافة، ومن اخلطأ العمل 
يف  هذا  وإْن كان  بالسيئة،  السيئة  رد  على 
نفسه جائزاً يف احلدود الشرعية كما يف  قوله
گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  زب   :Q
گ ڳرب. لكن َمْن كانت منكنَّ تريد 
التوفيق وخري الدنيا وخري اآلخرة واحملبة عند 
اهللQ وعند الناس، فلرتد السيئة باإلحسان 
أن   النيب أحوال  يف  ورد  فقد  واحللم. 
إحدى زوجاته اهتمته هتمة شديدة يف قضية 
بل  جيبها،  ومل  باملثل،   يقابلها فلم  ما، 
إنه اكتفى بنفي التهمة عنه فقط، علماً بأن 
األئمة، ومل  أحد  نقلت عن  الرواية  هذه 
ينقلها غريهم، ألن النيب األكرم مل ينقلها 

تعلم  فينبغي  الناس،  سائر  من  ألحد 
الفضائل واخللق احلسن من رسول  هذه 

 .اإلسالم
اتصف  ممن  الكثري  رأيت  لقد   �
من  وغريهم  العلماء  من  احلسن  باخللق 
حياهتم،  يف  موفقني  الناس كانوا  سائر 
يلقوا  ومل  الناس،  عند  حمبوبني  وكانوا 
من  فرد  أي  وإن  حياهتم.  يف  صعوبة 
فإنه  اخللق  حسن  إذا كان  األسرة  أفراد 
سيكون حمبوباً عند اجلميع، وسيقبل اهلل
عليه  فسيرتحم  مات  وإذا  أعماله،   Q
فإنه  السيئ  اخللق  صاحب  أما  اجلميع، 
متاماً.  ذلك  من  العكس  على  سيكون 
التحلي  على  تعزمَن  أن  لكّن  ينبغي  لذا 
باألخالق احلسنة لتنلَن خري الدنيا وخري 
اآلخرة. وإن من األمور املهمة جداً واليت 
وذا   البيت أهل  من  قريباً  املرء  جتعل 
النفس  حماسبة  هي  عندهم  ومنزلة  مقام 
كل يوم. فقد جاء يف احلديث الشريف: 
)ليس مّنا َمْن مل حياسب نفسه كل يوم 
عمل  وإْن  منه،  استزاد  خرياً  عمل  فإن 
شراً استغفر اهلل وتاب إليه(. إن اإلنسان 
ويعمل  والليلة كثرياً  اليوم  خالل  يتكلم 
وحده  جيلس  ألن  أحوجه  فما  كثرياً، 
وعمله،  قاله  ما  على  نفسه  وحياسب 
هي  هل  أعماله،  صحيفة  يف  ويتأمل 
 Qاهلل لويل  تقدم  بأن  ومناسبة  جديرة 
فإن كان   ،األعظم اهلل  بقية  موالنا 
ويصمم   Qاهلل يشكر  جيداً  قدمه  ما 
ويعزم على املواصلة واالستمرار يف أعمال 
مناسب، كغيبة  غري  وإن كان  كهذه، 
اغتاب هبا أحداً من الناس، أو آذى مؤمناً 
أو مؤمنة، أو قطع رمحاً، أو عق والديه، 
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خوات اإن حتّلينت  اأننت اأيتها الأ
بالّلني يف تعاملكن مع اأزواجكن 
واأبنائكن واأرحامكن وغريهم، 
ومل تت�سّبثن مبا اتخذتنه م�سبقًا 

من قرار اأو فعل جتاه اأي 
خالق احل�سنة  اأحد، فاإن هذه الأ
�ستوجب لكّن رعاية اأهل البيت 

وحمّبتهم، واإن الو�سول اإىل 
هذه املرتبة الراقية بحاجة اإىل 

ت�سميم حقيقي وقوي.

أو خبس املكيال وامليزان، أو غش، فعليه 
اهلل إىل  والتوبة  االستغفار  إىل  يبادر  أن 

ال  الذنب كمن  من  )التائب  فـإن   ،Q
ذنب له(. إن مثل فاعل اخلري واإلحسان 
كمن حيمل بيده مصباحاً ويسري يف ظالم 
املصباح  من  أواًل  املستفيد  فهو  الليل، 
الذي حيمله وإن كان اآلخرون يستفيدون 
منه أيضاً خالل مسريه، وهكذا َمْن يوجه 
نفسه يف  يظلم  إمنا  فهو  أحد  إىل  ظلماً 
أمور  مثة  اإلحسان  إىل  وإضافة  احلقيقة. 
عنها،  يغفلن  ال  أن  للمؤمنات  ينبغي 
صلة  الناس،  مجيع  مع  األخالق  وهي: 
من  الوالدين. حيث إن كثرياً  بّر  الرحم، 
إمنا  اجملتمع  منها  يعاين  اليت  املشكالت 
تعود لغياب هذه األمور األربعة املتقدمة، 
بنحو جيد  األمور  الناس هبذه  التزم  ولو 

حللت كثري من املشكالت وزالت.
بني  احلسنة  نوعان:  احلسنة   �
اإلنسان  بني  واحلسنة   ،Qواهلل اإلنسان 
أن  ينبغي  الثاين  النوع  ويف  واإلنسان. 
يضع اإلنسان نفسه موضع الذين يتعامل 
معهم، فيحب هلم ما حيب لنفسه، فيأيت 
باحلسنة، والذي يأيت باحلسنة يف أعماله 
وتصرفاته وحياته سيكون ناجحاً وموفقاً 
واخلري.  اإلحسان  من  أتى  ما  بنسبة 
اإلنسان  إحدامها  تقرب  وهناك صفتان، 
وأخرى  اخللق،  حسن  وهي  اجلنة  إىل 
النار وهي سوء اخللق. وميكن  تقربه إىل 
– بل ينبغي – لإلنسان أن يكون حسن 
اخللق سواء كان رجاًل أم امرأة، شيخاً أم 
شاباً، تلميذاً أم أستاذاً، كاسباً أم تاجراً، 
درجة كان ويف  أية  عاماًل، ويف  أم  عاملاً 
فرعون  امرأة  عاشت  لقد  ظروف.  أية 

استطاعت  ولكنها  الظروف،  أسوأ  يف 
هبا  اهلل  ضرب  حىت  باخللق  تتحلى  أن 

ھ  زب   :Qقال آمنوا،  للذين  مثاًل 
ڭرب.  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
فلقد كان فرعون ظاملاً، وأمر بشق بطون 
النساء احلباىل وقتل أوالدهن وهنَّ أحياء، 
وبلغ به الطغيان أن ادعى الربوبية، ولكن 
اليت  الظروف  رغم   - استطاعت  امرأته 
كانت تعيشها يف بيت فرعون - أن تبلغ 
حبيث  اخللق  وحسن  اإلميان  من  درجة 
أمرهم  آمنوا،  للذين  مثاًل  هبا  اهلل  ضرب 
تكون  أن  فاستطاعت  هبا،  يقتدوا  أن 
أفضل امرأة يف أسوأ الظروف. إذن ميكن 
لإلنسان أن يكون حسن اخللق حىت يف 
أسوأ الظروف، ولكن لذلك شرط واحد 

هو العزم. 

� لقد منح اهللQ اإلنسان أمرين، 
يعين  فالعقل  والنفس،  العقل  ومها 
فإن  الشهوات،  تعين  والنفس  القناعات 
عقله،  من  نابعة  قناعات  إنسان  لكل 
وشهوات تشتهيها نفسه، وغالباً ما يكون 
تضاد بني ما يدعو إليه العقل، وبني ما 
تدعو إليه النفس وتشتهيه، واملطلوب من 
اإلنسان أن حُيَّكم عقله يف شهواته، وهذا 
الذي جعله اهلل لكل فرد.  هو االختبار 
أموره،  يف  وقناعته  عقله  يُعمل  من  وإن 
يكون سعيداً يف الدنيا واآلخرة، أما من 
يصري  فإنه  قناعاته،  على  شهواته  يقدم 

شقياً يف الدنيا واآلخرة. 
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خرين هو من  اإن احللم عن الآ
خرى التي متّكن  مور املهمة الأ الأ

املتحلي بها من نيل مقام القرب 
مام. احللم وال�سرب  من الإ

خالق لهما معنى  يف علم الأ
واحد مع فارق، هو اأن ال�سرب 
ن�سان  حتّمل ما يتعّر�ش له الإ

من م�ساكل خارجة عن اإرادته، 
كالذي يتعر�ش حلادثة ا�سطدام 

فيت�سرر بدنه اأو اأحد اأع�سائه 
فيتاأمل ويتاأذى جراء ذلك، فتحمله 

مل يعد �سربًا، اأما اإذا  ذى والأ الأ
لقى الإن�سان ت�سرفًا �سيئًا اأو �سمع 
كالمًا بذيئًا من زوجته اأو اأبيه اأو 
اأمه اأو من اأولده اأو من غريهم، 

فتحّمله ومل يرد عليهم مبثل ما 
تعاملوا معه، ف�سربه وحتمله هذا 

ي�سمى حلمًا.

واستقرار من أجل حياة أكثر أمنا اجملتمع  أمن  على  للحفاظ 
االعتداء  من  احلقوق  وضمان  البالد، 
والتجاوز،  وضع اإلسالم عقوبات صارمة 
ضد كل من يعتدي على الناس بالقتل أو 
العدوان أو السرقة أو الغصب أو النصب 
وما أشبه ذلك. فقد شرع اإلسالم احلدود 
نفسه  له  تسول  من  كل  ضد  والقصاص 

االعتداء على الناس، قال اهللQ: زب ڭ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ 
يبني  اإلهلي  القانون  وهبذا  ۈرب. 
األمن  حتقيق  إىل  الوصول  سبيل  اإلسالم 
والسالم يف اجملتمع، من خالل ردع اجملرم 
هذا  فإن  وبالتايل،  جبرميته،  الشروع  قبل 
القانون سيحّد من ارتكاب اجلرائم، ومن 
أخرى،  عوامل  بتوافر  مينعها،  أن  املمكن 
يقول اإلمام الباقر: )القصاص واحلدود 

حقن الدماء(.
لقد كرم اهللQ اإلنسان مبا يستوجب 
وحرمة  واملادية،  املعنوية  حقوقه  احرتام 
االعتداء عليه، أو انتهاك كرامته اإلنسانية 

ک        ک  زب  الكرمي:  القرآن  أكدها  اليت 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ 
أهم  من  احلياة(  )حق  وإن  ںرب. 
احلقوق اإلنسانية اليت أقر هبا اإلسالم، فال 
شاء،  مىت  حياته  يُنهي  أن  لإلنسان  جيوز 
روح  احلياة  ألن  غريه،  حياة  عن  فضاًل 
يأخذها  الذي  وهو  لإلنسان  اهلل  وهبها 
يقتل  أن   Qفحّرم شاء،  مىت  جسده  من 

چ  ڃ  زب   :Qفقال نفسه،  اإلنسان 
م  چچ  چ ڇ ڇ ڇ ڇرب. كما َحرَّ

قتل نفس اآلخر بغري حق، قالQ: زبگ 
وقال ڱرب.  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ 
Q: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ 
ٿرب.  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ 
وتوعَّد من يقتل املؤمن متعمداً باخللود يف 

گ   گ  زبگ   :Qقال جهنم، 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  
االعتداء  ملنع  القصاص  ع  ڻرب. وَشرَّ

ۓ  ے   زبے   :Qقال اإلنسان  على 
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ېې  ې 
القصاص  ففي  وئرب.  وئ  ەئ 
من  رادع  فعل  ألنه  لآلخرين،  حياة 
من  وجيعل  الناس،  حقوق  على  االعتداء 
مرة  ألف  يرتدد  باإلجرام  نفسه  له  ل  ُتسوِّ
قبل أن يُقدم على جرمية حبق اآلخرين، قال

Q: زب ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ 
ۆ ۈرب.

فقهاء القانون يف شرق األرض وغرهبا 
قانون اجلنايات يفرض  يؤكدون أن نظام 
عقوباته من أجل حتقيق ثالثة أهداف على 
األقل، وهي: )العدالة، الردع، التعطيل(. 
أي إن لعقوبة اإلعدام فعالية تفوق عقوبة 
استخدام السجن طويل األمد أو أية عقوبة 
أخرى لتحقيق تلك األهداف، فضاًل عن 
العقوبات  قانون  من  األهم  اهلدف  إن 
)العقوبة  جزائه  على  املذنب  حصول  هو 
العادلة(، والعقوبة تكون عادلة إذا مت األخذ 
وهذا  اجلرمية،  فداحة  مدى  االعتبار  بعني 
تقول:  اليت  القانونية  احلكمة  مع  يتماهى 
للجرم(.  مناسبة  العقوبة  تكون  أن  )جيب 
إن بنية أحكام قانون العقوبات متثل إرادة 
جرمية  تناسب  عقوبة  وضع  يف  اجملتمع 
القتل العمد، وإن تطبيق عقوبة اإلعدام هو 
اليت ميكن إشعار اجملتمع  الوحيدة  الطريقة 
العمد،  القتل  جرائم  خبطورة  خالهلا  من 
ويف الواقع، إن تقليص العقوبة املخصصة 
إىل  يؤدي  السجن  إىل  الكبرية  للجرائم 
إيصال رسالة فاشلة إىل اجملتمع، كما أنه 
)قانون  من  اإلعدام(  )عقوبة  ألغيت  إذا 
قيمته  يفقد  القانون  هذا  فإن  اجلنايات( 

االعتبارية وفعاليته العملية.
الردع يؤكد )ضرورة عقوبة اإلعدام(، 
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خوات حاولن اأن تتاأ�سني مبولتنا  اأيتها الأ
 الزهراء ومولتنا زينب الكربى

يف تعاملكن مع من ي�سيء اإليكن، حتى 
واإن كان لديكن القدرة على الرد عليهم 
باملثل، فال تقمن بالرد باملثل، بل حتّلني 
باحللم وال�سرب، حتى يوجب هذا اخللق 

مام،  الرفيع لُكنَّ نيل القرب من الإ
وت�سملكن رعايته. وو�سيتي لكن 
خوات هي اأن حتاول كل  اأننت اأيتها الأ
واحدة منكن بقدر ا�ستطاعتها اأن ُت�سر 

مولتنا الزهراء، فعليكن اأن ت�سعني 
يف تر�سيخ العقائد ال�سحيحة وتقويتها، 

ويف حث الفتيات على اللتزام 
خالق احل�سنة وجميع  حكام والأ بالأ

�سفات الف�سيلة.

ألمهيته يف )محاية أرواح الناس( عرب تثبيط 
مهة من ينوي القيام جبرمية قتل. وإن املنطق 
بأن )عقوبة اإلعدام هي  يدعم االستنتاج 
الرادع األكثر فعالية جلرائم القتل العمد(، 
فهي عقوبة أكثر إخافة من عقوبة السجن، 
والدليل على هذا أن السجناء يفضلون مدد 
السجن الطويلة عليها من أجل جتنبها، وإن 
اإلنصاف حيتم القول بأن عقوبة اإلعدام ال 
تردع ارتكاب كل جرائم القتل، ولكن مبا 
أهنا أشد من باقي العقوبات، فذلك يكفي 
وجودها  بأن  معقول  بشكل  لالفرتاض 
سيقود بعض الذين ينوون ارتكاب اجلرائم 
وحيظى   املوت.  خلطر  جتنباً  التفكري  إىل 
الدراسات  من  باهتمام  الردع(  )مبدأ 
اإلحصائية الدولية، وكان من أهم النتائج 
إعدام  حالة  كل  أن  إليها  خلصت  اليت 
ردعت حوايل 18 جرمية قتل، وأن تعزيز 
واسع.  نطاق  على  رادع  تأثري  له  العقوبة 
العقوبات  )تعزيز  بأن  القائلة  الفرضية  إن 
يقلص اجلرمية(، هي مبدأ أساسي ملنظومة 
عمل حماكم اجلنايات يف العديد من دول 
اإلجيايب  األثر  بياناهتا  أكدت  اليت  العامل 
تطبيق  عدم  وإن  اإلعدام،  لعقوبة  الرادع 
عقوبة اإلعدام استهتار بأرواح الناس وأمن 

اجملتمع واستقرار البالد. 
إىل  تدعو  جوهرية  أسباب  مثة  وألنه 
بعض  تردع  اإلعدام  عقوبة  بأن  االعتقاد 
البشرية  النفس  حرمة  فإن  القتل،  جرائم 
العقوبة.  بتطبيق هذه  اجملتمع مطالباً  جتعل 
عقوبة  عن  تنتج  اليت  األمور  من  أن  كما 
اإلعدام، أهنا متنع القتلة من تكرار فعلتهم، 
خاصة  أمهية  له  التعطيلي  التأثري  وهذا 
هؤالء  عن  الناجم  املستمر  اخلطر  بسبب 
الذين قاموا فعاًل بإزهاق إحدى األرواح. 
فمثاًل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات 
قضائية يف إحدى دول الغرب أنه من بني 
52000 سجني حمكوم جبرمية قتل، هناك 
يف  قبل  من  أدينوا  سجيناً   810 حوايل 

جرمية قتل سابقة، فلو كان هؤالء قد تلقوا 
من  أكرب  عدد  مثة  لكان  اإلعدام،  حكم 
األشخاص األبرياء يعيشون بيننا اآلن، ويف 
العراق شواهد على ذلك، فكثري من الذين 
انتحارية  عمليات  نفذوا  سراحهم  أطلق 
راح ضحيتها مئات األبرياء. وإن العقوبة 
اإلعدام،  عقوبة  بعد  من  الشدة  التالية يف 
إطالق  دون  املؤبد  السجن  عقوبة  هي 
سراح مشروط، وهي عقوبة تعّرض حراس 
السجن والسجناء اآلخرين للخطر، فبدون 
القاتل على فرصة  عقوبة اإلعدام، حيصل 
ملواصلة حياته مع رخصة للقتل يف جيبه، 
ما  بفعلته ألنه  فإنه سينجو  ثانية  قتل  ولو 
من عقوبة تصاعدية ميكن أن يتعرض هلا، 
كما أنه قد تتاح ملثل هذا الشخص فرصة 
اهلروب من السجن، أما السجني باحلكم 
املؤبد مع إمكان إطالق السراح فيستطيع 
إما أن حيصل على إطالق سراح مشروط 
عقوبة  فإن  لذلك  اسرتحاماً،  يقدم  أو 
ميكنها  اليت  الوحيدة  العقوبة  هي  اإلعدام 

إهناء هتديد القتلة اخلطرين بشكل هنائي.
حيوياً  عاماًل  متثل  اإلعدام  عقوبة  إن 
اجلنائي،  القضائي  النظام  مهمة  جناح  يف 
حيث إهنا عقوبة منصفة ملن يسلبون الناس 
أهنا  إىل  إضافة  متعمد،  بشكل  أرواحهم 
جرائم  من  الكثري  وقوع  منع  يف  تساهم 
القتل نظراً لتأثريها الرادع والتعطيل الدائم 
اإلمام  يقول  القتلة.  ألخطر  تسببه  الذي 
القرآنية  اآلية  تفسري  يف   العابدين زين 

ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  زب  الكرمية: 
هم  من  )ألن  ۈرب:  ۆ  ۆ 
بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك 
عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله، 
يقتل،  أن  أراد  الذي  اجلاين  هلذا  وحياة 
أن  علموا  إذا  الناس،  من  لغريمها  وحياة 
القتل  على  جيرؤون  ال  واجب  القصاص 

خمافة القصاص(.
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يف جمـــال مــعــرفــة الــنــفــس، إذا اســتــطــاع 
اإلنــســان أن يعرف مــاذا يــريــد، ومـــاذا يــراد 
بـــــه، ومـــــا هــــو تــكــلــيــفــه، عـــنـــدهـــا ميـــكـــن أن 
والعكس  سليم،  بشكل  مبسؤولياته  يــقــوم 
صــحــيــح، وقــــد جــــاء يف الـــــروايـــــات: )مــن 
عـــرف نفسه فــقــد عـــرف ربــــه(. وإذا كــان 
اإلنـــســـان هــو األصــــل، فـــإن أصـــل اإلنــســان 
فـــكـــره، وإن الــعــلــم أســـــاس الــفــكــر، يــقــول 
اإلمام الشريازي: )كلما ازداد اإلنسان 
ومتكناً  نفسه  بناء  على  قــدرة  ازداد  علماً, 
مــن هــدايــة الــنــاس, وبالعلم يـــزداد اإلنــســان 
قــربــاً إىل الــواقــع، وبــذلــك يكون أقــرب إىل 
االســتــقــامــة، وأبــعــد مــن االنـــزالق والتفريط 
واإلفراط، ولذلك كانت الدعوة يف اآليات 
العلم واالستزادة منه  والروايات إىل طلب 
من خالل التفّكر والتدبّر والسري يف األرض 
واالعتبار بقصص املاضني(. ويقول املرجع 
نظر  وجـــهـــة  مـــن  )الــعــلــم   :الشريازي

اإلسالم يف قمة أولويات اإلنسان(. 
إن جتــســيــد الــعــلــم إىل نــتــائــج وحــقــائــق 
وتـــطـــبـــيـــقـــات يـــكـــون مــــن خـــــالل )الــبــحــث 
هو:  )تــعــريــفــاً(  العلمي  والبحث  العلمي(، 
)الــبــاحــث(  هبــا  يــقــوم  منظمة  فكرية  عملية 
أو مشكلة  مــســألــة  بــشــأن  احلــقــائــق  لتقصي 
أو أزمة تسمى )موضوع البحث(، باتباع 
طريقة علمية منظمة تسمى )منهج البحث(، 
بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو 
املــشــاكــل  عــلــى  للتعميم  نــتــائــج صــاحلــة  إىل 
وتتجلى  الــبــحــث(.  )نــتــائــج  تسمى  املماثلة 
أمهية البحث العلمي يف احلياة اإلنسانية، من 
حيث كون البحث العلمي العامل األساس 
يف االرتــقــاء مبستوى اإلنسان فكرياً حبيث 
أهلية االستخالف يف األرض،  فيه  تتحقق 
ذلك االستخالف الذي َشّرف به اإلنسان 
وتكرمياً  ـ تشريفاً  الكائنات  دون غــريه من 
منهQ. لذلك، فإن من املمكن القول بأن 

العمود الفقري ألزمة الواقع العلمي يف العامل 
اإلسالمي يكمن يف أزمــة البحث العلمي، 
وهــي أزمـــة متثل حلقة مــن سلسلة أزمــات 
للشعوب  ينبغي  الـــذي  الــوقــت  طــويــلــة، يف 
املسلمة أن تلتفت إىل هذه النقطة األساسية 
يف ظـــل مـــا تــعــيــشــه مـــن أزمـــــات ونــكــبــات، 
وانعدام العدل والسالم واالستقرار والرفاه، 
وغياب احلريات اليت هي من أسس احلياة. 
فما زال املشهد العلمي يف العامل اإلسالمي 
حباجة إىل الكثري لالرتقاء به ليكون عاماًل 
فــاعــاًل يف تنمية اإلنـــســـان وإعـــمـــار الــبــالد، 
حــيــث إن عـــمـــوم املـــؤســـســـات )احلــــوزويــــة 
حبـــاجـــة إىل عملية  مـــازالـــت  واألكــــادميــــيــــة( 
هنوض على أكثر من صعيد، ال سيما وأن 
الواقع العلمي يف بالد املسلمني يتميز عما 
هو يف البالد األخرى، فهو واقع ال يتأسس 
عــلــى اجلـــامـــعـــات واملـــؤســـســـات األكـــادميـــيـــة 
فـــقـــط، بـــل يــشــمــل إضـــافـــة إلــيــهــا احلـــــوزات 
الــشــريازي: )احلــوزة  املرجع  العلمية، يقول 
هي عصب الدين، وهي اليت تقود املسلمني 

إىل شاطئ األمن والسالم(.
تـــؤكـــد مـــراكـــز دراســـــــات أن مـــن أهــم 
معوقات البحث العلمي يف العامل اإلسالمي 
تــــدين االهـــتـــمـــام بــالــبــاحــث يف دول الــعــامل 
اإلسالمي، وغياب سياسات واسرتاتيجيات 
علمية واضحة حتدد األهداف واألولويات، 
الذي  للحريات،  السياسي  النظام  وحتجيم 
عادة ما حيد من أنشطة املؤسسات العلمية 
وتـــطـــويـــرهـــا، حـــيـــث إن الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
يــتــطــلــب احلـــريـــة األكـــادميـــيـــة الـــكـــامـــلـــة. أمــا 
األسباب األكثر تعويقاً لنهوض حقيقي يف 
جمــال البحث العلمي يف الــعــامل اإلســالمــي، 
احملفز  العلمي  املــنــاخ  توفر  عــدم  فتكمن يف 
على استثمار القدرات اإلبداعية واالبتكار، 
وغـــيـــاب الــقــطــاع اخلــــاص عـــن املــســامهــة إذ 
يــعــد الــقــطــاع احلــكــومــي )احملــــــدود( املــمــول 

خوات حاولن تربية   اأيتها الأ
خوات تربية  املزيد من الأ

حكام  �سليمة وفق العقائد والأ
�سالمية التي يريدها  خالق الإ والأ

مام، ول �سك اأن كل  الإ
من ت�سعى يف هذا املجال �ستنال 

مام ورعايته مبقدار  حمبة الإ
ما تبذله من طاقاتها وقدراتها 

ر وتتهاون  وعلمها، واأما التي تق�سّ
مام  فاإنها �ستكون �سببًا يف تاأمّل الإ

واأذاه.

معوقات يف املشهد العلمي
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لالإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين: �س ـ ب 1921 املنامة ـ البحرين
 هاتف 17230236   فاك�س17254690

احلادية والعشرون/ مجادى األوىل/1434هـ

ــرئــيــس لــنــظــم الــبــحــث الــعــلــمــي يف معظم  ال
الــبــالد اإلســالمــيــة. كما أن هــنــاك نـــدرة يف 
عدد الباحثني واملختصني ويف الفرق البحثية 
ـــذلـــك تــعــد أنــشــطــة الــبــحــث  املــتــكــامــلــة. ول
العلمي اليت جترى يف مراكز البحوث بدول 
الــعــامل اإلســـالمـــي وجــامــعــاتــه وحـــوزاتـــه من 
الــعــامل، وهــذا  البحثية يف  األنشطة  أضــعــف 
الــواقــع املــــأزوم أحـــد أهـــم أســبــابــه هــو عــدم 
إدراك كامل عند عموم اجملتمعات املسلمة 
ألمهــيــة الــبــحــث العلمي مــن حــيــث أولــويــتــه 
على كثري من األنشطة واجملاالت. واملفارقة 
أن يكون معظم الناس غري مدركني خلطورة 
تدهور البحث العلمي، رغم إن تراثنا يضم 
آالف الروايات الشريفة اليت حتث املؤمنني 
واملــؤمــنــات عــلــى اإلنـــفـــاق يف خــدمــة العلم 
البيت – ونشره،  أهــل  - خاصة علوم 
ويكون ذلك عرب دعم احلوزات والفضائيات 
اإلعالمية  واملؤسسات  الدراسات  ومراكز 

 .املتخصصة بنشر علوم أهل البيت
مبــــوازاة ذلـــك، فــإن احلـــوزة – الــيــوم - 
تعاين يف جانب منها أزمة من نوع خاص، 
حيث ال يستوعب منهاجها الدراسي مجيع 
املواد العلمية اليت ينبغي على الطالب اإلملام 
هبا، وقد دعا اإلمام الشريازي طلبة العلوم 
الــديــنــيــة إىل الــتــوســع بـــاالطـــالع عــلــى علوم 
أخرى، كالسياسة واالجتماع واالقتصاد، 
يقول: )الدين والدنيا يتقدمان بالثقافة، 
لذا يلزم على العامل أن يهتم باالرتقاء الثقايف، 
من غري فرٍق بني الثقافة الدينية، أو الثقافة 
الدنيوية، ومن الالزم دراسة السياسة دراسة 
واعية، مث مباحثتها ومواصلة مطالعتها بدقة، 
وحيث ال ميكن جتريد السياسة عن علمي 
االجــتــمــاع واالقــتــصــاد فـــالـــالزم دراســتــهــمــا 
أيــــضــــاً(. كــمــا أن يف احلـــــوزة دعـــــوات إىل 
تطوير املناهج مبا ينسجم مع متطلبات احلياة 
وإجنازات العقل املتنامية، حيث إن الوقوف 

التوسع إىل اجلديد  عند املنهج القدمي دون 
سيتسبب يف ضيق يف األفق لدى طلبة العلوم 
الــديــنــيــة، األمــــر الــــذي سيخلق مــســافــة )ال 
ينبغي أن تكون موجودة( بني طلبة العلوم 
الدينية واجملتمع، يقول: )من الضروري 
الدينية  احلـــوزات  التدريس يف  طريقة  تغيري 
واالستعانة بالتطور التكنولوجي يف تدريس 
املعلومات  تلك  الفقه واألصـــول، إليــصــال 
عــلــومــاً  هــنــاك  وإن  وأدق،  أفــضــل  بــشــكــل 
معاصرة من الضروري إدخاهلا يف احلوزات 
الــعــلــمــيــة والـــقـــيـــام بــتــدريــســهــا، كــالــســيــاســة 
واالقــتــصــاد، فــالبــد مــن إدراج هــذه العلوم 
يف مــنــاهــج احلـــــوزة حـــىت ال يــتــأخــر طــالــب 
العلم عن ركــب احلــضــارة املــعــاصــرة(. ويف 
 :احلــوزويــة، يقول املناهج  إطــار تطوير 
املــضــمــون  الــفــقــه يشتمل عــلــى  تــطــويــر  )إن 
واألســلــوب مــعــاً، فاملضمون يــأخــذ الــتّــقــّدم 
الــعــلــمــي والــتــطــّور االجــتــمــاعــي والــّســيــاســي 
واالقــتــصــادي يف االعــتــبــار مــع احلــفــاظ على 
الــثــابــتــة, واألســلــوب يعمل  الشرعية  األطـــر 
عــلــى تــدويــن املــســائــل الــفــقــهــيّــة كــمــا تـــدّون 

القوانني(. 
اجملتمع  إميــان  على  للحفاظ  املنطلق  إن 
وحقوقه واستقرار البالد وتقدم األمة، يبدأ 
سليمة  آلــيــة  يــوفــر  الـــذي  العلمي  بالنهوض 
لـــقـــراءة األحــــــداث، واســتــثــمــار الــتــجــارب، 
وحــل املــشــاكــل ومــواجــهــة األزمــــات، لبناء 
احلـــاضـــر وتـــطـــويـــره، أمــــاًل مبــســتــقــبــل واعـــد، 
ما  أول  )إن   :الشريازي اإلمــــام  يــقــول 
يــوجــب التخلف هــو الــفــكــر املــنــحــطُّ، فــإن 
اإلنـــســـان يــســري حــســب فــكــره، وإن اهنــيــار 
واجلــامــعــات،  املـــدارس  العلمي يف  املستوى 
البالد،  املنتجة يف  الثقافة  يــؤدي إىل فقدان 
وبالتايل فإن البالد ستعيش دوامة من اجلهل 

والفوضى(. 

خوات اأن ي�سممن  يجدر بالأ
ت�سميمًا حقيقيًا واأن يعاهدن 

مام على اللتزام بـ)العقائد(  الإ
خالق  حكام( و)الأ و)الأ

�سالمية(، واأن يقمن  احل�سنة الإ
بت�سجيع نظرياتهن على اللتزام 
مور الثالثة. والعهد مع  بتلك الأ
مام هو بالقلب ولي�ش  الإ
بالل�سان، فالإمام يعلم بحالنا 

جميعًا كما جاء يف توقيعه 
ال�سريف، حيث قال: "ول يعزب 
عّنا �سيء من اأخباركم". فاعلمن 
مور الثالثة التي  اأن التزامكن بالأ
مر ذكرها هو الذي ميّهد الطريق 
.مام لت�سّرفكن باللقاء بالإ



االختالف  أن  عن  كرمية  قرآنية  آيات  حتدثت 
زب ہ ہ ہ  إهلية:  سنة  املسلمني  أمة  يف  والتفرق 
ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ 
 :Qوقال ۈرب.  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  زبې 
ېئ   ېئ  ۈئ   ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ 
أمر واقع  أن االختالف  ما يؤكد  ېئرب. وهو 
إن  يشاؤون،  معه، كما  يتعايشوا  أن  املسلمني  على 
ليعم اخلري على اجلميع، وإن شاؤوا  شاؤوا متحابني 

متقاتلني، وال جينوا إال اخلسران املبني. 
إن أوطان املسلمني كسائر أوطان األمم األخرى 
تارة  ومتعاونة  متقاربة  وأديان،  مذاهب  حتتضن 
دينية  حروب  تفجر  ورغم  أخرى،  تارة  ومتنافرة 
وصراعات طائفية دامية يف عهود وأزمان، مل يتمكن 
حمو  أو  آخر  دين  إلغاء  مذهب  أو  دين  أصحاب 
يكون  ال  أن  والفضيلة  احلكمة  ومن  أخرى،  طائفة 
االختالف الفكري أو العملي بني املسلمني سبباً لعدم 

زبڀ ٺ  ٺ   :Qاهلل يقول  الكلمة،  توحيد 
وكما  ٿرب.  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
يؤكد هذا النص اإلهلي أن املسلمني أمة واحدة، فهو 
والتباغض  واخلصومة  الفرقة  لتجنب  املسلمني  دعوة 
خاصة  الشريازيكتباً  اإلمام  أفرد  وقد  والتقاتل. 
بـ)الوحدة اإلسالمية( وآلياهتا وغاياهتا ومثارها، كما 
احتلت موضوعة الوحدة أجزاء واسعة يف كثري من 
الشأن:  هبذا  عنيت  اليت  كتبه  ومن  األخرى،  كتبه 
)األمة الواحدة، األخوة اإلسالمية، لكي ال تتنازعوا، 
كيف جنمع مشل املسلمني، حكومة إسالمية واحدة، 
إلنقاذ  التغيري  ممارسة  املسلمني،  إهناض  إىل  السبيل 
املسلمني، السبيل إىل الوحدة اإلسالمية، ال للحدود 
من   حذر وقد  اإلسالم(.  حكم  إىل  اجلغرافية، 
حتقيق  إىل  املسلمني  تشتت  حال  يف  العدو  مساعي 
مصاحله على حساهبم، يقول: )حىت نعيد عزتنا 
اليت  الوحدة اإلسالمية  إىل  الرجوع  األوىل البد من 
نادى هبا اإلسالم، حيث أصبح املسلمون اليوم طوائف 
وفئات تكفر إحداها األخرى، وإن من املهم التعاون 
بني كافة املسلمني على اختالف مذاهبهم ومشارهبم 
واجتهاداهتم وبالدهم وقومياهتم وجنسياهتم وألواهنم، 
العام  والتعاون هو األصل  الكلمة  توحيد  وأن جنعل 
الذي يرجع إليه الكل قبل احلركة ومع احلركة وبعد 

احلركة حىت الوصول إىل الدولة اإلسالمية(. 
إذا ما أحسن توظيفها أو توجيهها، فإن للتعددية 
أمهية  الواحد  اجملتمع  يف  والفكرية  واملذهبية  الدينية 
األديان  أتباع  بني  التعايش  وإن  عالية،  إنسانية 

واملذاهب هنج حضاري نبيل، لكن شرط أن يكون 
عقيدة  احرتام  من  ينطلق  كامل  انفتاح  أساس  على 
 :اإلنسان وحريته وحياته، يقول اإلمام الشريازي
والدفاع عن  واحلوار  البحث  الوحدة عدم  تعين  )ال 
العدو  قبال  يف  والتعاون  التنسيق  تعين  بل  املعتقد، 
املبنية  الوحدة  إن  بل  االشرتاك،  نقاط  ويف  املشرتك 
على فتح باب احلوار حبرية تامة ستكون أعمق وأوثق، 
وستدفع حنو التقارب الثقايف والفكري أكثر فأكثر، 
تظاهر ونفاق عادة، وبعبارة  أكثر من  ليس  وغريها 
أخرى ينبغي أن تتكامل قيمة الوحدة مع قيمة احلرية 
)من   :الشريازي املرجع  ويقول  تلغيها(.  أن  ال 
املوقف  وحدة  بني  اخللط  هي  املعروفة،  املغالطات 
السياسي ووحدة العقيدة، فتصور الكثري من املسلمني 
عقيدة  فرض  تعين  وغريهم  الشيعة  بني  الوحدة  بأن 
شيء  األمر  هذا  أن  حني  يف  اجلميع،  على  واحدة 
مستحيل وخاطئ، إذ االختالفات الفكرية من شأهنا 
يتم  أن  الضرورة  من  وليس  فقط،  باحلوار  حُتل  أن 
سنة  االختالف  فإن  املعتقدات،  كل  على  االتفاق 

احلياة، وقد قالQ: زب پ ڀ ڀ رب.
بني حني وآخر تعقد مؤمترات احلوار أو التقارب 
من  أكثر  هناك  وبالتأكيد  اإلسالمية،  املذاهب  بني 
هذه  وبعض  املؤمترات،  هذه  عقد  وراء  من  دافع 
أو  للمساومة  تكون  ما  غالباً  سياسية،  الدوافع 
املذاهب،  حوار  إىل  تدعو  الدول  فبعض  املخادعة، 
وتصنع  التكفريي  الفقه  تصدر  نفسه  الوقت  ويف 
إطار  يف  املؤمترات  هذه  ظلت  عموماً  اإلنتحاريني. 
وبالتايل، هي ال  اخلطاب،  التحايا، ومنمقات  تبادل 
يقفز  َمْن  احملتقن. مبوازاة ذلك، هناك  الواقع  تقارب 
على وقائع تارخيية دامية هلا معطيات مازالت فاعلة، 
لتحقيق  ضرورة  التاريخ  يف  اخلوض  عدم  أن  ويرى 
كان  هذا  التاريخ  أن  متناسياً  اإلسالمية،  الوحدة 
ولعل  وسلبياته،  بإجيابياته  احلاضر  يرسم  زال  وما 
وسوريا  العراق  يف  األيام  هذه  املرفوعة  الشعارات 
الفاعل يف حاضر  التارخيي  الفهم  هذا  وجود  تؤكد 
إىل  "مسلمني"  دفع  األعوج  الفهم  وهذا  املسلمني، 
استباحة دماء املدنيني الشيعة، وقد أزاحت الفوضى 
الطائفية املستعرة يف املنطقة األقنعة عن وجوه التكفري 
واإلجرام، يقول اإلمام الشريازي: )الواقع احلايل، 
يكشف لنا بوضوح أن الوحدة اليت أشار إليها القرآن 
األُمة اإلسالمية، وإن  أبناء  الكرمي غري موجودة بني 
إلباسها  أما  سهل،  أمر  كشعار  اإلسالمية  الوحدة 
متكامل،  طرح  إىل  حباجة  فذلك  املباشر  الواقع 

يشمل األمة والدولة من ناحية، وخمتلف االجتاهات 
التقليدية واملراجع والعلماء من ناحية ثانية(.

دين  )اإلسالم   :الشريازي اإلمام  يقول 
والعالقات  احلسنة،  الروابط  ودين  واأللفة،  احملبة 
األخوية الصادقة، ويرى اإلسالم أن كل املسلمني 
إخوة مهما اختلفت أصوهلم، ولغاهتم، وصورهم، 
الصراعات  بإذكاء  وألواهنم(. وألن هناك من جيد 
الدينية والطائفية ضالته التدمريية أو من أجل خدمة 
مصاحل خاصة به، فإن القيم اإلنسانية الوحدوية اليت 
أمر هبا اإلسالم ما زالت مغيبة، رغم حاجة بالد 
البالد اإلسالمية  تعيش معظم  املسلمني هلا، حيث 
هيجاناً تكفريياً، جتسد غالباً بعمليات عنف مروعة. 
وبلغة الواقع، فإن "مجيع" املسلمني يعلنون إمياهنم 
أمر  الذي  الطريق  هو  احلوار  وأن  األمة،  بوحدة 

زبی  وأن  والنزاعات،  اخلالفات  حل  يف  به  اهلل 
غائبة  الضوابط  هذه  أن  إال  مئرب،  حئ  جئ   
حيث  ماضيهم،  عن  فضاًل  املسلمني  حاضر  عن 
يكون  ما  أبعد  مكان  اليوم يف  املسلمني  بعض  إن 
وجياهرون  واحلوار،  والتعايش  األخوة  قيم  عن 
وهتدمي  قتلهم  إىل  ويدعون  اآلخرين،  بتكفري 
مراقدهم املقدسة، وليس من املبالغة القول بأن قتل 
يومياً، ورغم  الشيعي أصبح يف األلفية الثالثة خرباً 
التفجريات اليت فتكت بعشرات اآلالف، وخلفت 
العراق وباكستان،  املعاقني من شيعة  مئات آالف 
وجياهر  واهلوية،  االسم  معروف  القاتل  أن  ورغم 
بأن )قتل الرافضة من اجلهاد يف سبيل اهلل(، إال أن 
مازال  العامل اإلسالمي )علماء وخنب وجمتمعات( 
يالزم الصمت، كما أن املعطيات تؤكد أن عالقة 
مبرحلة خطرية،  ومتر  متوترة،  بينهم  فيما  املسلمني 
وأخطر ما فيها أن هلا القابلية على االنفعال ورمبا 
االنفجار، وهو ما يؤكد أن هناك أولويات مهمة 
البد من الوقوف عندها قبل احلديث عن األخوة أو 
الوحدة، ومن أهم تلك األولويات اإلقرار الصريح 
بـ)حرمة دماء الشيعة( اليت تراق باستهتار، والعراق 
شاهد وشهيد، ففي عشر السنوات األخرية أزهقت 
أرواح أكثر من مائة ألف، وأكثر من ربع مليون 
واأليتام، وكل  األرامل  جريح، وثالثة ماليني من 

هذا جرى حتت راية حتمل الشهادتني!!.

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
www.ajowbeh.com   :على العنوان التايل
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الوحدة اإلسالمية .. قبل احلديث عنها


