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هذا هو والدك

قضية ورأي

حدود ال ميكن جتاوزها
تعترب احلرية الشخص ّية مطلب ًا فطري ًا طبيع ّي ًا للفرد
أقرها اهلل تعاىل يف ديننا
توازي حياته ووجوده أحيانا ،وقد َّ
لكل إنسان عىل وجه البسيطة ٍ
اإلسالمي ّ
كحق ُمس َّلم به،
لذا يتسائل أغلب الشباب عن مساحة حريتهم يف الرشع؟
يتحركون يف إطاره.
ليتسنى هلم معرفة احل ّيز الذي ّ
ولتوضيح هذه القضية نقول :أعطى اهلل سبحانه
وتعاىل اإلنسان مقدار ًا من احلرية الشخصية ،ال س ّيام يف
بداية الدعوة اإلسالمية ،حيث كان للفرد كامل احلرية يف
اختيار دينه وعقيدته ،كام جعل له حرية التعبري عن آرائه
Pل إِك َْرا َه ِف الدِّ ِ
وترصفاته ،فقال تعاىلَ :
ين(O..البقرة :آية
.)256
ِ
ِ
Pو ُق ِل ْ
الَ ُّق م ْن َر ِّبك ُْم َف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤم ْن َو َم ْن َشا َء
َ
َف ْل َي ْك ُف ْر (O..الكهف :آية .)29
ثم قنّنت تلك احلرية حتى االنعدام ،كقوله تعاىل:
Pو َم ْن َي ْب َت ِغ َغ ْ َي ْ ِ
ال ْس َل ِم ِدينًا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه َو ُه َو ِف
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ ِ
ْالَخ َرة م َن ْ
اسي َن( Oآل عمران :آية .)85

ولكون احلرية مطلب عقالئي اتفق عليه مجيع
معتنقي األديان واملذاهب الساموية ،بل حتى غريهم عىل
ّ
أن للحرية ضوابط ومعايري جيب االلتزام هبا ال س ّيام حرية
الفرد الشخصية التي نوهنا عليها سابق ًا والتي ال جيوز
جتاوزها ،فهذه احلرية تتق ّيد بخطوط محراء باتفاق الكل
بحسب الظاهر ،فال جيب املساس هبا كام ال جيوز مساس

حريات اآلخرين ،فحدّ حرية الفرد هي حدود حرية
ينم عىل العدل واملساواة.
اآلخرين ،وهذا يشء مجيل ّ
أ ّما يف اإلسالم فنجد ّ
أن احلر ّية الشخصية منظمة

حتت الظل الديني وضمن معايري مع ّينة لتحقيق أهدافها
والتي بدورها ختدم اإلنسان ّية والعقيدة عىل حدٍّ سواء،
ويمكننا تلخيص هذه املعايري باآليت:
 1ـ ُتدّ حرية الفرد املسلم الشخصية عند ممارسته
إ ّياها بحدود ونظم اإلسالم ،بحيث ال تؤثر حريته عىل
أسس اإلسالم وتعاليمه.
 2ـ أن ال تؤ ّدي حرية الفرد املسلم إىل إحلاق الرضر
أو املساس بحريات املسلمني اآلخرين.
 3ـ أن ال تلغي هذه احلرية املعطاة للفرد حق ًا أعظم
منها بالقدر والدرجة.
 4ـ للحرية سقف ال يسمح بالعبث بسالمة الفرد،
أو ماله ،أو عرضه يف املجتمع اإلسالمي سوا ًء أكان من
نفسه أو من اآلخرين.
 5ـ احلرية يف اإلسالم حق وتكليف للمسلم،
ومتحورها عليه بشكل إجيايب ينعكس طردي ًا نحو
املجتمع بأكمله ،وتتح ّقق بذلك أهداف رسالة اإلسالم
يف األرض وهي إعامرها.
فال بدّ من التنويه ّ
بأن الفرد يف املجتمع اإلسالمي
حيق له ممارسة حريته الشخصية يف حدود ما أقره الرشع،
فال يمكن التعدّ ي عىل ثوابت الرشع ومهامجتها ،أو
املجاهرة بالفواحش واملعايص بحجة التحرر الفكري
ِPإن ا َّل ِذين ُ ِ
ي ُّب َ
واالنفتاح ،فقال تعاىلَّ :
ون َأ ْن ت َِشي َع
َ
ِ
ِ
ِ
يم ِف الدُّ ْن َيا
ا ْل َفاح َش ُة ِف ا َّلذي َن آ َمنُوا َل ُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
َو ْال ِخ َر ِة (O..النور :آية .)19
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قطاف

الجمل وبحور الدم!
مل تذبل زهور الربيع عىل قرب منقذ اإلنسانية،

حتى استعجل الشيطان قلوب املنافقني ،فجعل
منهم فئات باغية اسرتخصت ذلك الدم الذي
جيري يف عروق املسلمني ،بعد أن خلطه بأوحال
الشبهات ،ومائة برساب الدنيا ،فأورثهم سوء

املصري ،وأسكنهم سوء الدار.

فتنة اجلمل:

بدأت أحداث الفتنة بحلقة مقتل عثامن
ْ

والتذ ّمر من فساد حكمه وانحيازه ألقاربه وتفعيل
ثم كانت احللقة
املحسوبيات غري الصحيحة...إلخّ ،

الثانية ،وهي الثأر من القتلة ،فقد كان مادة جتارة

اخلرسان وسوء املنقلب للقوم آنذاك ،كان ربحها

ذلك الدم النفيس الذي مل جيعل له صانع

السلطة واإلمرة عىل املسلمني باجلور واالستبداد،

تقويم؛ ثمن ًا ّإل اجلهاد يف سبيل اهلل ،وال مقاب ً
ال ّإل

حتت أعواده أعداد الفرائض ،حتى آل األمر إىل احللقة

الدنيا ،فئ ًة بعد فئة ،فقد ُجعلت عىل أبصارهم
الغشاوة فكانت أعامهلم Pك ََس َر ٍ
اب بِ ِقي َع ٍة َي ْح َس ُب ُه
ال َّظ ْم ُ
آن َما ًء(Oالنور :آية .)39

دماء آالف املسلمني ،إنّه الرصاع عىل السلطة ،بظل

اإلنسان ،ومبلغ الرشيعة َملن خلقه اهلل يف أحسن
الفوز باجلنة ،مزجه أتباع الشيطان بأدنى مآرب

بعد ما تغاىض أمري املؤمنني Aعن الغدر

واملكر الذي ك ّلف اإلسالم الدماء واألرواح،
وضاعت به دنيا قوم وخرسوا آخرهتم ،طافت ن ّيات

القلوب الراجفة غيوم ًا مظلمة ،لتظهر سلوك ًا غادر ًا

مرة أخرى؛ لتغطي شمس اإلسالم وما أرشقت
ّ
به عىل اخللق من القيم واملبادئ واملعاين اإلنسانية

العليا.

وأعىل صور الدكتاتورية ،من عىل منرب أضاع الناس
الثالثة ،وهي حتويل املطالبة بالثأر إىل فتنة ترشب من

قميص عثامن حتى صار ذلك مثالً.

تلك فتنة اجلمل التي خاطب فيها أمري املؤمننيA
الناكثني خطاب العارف احلكيمُ « :كنْت ُْم ُجنْدَ َا َْل ْر َأ ِة
يم ِة َر َغا َف َأ َج ْبت ُْم َو ُع ِق َر َف َه َر ْبت ُْم َأ ْخ َ
ال ُقك ُْم
َو َأ ْت َب َ
اع َا ْل َب ِه َ
ِد َق ٌاق َو َع ْهدُ ك ُْم ِش َق ٌاق َو ِدينُك ُْم نِ َف ٌاق َو َم ُاؤك ُْم ُز َع ٌاق
ي َأ ْظه ِركُم مر َتن بِ َذنْبِ ِه و َا َّ ِ
ِ
ص َعنْك ُْم
لشاخ ُ
َ
يم َب ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ٌ
َو َا ُْلق ُ
ح ٍة ِم ْن َر ِّب ِه» (هنج البالغة ،الرشيف الريض :ج،1
ُمتَدَ َار ٌك بِ َر ْ َ
ص )55ذلك عندما ملؤوا قلبه قيح ًا ،وشحنوا صدره

غيظ ًا ،وجرعوه نغب التهامم أنفاس ًا ،وأفسدوا عليه رأيه

بالعصيان.
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حكمة علوية

َصدْ ُر ا ْل َع ِاق ِل

عـن أمري املؤمنين« :Aصـدْ ر ا ْلع ِ
اق ِ
ـل ُصنْدُ ُ
وق
َ ُ َ
اشـ ُة ِحبا َلـ ُة ا َْلـود ِة ،و ِ
ِ
اال ْحتِ ُ
س ِهَ ،وا ْل َب َش َ
بر
َ َّ َ
َ
َمال َق ْ ُ
ِّ
ال ُع ُي ِ
وب»(.هنـج البالغـة ،خطب اإلمام علي :Aج ،4ص)4
ّ
إن أول خطـاب يواجهنـا يف بـدء الوجـود هـو

خطـاب العقـل وتعظيـم شـأنه وقـد جعـل الشـيخ
الكلينـي صـدر كتابـه حديـث العقـل وفيـه :قـال أبـو

ثـم قال
عبـد اهللّ « :Aملـا خلـق اهلل العقـل اسـتنطقهّ ،

وعزيت
لـه :أقبـل ،فأقبل ،فقال لـه :أدبـر فأدبر ،فقـالّ :
أحـب إ ّيل منـك بـك
وجلايل مـا خلقـت خلقـ ًا هـو
ّ

النهـج أنّـه منهج سـوء ،فقـد ورد عـن أيب عبد اهللA

ـت َل ُهَ :مـا ا ْل َع ْق ُـل؟ َق َ
ّ
أن سـائ ً
ـالَ « :ما
ال سـأله قـالُ :ق ْل ُ
ـه الر َّْحـن ،وا ْكت ُِسـب بِ ِ
ُعبِـدَ بِ ِ
ـه ِْ
َـان»َ .ق َ
الن ُ
ـت:
ـالُ :ق ْل ُ
َ
ُ َ
َفا َّل ِ
َان ِف ُم َع ِ
او َيـ َة؟ َف َق َ
ـذي ك َ
ْـرا ُء ،تِ ْل َ
ـال« :تِ ْل َ
ـك
ـك النَّك َ
ِ
ـت بِا ْل َع ْق ِ
ـي َشـبِ َيه ٌة بِا ْل َع ْق ِ
َّ
ـل»
ـل َو َل ْي َس ْ
الشـ ْي َطنَ ُةَ ،وه َ
(الـكايف ،الشـيخ الكلينـي :ج  ،١ص )١١

فمنهـج العقـل غير منهـج الغايـة تربر الوسـيلة

ومنهـج العقل يقود اإلنسـان إىل أن حيتفظ بمشـاكله يف

قلبه ويظهر البشاشـة للنـاس؛ ّ
ألن قضـاء حوائجه عند

آخذ ،وبـك ُأعطي وعليـك ُأثيب»(بحار األنـوار ،العالمة

اهلل وحـده وليـس عنـد النـاس املحتاجين إىل النـارص

والعاقـل َمـن ظهـر أثـر العقـل يف سـلوكه بحيث

احتمال أذى النـاس حتـى يتعايـش معهـم كما أمر اهلل
ني َو َد ْع
بذلـك نب ّيه بقولهَ ﴿ :و َل تُطِ ِع ا ْلكَافِ ِريـ َن َوا ُْلنَافِ ِق َ
ِ
ـم َوت ََوك َّْل َع َ
ـى بِـاهلل َوكيالً﴾(األحزاب:
لى اهلل َو َك َف ٰ
َأ َذ ُاه ْ

ألن بعـض النـاس عندهـم ّ
أن هـذا منهـج العقـل؛ ّ
ّ
أن

منهـج تعايـش وحياة سـعيدة وفقنا اهلل وإ ّيامكم للسير

املجلسي :ج  ،١ص.)٩٧

ّ
إليه-العقـل-ألن منهـج العقـل أحـكام
ينسـب فعلـه

فعـل الصـواب وخالفه خلاف العقل،يمكـن أن نجد
َمـن ينهـج باحليـل يف احليـاة لنيل مأربـه فيظـ ّن البعض

العقـل هـو مـا جيلـب املنفعـة ولـو كانـت حرامـ ًا على
رأي املثـل الشـعبي (الشـاطر إيل يعبـي بالسـلة عنـب)

واملعين وهـو اهلل،وحمصلـة املنهـج العقلي يف احليـاة

آيـة .)48هـذه احلكمـة مـن حكـم أمير املؤمنينA
عىل هـداه صلـوات اهلل عليه .

أئمة أهل
أئمـة العقـل واحلكمـةّ ،
وهـذا املنهـج رفضه ّ

البيـت Dبقوهلـم عـن منهـج معاويـة نمـوذج هـذا
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التنمية البشرية

إتقان املهن والتخصص
تعيــش بعــض الشــعوب حتــت ظلــم وجــور

حكّامهــا ،فيكــون احلرمــان مــن حقوقهــم يف العمل

باعتبــاره مكــون مــن أعــال ومشــاريع األفــراد.

 /4اكتســاب التجــارب واخلــرات التــي

والوظائــف والدراســة وغــر ذلــك ممــا جيــب عــى

تصقــل عقلــه وتزيــد خربتــه ليكــون قــادر ًا عــى

للشــعب الواعــي مــع املطالبــة باحلقــوق بالطــرق

ّ /5
إن مــن ســعادة اإلنســان أن يطيب مكســبه،

تلــك احلكومــات توفريهــا لشــعوهبا ،وينبغــي
املرشوعــة ،أن يعمــل عــى تنميــة ذاتــه أفــراد ًا

ومجاعــات ،وأن يصنــع لنفســه فرص ـ ًا حيــاول عــن

طريقهــا تعويــض بعــض احلرمــان.

مواجهــة مشــاكل احليــاة بحكمــة وأمــان.

واملــال ك ّلــا كان التعــب يف حتصيلــه أكثــر كان أكثــر

طيبــ ًا وبركة.

ّ
/6إن العمـــل يعتـــر أحـــد أســـباب التوفيـــق

ومــن عوامــل التنميــة يف هــذا املوضــع ســعي

اإلهل ــي ،ف ـ ّ
ـب اإلنس ــان
ـإن اهلل س ــبحانه وتع ــاىل حي ـ ّ

ختصــص يف عمــل مــا ،واالجتهــاد يف العمل
كســب ّ

ويبغ ــض العاط ــل واملهم ــل مم ّ ــن يك ــون ك ّ
َل ع ــى

النــاس  -خصوص ـ ًا الشــباب  -إىل إتقــان مهنــة و

بإخــاص وحــرص ،فـ ّ
ـإن يف ذلــك تتحقــق فوائــد

مهمــة للفــرد واملجتمــع ،منهــا:
ّ

ال ــكادح ال ــذي جيه ــد نفس ــه بالكس ــب والعم ــل،
غ ــره ،أو يق ــي أوقات ــه بالله ــو واللع ــب.

وعــى مبــدأ بــدالً مــن أن تلعــن الظالم اشــعل

 /1حتصيــل مــورد مــايل ينفــق بــه عــى نفســه

شــمعة ،ينبغــي أن ال يفــوت زمــن الشــباب مــن

 /2هــو وســيلة فاعلــة يف القضــاء عــى قســم

اخلــرة واملهــارة ،فـ ّ
ـإن اهلل ســبحانه جعل يف الشــباب

وعائلتــه.

كبــر مــن وقــت الفــراغ بــدالً مــن قضائــه يف
التفكــر غــر النافــع.

 /3ســوف يــري النفــع إىل املجتمــع
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ختصــص ٍ يف جمــال مــا يكســبه
دون إتقــان مهنــة أو ّ
ليكــون املــرء مــن
طاقــات ٍ نفســ ّية ً و جســد ّية ً
ّ

بالتلهــي
خالهلــا رأس مــال ٍ حلياتــه ،فــا يضيعــن
ّ
واإلمهــال واألمــور غــر النافعــة.

كــا ّ
أن االهتــام باملهنــة حــدّ اإلتقــان

واخلــرة العاليــة جيعــل اإلنســان يســر يف حياتــه

ببصــرة ودرايــة ،فالقواعــد املشــركة بــن مجيــع
املجتمعــات تعيــب الفــرد الــذي يتك ّلــم بغــر
علــم أو فهــم ،وذلــك الــذي يعمــل عــى غــر

خــرة واختصــاص.

ومــن اإلخــاص يف األعــال واملهــن َأ ّل

ّ
فــإن الشــيطان إنّــا يقتنــص غفلــة

املؤمــن وســهوه ،فـ ّ
ـإن اهلل تعــاىل رقيــب عليــه وناظــر
إىل عملــه ،ومسـ ٍ
ا أو آج ـاًّ ،
ـتوف منــه إن عاج ـ ً
وأن
اخليانــة والغــدر هلــا أقبــح األعــال عنــد اهلل ســبحانه
وأخطرهــا مــن حيــث العواقــب واآلثــار.

وبــا ّ
أن العلــم والتع ّلــم هــو مقدّ مــة للعمــل

بمجــرد مجــع املــال
هــم العامــل متع ّلــق
ّ
يكــون ّ
ٍ
وســيلة ،فإنّــه ال بركــة يف املــال مــن غــر
بــأي
ّ
حـ ٍّـلّ ،
وإن حصــول املــال مــن غــر حـ ٍّـل ال جيعــل

ّ
فــإن مرحلتهــم يف اكتســاب العلــوم
ختصصهــم،
ّ

وتعقيــدات يف حياتــه ربــا تضطـ ّـره إىل خســارته أو

العلميــة ،بــل ينبغــي عليهــم االهتــام باجلانــب

صاحبــه يف مأمــن مــن أن يبتليــه اهلل تعاىل بمشــاكل

التنــازل عنــه مــع مزيــد مــن العنــاء واالبتــاء ،فال
يغنيــه ويســعده يف الدنيــا ،ويكــون وبــاالً عليــه يف
اآلخــرة.

هيتــم ّ
طــاب العلــم
وامتهــان املهــن فينبغــي أن
ّ

اجلامعــي واألســاتذة باإلحاطــة بــا يتع ّلــق بمجــال
واخلــرات هــي التــي تنبثــق منهــا ســائر املراكــز

التطويــري للعلــوم التــي يدرســوهنا ،وذلــك مــن

خــال املقــاالت العلميــة النافعــة واالكتشــافات
الرائــدة ،وممارســة املنافســة العلميــة مــع املؤسســات

حــب العمــل واإلنتــاج والعطــاء يفــرض

واملراكــز األخــرى حســب اإلمكانــات املتاحــة ولــو

غــره فيكــون عملــه لغــره عــى نحــو مــا يعملــه

العلــم وتوليــده وإنتاجــه ،فــإن شــعورهم بالركــود

عــى العامــل أن جيعــل نفســه ميزانــ ًا بينــه وبــن
ـب أن يعملــه لــه اآلخرون ،وليحســن
لنفســه ،وحيـ ّ

كانــت متواضعــة ،واملســامهة الف ّعالــة يف صناعــة
جمــرد كوهنــم تالمــذة لغريهــم يف تع ّلمها ومســتهلكني

كــا حيــب أن ُيســن اهلل ســبحانه إليــه ،ولــراع

لــآالت واألدوات التــي يصنعوهنــا؛ ّ
كل ذلــك ال

الوضيعــة التــي يســتحي مــن أن يعلنهــا.

وتراجــع العطــاء .بــل يســامهوا مســامهة ف ّعالــة يف

أخالقيــات املهنــة ولياقاهتــا ،فــا يتشــبث بالطــرق
مقومــات التنميــة ،فـ ّ
ـإن صاحب
األمانــة مــن ّ
املتخصــص مؤمتــن عــى عملــه مــن ِق َبــل
املهنــة
ّ

َمــن يعمــل لــه ويرجــع إليــه ،حتــى لــو مل يتــم

الترصيــح بذلــك ،ومــن مقتضيــات األمانــة أن

يقرهبــم ّإل مــن الكســل واإلحبــاط ،وبالتــايل ق ّلــة
صناعــة العلــم وتوليــده وإنتاجــه.

(مقتبــس مــن وصايــا ســاحة الســيد

السيســتاين دام ظلــه بتــرف)

جيعــل مــن نفســه ناصح ـ ًا لــه ولـ ّ
ـكل َمــن يتع ّلــق

بالعمــل ،ويراقــب نفســه يف ذلــك دون غفلــة،
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عقيدتي

مصحف فاطمة الزهراءB
مصحــف فاطمــة Bببيــان خمتــر هــو

كتــاب فيــه بعــض األرسار و األخبــار الغيبيــة،
و يعتــر ّأول كتــاب ُأ ّلــف يف اإلســام ،فلــم
يكتــب قبــل هــذا الكتــاب كتــاب غــره ،حــوى

مــا ســمعته مــن أبيهــا رســول اهلل  sأو مــن
َ
ـوادث جتــري
جربئيــل ،Aوفيــه أيضـ ًا ذكــر حلـ

عليهــا وعــى ذريتهــا ،وهــو هبــذا الوصــف
ا للقــرآن وال بدي ـ ً
ليــس قرآن ـ ًا وال مثي ـ ً
ا عنــه،
وال تعتقــد الشــيعة بغــر هــذا االعتقــاد الــذي

يتوافــق مــع مــا ورد عــن أهــل البيــت Dيف

هــذا اخلصــوص.

وخيربهـا عـن أبيهـا ومكانـه ،وخيربهـا بما يكـون

ذريتهـا ،وكان عيلAيكتـب ذلـك،
بعدهـا يف ّ

فهـذا مصحـف فاطمة»(بصائـر الدرجـات ،الصفار:

ص.)341

ّ
ولعــل مــا وقــع بــه بعــض املخالفــن مــن
الوهــم وترويــج شــبهة وجــود قــرآن ٍ
ثــان عنــد
ـمى (مصحــف فاطمــة ،)Bنشــأ مــن
الشــيعة ُيسـ ّ
اخللــط بــن املعنى اللغــوي واملعنــى االصطالحي

لكلمــة مصحــف مــن جهــة ،وعــدم إمكانيــة
الوحــي واإلحيــاء لغــر ألنبيــاء مــن جهــة ُأخرى،
ونتيجــة األمريــن عــدم القناعــة بمعتقــد أتبــاع

أهــل البيتDبخصــوص هــذا املوضــوع.

عـن أيب عبيـدة عـن أيب عبـد اهلل:A

ّ
املصحــف اســم
فــإن
أ ّمــا اجلهــة األوىل:
َ

مخسـة وسـبعني يومـ ًا ،وقـد كان دخلهـا

الصحــف ،وهــو ال خيتــص بالقــرآن الكريــم،
ُ

ّ
«إن فاطمـة مكثـت بعـد رسـول اهللs
حـزن شـديد على أبيهـا ،وكان جربائيـلA
يأتيهـا فيحسـن عزاءها عىل أبيها ،ويطيب نفسـها،
8
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مجعــت فيــه
مفعــول مــن صحــف ،هــو مــا ُ

بــل كتــاب اهلل تعــاىل مصــداق للمصحــف وفــرد
مــن أفــراده.

إذ ًا مصحــف فاطمــة Bهــو جمموعــة

ومــن طرقنــا عــن محــران بــن أعــن قــال:

وأ ّما اجلهة الثانية :فقد ورد يف القرآن الكريم

فقلــت لـــهّ :إن حدّ ثــت أصحــايب بــا حدّ ثتنــي

صحــف وهــو ليــس قرآنــ ًا ثانيــ ًا.

قــال يل أبــو جعفــرّ :A
«إن عليـ ًا كان ُمدَّ ثـ ًا»...
قالــوا :مــا صنعــت شــيئ ًا ّإل ســألته َمــن ُيدِّ ثــه؟

ذكر الوحي واإلحياء لشخصيات غري األنبياء،D
نيَ ،أ ْن
ال َو ِار ِّي َ
منه قوله تعاىلَ :
﴿و إِ ْذ َأ ْو َح ْي ُت إِ َل ْ َ
ِآمنُو ْا ِب َوبِ َر ُس ِ
ول﴾(املائدة :آية .)111
وســى،
ومنــه قوله تعــاىلَ :
﴿و َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ُأ ِّم ُم َ
َأ ْن َأر ِض ِعيـ ِ
ـه﴾ (القصــص :آية .)7
ْ
وهــذا معنــاه إمــكان الوحــي إىل غــر

وأ ّمــا الروايــات التــي ورد فيهــا نــزول

ســيدة نســاء العاملــن Bإذا شــاء اهلل أن جيعلهــا

حممــد بــن عيســى بــن
إســحاق بــن جعفــر بــن ّ

األنبيــاء مــن ذوي الكرامــات ،و َمــن أكــرم مــن

اهلل تعــاىل موطنــ ًا للوحــي ،كــا ّ
أن الروايــات

تُثبــت وتؤيــد حصــول ذلــك اإلمــكان ،تكلمهــا
املالئكــة.

ثــم قــال« :أو
فقــال يل ُ :
«يدِّ ثــه ملــك»ّ ... ،

كصاحــب موســى أو كــذي القرنــن أو مــا

أبلغتكــم أ ّنــه قــال وفيكــم مثله»(بصائــر الدرجــات،

الصفــار :ص.)341

املالئكــة عــى الزهــراء ،Bفمنهــا( :عــن

زيــد بــن عــي قــال  :ســمعت أبــا عبــد اهللA
ـميت فاطمــة حمدّ ثــةّ ،
ألن املالئكــة
يقــول « :إ ّنــا سـ ّ

كانــت هتبــط مــن الســاء فتنادهيــا ... ،فتحدّ ثهــم

وأ ّمــا االعــراض عــى حتديــث جربائيــل

وحيدّ ثوهنــا  .فقالــت هلــم ذات ليلــة :أليســت

وردت عنــد مجيــع الفــرق اإلســامية ،وذكــرت

فقالــواّ :
إن مريــم كانــت ســ ّيدة نســاء عاملهــا،

ســيدتنا الزهــراء Bفهــو مــن املمكنــات التــي

املفضلــة عــى نســاء العاملــن مريــم بنــت عمــران؟
ّ

ّ
ّ
وجــل جعلــك ســ ّيدة نســاء عاملــك
عــز
وإن اهلل ّ

بعــض املصــادر ّ
أن بعــض الشــخصيات غــر
ِ
فممــن
األنبيــاء كانــوا ُمدَّ ثــن مــن قبــل املالئكــةّ ،
ُأ ّدعــي ّ
أن املالئكــة حتدّ ثهــم ،عمــران بــن احلصــن

(علــل الرشائــع ،الشــيخ الصــدوق :ج ،1ص.)182

املالئكــة تســ ّلم عليــه حتّــى اكتــوى بالنــار فلــم

إمكانيــة حتديــث املالئكــة ملوالتنــا الزهــراء ،Bبــل

اخلزاعــي ـ املتـ ّ
ـوف ســنة  52هـــ ـ قالــوا « :كانــت

ثــم أكرمــه اهلل بــر ّد ذلــك»
يســمعهم عا ّمــ ًاّ ،
(الطبقــات الكــرى ،ابــن ســعد :ج ،4ص)288

ّ
املتــوف ســنة
ومنهــم أبــو املعــايل الصالــح ـ

 427هـــ ـ رووا أنّــه ك ّلمتــه املالئكــة يف صــورة

طائــر (صفــة الصفــوة ،ابــن اجلــوزي :ج ،2ص.)701

األولــن واآلخريــن»
وعاملهــا ،وســ ّيدة نســاء ّ
إذ ًا بعــد هــذه األخبــار ال جمــال لالعــراض عــى

وحصــول ذلــك بالفعــل ،كــا ال جمــال الهتــام الشــيعة

أتبــاع أهــل البيــتّ D
أن عندهــم قرآنــ ًا آخــر
ســمى (مصحــف فاطمــة )Bبعــد أثبتــت
ُي ّ
الروايــات أ ّنــه ليــس قرآن ـ ًا.
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نحن نقص عليك

احللقة العاشر

بعد أن أصبح الفراق بين موسى والخضر Cكقوله مثال :الديانون ورائي وال يتركوني ،وفي اآلية

أمر ًا حتمي ًا ،كان من الالزم أن يقوم األستاذ اإللهي ( )16من سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالىP :من ورائه
ّ
وكأن جهنّم تالحق
بتوضيح أسرار أعماله التي لم يستطع موسى Aجهنم ويسقى من ماء صديدO

أن يصبر عليها ،وفي الواقع ّ
فإن استفادة موسى Aوتتبع المذنبين ،لذا فقد استخدمت كلمة وراء.
ويفيد استخدام كلمة (مسكين) ّ
أن (المسكين)
من صحبته تتمثل في معرفة أسرار هذه الحوادث
الثالثة العجيبة ،والتي يمكن أن تكون مفتاح ًا ليس هو الشخص الذي ال يملك شيئ ًا مطلق ًا ،بل

هي وصف يطلق على األشخاص الذين يملكون
للعديد من المسائل.
ففي البداية ذكر قصة السفينة وقال :أ ّما السفينة أمواالً وثروة ،لكنّها ال تفي بحاجاتهم.
ويحتمل أيض ًا أن يكون السبب في إطالق
فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
وكان وراءهم ملك يأخذ ّ
وصف (المساكين) عليهم ليس بسبب الفقر
كل سفينة غصب ًا.
لذلك كان الهدف خير ًا في ثقب السفينة الذي المالي ،بل بسبب افتقارهم للقوة والقدرة ،وهذا

ال مشين ًا س ّيئ ًا ،وهو نجاتها من التعبير يستخدم في لغة العرب ،كما وأنّه يتالءم مع
بدأ في حينه عم ً
الجذور األصلية لمعنى مسكين لغوي ًا ،والذي يعني
الغاصب؛ ألنّه ال يغصب السفينة المعيبة.
إذا خالصة المقصود في الحادثة األولى هو السكون والضعف.

حفظ مصالح مجموعة من المساكين.

وفي نهج البالغة نقرأ قول أمير المؤمنين:A

كلمة (وراء) ال تعني هنا الجانب المكاني« ،مسكين ابن آدم  ...تؤلمه البقة ،وتقتله الشرقة،

وإنما هي كناية عن الخطر المحيط بهم (خطر وتنتنه العرقة» (بهج الصباغة ،التستري :ج  ،١ص

الملك) بدون أن يعلموا به ،وبما ّ
أن اإلنسان ال  .)١٧٩بق ّية القصة تأتي في األعداد القابله إن شاء
يحيط بالحوادث التي سوف تصيبه الحقا؛ لذا الله تعالى.
( ُأنظر :تفسير األمثل ،ناص مكارم الشيرازي :ج،9
استخدمت اآلية التعبير المذكور آنف ًا.
إضافة إلى ذلك فإن اإلنسان عندما يخضع ص)322

لضغط فرد أو مجموعة فإنّه يستخدم تعبير (وراء)
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نافذة على العالم

والدة السيدة زينب Bفي العالم
امــرأة كان هلــا الــدور األســاس يف معرفــة احلــق

مــن الباطــل ،أرشقــت شمســها بشــعاع الكرامــة
والنبــل ،وح ّلــت بربكتهــا عــى البيــت العلــوي
النبــوي ،بيــت اإلمامــة الطاهــرة.

الديانــات املختلفــة ،فالــوالء ألهــل البيــت Dال

حيــده زمــان أو مــكان.
ففــي ُأســراليا يف مدينــة ســيدين يقــام ســنوي ًا
احتفــال بمناســبة ذكــرى والدة العقيلــة،B

ّإنــا البنــت األوىل لإلمــام أمــر املؤمنــن
عــي Aوألُ ّمهــا فاطمــة الزهــراء ،Bوكانــت

ومجــع غفــر مــن أتبــاع أهــل البيــت Dاملقيمــن

هاشــم يف املدينــة املنــورة يف اخلامــس مــن شــهر

دينيــة حــول الســرة العطــرة للســيدة زينــبB

والدة هــذه البنــت امليمونــة الطاهــرة عقيلــة بنــي

مجــادى األوىل ،يف الســنة اخلامســة للهجــرة ،حيــث

اســتقبلها البيــت العلــوي الفاطمــي الطاهــر ،بــكل
فــرح ورسور ة هتليــل وتكبــر.

حيــره العديــد مــن أصحــاب العلــم والفضيلــة
يف أســراليا ،ويشــهد ذلــك االحتفــال إلقــاء حمــارضة

بمختلــف أبعــاد شــخصيتها الطاهــرة ،وبمشــاركة
عــدد مــن املنشــدين والرواديــد احلســينيني بقصائــد

بحــب أهــل البيــت.D
وأناشــيد تتعطــر وتتــرك
ّ

وكــون الســيدة العقيلــة Bمتثــل حلقــة

ويف واليــة ميشــغن األمريكيــة ،كذلــك يقــام
احتفــال هبيــج باملناســبة ّ
كل عــام ،بحضــور ومشــاركة

واســتمرار ثــورة أخيهــا اإلمــام احلســنA

أتبــاع أهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم ومواليهــم

لألئمــة ،Aوللــدور
يف السلســلة الطاهــرة
ّ
املهــم الــذي وقعــت مســؤوليته عليهــا يف إمتــام

مكانــ ًا وزمانــ ًا؛ صــار املؤمنــون حييــون ذكــرى
والدهتــا ووفاهتــا إحيــا ًء ألمــر أهــل البيــتD؛

ّ
ألن اســم العقيلــة زينــب Bاقــرن باســم أخيهــا
ّ
بــكل مقدّ مــات
اإلمــام احلســن ،Aبــل اقــرن

ومعطيــات هنضتــه ضــدّ الظلــم واجلــور واالنحــراف.
ومل يقتــر إحيــاء ذكراهــا يف بــاد املســلمني ،بــل

مجــع مــن العلــاء ورجــال الديــن ورواديــد ومجــع مــن
وحم ّبيهــم.
ويتخ ّلــل احلفــل عــادة كلمــة ألحــد الفضــاء

يتحــدّ ث فيهــا عــن جانــب مــن جوانــب شــخصية
التــأس واالقتــداء
املــرأة املســلمة ،وذلــك عــر
ّ

بالســ ّيدة زينــب الكــرى ســام اهلل عليهــا.

يقيــم املؤمنــون ذلــك حتــى يف الــدول األجنبيــة ذات
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستانيK

بيع الصرف
يطرق على مسامعي في أكثر اللقاءات االجتماعية
مع األقارب واألصدقاء لفظ بيع (الصرف) وكنت أعلم
إجماالً ّ
أن تلك الكلمة تدور حول الذهب والفضة أو
شيئ ًا من هذا القبيل ،وشاءت األقدار أن ألتقي بصديق
قديم كان لي رفيق ًا أيام دراستي األكاديمية يعمل في
سوق الصاغة ،وبعد التحية والسالم والتسامر معه
حول ذكرياتنا القديمة أيام دراستنا وصبانا ومعرفة
حاله ومآله ،سألته في أثناء ذلك عن بيع الصرف؟
فقال يا صديقي :هو بيع الذهب أو الفضة ،بالذهب
أو الفضة وال فرق بين كونه مسكوك ًا كعملة دارجة في
األسواق كما هو حال األزمان الماضية أم لم يكن
كذلك كيومنا هذا.
فسألته :هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة
بالفضة مع الزيادة.
فقال :بحسب معلوماتي ال يجوز كما أمرنا الشرع
بذلك.
قلت :وهل يجوز بيع اآلالت المحالة بالذهب إذا
كان الذهب ـ الثمن ـ أكثر من الذهب المحلى به اآللة؟
قال :إن قصد البائع والمشتري كون الزائد من
الذهب بإزاء نفس اآللة وكانت المعاملة نقدية ّ
وإل لم
يجز.
فقلت :وهل يجوز لي بيع الذهب بالفضة أو
بالعكس؟
قال :ال بأس بذلك نقد ًا بل وحتى ال يعتبر تساويهما
في الوزن وأ ّما بيع أحدهما باآلخر إلى أجل مسمى فال
يجوز مطلقا على األظهر بحسب قول مرجعنا آية الله
العظمى السيد السيستاني.K
فقلت :وهل يشترط في صحة بيع الصرف التقابض
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قبل االفتراق؟
قال :نعم ،فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو
تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل
في الباقي.
فقلت :ولو كان لي دين على زيد فباعه على عمرو
بنقد ،وقبضه من عمرو ،ووكل عمرو زيدا على قبض ما
في ذمته ـ ما في ذمة زيد نفسه ـ هل يجوز ذلك؟
قال :بمجرد التوكيل أصبح إشكال في صحة
المعاملة ،بل ال يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد من
التفرق ـ أي
نفسه ويع ّينه في مصداق من المال بعينه قبل ّ
قبل مفارقة عمرو عن زيد.
قلت :هل يجب على المتعاملين بالصرف كالهما
إقباض المبيع أو الثمن؟
قال :ال يجب حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه
إقباض صاحبه.
فقلت :ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة أو تكونت
ٍ
حينئذ؟
لمن تعود
قبل القبض َ
ٍ
لمن انتقل عنه المبيع أو
قال :تكون المنفعة حينئذ َ
لمن انتقل إليه.
الثمن ال َ
قلت :هل يجوز بيع اآلالت المحالة بالذهب إذا
كان الذهب ـ الثمن ـ أكثر من الذهب المحلى به اآللة؟
قال :إن قصد البائع والمشتري كون الزائد من
الذهب بإزاء نفس اآللة وكانت المعاملة نقدية ّ
وإل لم
يجز.
فقلت :لو بعت النقد مع غير النقد بنقد صفقة واحدة
ولم نتقابض حتى افترقنا ما يكون الحكم بحسب رأي
السيد دام ظله؟
قال :صح في غير النقد وبطل في النقد.

قلت :ولو فارقنا المجلس مصطحبين مع بعضنا
وتقابضنا قبل االفتراق ما الحكم عندها؟
قال :صح البيع.
فقلت :وهل يجري حكم الصرف على األوراق
النقدية؟
قال :ال يجري حكم الصرف على األوراق
النقدية كالدينار العراقي بالدوالر األمريكي أو الريال
السعودي ونحوهما من األوراق المستعملة في هذه

األزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن
لم يتحقق التقابض قبل االفتراق.
فقلت :وهل فيها زكاة؟
قال :ال زكاة فيها.
فقلت :وإن كان البيع بنفس العملة كالدينار العراقي
بالعراقي أو الدوالر األمريكي باألمريكي وافترقا ولم
يتحقق التقابض؟
قال :ال يجوز ذلك.
فقلت :وإن تحقق التقابض قبل االفتراق؟
ٍ
حينئذ.
قال :يجوز
قلت :إذا كان لي أوراق نقدية بالدينار في ذمة
شخص ما وقلت له حولها لي في ذمتك بالدوالر مثال
هل يجوز ذلك؟
قال :صح ذلك إن قبل المديون.
قلت :عندي مكتب صيرفة أبيع فيه العملة األجنبية
(الدوالر األمريكي) بـــ (الدينار العراقي) على أن
يدفع الدينار مؤجال بأقساط شهرية محددة الدفع
في تاريخ معين والدوالر يباع عليه بأعلى من قيمته
السوقية فهل صحيحة هذه المعاملة؟
قال :هي جائزة وال إشكال فيها.
فقلت :نفس السؤال المت ّقدم ولكن صاحب
األقساط يتأخر أحيان ًا عن السداد لي في موعده

المحدد ،فهل يجوز منّي فرض غرامة مالية على
صاحب األقساط ـ مشتري العملة األجنبية ـ بسبب
تأخره عن السداد في موعده؟
قال :ال يجوز ألنّه من الربا وهو حرام شرع ًا.
فقلت :وما السبيل لدفع الحرمة؟
قال :يمكنك أن تأخذ رهنا من المشتري وتأخذ
منه الوكالة في البيع أيض ًا وتشترط عليه أنّه إذا لم ِ
يأت
بالثمن في موعده تبيع ما رهنه عندك وتقبض ثمنه
ٍ
حينئذ.

فقلت :هذا الطريقة فيها صعوبة؛ ّ
ألن أغلب
عما ينطوي
المشترين للعملة ال يملكون رهن ًا ناهيك ّ
عليه من تلك العملية من مشاكل كعميلة نقل ملكية
الرهن كالسيارة مثال ،فهل من طريق آخر؟
قال :يمكنك أن تبيع الدوالر للمدة الطويلة بسعر
أغلى يشمل الغرامة المالية أيض ًا.
فقلت :هل لي بتوضيح ذلك بمصداق؟
قال :مثال إذا أراد الشخص شراء ( )100دوالر
منك لمدة شهر ولنفرض أن سعر الـ ( )100دوالر
نقد ًا بـ ( )150ألف عراقي في سوق المال ،ولنفرض
أنّك تبيعها بـ( )160ألف دينار عراقي آجال ،صح
ٍ
حينئذ
ذلك ،وإذا أردت بيعها لمدة ثالثة أشهر بعتها
ولنفرض بـ ( )180ألف عراقي مثال بزيادة ( )30ألف
صح أيض ًا ،وتلتزم أنت للمشتري بأنّه إذا أتى بالثمن
بعد شهر قبلت منه بـ( )160ألف عراقي فقط ،وإذا
أتى به بعد شهرين قبلت منه ( )170ألف دينار عراقي،
وكأنّما بعت الـ 100دوالر بـ  170ألف دينار لمدة
شهرين ،وإذا أتى بالثمن بعد ثالثة أشهر تعينت ()180
ألف دينار عراقي في تمام المدة في ضوء بيعك للـ
( )100دوالر لثالثة أشهر.
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أي بني

هذا هو والدك
مـن العالقـات السـامية التـي تؤثـر تأثير ًا ّ ً
مهما
يف احلفـاظ على اجلانـب اإلنسـاين ،هي تلـك العالقة

النـاس ملـا بـذال وحرصـا ّ
بـكل مـا عندمهـا مـن أجل

فيهـا العرف والطبع والشرع ،مما يعجز اإلنسـان مهام

وبرمهـا ولو بعنوان شـكرمها عىل مـا اقتطعا
بجزائهما ّ

التـي تربـط بين الوالـد وولـده ،وهـي عالقـة جيتمع

بلـغ مـن الكمال العقلي أن يصـوغ مثلهـا يف قوانينـه
األرضية.

غيرك ،بدليـل ّأنما لـو كانـا ينظـران إليـك كعامـة
إسـعادك ،وليـس يشء يف حيـاة اإلنسـان ّإل وهيتـف

مـن سـنني حياهتما وفرشـاه أمـام طريقك.

بر للوالديـن مـن أسـمى ما قـام به اإلنسـان
فال ّ

وبفعـل الثقافـات غري اإلسلامية التـي تغلغلت

مـر التأريـخ ،فاألنبيـاء واألصفيـاء مل
الكامـل على ّ

األبنـاء ال يـدرك حقيقـة وقدسـية هـذه العالقـة حتى

والعقلاء ،ك ّلهـم كانوا مدركين لرضورة هـذا الوفاء

يف جمتمعاتنـا بعناوين احلضـارة واالنفتـاح ،صار أكثر
يراهـا واقعـ ًا يعيشـه عندما يكبر ويكون والـد ًا ،فيبدأ
بتـدارك تقصريه يف اسـتثامر عالقته بوالديـه ،أو يعيش

حالـة النـدم واحلسرة إذا كانـا قد فارقـاه ،والت حني

مندم.

ّأيا الشـاب اليافع ،إذا كنت تعدّ نفسـك إنسـان ًا

عاد ّيـ ًا كبق ّيـة النـاس حولـك ،فأنـت يف نظـر والديك

إنسـان خـاص ،بـل أفضـل وأنفـع مـن ّ
كل إنسـان
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بر ،وامللـوك ،و ذوي املنـازل الراقيـة،
يرتكـوا هـذا ال ّ

لتضحيـات الوالديـن ،فخير لـك -بنـي -أن تدركـه
منذ اليـوم ،فر ّبام فاتك التدارك يف الغـد ،أو ِحيل بينك
وبينـه الفـراق األبدي.

بتغير الظـروف
تتغير حيـاة الشـاب والشـابة ّ
ّ

واألعمار ،فتتبـدل االهتاممـات واالجتاهـات وطريقة

التغير
التعامـل مـع احليـاة ،وقـد حيـدث نتيجـة هـذا
ّ
نظرتـه لوالديـه ،ومـا يقدمـان له مـن العـون احلرص

الرتبـوي واالجتامعـي ،فيرى مـن جانبه بينـه وبينهام

أن يرسـموا لـك املعـامل الرضور ّيـة ملسـتقبلك ،وبنـاء

طبعـ ًا بقـدر مـا يدركه قلـب الوالد وبصريتـه وطبيعته

قـد تنحـرف بصاحبهـا عـن سـواء السـبيل.

حاجـز ًا قليـل الشـفافية ،وهـذا ال يدركـه الشـاب
اإلنسـانيةّ ،
وإن حديـث أنفـس وأرواح اآلبـاء جتـاه

أبنائهـم ال خيطـئ ،مهما عارضتـه فلسـفات العقـول
وحججهـا وبراهينهـا؛ ألنّـه قلـب األب واألُ ّم يـا
ولـدي.

بنـيّ ،
بر دليـل على صفـاء الـروح ورق ّيها،
إن ال ّ

وكمال النفـس ورق ّيهـا ،ومـن عالمـات املـروءة

الناضـج ،وسمات حيـاة القلـوب ،واإلنسـان البـار

بوالديـه يكـون مقبـوالً بين مجيـع النـاس ،حتـى

بـر ًا بوالديـه ّإلمو ّفقـ ًا يف
السـيئني ،،فما جتـد أحـد ًا ّ
عملـه ،حمبوبـ ًا من النـاس ،يقبلـون عليه ّ
بـكل احرتام
وتقديـر ،وجيتهـدون يف خدمتـه وإكرامـه.

الرب
تبادل ّ
بنـيّ ،
بـر الولـد بالوالـد هـو ردة فهـل بدافع
إن ّ

بر الوالـد بالولـد ،وجـزاء وشـكر لـه على
إنسـاين ل ّ

أبـر
ذلـك ،تفكّـر يف ذلـك -بنـي -فـإن والـداك مـن ّ
النـاس بـك ،يغدقـان عليـك ح ّبـ ًا وإشـفاق ًا ،ونصح ًا

علي وعليهـم
وإرشـاد ًا ،وهـذا مـن أعظـم فضـل اهلل ّ
و نعمه .

بنـيّ ،
حـب الوالديـن وإشـفاقهم ونصحهـم
إن ّ

ليـس كحـب ونصـح أحـد غريمهـا ،فهـو حمـاط
بالصـدق والفـرح والرغبـة الشـديدة يف أن تكـون

شـخص ّيتك بشـكل سـليم ،بعيد عـن السـلب ّيات التي
ـ ّ
إن أكثـر النـاس يعتـدّ ون بعقوهلـم إىل درجـة

العجـب بالنفـس والغـرور ،واالسـتهانة بعقـول
اآلخريـن وأفكارهـم ،والزهـد يف استشـارهتم،

وبخاصـة يف عالقتهـم بوالدهيـم ،فاحـذر أن تكـون
ّ
منهـم.

بالتسرع والبعد
ـ أتـرىض أن تتّسـم شـخص ّيتك
ّ

ترتـض ذلـك فد ّقق يف
عـن احللـم والرو ّيـة .؟ فـإذا مل َ

مواقفـك وردود فعلـك ،وال يكن من خلقـك التربير
والتماس األعذار ملواقفـك وأخطائك أمـام والديك.
ـ ال يعكّر صفو شـخص ّيتك أن تستأذن والديك،

فإنّـك لن تعدم منهام خربة يف احليـاة وحكمة ،ونصح ًا
ودعـا ًء ،وال يعكّر صفو شـخص ّيتك أن تشـاور  ..وأن

وتتفهـم
تسـمع رأي والـدك ،ومـن هـو أكبر منـك،
ّ
وجهـة نظره  ..وال يعكّر صفو شـخص ّيتك أن تسـتنري
بـآراء اآلخرين ،وخربهتـم يف احلياة .

بنـي جيمعـون على ّ
ّ
أن
إن العقلاء واحلكماء يـا ّ

املشـورة دليـل عىل عقـل اإلنسـان ورزانتـه ،وبصريته

وبعـد نظـره  ..وأسـأل اهلل تعـاىل أن ال أعـدم فيـك
وقـرة عين أريبـ ًا  ..واهلل ّ
يتـول توفيقـك
نجيبـ ًا لبيبـ ًاّ ،

وإسـعادك.

أفضـل وأنجـح وأسـعد منهما يف حياتـك ،ال يفرتون

عـن الدعـاء يف الليـل والنهـار ،ليمكنهـم اهلل تعـاىل
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القوارير

الدور اجلهادي للمرأة
إنّها ( ُأ ّم قصي) امرأة أصيلة ،كتبت اسمها في

أ ّما اليوم فما هو دور المرأة الديني أو العقائدي؟

تأريخ الجهاد الكفائي ،وكان لها حضور ًا فاع ً
ال في
عنوان الحشد الشعبي ،لم يك ّلفها بدور معين كي تؤديه،

الجواب :نعم فنحن اليوم  -وبعد التخ ّلص من

عرض حياتها للخطر بأبشع صور القتل والتعذيب،
ّ

ومجرمين لكن ال بصورة الحرب والسالح المعروف،

بل هي التي اختارت وصنعت دورها الصعب الذي

فكانت هي صاحبة المبادرة الشجاعة للحفاظ على
أرواح الطلبة العراقيين من مقصلة (داعش) ،كانت قد

أنست الخطر المحدق بها وبأسرتها ،لكنّها عزمت على
شجاعة ٍ
ٍ
نادرة في ٍ
زمن جبن فيه الشجعان...
إظهار
إنّها شبيهة بـ (طوعة) صاحبة الدور البطولي

وو َق ْت
الذي قامت به تلك المؤمنة الواعية التي آوت َ

تفرق
سفير اإلمام الحسين( Aمسلم بن عقيل) حين ّ
الناس عنه ،ففتحت له أبواب بيتها في تلك األجواء
األُموية اإلرهابية ،فآوته وأسكنته بيتها والرماح
والسيوف متعطشة لدمه ودماء َمن يساعده ويؤازره،
فرسمت على جبين التأريخ اإلسالمي موقف ًا تخ ّلى
عنه جميع رجال مجتمعها ،فقد اختاروا السالمة
والمال بدي ً
ال عن نصرة آل النبي.s

وهل لها أن تسجل صفحة مضيئة كسابقاتها؟

العصابات التكفيرية وفلول داعش -ولد لنا أعداء

بل بتشويه صورة المبادئ والقيم التي يقوم عليها

المجتمع الذي ينتمي بالوالء إلى أهل البيتD
ويستمد منهم السيرة والسلوك والعقيدة واألخالق.

لذا يبرز دور المرأة األسري واالجتماعي
للوقوف ضدّ ّ
كل غزو فكري ثقافي يحاول تدنيس
ساحة المجتمع ،وذلك بالتأكيد على دور التربية الدينية

المتصلة بتعاليم أهل البيت ،Dوالحث على التمسك

بتوجيهات المرجعية العليا التي أثبتت إخالصها
وحكمتها ونجاحها في جميع مشاريعها المصيرية تجاه
أي نقص أو أثر سلبي ّإل لعدم
المجتمع ،ولم يحصل ّ

التمسك بتوجيهاتها وعدم طاعتها في ما فيه الصالح
واإلصالح.

ومن المشاريع التي نصب لها العداء في محاولة

تنورت صفحات تأريخنا العقائدي بنماذج
لقد ّ

للتخفيف من أثرها مشروع الفتوى الجهادية ،وتأسيس

وبرزت صور مشرقة للدور الجهادي الذي قامت به

والمقدّ سات من أن تنهار وتُنال كرامتها .وهنا البدّ
للمرأة  -من حيث كونها ُأ ّم ًا أو زوجة ،ربة بيت أو عامل ًة

للعز والكرامة،
نسوية كانت مفخرة وعنوان ًا ناصع ًا ّ

الحشد الشعبي الذي حافظ على األرض والعرض

العزة والكرامة وإحقاق الحقوق ،من
المرأة في معارك ّ
تلكالصور:الصحابية( ُأ ّمعطية)التيشاركتالنبيs

 -أن ال تهمل الجانب الفكري والمخططات التي تُحيط

وتضمد الجرحى.
الطعام
ّ

والقيم في عالم االنحراف.

في سبع غزوات ،وكانت تخلفهم في رحالهم وتصنع
16
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بها وأسرتها والتي تسبب فقدان أو ذوبان المبادئ

قراءة في كتاب

إسالم معية الثقلني ال املنسلخ
الشيخ محمد السند البحريني
المحقـق الشـيخ محمـد السـند1382( K

هــ  -اآلن) .مرجـع ديـن شـيعي بحرانـي ولـد في
شـهر رجب من العـام  1382هــ (الموافق 1961

ميلادي) فـي المنامـة بالبحريـن .وبعـد إكمالـه
الدراسـة الثانويـة سـافر للدراسـة فـي لنـدن ،فأتم

الدراسـة التأهيليـة للهندسـة ،فـي عـام  1400هــ
توجـه للدراسـة الدينية في قـم .ومؤخر ًا غـادر إلى

النجـف ،ويسـكن فيهـا ،ويمـارس التدريـس فـي

جامـع عمـران بن شـاهين.

فـي حقيقـة الديـن هنـاك حقيقـة البـدّ مـن

إظهارهـا وبيانهـا للنـاس ليتسـنى لهـم الفهـم
الواضـح فـي مسـيرتهم مـع المصـادر المعرفيـة

فليـس ّ
كل َمـن قـال قـوالً صـدق ،فالبدّ مـن جملة
من األمـور التي ينبغـي مراعاتها في جانـب القائل
َأال هـي:
 -1قربـه مـن المصـدر فك ّلمـا كان قريبـ ًا مـن

المصـدر المعرفـي كان أقـرب للصدق وك ّلمـا َب ُعدَ

ّ
قـل حظـه مـن التصديق .
 -2صدق الناقلين عنه

 -3تأييد القرآن له وعدم منافاته

 -4عـدم وجـود قطيعـة بيـن الناقليـن وبيـن

المصـدر –كمـا فـي منع حديث رسـول اللـه ألكثر

مـن  89سـنة

هـذا وغيـره يقودنـا إلـى سـؤال عـن وجـود أو

عـدم وجـود مع ّيـة للمصـادر المعرفيـة ورأسـها
حديـث محمـد وآلـه مـع القـرآن أوالً ،وهـذا مـا

نجـد ّ
أن كتابنـا يقـول:

االتجـاه الـذي يسـتوحي شـريعته مـن الكتاب

والسـنّة مع ًا فقد تمثل في مدرسـة أهل البيت،D

األئمة
فقـد عمـد صحابـة النبـي األكـرم وصحابـة ّ
األطهـار Dإلـى جمـع جميـع مـا روي مـن
حديـث النبـي وأهـل بيتـه Dولـم يثنهـم ريـب

فـي بصيرتهـم أو أزمـة منـع التدويـن ،ولـم توقف

همتهـم تلـك العواصـف التـي حاولـت بدهائهـا
أن تحجـب نـور اللـه عـن العالميـن ُ Pي ِريـدُ َ
ون
ـؤا نُـور اللهبِ َأ ْف ِ
واه ِه ْم َواللـه ُمتِ ُّم ن ِ
ُـور ِه َو َل ْو ك َِر َه
لِ ُي ْط ِف ُ
َ
ون Oبـل ازدادوا يقينـ ًا وإيمانـ ًا َّ
ا ْلكافِ ُـر َ
بـأن الحظـر
المفـروض على التدوين سـيلبس هذا الدين لباسـ ًا

ال يمـت إلى االسلام بصلـة ،بل سـيطمس حقائقه
ومعالمـه بمـرور الزمـن أو يلتبـس علـى كثيـر مـن

أهـل سـنة الجماعـة ،وقـد حصل فعلا فيمـا بعد.
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مساحة ود

هذوله من عـدنه وبينه
!
يف أوائل اخلمسينات زج طلبة جامعة بغداد يف ومشى اللص خلف املغفل ساعة واملقود يف رأسه،
ثم وقف فجذبه فام مشى! فالتفت املغفل فرأى
معسكر سكرين ،من أجل تدريبهم عسكري ًاّ ،
ولكن الغاية األساسية هو إبعاد الطلبة عن الرصاع اللص فقال له :أين احلامر؟
السيايس يف وزارة الدكتور فاضل اجلاميل.

فقال اللص :أنا هو!

ويف أحد األيام زار امللك فيصل الثاين وخاله عبد فقال املغفل :وكيف هذا؟

ثم رضيت
اإلله والدكتور فاضل اجلاميل ذلك معسكر الطلبة ،قال :كنت عا ّقا لوالديت فمسخت محار ًاّ ،
وصدر األمر بالتجمع يف الساحة العامة ،من أجل عنّي فعدت آدمي ًا!

االستامع خلطاب رئيس الوزراء.

فقال املغفل :ال حول وال قوة ّإل باهلل ،كيف كنت

تم ّ
كل يشء وفق الربنامج ،وما أن انتهى رئيس أستخدمك وأنت آدمي!

الوزراء من خطابه حتى سمح باألسئلة..،وكان قال اللص :قد كان ذلك!
من أهم األسئلة السؤل اآليت:

قال املغفل :فاذهب يف حفظ اهلل!

يتطرق لالستعامر الربيطاين ،فام سبب
ومل ّ

كان األمر كذا وكذا ،وكنّا نستخدم آدمي ًا وال

«هذوله من عـدنه وبينه»

فقالت :تصدق بام يمكن!

«تكلم سيادتكم عن االستعامر األمريكي والرويس ومىض املغفل إىل بيته فقال لزوجته :أعندك اخلرب؟
ذ لك؟» وبرسعة فائقة قال الرئيس:
فضج الطلبة بالضحك والتصفيق.

ندري ،فكيف نكفر؟ وكيف نتوب؟

ثم خرج إىل السوق ليشرتي محار ًا
فبقي املغفل أيام ًا ّ

يعمل عليه ،فوجد محاره معروض ًا للبيع ،فهمس يف
جزا ًء لعقوقي مسخت
رأى بعض اللصوص أحد املغفلني يقود محار ًا ،أذنه :يا فاسق عدت إىل عقوق ُأ ّمك!
فقال لرفيق له :يمكنني أن آخذ هذا احلامر دون أن
يعلم هذا املغفل!

فح ّل املقود من احلامر ووضعه يف رأس
ثم تقدّ م َ
ّ
نفسه ،وقال لرفيقه :خذ احلامر واذهب!
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مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العــــدد ( )69لشهـر مجادى األوىل سنة 1443هـ

 / 13جمادى األولى  /سنة 11هـ)
شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء( Bعلى رواية)

 / 5ربيع اآلخر5( /هـ)
والدة السيدة زينب بنت اإلمام أمير المؤمنينC

