
البالء في الروايات
ب���ن ط��ائ��ف��ة  ك��ي��ف جن��م��ع  س: 
البالء  أن  على  ت��دل  التي  ال��رواي��ات 
طائفة  وبن  له،  وَزي��ن  للمؤمن  خير 
الروايات التي تفيد أن البالء عقاب 
التي  ال��رواي��ات  تفسير  هو  وم��ا  ل��ه؟ 
تدل على أن البالء الذي يتعرض له 

املؤمن املوالي أشد من غيره؟
م��ورد  ف��إن  مختلف��ة،  امل��وارد  ج: 
يس��ّبب  أن  ه��و  خي��رًا،  الب��الء  ك��ون 
الل��ه  إل��ى  اإلنس��ان  توّج��ه  الب��الء 
تعال��ى وإقبال��ه علي��ه، والل��ه تعالى 
يح��ب عب��اده املقبل��ن علي��ه، ولذلك 
أن��ه    األك��رم النب��ي  ع��ن  ي��روى 
قال: »نحن معاش��ر األنبياء أش��د بالًء 
فاملؤمن األمثل فاألمث��ل، ومن ذاق طعم 
البالء حتت س��تر حفظ الله ل��ه، تلذذ 
ب��ه أكثر م��ن تل��ذذه بالنعم��ة«. كما أن 
مورد كون البالء عقابًا هو: أن يكون 
الب��الء بس��بب الذن��ب فيك��ون عقابًا 
لذنب��ه، وف��ي احلدي��ث الش��ريف عن 
أمير املؤمنن صلوات الله عليه: )إن 
البالء للظالم أدب، وللمؤمنن امتحان، 

ولألنبياء درجة، ولألولياء كرامة(.

الغسل االرتماسي
الغسل  في  الكيفية  هذه  هل  س: 
املكلف  ينوي  صحيحة:  االرمتاسي 
احلدث  لرفع  والرقبة  ال��رأس  رمس 
قبل  بيده  أنفه  يسد  ولكنه  األكبر، 
ال��رم��س ح��ت��ى ال ي��دخ��ل امل���اء فيه 
ثم  االختناق،  من  نوعًا  له  ويسبب 
ب��ع��د ال���رم���س، وداخ����ل امل���اء وقبل 
أنفه  ع��ن  ي��ده  يرفع  منه،  اإلخ���راج 
رأس��ه  يخرج  ث��م  غسله،  يتم  حتى 

من املاء؟
ج: الغس��ل االرمتاس��ي لي��س فيه 
ح��دة،  عل��ى  والرقب��ة  لل��رأس  ني��ة 
وإمن��ا يرمتس في امل��اء بنية الغس��ل 
بحيث يغطي املاء جميع جس��مه مرة 
واح��دة، وللتفصيل ينبغ��ي مراجعة 
حت��ت  اإلس��المية(  )املس��ائل  كت��اب 
عن��وان )الغس��ل الترتيب��ي( وعن��وان 

)الغسل االرمتاسي(.

العدول في السورة
س: هل هناك سور غير التوحيد 
امل��ص��ل��ي  ي��س��ت��ط��ي��ع  وال���ك���اف���رون ال 

العدول عنها؟ 

ظاهرة القرن
ال مبالغ��ة ف��ي الق��ول: أن الزي��ارات املليونية 
الى مراقد أهل البيت  في العراق هي »ظاهرة 
القرن« التي يتفرد بها الش��يعة في العالم. حيث 
تقطع فيها احلش��ود اإلميانية مئات الكيلومترات 
س��يرًا عل��ى األق��دام، وتض��م األطفال والنس��اء 
والشباب والشيوخ غير مبالن بانخفاض درجات 
احلرارة أو ارتفاعها الى ما فوق اخلمس��ن فضاًل 
عن األمطار والعواص��ف الترابية. مس��يرة وفاء 
ال يحم��ل الس��ائرون فيه��ا إال حب��ًا إلمامه��م، وال 
سالح معهم فنفوسهم آمنة مطمئنة رغم تربص 
ومدين��ة  وزق��اق  ش��ارع  كل  ف��ي  به��م  الذباح��ن 
ومعهم أن��واع من األس��لحة ليقتلوه��م أو يقطعوا 
رؤوس��هم وم��ن ث��م يحرقوه��م. ه��ذه )الزيارات 
بالذي��ن  وفري��دة  بذاته��ا  فري��دة  الظاه��رة(   -
يخدمونها، حي��ث إن هؤالء )الك��رام اخَلَدَمة( ما 
زالوا يبهرون العقول والقلوب بكرمهم وإيثارهم، 
وفي املقابل، فإن هذه الظاه��رة فريدة أيضًا، في 
قب��ح الذي��ن يحاربونه��ا م��ن اإلرهابي��ن، حيث ال 
قبح أكث��ر لؤمًا وغ��درًا م��ن قبحهم، فق��د فجروا 
الس��يارات املفخخة وأجس��ادهم النتنة، وقذفوا 

الهاونات، ووضعوا السم في الطعام والشراب.
الغاي��ة  ه��ي  ليس��ت  الزي��ارات  ه��ذه  وألن 
فاله��دف املنش��ود م��ن كل أعم��ال املؤمن ه��و رضا 
الل��ه، حيث تس��ير أح��كام الدي��ن مع املؤم��ن أين 
م��ا س��ار وارحت��ل، لذل��ك، ف��إن م��ن األه��م رس��م 
- عب��ر ه��ذه  به��ذه احلش��ود  للنه��وض  اخلط��ط 
الزي��ارات - الى ما ه��و أفض��ل دينًا ودني��ا، وأولى 
وآخرة، وذلك سيكون بتقدمي املؤمنن واملؤمنات 
مقترحاته��م وإرس��الها عب��ر البري��د اإللكتروني 
)www.ajowbeh.com( وس��نقوم بنش��ر الصال��ح 
منها ال س��يما األخ��وة واألخوات الذين تش��رفوا 
عل��ى  لالط��الع  الزي��ارات،  به��ذه  باملش��اركة 
مش��اهداتهم لبلورته��ا ال��ى أف��كار عملي��ة تعن��ى 
وتنقيته��ا  العظيم��ة  الزي��ارات  ه��ذه  بتش��ذيب 

وتنميتها وتطويرها.
األمل كبير مبشاركة اجلميع في هذا املشروع 
النهض��وي لالرتق��اء بواق��ع الزائ��ر وعي��ًا وورعًا 
ورفاه��ًا، واس��تثمار ه��ذه الزي��ارات املبارك��ة ف��ي 
إيص��ال ثقاف��ة أه��ل البي��ت  ال��ى العال��م وملا 
فيه خي��ر اإلنس��ان ونش��ر قي��م اإلمي��ان والعدل 
واحلرية واخلير والس��الم. يقول املرجع الديني 
السيد صادق الش��يرازي : »هذا القرن قرن 

أهل البيت«.}وقل اعملوا{.
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 آية اهلل العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته
: قال الرسول األعظم

شهر كريم
قال رس��ول الله : »م��ا من مؤمن يصوم ش��هر رمضان احتس��ابًا 
إال أوجب الله  له س��بع خصال: أوالها: يذوب احلرام من جسده، 
والثانية: يقرب من رحم��ة الله ، والثالثة: ق��د كّفر خطيئة أبيه 
آدم، والرابع��ة: يهّون الله عليه س��كرات املوت، واخلامس��ة: أمان من 
اجلوع والعطش يوم القيامة. والسادسة: يطعمه الله  من طّيبات 

اجلنة، والسابعة: يعطيه الله  براءة من النار«.



يج��وز  األخ��رى  الس��ور  ف��ي  ج: 
ع��دم  بش��رط  لك��ن  الع��دول 

بلوغ النصف.

األكل في الصالة
ب���ن األس��ن��ان  م���ا  اب���ت���الع  س: 
الوضوء  أث��ن��اء  الطعام  بقايا  م��ن 
مبطاًل  يعد  ه��ل  ال��ص��الة  أث��ن��اء  أو 
يترتب  وم��اذا  الصالة؟  أو  للوضوء 

على من فعل ذلك؟ 
ج: ليس مبطاًل لهما.

كثير السفر
اإلم�����ام  س���م���اح���ة  ع���ن���د  س: 
كثرة  ه��ل   ، الراحل ال��ش��ي��رازي 
الصالة  معها  ُتقَصر  التي  السفر 
وما  والزيارة؟  النزهة  سفر  تشمل 
الدورات  التالية: 1-  حكم األسفار 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ق��ص��ي��رة )ث��الث��ة 
التي  بالعمل  املتعلقة  م��ث��اًل(  أي���ام 
ملوظفيها  ال��ع��م��ل  ج��ه��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
م��س��اف��ات  أو  خ��ارج��ي��ة  دول  ال���ى 
التثقيفية  ال���دورات   -2 شرعية؟ 
التي  مثاًل(  أي��ام  )ثالثة  القصيرة 
على  ملوظفيها،  العمل  جهة  تنظمها 
ال  قد  ال���دورات  تلك  أن  من  الرغم 
ليطور  ولكن  مت��ام��ًا،  بالعمل  تتعلق 
امل��ع��ارض   -3 ف��ي��ه��ا؟  نفسه  ال��ف��رد 
القصيرة املدة )أسبوع( مثل معارض 
تسمح  ق��د  وال��ت��ي  وغيرها  الكتاب 
بشكل  إليها  بالذهاب  العمل  جهة 
اخ��ت��ي��اري؟ 4- ال��س��ف��رات ال��ت��ي ال 
تنظمها جهة العمل، ولكن يقوم بها 
فيقطع  نفسه،  لتطوير  الشخص 
يوميًا  ما  جهة  إلى  شرعية  مسافة 
ومل����دة أس��ب��وع ف��ق��ط؟ وه���ل يكون 
التقصير في احلاالت األربع اآلنفة 
يتم  ثم  األول��ى  السفرة  في  الذكر 

بعد ذلك؟
ف��ي  الص��الة  إلمت��ام  امل��الك  ج: 
الس��فرات العارضة ه��و م��ا إذا كان 
باألم��ر  م��ا  نوع��ًا  مرتبط��ًا  الس��فر 
ال��ذي ص��ار م��ن أجل��ه املكل��ف كثير 

الس��فر، عماًل كان ذل��ك األمر الذي 
صار بسببه كثير الس��فر أو دراسة 
أو زي��ارة أو نزهة، مضاف��ًا إلى عدم 
حص��ول فاص��ل بينه��ا وبن س��فره 
الس��ابق لذل��ك األم��ر م��دة عش��رة 
أيام، وأما إذا لم يكن مرتبطًا بذلك 

األمر أّي ارتباط فإنه يقّصر.

نافلة الليل

نافلة  من  الوتر  ركعة  في  س1: 
ألموات  االستغفار  يكون  هل  الليل: 
املؤمنن واملؤمنات فقط أم يجوز أن 

أذكر األحياء منهم كذلك؟
ألربع��ن  االس��تغفار  يج��وز  ج1: 
مؤمن��ًا أحي��اًء وأموات��ًا ثم ما ش��اء 

من املؤمنات.
هل  ال���وت���ر،  رك���ع���ة  ف���ي  س2: 
من  ألك��ث��ر  أس��ت��غ��ف��ر  أن  أس��ت��ط��ي��ع 
أرب��ع��ن  ف��ق��ط  أم  م��ؤم��ن��ًا  أرب���ع���ن 

ال غير؟
ج2: يجوز ألكثر من أربعن.

أذك����ر  أن  ي���ج���وز  ه����ل  س3: 
أشخاصًا بأسمائهم في قنوت ركعة 
ال��وت��ر وغ��ي��ره��ا، ك��أن أق���ول مثاًل: 
صاحلن..  أوالدًا  أحمد  ارزق  )اللهم 
اللهم وفقني في الزواج من فاطمة.. - 

اللهم اشف زهراء.. وهكذا(؟
ج3: جائز.

 س4: هل يجب قول العفو 300 
مرة أم يجزي أي عدٍد أقوله؟ 

ف��ي   - يج��ب  وال  يس��تحب  ج4: 
فرض السؤال -.

بداية شهر رمضان

مبوعد  األخ���ذ  ي��ج��وز  ه��ل  س: 
ب��داي��ة ش��ه��ر رم��ض��ان وال��ع��ي��د من 
على  املقلد  إلى  الرجوع  دون  الدولة 

اعتبار أننا فى دولة أخرى؟ 

من تاريخهم...

ه�   9 س��ن��ة  رم��ض��ان  ش��ه��ر  أول  ف��ي 
ح��دث��ت م��ع��رك��ة ت���ب���وك، وك���ان���ت آخ��ر 
وسميت    األكرم النبي  غزاها  غزوة 
منافقي  عن  كشفت  ألنها  ب�«الفاضحة«، 
في    النبي قتل  قصدوا  ومن  املدينة 
الذين  اجلند  وسمي  ففضحتهم.  العقبة 
ش���ارك���وا ف��ي ه���ذه امل��ع��رك��ة ب��� »جيش 
ف��ي جشوبة  ك��ان��وا  ال��ع��س��رة«، ألن��ه��م 
ع��ي��ش وض��ن��ك، وراح�����وا ي��ق��ط��ع��ون كل 
رمقهما،  بها  يسدان  واحدة  بتمرة  اثنن 
منافقي  من   82 تخّلف  األثناء  هذه  وفي 
قد  كانوا  إنهم  حيث  معتذرين،  املدينة 
  الرسول غياب  في  ليغيروا  خططوا 
على داره، ويخرجوا أسرته من املدينة. 
أم��ي��ر  اس��ت��خ��ل��ف  ق���د    النبي وك����ان 
املؤمنن  على املدينة، فآذاه املنافقون 
بقوله:    فواساه ق��ال��وه��ا،  بكلمات 
مبنزلة  مني  ت��ك��ون  أن  ت��رض��ى  »أم���ا 
هارون من موسى إاّل أنه ال نبي بعدي، 
في  وأخ���ي  أم��ت��ي  ف��ي  خليفتي  وأن���ت 

الدنيا واآلخرة«.
وف����ي ال���ع���ودة م���ن ت��ب��وك ك����ان مع 
وقد  امل��ن��اف��ق��ن،  م��ن  أرب��ع��ون    النبي
ورميها  حصى  ال��ق��َرع  م��لء  على  ع��زم��وا 
املمر  في    النبي ناقة  أخفاف  حتت 
في    به فتلقي  تنفر  حتى  اجلبلي، 
الوادي فيقتل، وملا فعلوا لم ترفع الناقة 
خفًا عن خف، وخاب غدر املنافقن. وأما 
فقد  املدينة،  في  بقوا  الذين  املنافقون 
فحفروا   ، املؤمنن أمير  قتل  أرادوا 
بحصير،  وغطوه  املدينة  طريق  في  شقًا 
الس��ت��ق��ب��ال    هب إذا  ي��ت��رب��ص��ون��ه 
سقط  القتال  من  عودته  عند    النبي
جواد  ولكن  فقتلوه،  عليه  وانهالوا  فيه، 
الشق  أول  عند  ح��رن    املؤمنن أمير 
ولم يتقدم عليه، وخاب مسعى املنافقن 
ثانية. ولم جتر تلك املعركة في تبوك، 
جيشه  م��ع    األكرم ال��رس��ول  وع���اد 

الى املدينة.
ب��ع��د أن ه���داه���ا ال���ّل���ه ب��ه��دي أه��ل 
سيدة  ق��رأت  س��ن��وات  بثالث    البيت
»أن��ى  ف��ق��ال��ت:  أع���اله  ج��اء  م��ا  يابانية 
ل��ك��م أن حت��ت��رم��وا ع��ق��ول��ك��م، وأن��ت��م 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ق��رأون ه���ذا في 
بحديث  وتعملون  تؤمنون  تاريخكم 
 : األمن ال��ص��ادق  ال��ى  تنسبونه 
اقتديتم  بأيهم  كالنجوم  »أصحابي 
اه���ت���دي���ت���م««. ف��ق��ال��ت ل��ه��ا زم��ي��ل��ت��ه��ا 
وليس  تاريخهم  من  »ه��ذا  العراقية: 

من تاريخنا«.



آتكم: لإلجابة عن استفتاء
الكويت - بنيد القار- مكتب اإلمام الشيرازي-

هاتف: 0096590080805
99080218 :sms

العراق: 07818000781

ج: إذا كان ثبوت اله��الل عندها 
يج��وز  الش��رعية  املعايي��ر  وف��ق 

االعتماد عليها وإاّل فال.

الصوم والنظر المحرم

ن��ظ��رًا  ال��ص��ائ��م  ن��ظ��ر  إذا  س: 
هو  وما  صومه؟  يبطل  فهل  محرمًا، 
العمل في مثل هذا احلال، مع علمه 

بأنه محرم؟
ج: ف��ي الف��رض املذك��ور ارتك��ب 
محرم��ًا وعلي��ه االس��تغفار والع��زم 
صوم��ه  ولك��ن  الع��ود  ع��دم  عل��ى 

صحيح إن شاء الله تعالى.

تخميس المواد التموينية

س: أخمس كل سنة في 23 شهر 
البيت  في  يكون  ما  وع��ادة  رمضان، 
الشهر  م��ن  فاضلة  متوينية  م���واد 
أشتري  غالبًا  إنني  حيث  امل��اض��ي، 
هل  بشهره،  شهر  كل  البيت  حاجات 

يجب فيها اخلمس؟
إذا  إال  اخلم��س  فيه��ا  يج��ب  ج: 
كانت قليل��ة ال تتجاوز متاع أس��بوع، 
وفي اخلمس اخلير والبركة إن شاء 

الله تعالى.

الخمس وأدوات الزينة

أخرى  حاجات  هناك  أيضًا  س: 
ال  التي  الزينة  وأدوات  العطر  مثل 
تستهلك عادة قبل رأس السنة، فهل 

فيها اخلمس؟
ج: كاجلواب السابق.

تأخير الخمس

س: بذمتي مبلغ خمس قليل )ما 
في  وأعيش  دوالرًا(،  عشرين  يعادل 
لي  يجوز  هل  أعطيه؟  فلمن  أمريكا، 
األحوال،  تيسر  حلن  عندي  إبقاؤه 

ث��م أب��ع��ث��ه ح��وال��ة إل���ى أه��ل��ي في 
العراق أم ال يجوز تأخيره؟

اخلم��س  إعط��اء  يج��ب  ج: 
م��ن  اخلمس��ية  الس��نة  رأس  عن��د 
أو  للمرج��ع  ويعط��ى  تأخي��ر،  دون 
وكيله، أو مل��ن يأذن املرج��ع أو وكيله 

بإعطائه له.

الحج والخمس

ن��وي��ت ه���ذه ال��س��ن��ة احل��ج  س: 
املبلغ  دفعت  احل��رام،  الله  بيت  إلى 
من  واملبلغ   ،)3300( وه��و  للحملة، 
من  والبطاقة  البنكية،  بطاقتي 
وال������دي، ف��ك��ي��ف ُاخ�����رج اخل��م��س، 
خالل  يخمس  لم  وال��دي  بأن  علمًا 

السنوات األخيرة؟
ه��ذه  الوال��د  وهب��ك  إذا  ج: 
البطاق��ة ول��م يكن ل��ك رأس س��نة 
خمس��ية، فتجع��ل ه��ذا الي��وم رأس 
املبل��غ  وجتم��ع  اخلمس��ية،  س��نتك 
الذي دفعته للحمل��ة مع بقية ما في 
البطاق��ة من نقد وما متلك��ه أنت من 
غيره��ا )باس��تثناء املؤون��ة الت��ي هي 
مورد للمصاحل��ة مع الفقي��ه( وتخرج 
خم��س اجلمي��ع، ف��إذا كان اجملم��وع 
مثاًل عش��رة آالف كان خمسه ألفن، 
ف��ي  ث��م  آالف،  ثماني��ة  ومخّمس��ه 
الس��نة الثاني��ة وف��ي الي��وم نفس��ه 
جتم��ع م��ا متلك��ه ف��إذا كان أكثر من 
مخّم��س الس��نة الس��ابقة أخرجت 
اخملّم��س  وأضف��ت  الزائ��د،  خم��س 
الس��ابق،  اخملّم��س  عل��ى  اجلدي��د 
وهك��ذا ف��ي كل ع��ام، وإذا كان ل��ك 
رأس سنة خمسية فتخّمس الزيادة 
عند حلول رأس س��نتك اخلمس��ية، 
بتعل��ق  اليق��ن  ل��ك  حص��ل  إذا  إال 
م��ن  وصل��ك  ال��ذي  بامل��ال  اخلم��س 

الوالد فتخّمسه فورًا.

الخمس والزكاة

مال  م��ن  ال��زك��اة  ك��ان��ت  إذا  س: 
إرسالها  ي��ج��وز  فهل  مخّمس،  غير 

استفتاءات

من أيام الشهر - 10

° - بعد 45 يومًا من 
رحيل مؤمن قريش سيدنا 
أبي طالب  الى الرفيق 
األعلى، مضت موالتنا خديجة 
الكبرى ، وهي أول امرأة 
 ، آمنت برسول اهلل
وصدقته وأعلنت إسالمها. 
ولما حضرتها الوفاة قالت 
لرسول اهلل : »يا رسول 
اهلل اعف عني إن قصرت 
 : في حقك«. فقال
»حاشا، ما رأيت منك إال خيراً، 
وقد سعيت كل سعيك، 
وتحملت األذى، وبذلت 
2مالك في سبيل اهلل«.
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غير  إل����ى  خ��م��س��ه��ا(   + )ال�����زك�����اة 
مرجع التقليد؟

يس��تأذن  اخلم��س  ف��ي  ج: 
احلاكم الشرعي.

ً
إخراج الزكاة إلكترونيا

أمريكا  ف��ي  ح��ال��ي��ًا  أع��ي��ش  س: 
فهل  الفطرة،  زكاة  اخ��راج  وأعتزم 
يجزي إخراجها إلكترونيًا بوساطة 
حسابي  م��ن  اإلئتمانية  البطاقة 
من  تخصم  بأنها  علمًا  اخل���اص؟ 
تنتقل  متى  أعلم  ال  لكن  حسابي، 

الى احلساب املودع فيه؟
ج: يج��وز إذا كان اإلخ��راج حن 
الوجوب، علمًا ب��أن وجوب اإلخراج 
ميتد من غروب ليل��ة العيد إلى ظهر 
يوم��ه ويك��ون بني��ة األداء، وما بعد 
الظهر والى آخر الس��نة يكون بنية 
ما في الذمة. وميك��ن إخراجها قبل 
املؤم��ن  الفقي��ر  إل��ى  وق��ت وجوبه��ا 
لك��ن ال بني��ة ال��زكاة وإمن��ا ينويه��ا 
قرضًا، فإذا دخلت ليلة العيد نواها 

زكاة فطرة.

نقل الزكاة
عزلت  إذا  ال��ف��ط��رة  زك���اة  س: 
أمتكن  لم  ثم  عزلتها  ف��إذا  تعينت، 
أن  يجوز  هل  بلدي،  في  إعطائها  من 

أعطيها في بلد آخر؟
ج: إن ل��م يكن مس��تحق في بلده 

جاز ذلك.

وجوب الزكاة
واجبة؟  الفطرة  زك��اة  هل  س: 
زكاة  وه��ل  النية؟  فيها  جتب  وه��ل 
الفطرة واجبة على الغني والفقير؟
الغن��ي  عل��ى  واجب��ة  ه��ي  ج: 
الشرعي خاصة، وهو من ميلك قوت 
سنته فعاًل أو بالقوة، والنية وقصد 
القرب��ة فيها واجب��ة، لك��ن ال يجب 

فيهما التلفظ.

فطرة الزوجة
فطرة  الزوج  على  جتب  هل  س: 

زوجته الناشز؟
ج: جت��ب الفط��رة ع��ن الزوجة 

الناشز إذا عدت من عياله.

زكاة الفطرة
س: لقد عقدت على زوجتي ولم 
أعمل،  وأن��ا  اآلن،  حلد  ال��زواج  يتم 
ولدي راتب شهري وأعطي لزوجتي 
م��ص��روف��ًا ش��ه��ري��ًا، ول��ك��ن م��ن حيث 
األك���ل وال��ش��رب وال��ده��ا ه��و ال��ذي 
ال��ذي  ه��و  وال���دي  وك��ذل��ك  يعولها، 
لزكاة  بالنسبة  ال��س��ؤال  يعولني، 
جِتب؟  من  على  )ال��زوج��ة(  فطرتها 

على والدها أم والدي أم علي؟
ج: زكاة فطرته��ا - ف��ي الف��رض 
املذك��ور - عل��ى أبيه��ا، كم��ا أن زكاة 

فطرتك على والدك.

ترك الذهاب إلى الحج
س: عندي مبلغ من املال حصلت 
ع��ل��ي��ه م��ن ب��ي��ع ع��ق��د م��ن ال��ذه��ب، 
احلجة(،  )ذي  شهر  بداية  في  بعته 
إل��ى  ال��ذه��اب  م��ن  امتنعت  ول��ك��ن��ي 
ال��دورة  تداهمني  أن  خشية  احل��ج 
الشهرية، ألن دورتي غير منتظمة، 
تأتي  وق��د  احل��ج  أي��ام  في  تأتي  قد 
أت��ن��اول  أن  م��ن  بعد احل���ج، وأخ���اف 
عادة  ألنها  ال��دورة،  تأخير  أقراص 
م��ا ت��ك��ون م��ض��رة، ول���ذا ل��م أسجل 
ل��ل��ح��ج، ف��ه��ل ي��ج��ب ع��ل��ي احل���ج في 
ال��س��ن��ة ال��ق��ادم��ة؟ وه���ل ي��ج��ب أن 
أنه ال يجوز  املال، مبعنى  يكون بهذا 
أريد  بأنني  علمًا  ب��ه؟  التصرف  لي 
ال��ذه��اب بهذا امل��ال ل��زي��ارة اإلم��ام 
مال  ل��دي  يكون  ال  وق��د   ، الرضا

في العام القادم للذهاب إلى احلج؟
م��ع   - الس��ؤال  ف��رض  ف��ي  ج: 
توفر بقية الش��روط - ق��د حصلت 
االس��تطاعة، ويجب احلج في العام 
بامل��ال  يك��ون  أن  القاب��ل، وال يج��ب 

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

الموقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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استفتاءات

من أيام الشهر - 15

° في ليلة النصف من شهر 
رمضان، أشرقت األرض بنور 
سبط النبي  اإلمام الحسن 
المجتبى، حيث ولد في 
  المدينة المنورة، وهو
أشبه الناس بجدته خديجة 
الكبرى ، وفي اليوم 
السابع لوالدته جاءت به أمه 
فاطمة الزهراء  الى أبيها 
ملفوفًا بقطعة حرير جاء 
بها جبرئيل  الى رسول 
اهلل  من الجنة فسماه 
حسنًا وعق عنه كبشًا.



نفس��ه، إال إذا أوج��ب صرف��ه عدم 
القدرة على احلج في الع��ام القابل، 

ويجب االستغفار للتأخير.

زيارة القبور
س: هل يجوز زيارة قبر املتوفى 

قبل يوم األربعن؟
عل��ى  يس��تحب  ب��ل  جائ��ز،  ج: 
أخي��ه  قب��ر  يتعه��د  أن  اإلنس��ان 
ي��وم  قب��ل  الق��رآن  بت��الوة  املؤم��ن 

األربعن وبعده.

قراءة العزائم
احلائض  ق���راءة  حكم  م��ا  س: 
آية  ق��راءة  دون  من  العزائم  لسور 
لها  استماعها  حكم  وما  السجدة؟ 

في حلقات تعلم التجويد؟
ج: يجوز لها ق��راءة ماعدا آيات 
الس��جدة، وكذا يجوز لها االس��تماع 
حتى آلي��ات الس��جدة، ويجب عليها 

أن تسجد فور االستماع.

البيتزا في كندا
وأحيانًا  ك��ن��دا،  ف��ي  أعيش  س: 
لتناول  البيتزا  مطاعم  على  أتردد 
التي  السكن  ولكن  اخلضار،  بيتزا 
هي  اخل��ض��ار  بيتزا  قطع  بها  يتم 
قطع  بها  يتم  التي  نفسها  السكن 
حلوم  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  البيتزا 
م��ح��رم��ة. ف��م��ا ح��ك��م ش����راء ه��ذه 

البيتزا من هذه احملالت، وتناولها؟
احل��رام  ع��ن  أكل  يج��وز  ال  ج: 
النج��س  وال  ب��ه،  اخملتل��ط  وال 

وال املتنجس.

فروقات
ولغويًا  فقهيًا  املقصود  م��ا  س: 
اجلملة(  )ف���ي  ال��ع��ب��ارت��ن:  بهاتن 

و)باجلملة(؟ 

لي��س  يعن��ي:  اجلمل��ة  ف��ي  ج: 
وباجلمل��ة  البع��ض،  وإمن��ا  ال��كل 

يعني:  الكل.

عالمات الكسالن

ال���ل���ه  ع����ب����د  أب�������ي  ع�����ن  س: 
الصادق  قال: »قال لقمان البنه: 
حتى  يتوانى  عالمات:  ثالث  للكسالن 
ويضيع  يضيع،  حتى  ويفرط  يفرط، 
هذه  م��ن  املقصود  م��ا  ي��أث��م«.  حتى 

الرواية الشريفة؟
ج: اإلنس��ان الكس��ول عادة يبدأ 
اإلق��دام  وع��دم  بالتوان��ي  كس��له 
الالزم والسريع على اخلير، ويتدّرج 
هذا التواني إلى التفريط ومنه إلى 
وإذا  الواجب��ة،  للحق��وق  التضيي��ع 

ضّيع احلق كان آثمًا.

محاسبة النفس

حتى  نفسي  أحاسب  كيف  س: 
يتوب الله علي؟

ج: محاس��بة النف��س تك��ون بعد 
التوبة ال��ى الله تعالى م��ن الذنوب، 
والتوبة تك��ون باآلتي: 1- أن يتوب 
بقلب��ه وه��و عبارة ع��ن الن��دم على 
م��ا س��لف من��ه م��ن املعاص��ي. 2- أن 
يع��زم عل��ى ع��دم الع��ود إلى ش��يء 
الل��ه  يس��تغفر  أن   -3 الذن��وب.  م��ن 
بلس��انه ويقول: )أس��تغفر الل��ه ربي 
وأت��وب إلي��ه(. 4- أن يؤّدي م��ا فاته 
م��ن الواجب��ات م��ن ص��الة وصي��ام 
ونحو ذل��ك. 5- أن يؤدي ما عليه من 
حق��وق الن��اس، ف��إن كان ألحد حق 
مالي علي��ه دفعه إليه. ث��م عليه أن 
يحاس��ب نفس��ه ف��ي كل ي��وم لي��رى 
مدى التزامه بهذه األمور اخلمس��ة، 
فإن أداها كاملة بقدر ما ميكنه تاب 
الله عليه إن ش��اء الل��ه تعالى والله 

يحب التوابن.

آتكم:  لإلجابة عن استفتاء
البحرين: ص- ب- 1921 المنامة - البحرين
هاتف17230232 فاكس 17254690

الكويت: 99080218
العراق:  07818000781

استفتاءات

من أيام الشهر 19 

° في هذا اليوم سنة 40 هـ 
ضرب أشقى األشقياء ابن 
ملجم مولى الموحدين وإمام 
المتقين وأمير المؤمنين 
  علي بن أبي طالب
بسيف غادر ومسموم 
وهو  في صالته بمسجد 
الكوفة، حينها ارتفع صوت 
جبرئيل : »تهدمت واهلل 
أركان الهدى، وانطمست 
واهلل نجوم السماء وأعالم 
التقى، وانفصمت واهلل 
العروة الوثقى«. وبعد أن 
قضى ثالثة أيام يصارع 
الجرح رحل  الى الرفيق 
األعلى مضرجًا بدماء 
الشهادة وعبق العدالة.
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ee في اس��تقبال ش��هر رمضان الفضي��ل، منها  عدة خط��ب مروية عن رس��ول الله 
اخلطب��ة التي يرويها الش��يخ الصدوق وينتهي بس��ندها إل��ى اإلمام الرض��ا عن آبائه 
عن أمير املؤمن��ن ، والتي تبدأ بقول��ه : »أيها الن��اس، إنه قد أقبل إليكم ش��هر 
الل��ه...«. ولس��ت هنا بص��دد تفس��ير اخلطبة وبي��ان مفرداته��ا، فهي خطب��ة عظيمة 
وحتت��اج إلى بيان وتفس��ير واس��عن، لكن��ي أريد هن��ا أن أذكر ش��يئًا واح��دًا، وهو: أن 
رس��ول الله  ذكر للمؤمنن ف��ي هذه اخلطبة عش��رين بن��دًا، وحث املؤمن��ن عليها، 
وش��جعهم نحوها، ولكن حينما توجه إليه أمير املؤمنن  في نهاية اخلطبة بسؤال 
عن أفضل األعمال في هذا الش��هر - علمًا بأن س��ؤال اإلمام ليس لنفس��ه بقدر ما هو 
لي ولك ولعامة الناس - ل��م يذكر النبي  ف��ي جوابه أيًا من البن��ود التي جاء على 
ذكرها ضمن فق��رات خطبته، أي ل��م يقل له مث��ًا: إن قراءة الق��رآن أفضل األعمال 
في هذا الش��هر أو اإلطعام أو أي ش��يء آخر، بل أجابه بأمر آخر لم يك��ن ضمن بنود 
اخلطبة الش��ريفة، ح��ن قال ل��ه: »ال��ورع عن مح��ارم الل��ه«. حي��ث إن ال��ورع أفضل 
األعمال في كل وقت وزم��ان، وإن أول مقتضيات الورع أن ينتهي اإلنس��ان عن احملرمات 
ويتحرج منها فا يقربها. والش��ك أن كل إنسان تتناس��ب تكاليفه وواجباته مع مقدار 

معرفته ومدى فهمه وعلمه، فكلما ازداد اإلنسان علمًا ومعرفة تضاعفت مسؤولياته.
ee ال ميكن للنفس البش��رية أن تس��تقيم بس��هولة من دون ترويض ومقدمات. يقول 

أمي��ر املؤمنن  في بع��ض كلماته: »وإمنا هي نفس��ي أروضه��ا بالتق��وى، لتأتي آمنة 
يوم الف��زع األكب��ر«. فترويض النف��س إذن من أهم الواجب��ات العينية بالنس��بة إلى 
كل فرد، ويتأكد بالنس��بة لنا - نح��ن الوعاظ واملبلغن وعلماء الدي��ن - ألن كل واحد 
منا يتعلم من��ه أفراد، ورمب��ا جماعات ويتلق��ون منه، ويتأث��رون بكام��ه وتصرفاته. 
فإنك وإن كنت ف��ردًا في وج��ودك اخلارجي، لكنك لس��ت كذلك في العم��ل، ألن هناك 
َمن يعتبرك مرش��دًا وهادي��ًا، ويقتدي بأفعالك س��واء كن��ت خطيبًا أو عامل��ًا. فإذا كان 
ترويض النفس م��ن الواجبات العينية بالنس��بة لنا، فه��ذا يعني أن على اإلنس��ان أن 
ميهد له الس��بل، فيتبع األس��اليب التي جتعل��ه ال يعصي الل��ه ، وهذا أم��ر ال ينبغي 
االس��تهانة به، بل البد له من تهيئة مقدمات تس��اعد على ذلك. وإن الشيطان يحاول 
أن يؤثر فينا مهما استطاع الى ذلك س��بيًا، ثم يتش��جع للتقدم أكثر. فلو استطاع أن 
يؤثر فينا بنسبة الواحد في املائة كان ذلك العمل عنده خطوة إلى األمام، فسيطمع 
باالثنن في املائة حتى يصل - ال س��مح الله - إلى التس��عة والتس��عن ف��ي املائة. قال 
رسول الله : »إن الش��يطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم«، وقال : »وما منكم 
أحد إال ول��ه ش��يطان«. فقيل له: أن��ت يا رس��ول الله؟ ق��ال: »وأن��ا، ولكن الل��ه تعالى 
أعانن�ي عليه فأس��لم«. وما من فرصة للرياضة الروحية وترويض النفس أعظم من 

الصوم، فإن أجواء هذا الشهر تساعد اإلنسان على ترويض نفسه.
ee نحن - جميعًا - بحاجة إل��ى ترويض وانتباه، بحيث إذا دخل أحدنا ش��هر رمضان 

وخ��رج منه يك��ون قد تغير ول��و قلي��ًا، وماك التغي��ر هو العم��ل باملس��تحبات وترك 
املكروهات. يقول رس��ول الله  في اخلطبة الرمضانية الش��ريفة: »فإن الش��قي َمن 

شهر التورع
إضاءات من محاضرة

 لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

كتاب حي

تقرأ  »أن��ت   : الله رس��ول  يقول 
فلست  ينهك  لم  فإذا  نهاك  ما  القرآن 
القرآن  في  التدبر  فإن  لذلك  تقرؤه«. 
هو الطريق لالستفادة من آياته والتأثر 
تعني  ال  للقرآن  امليتة  القراءة  فإن  بها، 
أن  دون  اللسان  يرددها  كلمات  من  أكثر 
املطلوب،  التأثير  الفرد  واق��ع  في  تؤثر 
أما التالوة الواعية فهي تتجاوز اللسان 
وتؤثر  فتهزه،  القلب،  ال��ى  تنفذ  لكي 
وج��ود  يؤكد  املسلمن  واق��ع  وإن  فيه. 
اجمليد،  بالكتاب  املسلمن  وعي  في  أزمة 
األزم��ة  تلك  معالم  حتديد  م��ن  ب��د  وال 
منهجية  رس���م  وب��ال��ت��ال��ي  وأس��ب��اب��ه��ا، 
»ال  لكي  ل��ل��ق��رآن،  الصحيحة  ال��ق��راءة 
القارئ  »ه��ّم  يكون  وال  هذرمة«،  يقرأ 
آخر السورة«، وللتعرف على آلية تدبر 
)كيف  كتاب  ق���راءة  املهم  م��ن  ال��ق��رآن 
آية  السعيد  ل��ل��راح��ل  ال��ق��رآن(  نفهم 
  الشيرازي رضا  محمد  السيد  الله 
القراءة  »تعد  كتابه:  في  يقول  ال��ذي 
املشاكل  طليعة  في  للقرآن  السطحية 
التي يعاني منها كثير من املسلمن في 
يتعاملون  فهم  القرآن،  مع  جتاوبهم 
كمفاهيم  وليس  ميتة،  ككلمات  معه 
إليه،  ويستمعون  ب��احل��ي��اة،  تنبض 
آياته، ولكن كتمائم سحرية،  ويتلون 
يفهم  أحد  يكاد  ال  غيبية،  وطلسمات 
»السطحية  أن  الى  منها شيئًا!« مشيرًا 
توقع  ما  كثيرًا  والتفكير  الرؤية  في 

الفرد في أخطاء قاتلة«.
هناك  القرآني  املسلمن  واق��ع  وف��ي 
وهي  األول��ى،  من  خطورة  أكثر  إشكالية 
بآيات  ال��ت��دب��ر  ض��واب��ط  ع��ن  التغافل 
»االستنباط  أن    فيؤكد األح��ك��ام، 
يتوقف  ونحوها  األح��ك��ام  آي��ات  م��ن 
إال  حتصل  ال  معينة،  خبروية  على 
ب��ب��ل��وغ اإلن��س��ان م��رح��ل��ة االج��ت��ه��اد، 
وقفًا  يكون  اآلي��ات  هذه  في  فالتدبر 
على اجملتهدين، أما التدبر في اآليات 
األخرى فهو أمر مفتوح للجميع«. وفي 
»َم��ْن   : الصادق اإلم���ام  ق��ول  معنى 
فّسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
احتماالت  ثالثة  الى    يشير النار«. 
ال��ق��رآن  ل��ل��م��ف��س��ري��ن، وه����ي: 1. ف��ّس��ر 
بآرائه الشخصية، وذلك بقسميه: فّسر 
مبسبقاته  القرآن  وفّسر  بهواه،  القرآن 
الفكرية. 2. فّسر القرآن بظنه. 3. فّسر 
ال����ق����رآن ب��ف��ه��م��ه امل��س��ت��ق��ل ع���ن أه��ل 
ال��ق��اع��دة  ت��وف��ر  ب���دون  أو   ، البيت
أن  ميكن  أن��ه  مبينًا  الكافية.  العلمية 
كلمة  الى  )الهاء(  إضافة  من  يستفيد 
عامًا  معنى    اإلمام ق��ول  في  )رأي( 

يشمل كل هذه املعاني.



وال��ام  واألل��ف  الل��ه«.  غف��ران  ُح��رم 
الداخل��ة عل��ى كلم��ة »ش��قي« ف��ي ه��ذه 
العب��ارة ت��دل عل��ى احلص��ر، أي أن َم��ن 
الش��هر  ه��ذا  ف��ي  الل��ه  غف��ران  ُح��رم 
تغيي��ر  زم��ام  إن  حي��ث  الش��قي.  فه��و 
ولي��س  بأيدين��ا،  وإصاحه��ا  أنفس��نا 
زم��ام  من��ا  واح��د  وكل  غيرن��ا،  بأي��دي 
نفس��ه بي��ده، وه��ذا معنى قول��ه  في 
خطبته املباركة: »إن أنفس��كم مرهونة 
باس��تغفاركم...«.  ففكوه��ا  بأعمالك��م، 
إل��ى  داره  ره��ن  إذا  أحدك��م  أن  فكم��ا 
غي��ره ال يس��تطيع أن يتص��رف فيه��ا ما 
لم يف��ك رهنها بامل��ال، فكذلك أنفس��كم 
االس��تغفار  وم��ن  باس��تغفاركم،  رهين��ة 
قول: »أس��تغفر الل��ه ربي وأت��وب إليه«، 
ولكنه ليس كل االس��تغفار كم��ا تعلمون، 
بل من��ه ترويض النفس أيض��ًا، وهو من 

الواجبات العينية.
ee س��يما ال  الش��باب  أكث��ر  أذه��ان 

اجلامعي��ن منهم محش��وة بعش��رات بل 
مئات األسئلة حول اإلسام وتشريعه، 
وهم بانتظ��ار َم��ن يجيبهم عنه��ا، األمر 
ودراس��ة  عل��م  إل��ى  من��ا  يحت��اج  ال��ذي 
عميقن، حي��ث ال يتمكن كل ش��خص أن 
يجيب ع��ن أس��ئلتهم بس��هولة ويعرض 
والكت��اب  واخلط��اب  للج��واب  نفس��ه 
ذل��ك  إن  ب��ل  عل��م،  دون  م��ن  والنق��اش 
علمي��ة  وتعبئ��ة  أرضي��ة  إل��ى  يحت��اج 
وافية. كما ال يخف��ى أن مقدمة الوجود 
للواجب املطلق واجبة أيضًا، فإذا وجب 
شيء على اإلنسان، وتوقف ذلك الشيء 
الش��يء  ذل��ك  ص��ار  آخ��ر،  ش��يء  عل��ى 
اآلخر واجب��ًا عليه أيض��ًا، وهكذا األمر 
بالنسبة إلرش��اد الناس وهدايتهم، فهو 
واجب كفائ��ي ملَن توج��د في��ه الكفاءة. 

ونح��ن مهم��ا أوتين��ا م��ن العل��م فهن��اك 
ألوف األس��ئلة التي ال نعرف له��ا جوابًا، 
يلزم أن نتهيأ لها. وشهر رمضان مناسبة 
حس��ب  من��ا  كل  يس��تثمرها  ألن  جي��دة 
مقدرت��ه، ألن كس��ب املقدم��ات يع��د م��ن 
الواجب��ات املهمة في هذا اجمل��ال وغيره 
مما له صل��ة بالتقرب إل��ى الله . وإن 
تهيئ��ة ه��ذه املقدم��ات أه��م من ق��راءة 
القرآن في شهر رمضان فيما إذا اقتصر 
اله��دف من الق��راءة عل��ى طل��ب الثواب 
به��ذه  الق��رآن  ق��راءة  ألن  والتب��رك، 
الص��ورة اجمل��ردة تعتبر مس��تحبة، لكن 
اإلرش��اد  ب��دور  للقي��ام  العلم��ي  التهي��ؤ 
والتبليغ واجب. الشك أن قراءة القرآن 
مقدمة ملعرفت��ه، ومعرفته مقدمة للعمل 
ب��ه ومقدم��ة لتعليم��ه لآلخري��ن، وه��ي 
مقدمة إلرش��اد الناس إلى الق��رآن، بيد 
أن القراءة بذاتها مستحبة، وهذا األمر 
- التحصي��ل العلم��ي - مق��دم عليه��ا، إال 
إذا كانت القراءة بتدب��ر وتفكر، حينها 
س��تكون ه��ي األخ��رى مقدم��ة وتعبئ��ة 
ف��ي  الوج��ود  مقدم��ات  ضم��ن  علمي��ة، 

مجال اإلرشاد.
ee ،إن الق��رآن الك��رمي كت��اب هداي��ة 

فلماذا يهتم بجمال األسلوب والتعبير؟ 
نق��ول ف��ي اجل��واب: إن ذل��ك ج��زء من 
عملية الهداية. وهكذا احلال بالنس��بة 
م��ن  فاألل��وف   . املعصوم��ن ل��كام 
واليه��ود  والنص��ارى  املش��ركن  علم��اء 
إمنا اهت��دوا عن طري��ق جم��ال التعبير 
ف��ي الق��رآن الك��رمي، حي��ث إن اجلمال 
مهم ومطل��وب لهداية الن��اس، فا يكفي 
أن يك��ون املطل��ب صحيح��ًا، ب��ل البد من 
جم��ال األس��لوب والتعبير أيض��ًا. هكذا 
هو احلال م��ع املعنى الصحي��ح فابد أن 
جتعل��وه ف��ي وع��اء جمي��ل لك��ي يتقبله 
بحاج��ة  األم��ر  وه��ذا  منك��م.  الن��اس 
إل��ى تعلم ومتري��ن، ألن��ه ال يأت��ي هكذا 
عفوًا، بأن ينام الش��خص مثًا في الليل 
ويس��تيقظ في اليوم التال��ي وقد أصبح 
أديبًا. وش��هر رمض��ان فرصة جي��دة لنا 
لتطوير قابلياتنا في ه��ذا اجملال أيضًا. 
الش��هر  ه��ذا  ف��ي  نس��تفيده  م��ا  فبق��در 
م��ن في��وض الرحم��ة وأج��واء املغفرة، 
األمري��ن  هذي��ن  م��ن  أيض��ًا  لنس��تفد 
وإرش��اد  النف��س،  تروي��ض  املهم��ن: 

الناس وهدايتهم.

عهد الله

ت��ع��ب��ق أج�����واء ال���ص���وم ب����)ل���ذة( 
نفوس  في  فتحفز    الله الى  االنقطاع 
وسكينة،  اطمئنان  واملؤمنات  املؤمنن 
الفريدة  حالوته  رمضان(  ل�)شهر  فإن 
ومذاقه اخلاص حيث إن ساعاته أفضل 
وأيامه  الليالي  أفضل  ولياليه  الساعات 
}ال��ذي  الله  شهر  وه��و  األي���ام،  أفضل 
َوَبّيَناٍت  للّناِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأْنِزَل 
الصائم  َواْلُفْرَقاِن{. فيدأب  اْلُهَدَى  ِمَن 
وظاهره  وأق��وال��ه  أعماله  ع��رض  على 
على  واخفاقاته  وإجن��ازات��ه  وباطنه 
كتاب الله ليبحث )الصائم( عن موقعه 
في القرآن: هل هو من القارئن له حيث 
»ال��ق��رآن   : الصادق اإلم���ام  ي��ق��ول 
عهد الله الى خلقه فقد ينبغي للمرء 
وأيضًا،  ع��ه��ده«.  في  ينظر  أن  املسلم 
ال��ق��رآن  م��وق��ع  ال��ص��ائ��م  ليستكشف 
آياته  يتدبرون  الذين  من  هو  هل  فيه: 
فيكون  َأْق����َوُم{،  }ِه��َي  للتي  فيهديهم 
في  ون��ورًا  السماء  في  ذك��رًا  لهم  القرآن 

األرض؟! 
تطهر  رح��ل��ة  رم���ض���ان(  )ش��ه��ر  إن 
وتأمل  واسترقاء،  ومراجعة  واستنقاء، 
وندم  ومحاسبة،  ومكاشفة  واستقراء، 
الصائم  صوم  فإن  وإال  وجتديد  وعزم 
سيكون »صومًا رمضانيًا« وليس »صومًا 
يستحث  أن   - ينبغي  ح��ي��ث  ق��رآن��ي��ًا« 
السمع  ك��ف  على  إرادت���ه  فيه  الصائم 
وسائر  والرجل  واليد  واللسان  والبصر 
القلب  وص��وم  بل  اآلث��ام  عن  اجل���وارح 
اإلم��ام  ق��ال  وق��د  الدنيئة،  الهمم  ع��ن 
من  له  ليس  صائم  من  »كم   : علي

صيامه إال اجلوع والظمأ«.
وم����ن م��س��ت��ح��ق��ات ش��ه��ر اإلص����الح 
االلتفات  والعباد:  البالد  أمور  وتنظيم 
يعاني  التي  األزم���ات  عمق  ال��ى  العملي 
منها معظم املسلمن ال سيما التي تخنق 
من  وتنال  إميانه  وتنهش  اإلنسان  حياة 
ومنذ  الحت  حيث  وتصابره  معنوياته 
فيما  املتفاقمة  الغداء(  )أزم��ة  أع��وام 
ارتفاع  بأن  اقتصاديون  خبراء  يتوقع 
العالم  أنحاء  في  الغذائية  املواد  أسعار 
سيستمر وعلى مدى سنوات قادمة، وهو 
ما يشير الى الى أن وحش الفقر يطرق 
األبواب فيما يقول شهيد شهر الله أمير 
 : طالب أبي  بن  علي  اإلمام  املؤمنن 
متثل  ولو  كفرًا،  يكون  أن  الفقر  »ك��اد 
»ما  ويقول:  لقتلته«،  رج��اًل  الفقر  لي 
جانبها  وال��ى  إال  موفورة  نعمة  رأي��ت 

حق مضّيع«.

أذهان أكثر الشباب 
ال سيما الجامعيين منهم 
محشوة بعشرات بل مئات 

األسئلة حول اإلسالم وتشريعه، 
وهم بانتظار مَن يجيبهم عنها.



الكلم الطيب
في شهر الصيام

ee عن أبيه  روى الصدوق بس��نده ع��ن اإلمام الرض��ا
  عن آبائه عن أمي��ر املؤمنن اإلمام علي ب��ن أبي طالب
قال: إن رس��ول الله  خطبنا ف��ي آخر جمعة من ش��هر 

شعبان قائًا:
الل��ه  ش��هر  إليك��م  أقب��ل  ق��د  إن��ه  الن��اس:  أيه��ا 
بالبركة والرحمة واملغفرة، ش��هر هو عند الله أفضل 
الش��هور، وأيامه أفضل األيام، ولياليه أفضل الليالي، 
وس��اعاته أفض��ل الس��اعات. ه��و ش��هر دعيت��م في��ه 
إل��ى ضيافة الل��ه، وجعلتم في��ه من أهل كرام��ة الله. 
أنفاس��كم فيه تس��بيح، ونومكم فيه عب��ادة، وعملكم 
فيه مقب��ول، ودعاؤك��م فيه مس��تجاب. فاس��ألوا الله 
يوفقك��م  أن  وقل��وب طاه��رة  بني��ات صادق��ة  ربك��م 
لصيام��ه وتالوة كتابه، فإن الش��قي من ح��رم غفران 
الل��ه ف��ي ه��ذا الش��هر العظي��م. واذك��روا بجوعك��م 
وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا 
على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا 
ألس��نتكم،  واحفظ��وا  أرحامك��م،  وصل��وا  صغارك��م، 
وغض��وا عم��ا ال يحل النظ��ر إلي��ه أبصارك��م وعما ال 
يحل االس��تماع إلي��ه أس��ماعكم، وحتننوا عل��ى أيتام 
الن��اس يتح��ن عل��ى أيتامك��م، وتوب��وا إل��ى الل��ه من 
ذنوبك��م، وارفع��وا إلي��ه أيديك��م بالدعاء ف��ي أوقات 
صالتكم، فانه��ا أفضل الس��اعات ينظر الل��ه فيها إلى 
عباده بعن الرحمة، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا 

نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.
بأعمالك��م  مرهون��ة  أنفس��كم  إن  الن��اس:  أيه��ا 
ففكوها باس��تغفاركم، وظهوركم ثقيلة م��ن أوزاركم، 
الل��ه  أن  واعلم��وا  س��جودكم،  بط��ول  عنه��ا  فخفف��وا 
أقس��م بعزته أن ال يعذب املصلن والساجدين، وأن ال 

يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العاملن.
ر منكم صائم��ًا مؤمنًا في هذا  أيها الناس: م��ن فطَّ
الش��هر كان له بذلك عن��د الله عتق رقب��ة ومغفرة ملا 
مضى م��ن ذنوب��ه. فقيل: ي��ا رس��ول الله، ولي��س كلنا 
يقدر على ذل��ك فقال : اتقوا النار ولو بش��ربة من 

ماء، واتقوا النار ولو بشق مترة.

��ن منكم في هذا الشهر خلقه  أيها الناس: من حسَّ
كان له ج��واز على الصراط ي��وم تزل في��ه األقدام، 
��ف الل��ه عليه  ��ف فيه عم��ا ملك��ت ميينه خفَّ وم��ن خفَّ
حسابه، ومن كف فيه ش��ره كف الله عنه غضبه يوم 
يلقاه، ومن أكرم فيه يتيمًا أكرمه الله يوم يلقاه، ومن 
وصل فيه رحمه وصله الل��ه برحمته يوم يلقاه، ومن 
قط��ع فيه رحم��ه قطع الل��ه عن��ه رحمته ي��وم يلقاه، 
ومن تط��وع بصالة كتب الل��ه له براءة م��ن النار، ومن 
أدى فيه فرض��ًا كان له ثواب من أدى س��بعن فريضة 
في ما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصالة علّي 
ثقل الله ميزانه يوم تخف املوازين، ومن تال فيه آية 
من القرآن كان له مثل أج��ر من ختم القرآن في غيره 

من الشهور.
أيه��ا الن��اس: إن أب��واب اجلن��ان ف��ي ه��ذا الش��هر 
مفتح��ة، فاس��ألوا ربك��م أن ال يغلقها عليك��م، وأبواب 
النيران مغلقة، فاس��ألوا ربك��م أن ال يفتحه��ا عليكم، 
يس��لطها  ال  أن  ربك��م  فاس��ألوا  مغلول��ة،  والش��ياطن 
عليكم. قال أمي��ر املؤمنن علي : فقم��ت وقلت: يا 
رس��ول الله ما أفضل األعمال في هذا الش��هر؟ فقال: 
يا أبا احلسن، أفضل األعمال في هذا الشهر الورع عن 
محارم الله. يق��ول أمير املؤمنن : ثم بكى رس��ول 
الل��ه ، فقلت: م��ا يبكي��ك، فق��ال: أبكي ملا يس��تحل 
منك في هذا الش��هر، كأني بك وأنت تصلي لربك وقد 
اتبعك أش��قى اآلخري��ن يتبع أش��قى األولن، ش��قيق 
عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب 
منها حليت��ك. فقلت: يا رس��ول الله وذلك في س��المة 
م��ن دين��ي؟ فق��ال: نع��م ف��ي س��المة م��ن دين��ك. ثم 
قال : يا علي َم��ْن قتلك فق��د قتلني، وَم��ْن أبغضك 
فق��د أبغضن��ي، وم��ن س��بك فق��د س��بني، ألن��ك من��ي 
كنفسي روحك من روحي وطينتك من طينتي. إن الله 
خلقني وإي��اك، واختارن��ي للنبوة واخت��ارك لإلمامة، 
وَمْن أنكر إمامتك فقد أنك��ر نبوتي. يا علي أنت وصيي 
وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي 
وبعد موتي، أمرك أم��ري، ونهيك نهيي. أقس��م بالذي 
بعثني بالنب��وة وجعلني خير البري��ة إنك حلجة الله 
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شعبان

حزيران

8 1432ه 

آتكم: لإلجابة عن استفتاء
البحرين: ص- ب- 1921 المنامة - البحرين
هاتف17230232 فاكس 17254690

العراق: 07818000781

نوافذ

العالقات العامة
»االستش��ارية«  أو  الدميقراطي��ة 
الش��يرازي  اإلم��ام  رأي  - بحس��ب 
ف��ي  انتخابي��ة  آلي��ة  ه��ي   - الراح��ل
والصحاف��ة  احلزبي��ة  التعددي��ة  إط��ار 
وعلي��ه  الدس��تورية،  واملؤسس��ات  احل��رة 
أو  الدميقراطي��ة  احلكوم��ة  جن��اح  ف��إن 
»االستش��ارية« ال يتحق��ق ب��األداء اجليد 
فقط، وإمن��ا يج��ب أن يقتنع الش��عب بأنه 
يش��ارك في ه��ذا األداء اجلي��د للحكومة، 
م��ن هن��ا، ف��إن )العالق��ات العام��ة( متث��ل 
اجملتم��ع  حلاج��ة  ضروري��ة  اس��تجابة 
ال��ذي يبل��غ درج��ة عالي��ة م��ن التحض��ر 
والتح��ول نحو األفض��ل، وهي متث��ل ثمرة 
حتمية وضرورة عملية ل��كل مجتمع. وإن 
العالق��ات العام��ة كعل��م جدي��د ظه��ر في 
اجملتمع��ات االستش��ارية »الدميقراطي��ة« 
ليس��تهدف إقن��اع الش��عب بصح��ة اختيار 
م��ن  قرب��ًا  أكث��ر  ليك��ون  اخت��اره  ال��ذي 
ب��ن االختي��ارات األخ��رى  م��ن  مصاحل��ه 
التي لم مينحها صوته. وتفعيل العالقات 
مهني��ًا  س��لوكًا  تس��توجب  عملي��ة  العام��ة 
راقيًا مس��تندًا إلى بيان��ات دقيقة وأدوات 
علمي��ة حتك��م طرف��ي العالق��ة، وإدارات 
كفوءة تعمل على متتن األواصر الفاعلة 
العام��ة. ولذلك،  ف��ي منظوم��ة العالق��ات 
يقدم هذا الكتاب عرض��ًا موجزًا لعناصر 
االتصال بحرفية عالية، وخلص الى أنها 
تتش��كل م��ن »املرس��ل، ووس��يلة االتصال، 
اإلرس��ال،  ولغ��ة  والفك��رة،  واخلب��رة، 
أو  العكس��ية  والتغذي��ة  إلي��ه،  واملرس��ل 

ردود األفعال«.
علم االتصال

عل��م االتص��ال ه��و العل��م الذي نش��أ 
ال��ذي  املعلومات��ي،  العم��ل  أساس��ه  عل��ى 
في��ه،  األكب��ر  اجلزئي��ة  اإلع��الم  يش��كل 
األدوات  االتص��ال  عناص��ر  وتش��كل 
وتش��مل:  اإلعالمية،  للمنظوم��ة  املكون��ة 
اإلعالمي��ة  املؤسس��ة  وه��ي  »اإلرس��ال«، 
عل��ى اختالفه��ا لدول��ة أو هيئ��ة أو ف��رد. 
أو  املتلق��ن  مجتم��ع  وه��و  »االس��تقبال«، 

املس��تهدفن ف��ي اإلع��الم، ويكون��ون بهذا 
لإلع��الم.   TARGETS أهداف��ًا  املعن��ى 
»الرس��الة«، وفيه��ا اخلط��اب املباش��ر ال��ى 
املس��تمع بش��كل مؤمت��ر أو اجتم��اع ع��ام، 
ندوة حوارية أو مناقشة عامة، محاضرة 
أو مناظ��رة ثقافية وغيرها من األنش��طة 
العام��ة أو النخبوية. »وس��يلة االتصال«، 
وهي القناة التي تس��تخدم لنقل الرسالة 
االتص��ال،  طرف��ي  ب��ن  وعبره��ا  خالله��ا 
مث��ل التقني��ة الفضائي��ة أو األرضي��ة أو 
ف��ي    اجمل��دد الس��يد  ويثي��ر  غيره��ا. 
الكتاب »مس��ألة« لزوم أن تكون اخملاطبة 
بن املرسل واملتلقي - عبر قنوات احلس -  
للعق��ل ال النف��س، فق��د يخاط��ب اإلعالم 
)النفس(، وذل��ك مرتبط بالتخي��ل والغلو 
وح��ب ال��ذات والنزع��ة نح��و التس��لط أو 
الس��لطة، وقد يخاط��ب )العق��ل( املرتبط 
بالعلم واحلكمة والصفات احلس��نة، وبن 
س��رد  يج��ري  اخملتلف��ة  اخلطاب��ات  ه��ذه 
الت��ي  وه��ي  لإلع��الم  اخملتلف��ة  األه��داف 

حتدد نوع اخلطاب املستخدم.

تأصيل
اتب��اع  إل��ى  ال��ذي يدع��و  اإلع��الم  إن 
النظ��ام الدميقراط��ي ف��ي احلك��م ومبدأ 
السياس��ية  والتعددي��ة  الس��لطة  ت��داول 
وقب��ول اآلخ��ر والفص��ل ب��ن الس��لطات، 
ه��و املرتك��ز عل��ى قاع��دة العودة للش��عب 
كمص��در للس��لطات، ويعب��ر عن��ه بالنظام 
أن  املؤل��ف  وي��رى  للحك��م.  االستش��اري 
مف��ردة  ه��ي  »الدميقراطي��ة«  مف��ردة 
تغريبية، فيستخدم محلها »االستشارية« 
لتكون مصطلح الدميقراطية في اإلسالم، 
وينطل��ق الكت��اب لتأكي��د اهمي��ة النظ��ام 
االستش��اري م��ن خ��الل تن��اول التج��ارب 
م��ن  الش��كل  ه��ذا  مارس��ت  الت��ي  العاملي��ة 
الغ��رب األوروب��ي أو الش��رق  احلك��م ف��ي 

اآلسيوي مثل اليابان.

الكتاب
يخلص العنوان الى أن للكتاب ونش��ره 
دورًا إعالميًا في نش��ر التوعي��ة الثقافية 
فالكت��اب  واجملتمع��ات،  الش��عوب  ب��ن 
السياس��ي مث��اًل يختل��ف ف��ي تأثي��ره عن 
املق��ال السياس��ي ال��ذي مهم��ا كان معمقًا، 
فإنه س��وف ُينس��ى مبجرد انقض��اء عمره 
الزمن��ي، بينم��ا الكت��اب يبق��ى م��ن ضمن 
املقتني��ات والذاك��رة، ولذل��ك ف��إن بعض 
الكّت��اب يقومون بجم��ع مقاالتهم في كتب 
وينشرونها حتى يبقوا على آثارهم، وهذا 
 : مس��توحى من مقولة اإلمام الصادق
س��وف  فإنك��م  بكتبك��م  »احتفظ��وا 

حتتاجون إليها«.
الصحافة 

ه��ذا املوقف ف��ي البحث ال��ذي يقدمه 
املؤل��ف الراح��ل  م��ن أهمي��ة الكت��اب 
ودوره ف��ي اإلع��الم، ال يقل��ل م��ن أهمي��ة 
الصحاف��ة، ولذا جنده يفرد لها »مس��ألة« 
ألهميتها، حيث يؤكد أهمي��ة التوجه إلى 
الصحاف��ة، ألنها م��ن أهم وس��ائل التبليغ 
واإلرشاد واإلعالم والنشر وتهيئة الرأي 
نواح��ي  بجمي��ع  مرتب��ط  وذل��ك  الع��ام. 
احلياة اجملتمعية، وألنها تؤس��س لعالقات 
إنس��انية في اجملتمع ورفع مس��توى الوعي 
للنظ��ام  أق��رب  فيكون��ون  الن��اس،  عن��د 
الدميقراط��ي، والصحاف��ة أيض��ًا مت��ارس 
دورًا خطيرًا مكماًل لدور السلطات الثالث 
في الدول��ة، لذا لقبت بالس��لطة الرابعة، 

كما أنها املرآة العاكسة للشعب.

قراءة من مشهد األحداث
لـ كتاب )الرأي العام واإلعالم(

 لإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي
القسم السادس
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الرأي العام ودوره في المجتمع
  كت��ب اإلم��ام الراح��ل الس��يد محم��د الش��يرازي
هذا الكت��اب - حينه��ا - اس��تجابة حلاجة اجملتم��ع الذي 
ف��ي  اإليجاب��ي  دوره  وأنك��ر  ب��ل  الع��ام  ال��رأي  جتاه��ل 
التص��دي لتحدي��ات األم��ة والنه��وض بواق��ع اإلنس��ان، 
حيث ي��رى  أن عدم االهتم��ام بالرأي العام كوس��يلة 
من وس��ائل التقدم والرقي كان مّما أدى ال��ى وقوع األمة 
في أزم��ات إعامية وثقافي��ة واقتصادي��ة وغيرها. ومما 
يتناوله الكت��اب: مقومات ال��رأي العام وأهميته، وس��بل 
تهيئ��ة الرأي اإلس��امي باس��تعراض ش��واهد م��ن الرأي 
الع��ام وتأثي��ره، وال��رأي الع��ام وف��رض الب��دع، وتأثي��ر 
الرأي العام واحترام��ه. طبعت الكتاب مؤسس��ة اجملتبى 
للطباعة والتحقيق والنشر مبس��اهمة هيئة أبي الفضل 

العباس  الثقافية.
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى - الخمس -

يجمع هذا الكت��اب ف��ي مجّلدين آراء س��ماحة املرجع 
وتعليقات��ه    الش��يرازي ص��ادق  الس��يد  الدين��ي 
وشروحاته على كتاب اخلمس، إذ تناول مسائله بأسلوب 
بيانّي علم��ّي دقيق وعميق وغي��ر معّقد مس��تندًا في ذلك 
إلى عنونة األبواب وترتيبها وفق املنهج العلمّي املتسلسل 
أطرافه��ا  بي��ان  ث��ّم  وتعريفه��ا  املس��ألة  بذك��ر  ابت��داء 
واألقوال فيه��ا وأدلتها ث��م خاصة كل دلي��ل، وبعد ذلك 
يذكر سماحته القول اخملتار فُيتِبعه أدلته مع ذكر مناذج 
من األمثلة املؤيدة له. وقد اتبع س��ماحته هذا األس��لوب 
طلبًا لتحقي��ق الغاية م��ن وراء هذه الش��روحات في بيان 
األول  اجملّل��د  يق��ع  بينه��ا.  والتميي��ز  العلمي��ة  احلقائ��ق 
في 568 صفح��ة، واجمللد الثان��ي ف��ي 513 صفحة. طبع 
الكتاب من قب��ل )دار األنص��ار(، وقامت بتوزيعه مؤسس��ة 

الرسول األكرم  الثقافية في مدينة قم املقدسة.
الحّجة... معانيها ومصاديقها

)احلج��ة...  كت��اب  ص��در  الثقافي��ة  التق��ى  دار  ع��ن 
معانيه��ا ومصاديقه��ا( لنج��ل اإلم��ام اجملدد الس��يد محمد 
الس��يد  الل��ه  آي��ة  س��ماحة    الش��يرازي احلس��يني 
للتحقي��ق  العل��وم  الش��يرازي. وق��د قام��ت دار  مرتض��ى 

والطباعة والنش��ر والتوزيع في بيروت بطباعة الكتاب. 
احمل��ور الذي ت��دور عليه مح��اور الكت��اب يتمث��ل باحلجة 
باعتباره��ا  - كما ي��رى املؤل��ف- املس��تند واملرج��ع األول 
واألخي��ر ل��كل العل��وم واملع��ارف، وعل��ى احلج��ة باملعن��ى 
يق��وم  عليه��ا  ب��ل  والس��ماوية،  األدي��ان  قام��ت  األع��م 
عامل��ا الدني��ا واآلخ��رة، اذ إن لل��ه عل��ى الن��اس حجتن: 
حجة ظاه��رة، وحج��ة باطن��ة، فأم��ا الظاهرة فالرس��ل 
واألنبياء واألئم��ة، وأما الباطنة فالعق��ول، ولوال احلجة 
لس��اخت األرض بأهلها، ولذلك كان من أه��م أبواب كتبنا 
املعتب��رة كالكاف��ي  الش��ريف كت��اب احلجة. فم��اذا تعني 
احلج��ة مفهوم��ًا، لغ��ة، اصطاح��ًا؟ وم��ا ه��ي حقيقته��ا؟ 
الدلي��ل  يعن��ي  وم��اذا  آثاره��ا؟  وأب��رز  أنواعه��ا  ه��ي  وم��ا 
والطري��ق واألم��ارة ف��ي لس��ان اآلي��ات والرواي��ات، وفي 

مصطلح األصولين.
بحوث في العقيدة والسلوك

عن دار العل��وم للتحقيق والطباعة والنش��ر والتوزيع 
صدر كت��اب »بحوث في العقي��دة والس��لوك« تضمن الكتاب 
)14( محاض��رة م��ن أص��ل )29( محاضرة لس��ماحة آية 
الله الس��يد مرتضى الش��يرازي كان قد ألقاها على جمع 
من علماء احلوزة العلمية الزينبية في سوريا وفضائها. 
تتناول احملاض��رات مباح��ث قرآني��ة حول س��بل وصول 
اإلنس��ان الى الس��عادة في الداري��ن، حيث تن��اول املؤلف 
العديد من املس��ائل كالهدف من اخللق والعب��ادة ومراتب 
التوحي��د، ث��م تأماته ف��ي آي��ة امل��ودة وأجر الرس��الة، 
وه��ل العاب��د بغي��ر محب��ة الرس��ول وآل��ه  ف��ي النار؟ 
كما تن��اول الوالي��ة وحقيقته��ا ولوازمه��ا من جه��ة كونها 
  لرس��وله  الوالي��ة العظمى املطلقة التي جعلها الله
  كم��ا جعلها لإلم��ام أمي��ر املؤمنن عل��ي بن أب��ي طالب
من بع��د الرس��ول . وفي جان��ب آخر يبح��ث املؤلف في  
املعادلة الت��ي ينبغ��ي أن حتك��م العاقة ب��ن احلضارات 
واألديان واألمم وذلك ملعرفة اخل��ط الفاصل فيما بينها، 
وهل هي معادلة صراع أم تعايش أم اندماج أم إن هناك 
مس��ارًا آخر، مبينًا أن س��ورة »الكافرون« تلقي الضوء على 
هذه املعادل��ة التي ينبغ��ي ان تتحكم ف��ي العاقة ما بن 

األديان واحلضارات اخملتلفة.
♦ 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:   

مطبوعات


