
ويؤثرون.. 
شــبكة  يقتضــي  احليــاة  متطلبــات  تعــدد 
أمــور  تنظيــم  فــي  تشــترك  واســعة  مؤسســاتية 
حقوقهم،  عن  وتدافــع  حرياتهم،  وحتفظ  الناس، 
وإن دور املؤسسات اخليرية (الفكرية واحلقوقية 
واخلدماتيــة) يتزايــد أهميــة مــع تنامــي أعــداد 
اإلميانية  ومنهــا  حاجاتهــم  وتزايــد  البشــر  بنــي 
واألخالقية التي هي عماد حياة اإلنسان الصالح، 
كمــا إن األزمات التــي تعصــف هنا وهناك تشــكل 
مســؤولية مضافة الى مهــام تلك املؤسســات لرفع 
األذى عــن احملرومــني واملنكوبــني واملظلومــني، وما 
أكثرهم فــي عاملنـا اليـــوم، في الوقــت الذي يقول 
النبــي (ص): «مــن قضــى حاجــة ألخيــه فكأمنــا 
خدم اللــه عمــره». ويقول أميــر املؤمنــني علي بن 
أبــي طالــب (ع): «مــن كفــارات الذنــوب العظــام: 

إغاثة امللهوف، والتنفيس عن املكروب».
العمــل  تفعيــل  فــي  أهميتــه  للمــال  ويبقــى 
الــذي  أو  مؤسســات  عبــر  ينطلــق  الــذي  اخليــري 
يصــل الــى النــاس عبر أفــراد، األمــر الــذي يؤكد 
الشرعية  احلقوق  اســتحصال  ضرورة (مأسســة) 
منهجيــة  ورســم  وجمعهــا،  اخليريــة  والتبرعــات 
وحتديــد  واســتثمارها،  لتنميتهــا  حكمــة)  (أكثــر 
) إلنفاقهــا وتوزيعهــا، ومراقبة  آليــة (أكثــر عــدالً
(أكثر دقة) لذلك كله فـ»قليـل الطمـع يفسد كثير 
الورع». و»أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع».

االهتمام  املؤسســاتي  العمــل  أولويــات  مــن  إن 
وليس  واحلياتيــة)،  اخلدمــات (الثقافية  بتقدمي 
فقط زيادة عدد املؤسســات التي منهــا ما قد يكون 
وضــع  األولويــات  مــن  إن  كمــا   ،( وضــراراً (ضــرراً 
الشــخص املناســب في املكان املناســب والتورع عن 
(احملابــاة اجلائــرة واملــداراة الســلبية) فــإن «مــن 
ولي أمــر عشــرة مــن املســلمني وكان منهــم من هو 
أفضل منه فقــد خان اللــه، وخان الرســول، وخان 
املؤمنــني». من املفتــرض أن لــكل مؤسســة خيرية 
(ثقافيــة أو خدماتية) رســالة إميانية وإنســانية 
تؤمن بهــا، وحتــرص علــى إيصالها الــى اآلخرين 
وإن  ورفاهــاً،  وكرامــة  ســالماً  أكثــر  عالــم  لبنــاء 
األولى قبل إيصال الرســالة الــى اآلخرين هو أن 
حترص املؤسســة على وصــول الرســالة الى ذات 
املؤسســة، وأن تؤثــر اآلخريــن فــي خيرهــا علــى 
مْ  ــهِ سِ ون على أَنفُ ــرُ ثِ ؤْ نفســها، قال تعالــى: {ويُ

.{ لُواْ مَ لِ اعْ قُ ة}. {وَ اصَ صَ هِم خَ ولَو كان بِ
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الدعاء
ليلة  أدعــيــة  أحــد  فــي  جــاء  س: 
اجلــمــعــة: (وتــعــرفــنــي اإلجــابــة في 
هذه  معنى  أعــرف  أن  أريــد  دعــائــي). 
اإلجابة  الله  يعرفنا  وكيف  الفقرة، 

في دعائنا؟
ج: لعــلّ معنى هــذه الفقرة هــو أن الله 
تعالى عندما يستجيب دعاء اإلنسان -كما 
لو دعــا بــأن يعافيــه مــن مرضــه، فعافاه- 
فــه اإلجابة، يعنــي أن ال يغفــل عن أن  مرضــه زال عنــه بســبب دعائــه وبســبب يعرّ
اســتجابة اللــه تعالــى لدعائه، فــإن عدم 
الغفلــة عــن ذلــك يدعــو اإلنســان إلــى أن 
يشــكر تلك النعمة، وبالشــكر تدوم النعم 

وتزداد.

أحكام المسافر
املسافة  حساب  يتم  أيــن  من  س: 
مدينة  أســكــن  كــنــت  إذا  الــشــرعــيــة 
مدينة  أسكن  كنت  لو  ومــاذا  كبيرة؟ 
السفر  على  عـــازم  ولكنني  عــاديــة، 
ينتهي  أين  فإلى  الكبيرة،  املدينة  إلى 
الــذي  البيت  ــى  إل املــســافــة؟  حــســاب 
املدينة  أطــــراف  إلـــى  أم  أقـــصـــده؟ 
واصلت  أنني  لــو  حتى  يعني  فقط؟ 
من  أكثر  إلــى  ذلــك  بعد  فيها  املسير 
املدينة  داخـــل  فــي  متر  كيلو  مــائــة 

الكبيرة ال يعد ذلك من املسافة؟
ج: ال فرق -عند سماحة السيد املرجع 
(دام ظلــه)- بني البــالد الكبيــرة وغيرها 
من جهــة أحكام الســفر، فابتداء املســافة 
يكون مــن آخر بيــوت البلــد الذي يغــادره، 
البلــد  بيــوت  أول  يكــون  املســافة  وانتهــاء 
الذي يصله حتــى وإن واصل مســيره فيها 

بعد ذلك إلى أكثر من املسافة.

أحكام الميت
وجه  عــن  الكشف  يجوز  هــل  س: 
الناس  يلقي  حتى  تكفينه  بعد  امليت 
يكره  وهــل  عليه؟  األخــيــرة  النظرة 

ذلك؟
ج: في نفسه جائز.

نسيان متعلق النذر 
يتحقق  ولم  نذراً  نذرت  امرأة  س: 
بعد  إالّ  أجله  من  نذرت  الذي  الشيء 
النذر،  نوع  يَت  نَسِ وقد  سنوات،  فما احلكم؟مضيّ 
ج: الســيد املرجع: إن كان النــذر - في 
مفروض الســؤال - محدداً بسنة مثالً ولم 
يتحقق إال بعد السنة فال شيء عليها، وإن 
د بوقت، وجب  كان النذر مطلقاً وغير محدّ
الوفاء به وحينئذ، فإن كان املنذور معلوماً 
اجلميع،  أداء  فعليهــا  محصورة،  أشــياء  في 
وإالّ كان عليها أقلّ االحتماالت مع القصور 
فــي النســيان، ومــع التقصيــر فاالحتياط 
واجب، ولهــا أن تســأل أباهــا أو زوجها في 
أن يفكّ نذرهــا، فإذا قــال: (حللت نذرك)، 

انحلّ وال شيء عليها.

قضاء النذر
 ( وجــلّ (عــزّ  لله  نــذر  شخص  س: 
أقصاها  مــدة  فــي  الــقــرآن  يختم  أن 
زمناً  لذلك  د  يحدّ ولــم  ــام،  أي عشرة 
ــنــاً، وقـــد مــضــى عــلــى ذلـــك أربــع  في مــعــيّ القضاء  عليه  يجب  فهل  سنوات، 
د  أسرع وقت ممكن؟ وهل يجوز أن ميدّ
وهل  عشرة؟  من  ألكثر  ــام  األيّ عــدد 
ل قضاء النذر إلى وقت  يجوز أن يؤجّ

إجازته؟
د للوفــاء بالنــذر وقتــاً  حــدِّ نــاً فال إثــم، بشــرط أن ال يعــدّ - عرفاً ج: إن لــم يُ معيّ
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متديــد  يجــوز  وال  بالنــذر،  متهاونــاً   -
عدد األيــام، لكن يجوز تأجيــل الوفاء 
إلى أيام اإلجــازة مع مراعاة الشــرط 

املزبور.

اختالف اآلراء
تضارب  إن  البعض:  يقول  س: 
الفكرية  املدارس  وتعدد  الفتاوى 
على  ســلــبــاً  انــعــكــس  واملــذهــبــيــة 
الــواحــدة  املــدرســة  فحتى  األمـــة 
تنافر  وهناك  تيارات،  عدة  فيها 
ــواحــدة  بــني عــلــمــاء الــطــائــفــة ال
من  فهناك  الفتوى،  في  وتضارب 
األغاني  إلى  االستماع  مثالً  يحلل 
على  تشتمل  تكن  لــم  إذا  مطلقاً 
على  اشــتــمــلــت  أو  الــبــاطــل  قـــول 
ـــالط أو  ـــاالخـــت مـــحـــرم آخـــــر ك
وهناك  ونحوه،  الشرب  أو  العري 
من  وهــنــاك  مطلقاً،  يحرمها  مــن 
فيحرم  وســـطـــاً،  طــريــقــاً  يــأخــذ 
يقال  الــتــي  واملــوســيــقــى  ــي  األغــان
ذلك.  عدا  ما  ويبيح  لهوية،  عنها 
كالرسم  الفنون  بقية  فــي  وكــذا 
إلى  والنظرة  والتمثيل  والنحت 
احلديثة  واالكتشافات  اترعات 
والقنوات  والسينما  كاإلنترنيت 
ووسائل  الفضائية  التلفزيونية 
بالشطرجن  كاللعب  والتسلية  اللهو 
والــــنــــرد وغــــيــــرهــــا، وهــنــالــك 
السياسية  املسائل  فــي  اخــتــالف 
املرأة  ــة  ووالي اإلســالم  وحكومة 
والــدميــقــراطــيــة واالنــتــخــابــات 
ـــد صــار  ــا، وق ــره ــي واحلـــريـــة وغ
يقدم  ال  متردداً  املؤمن  أو  املسلم 
في  الــوقــوع  ويخشى  احلياة  على 
احملاذير الشرعية، فما هو رأيكم؟

ج: لقد خلق الله الكــون قائماً على 
االختــالف، واختالف الفقهــاء نابع من 
اختــالف فهمهــم للدليل أو مناقشــتهم 
عــدم  أو  األدلــة  بعــض  حجيــة  فــي 
حجيتها، وقد فرضت هذه احلالة على 
الفقهاء بســبب غيبة اإلمــام املعصوم 
(ع)، مضافــاً إلــى أن اختــالف الفتــاوى 
هو نتيجة طبيعيــة للتعددية، فكما إن 
دت آراؤهــم  دوا تعــدّ األطبــاء إذا تعــدّ
وميكــن  الفقهــاء.  فكذلــك  واختلفــت، 

التشــاور  عبر  االختالفات  آثار  تطويق 
د، قال  فيمــا لــم يــرد فيــه نــص محــدّ
بينهــم}.  شــورى  {وأمرهــم  ســبحانه 
مبدرســة  يرتبــط  فيمــا  كلــه  هــذا 
أهــل البيــت (ع). وأمــا نشــوء املــدارس 
الرســول  ارحتــال  بعــد  السياســية 
عليــه  عمــل  ممــا  فهــو  (ص)  األكــرم 
االفون ملا أوصى به رسول الله (ص) 
في مقولته اخلالدة: «إني مخلف فيكم 
وعترتي أهل بيتي».  الثقلني كتاب الله 
وقد ذكر الشهرســتاني في كتابه (امللل 
فــي  اخلــالف  أســس  مــن  أن  والنحــل) 
في  وذلك  اإلســالمية هو (فالن)  األمة 

تفصيل ينبغي مراجعته.

الحكمة والكشف 
أهــل  ـــن  م كــثــيــر  يـــدعـــي  س: 
كما  الــكــشــف،  واحلــكــمــة  الــعــلــم 
القدرة  احلكمة  أهل  بعض  يدعي 
عــلــى انــســالخ روحــــه مــن بــدنــه، 
من   - مثالً   - بــروحــه  يسافر  ثــم 
في  ويــرجــع  مشهد  إلـــى  الــنــجــف 
الليلة نفسها، والبعض يدعي بأنه 
ورأى  بدنه  من  االنفالت  استطاع 

جسده من فوق، فما رأيكم؟
ج: الكشــف ونحو ذلك أمور خاصة 
ببعض أولياء الله (تعالى) في مقامات 
تخصهــم، ولهــا مجــال معــني، وطريــق 
الوصــول إليهــا هو ســلوك طريــق أهل 
فــي  كمــا  وإتقــان،  بدقــة  (ع)  البيــت 
أمثال ســلمان الفارســي، وميثم التمار، 

ونحوهما (رضوان الله تعالى عليهم).

الغناء والموسيقى
العراضات  حكم  هــو  مــا  س: 
لم  إذا  األعــــراس  فــي  الشعبية 
كالعود؟  غــنــاء  آالت  فيها  يــكــن 
الشعبية  العراضة  (مالحظة: 
والناس  طبول،  فيها  يكون  عــادة 
فيها  إشـــكـــال  ال  أنـــه  يــعــتــقــدون 
رقـــصٌ  فــيــهــا  يــكــون  أال  بــشــرط 

يناسب رقص مجالس اللهو).
اللهــو  آالت  الراحــل:  اإلمــام  ج: 

استفتاءات

قال الرسول األعظم9:
٭ علي أقضى أمتي بكتاب 
الله، فمن أحبني فليحبه، فإن العبد 
ال ينال واليتي إال بحب علي
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 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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ال جتــوز، والرقــص جائــز إذا كان مــن 
قبل الزوجة لزوجهــا والزوج لزوجته 
للرجــال  والرجــال  للنســاء  والنســاء 
بشــرط عدم اشــتماله على حرام وال 

استلزامه حلرام.
ال  كمــا  يجــوز،  ال  املرجــع:  الســيد 
الزوجــة  إال  مطلقــاً  الرقــص  يجــوز 

لزوجها والزوجة لزوجته.

إيقاعات صوتية
لإلنتاجيات  أستوديو  لدي  س: 
البيت  بأهل  اخلــاصــة  الصوتية 
بعمل  يقوم  جــهــازاً  وأمتلك  (ع)، 
يشبه  بــصــوت  اإليــقــاعــات  بعض 
من  هــو  ــاز  واجلــه الطبلة،  صــوت 
بسرعات  ــاع  ــق اإلي بصنع  يــقــوم 
ــة  ــــاءً عـــلـــى رغــب ــــن ــفــة ب ــل غنى مــخــت ال  اجلهاز  وهــذا  املستخدم، 
أستخدمه  إنــنــي  حيث  عــنــه،  لــي 
لــيــتــمــاشــى املــنــشــد مـــع اإليـــقـــاع، 
وذلــــك مــن أجـــل ضــمــان إخـــراج 
حكم  فما  املطلوب،  بالشكل  العمل 
أخذ  ما  إذا  به  والعمل  استخدامه 
اإليــقــاع  ذلــك  أن  االعــتــبــار  بعني 
في  ســمــاعــه  يــتــم  ال  املــســتــخــدم 

الشريط املنتج؟
ج: السيد املرجع: إذا لم تكن بآلة 
لهو ولم تكن كالصــادرة من آلة لهو فال 

إشكال فيها.

التدريس في المسجد
س: نحن مجموعة من الشباب 
الصغيرة  القرى  إحدى  في  نقطن 
صغيرة  مكتبة  لدينا  يوجد  جداً، 
من  ــقــوم  ون الــقــريــة،  مسجد  فــي 
خالل املكتبة املوجودة في املسجد 
فقهية،  ديــنــيــة،  دروس  بــإقــامــة 
أهل  حياة  من  ودروس  عقائدية 
بإمكاننا  هل  والسؤال:  البيت (ع)، 
مثل  األكادميية،  الــدروس  إضافة 
والكمبيوتر  اإلجنليزية  اللغة 
برنامج  إلى  والعلوم  والرياضيات 

الدروس الدينية؟

ج: يتوقف ذلــك علــى إذن الواقف 
أو املتولــي الشــرعي، مــع عــدم املنافاة 

للجهة املوقوف عليها أو ألجلها.

األرحام
املأمور  األرحـــام  هــم  مــن  س: 

بصلتهم؟
ج: كل من يصــدق عليه أنه (رحم) 
عرفاً فهــو مــن األرحــام، كاألب واألم، 
واألخ  واألب،  واألم  واجلــدة،  واجلــد 
والعمــة،  والعــم  وذريتــه،  واألخــت، 
واخلــال واخلالة، وأوالدهــم، واألقرب 

منهم هو األولى بالصدقة.

عدم التحدث مع األرحام 
على  الــرحــم  غــضــب  إذا  س: 
تفاهم  لسوء  يكلّمه  ولم  رحمه، 
بينهما  الكالم  قطع  فهل  بينهما، 
عليه  دخل  رمبا  بأنه  علماً  حرام، 
رآه،  إذا  عليه  يسلّم  وهــو  بيته 
أزمة  أو  ضيق  في  صــار  إذا  ورمبــا 
ال  أنّه  األمر  في  ما  غاية  ساعده، 

يكلّمه؟
ج: قطــع الرحم محــرم إال لو طرأ 
عنــوان ثانــوي رافــع للحرمــة كالضرر 

ونحوه.

هداية األرحام
بيوم  يــؤمــن  ال  عــم  لــدي  س: 
الرحم  صلة  تكون  كيف  القيامة، 

معه؟
ج: عليــك بصلته واألمــر باملعروف 
يقتضــي  اللــه  عــدل  أن  إلــى  وإرشــاده 
اجلنة،  املطيــع  لينــال  القيامــة  وجــود 

والعاصي النار.

اإلساءة لآلخرين
ذريـــة  إســـــاءة  حــكــم  مـــا  س: 
عليهم  وهل  حولهم..  ملن  الرسول 

استفتاءات

قال الرسول األعظم9:
٭ أقدم أمتي سلماً 
وأكثرهم علماً وأصحهم ديناً 
وأفضلهم يقيناً وأكملهم حلماً 
وأسمحهم كفاً وأشجعهم قلباً 
علي، وهو اإلمام على أمتي
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من اإلثم كما على غيرهم؟
أن  الشــريف:  احلديــث  فــي  ج: 
إلــى  إلتفــت  (ع)  الصــادق  اإلمــام 
الشــقراني، وقال لــه: «يا شــقراني إن 
احلســن من كل أحــدٍ حســن، وأنه منك 
ــا، وإن القبيــح من كل  أحســن ملكانك منّ
ــك أقبــح لقربك  أحــدٍ قبيــح، وإنــه منّ

ا). بحار األنوار ٤٧/ ٣٤٩. منّ

تاريخ
على  ــم  الــتــرحّ يــجــوز  هــل  س: 
هو  وهــل  الــعــزيــز؟  عبد  بــن  عمر 
مشمول للّعن في زيارة عاشوراء؟

عــن  الشــريف  احلديــث  فــي  ج: 
اإلمــام الصــادق (ع) أنــه قال فــي حقّ 
عمر هذا: «فيبكيه أهل األرض ويلعنه 
عشر  الســتة  الســماء». (األصول  أهل 
أهــل  ألن   (٢٣٠ ص  محدثــني  لعــدة 
الســماء يعلمــون باطنــه وواقعــه، وإن 
كان قد انطلى األمــر على كثير من أهل 

األرض.

زواج أم كلثوم
س: هل صحيح أن اإلمام أمير 
ج ابنته  املؤمنني (عليه السالم) زوّ

أم كلثوم للرجل الثاني؟
ج اإلمــام أميــر املؤمنني  ج: لقــد زوّ
(ســالم اللــه عليــه) أم كلثوم مــن ابن 
هــا عــون بــن جعفــر. يراجــع لذلك  الكتب التاريخية املعنية بهذا الشأن. عمّ

رسائل الجوال
األيــــام  هــــذه  فـــي  تــكــثــر  س: 
رســائــل اجلـــوال، وهــي عــبــارة عن 
أدعية أو شعر أو صورة أو غيرها، 
املرسل  يطلب  الرسالة  آخر  وفي 
في  هــي  ويــقــول:  للغير،  إرســالــهــا 
ذمــتــك إلـــى يـــوم الــقــيــامــة. فهل 

القيام بإرسالها واجب علي؟
. ج: ليس واجباً

ألعاب األطفال
ألعاب  شـــراء  يــجــوز  هــل  س: 
تشبه  ــتــي  ال كــالــدمــى  األطـــفـــال 
تشبه  الــتــي  الــدمــى  أو  ــســان  اإلن
ــا؟ وهــل  ــه ــائ ــن ــت احلـــيـــوانـــات واق
سلبي؟  أثــر  املنزل  في  لوجودها 
عــلــمــاً بـــأن شــراءنــا لــهــا إمنـــا هو 
ورغبتهم  األطفال  إحلــاح  بسبب 

في ذلك.
ج: ال إشــكال فــي ذلك، ولكــن يكره 

وضعها أمام املصلي.

هداية الضالين
اإلســـــالم  رأي  هــــو  مــــا  س: 
دينه،  عن  يتخلى  الذي  بالشخص 
أو  اإلسالم  بأن  يؤمن  يعد  لم  ألنه 
ضرورية  األخــرى  األديـــان  باقي 
ــســان، وأنــهــا ليست  فــي حــيــاة اإلن
أكثر من وهم. في احلقيقة سؤالي 
قد  أعــرفــه  بشخص  يتعلق  هــذا 
اختالطه  نتيجة  دينه  عن  تخلى 
الغربية،  والقيم  الغربي  باتمع 
منه  تــبــرأت  فقد  لذلك  ونتيجة 
بالقتل  وهدد  وعشيرته،  عائلته 
رأي  هو  فما  العراق،  إلى  رجع  إذا 

سماحتكم؟
{ادع  وتعالــى:  تبــارك  قــال  ج: 
إلــى ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة 
احلسنة}. فينبغي الســعي في هدايته 

وإرجاعه إلى اإلسالم.

األموال المصادرة
س: البعض يقومون مبخالفات 
ــاعــة  ــب نــظــم الــبــلــديــة مــثــل ال
الذين  الـــشـــوارع  فــي  املــتــجــولــون 
فتقوم  واخلضر،  الفواكه  يبيعون 
يجوز  فهل  مبصادرتها،  البلدية 
تأخذها  أن  اخليرية  للجمعيات 
واملساكني،  الفقراء  على  وتوزعها 
مما  كبيرة  غرامة  عليها  بأن  علماً 
النظر  يغضون  أصحابها  يجعل 

عن استرجاعها؟

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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استفتاءات

قال الرسول األعظم9:
٭ علي طاعته طاعتي، 
ومعصيته معصيتي



٭ إن علياً مني وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن بعدي


املشهد العلوي الشريف



أخذتهــا  إذا  املصــادرة  األمــوال  ج: 
عليهــا  وجــب  اخليريــة  اجلمعيــات 
أو  أمكــن،  إن  أصحابهــا  إلــى  إرجاعهــا 
اســتئذانهم فــي توزيعها علــى الفقراء 
معرفــة  ميكــن  لــم  وإن  واملســاكني 
احلاكــم  اســتئذان  فيلــزم  أصحابهــا 

الشرعي في ذلك.

أسهم البنك
أسهم  فــي  مــشــتــرك  ـــا  أن س: 
ونسبة  فــردي  بشكل  البالد  بنك 
هــذا  ـــأن  ب عــلــمــاً  جــــداً،  بسيطة 
بأنه:  أصحابه  عنه  يقول  البنك 
يتأسس  لم  وهو  إسالمي)،  (بنك 
بــعــد. الــــســــؤال: هـــل يــجــوز لي 
بعد  ما  فترة  حتى  األسهم  إبقاء 
ثم  ومـــن  عمله  الــبــنــك  ممــارســة 
بيعها  يشترط  أم  ذلك،  بعد  بيعها 

قبل ممارسة البنك لعمله؟
ج: يجوز كال األمرين. 

المضاربة باألسهم
بأسهم  املضاربة  حكم  ما  س: 
ــنــوك الــربــويــة احملــلــيــة من  ــب ال
االشتراك  وكذلك  بيع،  أو  شــراء 
لألسهم  االســتــثــمــار  بــصــنــاديــق 
نوعية  حتــديــد  دون  اخلليجية 

األسهم (بنوك أو صناعة)؟
املعامــالت  نســبة  كانــت  إذا  ج: 
جــازت  قليلــة  واحملرمــة  الربويــة 

املضاربة. 

الصناديق االستثمارية
استثمار  بلدنا  في  يوجد  س: 
ـــق اســـتـــثـــمـــاريـــة،  ـــادي فــــي صـــن
الصناديق  تلك  نــشــاط  ومــجــال 
والشراء  البيع  فــي  الــتــداول  هــو 
البلد  داخـــل  املــوجــودة  لألسهم 
بــنــوك +  ــات +  خــدم (صــنــاعــة + 
نوع  ويوجد  اتــصــاالت)،   + زراعــة 
يستثنى  ــق  ــادي ــصــن ال مـــن  آخــــر 
العلم  مــع  الــبــنــوك،  قــطــاع  منها 

تضمن  ال  الــصــنــاديــق  تــلــك  بـــأن 
نهائياً،  املستقبلي  الربحي  العائد 
للربح  مــعــرض  املــشــتــرك  هــو  بــل 
واخلـــســـارة، فــمــا حــكــم الــدخــول 
الصناديق  من  النوعية  تلك  في 

االستثمارية؟
ج: الدخول في نفسه جائز.

التدخين
على  الفتة  وضعت  إذا  س١: 
وكتب  ــني،  ــع م ــان  ــك م فـــي  حــائــط 
بالتدخني)،  يسمح  (ال  عليها: 
ذلك  في  التدخني  عليّ  يحرم  هل 

املكان؟
ج١: إن كان املكان لصاحب الالفتة 

لزم استئذانه.
املكان  يكن  لم  لو  وكيف  س٢: 
شرعياً  متولياً  كان  وإمنا  له،  ملكاً 

عليه؟
ج٢: كالسابق. 

أحكام الرضاع
والــدة  مــن  ابني  رضــع  لــو  س: 
زوجــــتــــي، وذلـــــك فـــي احلــالــتــني 

التاليتني:
أ. إذا كانت عاملة باحلكم لكنها 

مع ذلك أقدمت على الفعل؟
أو  للحكم  ناسية  كانت  إذا  ب. 

جاهلة به؟
الرضــاع  شــروط  كانــت  إذا  ج: 
الشــرعية تامة حرمــت عليك زوجتك 
في كال الفرضــني. نعم إذا لــم تتحقق 
شروط الرضاع أو شــك في حتققها لم 

حترم.

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

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
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قال الرسول األعظم9:
٭ وصيي وصاحب 
سري علي بن أبي طالب 


٭ من فارق علياً فارقني، 
ومن فارقني فقد فارق الله
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البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
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6 ١٤٣٠ه 

٭ الطاغــوت من الطغيــان، وطغيان كل شــيء زيادته وجتــاوزه عن احلد، قــال تعالى: 
يَة} (احلاقة/١١). ويســتعمل الطغيان في الفكر  ارِ مْ فــي الْجَ اكُ لْنَ مَ آءُ حَ ــا الْمَ غَ ا طَ ــن كان في قمة {إِنّا لَمّ أيضاً، ويــراد به عــادة املناهــج املنحرفة عن ســبيل الله تعالى، ويســمى مَ
ــوت} (البقــرة/٢٥٦) أي  اغُ الطّ ــرْ بِ فُ كْ ــنْ يَ مَ الفكــر املنحــرف طاغوتــاً، يقــول تعالــى: {فَ
ى} (البقــرة/٢٥٦) أي  قَ ثْ ةِ الْوُ وَ ــرْ عُ الْ ــكَ بِ سَ مْ تَ ــدِ اسْ قَ اللّهِ فَ ــن بِ مِ ؤْ يْ باإلفــراط الفكري {وَ
ا} (البقــرة/٢٥٦) أي أنها ليســت  هَ ــامَ لَ صَ الشــديدة اإلحكام، ثــم وصفها بأنهــا: {ال انفِ
ضعيفــة فتنقطع، بل ال انقطــاع لها أبــداً، ألنها عــروة حقيقية وصادقة، وليســت بكاذبة 
ومزيفة. فإنه ال انقطــاع وانفصام في احلق والصــدق، خالفاً للكذب، فحبلــه - كما قيل  - 
قصيــر، ســرعان مــا يقطــع بصاحبــه. فلــو أنــك أردت شــراء دار وســألت صاحبهــا عنها، 
فأخبرك أنها صاحلــة وليس فيها عيوب أو مشــاكل، وكان صادقاً في إخباره، فإنك ســوف 
تســتمر في ســكنى هذه الدار دون أن تعترض عليه أو ينقطع تصديقك لــه، أما إذا كاذباً، 
فإنك قد تصدقه حني الشــراء، ولكن هذه احلالة ســتزول عندما تكتشف أو أحد أبنائك 
أو أحفادك أن األمر لم يكن كذلك، أي ســيحدث انفصام وانقطاع في كالمه. أما دين الله 
بع  تعالى فال انفصام فيه، فعندما يخبر الله تعالى اإلنســان ويعده أنه سيســعده إذا ما اتّ

سبيله، فإن املسلم احلقيقي الشك سينعم بالسعادة ما حيي.
دة مســألة حرية اختيار الدين، قال تعالى: {ال  ٭ من أصول اإلســالم املســلّمة واملؤكّ
إكراه فــي الدين}. بــل ليكــن معلوماً قبل كل شــيء أن اإلســالم وحــده هو ديــن احلرية، 
فحتى املدارس واملبادئ األخــرى التي ظهرت منذ قــرون - وما زالت ترفع شــعار احلرية - 
ال واقع للحرية فيها وراء االســم. أما اإلســالم فهــو دين احلريــات مبدأً وشــعاراً، وواقعاً 
. وهــذا موضوع طويــل يتطلب من الباحــث أن يطالــع الفقه اإلســالمي بتعمق - من  وعمالً
أوله إلــى آخره - لكــي يعرف كيــف أن اإلســالم التــزم مببدأ {ال إكــراه فــي الدين} في 
مختلــف مجــاالت احلياة.. لقد شــن أهــل مكة حربــاً ظاملــة على رســول اللــه (ص) قليلة 
بوه  ــرف بينهم بالصــدق واألمانة حتــى لقّ النظير في التاريــخ، وبالرغم مــن أنه (ص) عُ
بالصادق األمني، لكنهم مع ذلــك حاربوه إالّ قليالً منهم عســكرياً واجتماعيــاً واقتصادياً 
ونفســياً، وبلغ بهم األمــر أنهم كانــوا ال يــردون حتيته إذا حياهــم، فكان الشــخص منهم 
-  وهو مشرك - يخشى إذا رد حتيته النبي األكرم (ص) أن يراه الرائي من املشركني، فال 
ن  يتبايعون معه بعــد ذلك، وال يزوجونــه وال يتزوجون منه. وطردوا رســول الله (ص) ومَ
معه إلى أطراف مكة وحاصروهم في شــعب أبي طالب، فكان ال يحق لهم دخول مكة، وإذا 
دخلها أحدهم فدمه هدر، واســتمرت احلالة هذه مدة ثالث سنني. وبعدما هاجر الرسول 
(ص) إلى املدينة شنّ املكيون عليه عشــرات احلروب أو دفعوا الكفار إليها. ودامت احلالة 

محاضرات

أنت حر!! 
لقد كانت حكومة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 
(ع) األكبر واألقوى، 
ولكنها لم تمارس ظلماً ولم 
يبلغنا عن وجود فقير فيها، 
سوى مورد واحد ذكره 
التاريخ، حيث كان اإلمام 
(ع) يمر بأزقّة الكوفة فرأى 
شخصاً يستعطي، فتعجب 
اإلمام وخاطب أصحابه 
 : الذين كانوا برفقته قائالً
«ما هذا»؟ ولم يقل: مَنْ 
هذا؟ فقيل له: «هو عجوز 
نصراني». فقال اإلمام: 
«عليّ به». فأمر له اإلمام 
(ع) بسهم في بيت المال 
يكفيه.. وليس لهذه 
الحادثة ما يشبهها طيلة 
فترة حكومته (ع).

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق الشيرازي دام ظله
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محاضرات

عشــرين ســنة يحــارب أهــل مكــة النبــي 
حتــى  احلــروب  أســاليب  مبختلــف  (ص) 
أذن اللــه لــه بالفتــح.. وجــاء (ص) مكــة 
فاحتاً، وأصبحت مكة فــي قبضته وحتت 
املشــركون  فعلــه  مــا  كل  ورغــم  ســلطته. 
مــن أهــل مكــة مــع رســول اللــه (ص) إال 
أن التاريــخ لــم يحدثنــا أنــه (ص) أجبر 
ولو  اإلســالم،  على  واحــداً  شــخصاً  حتى 
أنــه (ص) أراد أن يجبــر أهــل مكــة علــى 
وطــأة  حتــت  كلهــم  ألســلموا  اإلســالم 
الســيف، لكنــه (ص) لــم يفعل ذلــك ولم 
يجبــر أحــداً علــى اإلســالم. أمــا دعــوى 
من  بتحريض  فــكان  ســفيان،  أبي  إســالم 
النبــي)  املطلــب (عــم  عبــد  بــن  العبــاس 
وتخويــف منــه، وليــس مــن النبــي (ص) 
نفســه، فالعبــاس هو الــذي طلب مــن أبي 
ســلم حفاظاً على دمه، ولئال  ســفيان أن يُ
ليس  العباس  وكالم  النبــي (ص)،  يقتلــه 
حجة وال تشريعاً، بل كان من عند نفسه. 
ولــو أن أبــا ســفيان لــم يســلم ملــا أجبره 
رســول الله (ص) على اإلسالم، فكثيرون 
من أمثال أبي ســفيان كانوا موجودين في 
مكة، ولم يقتــل النبي (ص) أحــداً منهم 
علــى  أجبــره  وال  إســالمه،  عــدم  بســبب 
اإلســالم، بل تركهم علــى دينهــم مع أنه 
حريــة  يســلبهم  لكيــال  وخرافــي،  باطــل 
الفكــر والديــن.. حقــاً هــل رأيتــم مثيــالً 
لســلوك نبينا األكرم (ص) في التاريخ؟! 
نعــم كان الرســول األعظــم (ص) يهــدي 
لهــم  ويوضــح  وينصحهــم،  قومــه،  بنــي 
ــزه عن طريــق الغي  طريــق الرشــد، ومييّ
ــآءَ  شَ ــن  مَ {فَ لهــم  االختيــار  يتــرك  ثــم 
ر} (الكهف/٢٩)،  فُ كْ لْيَ ــآءَ فَ ن شَ مَ ن وَ مِ ؤْ لْيُ فَ
رْ  فُ كْ ــنْ يَ مَ ــيّ فَ غَ ــنَ الْ ــدُ مِ شْ نَ الرّ يّ بَ ــد تّ {قَ
ــكَ  سَ مْ تَ دِ اسْ قَ اللّــهِ فَ ــن بِ مِ ؤْ يْ ــوتِ وَ اغُ الطّ بِ
ى} (البقــرة/٢٥٦)، وهذا  قَ ثْ ةِ الْوُ وَ ــرْ عُ الْ هو أســلوب اإلســالم، ال ضغــط وال إكراه بِ
فيه. وهكذا احلال في ســيرة رســول الله 
رد  فلقــد  والنصــارى،  اليهــود  مــع  (ص) 
احلــروب  عشــرات  (ص)  األكــرم  النبــي 
الكتــاب  أهــل  ها  شــنّ التــي  واالعتــداءات 
دون أن يجبــر أحداً منهم على اإلســالم، 
أجبر  واحــدة  حالة  التاريخ  ل  يســجّ ولم 
فيها رســول اللــه (ص) ذمياً علــى اعتناق 
النبي  بســيرة  حافــل  والتاريخ  اإلســالم، 
ل وحفظ الدقائق  املصطفى (ص)، وســجّ

عن حياته. 
أن  وشــيعة  ســنة  املؤرخــون  ذكــر  ٭ 
بعدمــا  طالــب (ع)  أبــي  بــن  علــي  اإلمــام 
بويــع، ارتقــى املنبــر فــي مســجد رســول 
ــاً بالناس  الله (ص)، وكان املســجد مكتظّ
الذين حضروا الســتماع أول خطبة البن 
عم رســول الله ووصيــه وخليفتــه الذي 
أُبعد عن قيادة املســلمني خمساً وعشرين 
ســنة، بعد أن آل إليــه احلكــم الظاهري، 
ثم أمر جماعــة من أصحابــه أن يتخللوا 
ال  ــن  مَ هنــاك  هــل  وينظــروا  الصفــوف 
يرضى بخالفته، فقال الناس بأجمعهم: 
وطاعــة،  لــك  ســمعاً  املؤمنــني  أميــر  {يــا 
والزبيــر  طلحــة  وحتــى  إمامنــا}.  أنــت 
لم يخالفــا في هــذا الس بــل نكثا بعد 
هــذا  فــي  أحــد  أي  يعتــرض  فلــم  ذلــك، 
اإلمام  عاقبــه  ملــا  اعتــرض  ولــو  الس، 
بالقتــل وال الســجن وال الضــرب وال قال 
له شــيئاً يهينه أوينال منه! فهل رأيتم أو 
سمعتم مثل هذا في عصر الدميقراطيات 
حكــم  تعنــي  الدميقراطيــة  احلديثــة؟! 
األكثريــة، فلــو حصــل شــخص مــا علــى 
واحد وخمســني فــي املائة مــن األصوات، 
للبــالد  رئيســاً  يصبــح  ألن  يخولــه  فهــذا 
الدميقراطيــة،  أخطــاء  أكبــر  مــن  وهــذا 
ــا اإلمام علي  وبحثه موكــول إلى محلّه أمّ
(ع) فقــد بايعتــه األكثريــة املطلقــة مــن 
النــاس، ومــع ذلــك يصعــد املنبــر ليبحث 
إن كان هنــاك معــارض لــه، وما هو ســبب 
معارضتــه! فهــل جتــدون لهذا نظيــراً في 

التاريخ؟!
٭ أنــت حــر مــا لــم تضــر. يقــول لك 
اإلســالم: اعمــل مــا تشــاء، فلــك حرية 
العمــل شــريطة أن ال تضرّ غيــرك، فإنه 
ال ضرر وال ضرار في اإلســالم، واإلسالم 
ن يريد  يضرب بشــدة على يد الظالــم ومَ
إحلــاق الضــرر باآلخريــن، فــإذا ضمنــت 
ذلــك فأنت حــر فــي كل أمــورك، أي عمل 
تعمل، وفــي أي مــكان تعمــل، وما هــو نوع 
العمــل. وأنــت حــر فــي ذهابــك ومجيئك 
وال  ضغــط  فــال  وصداقاتــك،  وســفرك 
فــي  للحريــة  كبــت  وال  إكــراه  وال  جبــر 
اإلســالم، ولكن ثمة توجيهات وإرشادات 
تبني لك الســلوك األحســن، تقــول: هذا 
صحيــح، وهــذا مســتحب، وهــذا مفضــل، 
ولنقرأ  اإلسالم،  عن  فلنقرأ  مكروه.  وهذا 

عن غيره أيضــاً، ثم نقــارن بينهمــا. ففي 
د  قتل رّ القرون الوســطى كان العالِــم يُ
إبداء رأيه فــي قضية، وإن كانــت علمية 
محضة ال عالقة لها بالدين وتشريعاته! 
هكــذا  األرض،  بكرويــة  القائــل  فقتلــوا 
كانت حالة أوربا في القرون الوســطى أي 
بعد مــرور أربعمائة ســنة على اإلســالم. 
فهل يصــح مقارنتها مــع عهد اإلمــام أمير 
املؤمنني (ع)؟! كال بالطبع، ومن هنا قيل: 
ــل علياً على معاويــة فقد كفر}.  ن فضّ {مَ
ألن معاوية ال فضل عنده ليكون علي (ع) 
أفضل منه، بل ال يقاس بآل محمد (ع) من 
هذه األمة وال من غيرها أحد، فلقد كانوا 

(ع) ميثلون القرآن. 
٭ إن احلريــة املوجــودة في اإلســالم 
ال يوجــد لها نظيــر فــي كل مــكان! خذوا 
أكثر بلــدان العالَم اليوم حرية كفرنســا 
، ترى  والواليــات املتحدة األميركيــة مثالً
منها وإليها، وهذه  القيود الكثيرة للســفر 
ــم،  العالَ دول  كل  فــي  موجــودة  القيــود 
وإن كانت فــي بلداننا أشــد. أما اإلســالم 
فال يوجــد فيه مثــل هــذا! فال يقــول لك 
تذهــب؟  وأيــن  تســكن؟  أيــن  اإلســالم: 
وكيــف تذهــب؟ ومتــى تذهب؟ بــل يقول 
لــك: إن اللــه خلقك وهــو الــذي أعطاك 
الفكــر والعقل فال تكــن عبد غيــرك، وال 
خروجــك  عــن  الدولــة  تخبــر  أن  يجــب 
لكــن  ورحيلــك،  وإقامتــك  ودخولــك، 
اإلســالم يضــع لــك التوجيهــات، ويقــول 
لك: إن التزمت بها تفلح وإال تخســر! إن 
اإلســالم يهدي ويرســم الطريــق، وبعده 
ال إكــراه في الديــن، أي كل أنــواع اإلكراه 
املوجــودة  واحلريــات  الديــن،  يرفضهــا 
فــي اإلســالم ال نظيــر لهــا فــي التاريــخ. 
وكانت تلك مناذج، وهنــاك مئات بل آالف 
النماذج في ســيرة النبي وأهــل بيته (ع)، 
وإن احلريــة التــي مينحها اإلســالم ليس 
لها نظير، وال شــيء يقرب منهــا في تاريخ 
العالَم حتى في هذا العصر املسمى بعصر 

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

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

لبنان - بيروت - ص ب ٥٩٥٥/١٣
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قصص

الناس أحرار
حــورب النبــي األكــرم (ص) من 
قبل قومه على مدى عشــرين ســنة، 
وأخرجــوه مــن داره، ولكنــه عندمــا 
لم  اللــه  ظافــراً بنصــر  عــاد إليهــم 
يجبــر أحــداً منهم علــى اتبــاع رأيه 
ــن أغلق بابه فهو  ودينه، بل قال: «مَ
ن  ن ألقى سالحه فهو آمن، ومَ آمن، ومَ
دخل دار أبي ســفيان فهــو آمن». ولم 
ن  ن أســلم فقــط فهو آمــن، أو مَ يقل مَ
شــهد الشــهادتني فهو آمــن، حيث إن 
حريــة الــرأي واالعتقــاد فــي نظام 
قدســية  لها  اإلســالم  وقانــون  اللــه 
عظيمــة، فاإلســالم يريــد أن يجعل 
عُ  ضَ الناس أحراراً، قــال تعالى: {ويَ
لَ التي كانَت  ــالَ م واألغْ هُ رَ هِم}.عنهُم إِصْ لَيْ عَ

سماحة علي (ع)
املؤمنــني  أميــر  اإلمــام  ابتلــي 
علي بــن أبــي طالــب (ع) بأشــخاص 
عليــه  تــردّ  وضيعــة  نفســيات  ذوي 
بالباطل،  وجتادلــه  كالمــه،  وتقطــع 
احلاكــم  وهــو  عليــه،  تتطــاول  بــل 
األعلى الــذي بايعته األمــة قاطبة، 
بل  بــاً مــن قِ ناهيــك عــن كونــه منصّ
رســول اللــه (ص) وبأمــر مــن العلي 
ويتــرك  يجيبهــم  فــكان  القديــر، 
لهــم حرية االعتقــاد والفكــر ما لم 
يتآمروا ويلجؤوا إلى استعمال القوة 
والســيف. وكان ثمة شــخص يُسمى 
ذا  زنديقــاً،  وكان  الكــواء)،  (ابــن  بـــ 
مشــاكل ومتاعب، كان يردّ على أمير 
املؤمنني (ع) ويناقشه كل حني، حتى 
واإلمــام (ع) علــى املنبــر، ومــع ذلك 
تركــه اإلمــام (ع) وشــأنه يعيش في 

. اتمع دون أن يفرض عليه شيئاً

عالم أبي تراب
(عمــرو بــن حريــث).. كان ممــن 
خطب  إلى  ويســتمع  املســجد  يحضر 
أميــر املؤمنــني اإلمــام علــي بــن أبي 
طالب (ع) ثم يقطع حديثه منتقدا، 
وإذا أخبر أمير املؤمنني (ع) عن أمور 
ابــن  تــرك  (غيبيــة)  ظاهــرة  غيــر 
حريث هــذا أعماله وجــرى خلف ما 
بــه أميــر املؤمنــني (ع)، يزعم  أخبر 
أنــه يريــد أن يكشــف للنــاس كــذب 
احلســرة  هــذه  وظلــت  تــراب!  أبــي 
ــص عليه  فــي نفس ابــن حريــث تنغّ
حياتــه حتــى ذهب إلــى القبــر دون 
أن يفلح في كشــف كذبة ألبي تراب، 
وعــاش  كذبــة.  تــراب  ألبــي  فليــس 
هــذا املنافق في ظل علــيّ (ع) وبعده، 
معــه  يصنــع  لــم  (ع)  علــي  واإلمــام 
: تخلّ  أي شــيء، ولــم يقل لــه يومــاً
عما أنــت عليــه وإال ضربــت عنقك! 
ألنه إمــام اإلســالم، واإلســالم دين 
حريــة الفكــر والعقيــدة. لقــد امتد 
مــن  كان  حتــى  حريــث  بابــن  العمــر 
ــار (رضوان  الشــهود ضد ميثــم التمّ
اللــه عليــه) حينمــا أراد الطغــاة من 
بنــي أمية قتلــه، فقــال في شــهادته 
اللــه  (رضــوان  ميثــم  عــن  الكاذبــة 
اب مولى  تعالــى عليــه): «هــذا الكــذّ
اب» يعنــي علي بــن أبــي طالب  الكــذّ
(ع)! إن رجالً مثل هذا عاش مع أمير 
املؤمنــني (ع) ثالثني ســنة، وكان (ع) 
رئيساً وحاكماً بيده القوة، ومع ذلك 
لــم ينل منــه! فهــل رأيتم فــي تاريخ 
العالَــم رئيس دولة كـ(علــي)؟! وهل 
رأيتم ســماحة كســماحة اإلسالم؟ 
وهل رأيتم حرية كقوله تعالى: {ال 

}؟! اهَ في الدينِ رَ إِكْ

قال الرسول األعظم9:
٭ إن وصيي وخليفتي 
وخير من أترك بعدي، 
ينجز موعدي، ويقضي 
ديني علي بن أبي طالب




جانب من باب الدخول الى الضريح العلوي

«ما أكثر القصص، وما أكثر العبر!!
لكن.. المهم أن نعتبر ولو بقصة واحدة»
السيد صادق الشيرازي



قال أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب (ع)
٭ رحم الله امرأً اتعظ وازدجر، وانتفع بالعبر.

٭ أيها النــاس ال تستوحشــوا في طريق الهــدى لقلة 
أهله.

٭ ليس بلد بأحق بك من بلد، خير البالد ما حملك.
٭ ما أضمــر أحــد شــيئاً إال ظهــر فــي فلتات لســانه، 

وصفحات وجهه.
٭ الصديق إنسان هو أنت إال أنه غيرك..

، وأدحض  ٭ رحم الله امرءاً أحيا حقاً، وأمات باطالً
اجلور، وأقام العدل..

٭ احلق ثقيــل، وقــد يخففه اللــه على أقــوام طلبوا 
روا نفوسهم . العاقبة فصبّ

وطيــب  النفــس،  ســخاء  البــر:  أبــواب  مــن  ثــالث  ٭ 
الكالم، والصبر على األذى.

٭ رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد طوره.
٭ الرجــاء للخالــق أقوى مــن اخلــوف، ألنــك تخافه 

لذنبك وترجوه جلوده، فاخلوف لك والرجاء له.
٭ فعل املعروف، وإغاثة امللهوف، وإقراء الضيوف آلة 

السيادة.
٭ القدرة تظهر محمود اخلصال ومذمومها، والتسلط 

على الضعيف واململوك من لؤم القدرة .
. ٭ ال تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً

٭ احلر حر ولو مســه الضر، والعبد عبد وإنْ ساعده 
القدر.

٭ ال حليم إال ذو عثرة، وال حكيم إال ذو جتربة.
فــال  النــوال،  قيمــة  مــن  أكثــر  الســؤال  قــدر  إن  ٭ 

تستكثروا ما أعطيتموه فإنه لن يوازي قدر السؤال.
٭ وعد الكــرمي نقد وتعجيــل. وعد اللئيم تســويف 

وتعطيل.
. ٭ ما أبعد من استعبدته الشهوات أن يكون فاضالً

٭ إمنا زهــد الناس في طلــب العلم كثرة مــا يرون من 
قلة من عمل مبا علم.

٭ العامل بالظلم، واملعني عليه، والراضي به شــركاء 
ثالثة.

لَمَ عباد الله كان الله خصمه دون عباده. ٭ من ظَ
٭ إيــاك والظلــم فإنــه يــزول عمــن تظلمــه ويبقــى 

عليك.
٭ بئس القرين الغضب: يبدي املعايب، ويدني الشر، 

ويباعد اخلير.
ــنْ  ٭ حســن اخللــق يــدر األرزاق ويؤنــس الرفــاق، ومَ

حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به.

الكلم الطيب
لإلجابة عن استفتاءآتكم: 

البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين
 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠

الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 
الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت

هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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حلول اقتصادية من مدرسة أبي الحسن (ع) 

ويــزداد الطني بلــة حني يقــوم أولئــك البعض بتقــدمي احللول 
الرأســمالي  االقتصــاد  ملشــاكل  املاركســيون  قدمهــا  التــي  نفســها 
فــي بدايــات القــرن املاضــي وصــوالً إلــى فتــرة الكســاد الكبيــر في 
الثالثينــات، ومهمــا كانت تلــك احللــول فهــي ال تالئم البتــة األزمة 
االقتصاديــة احلالية التــي أعقبت تلك احللــول بقرن كامــل، بل زد 
على ذلك أن الــدول املتقدمة اقتصاديــاً ال تنفك تكــرر التحذير من 
خطر احلمائية (protectionism) مع أنها في األســاس من التدابير 
الرأســمالية العريقة، فما بالك بالسياســات االقتصادية املاركسية 

املدفونة حتت ركام التجارب الفاشلة؟!
مدرســة  تركتــه  مــا  يتناســى  املاركســية  إلــى  يجنــح  مــن  إن 
املعصومني(ع) من حلول تالئــم مجتمعاتنا واألمــراض التي ال تزال 
تالزمهــا منذ قــرون، فبدالً مــن البحــث عن حلــول خارجيــة ألزمات 
خارجية، ينبغي علينا أن نتحســس اجلروح القدميــة التي ملّا تندمل 
بعد، وأن ننتبه إلى واقعنا الذي منلك مفاتيح حتسينه وحتويله إلى 
ما يقترب من حال {خير أمة أخرجت للناس}، وال سبيل إلى ذلك 
إال من خــالل خير أهل بيــت أخرجوا للنــاس، ومنهم ســيد الوصيني 
وإمام املتقني علي بن أبي طالب (ع)، الذي تطل علينا في هذه األيام 
ذكرى والدته املباركة. وســندرج فيما يلي إطاللة سريعة على شيء 

يسير مما ميكن ملدرسته العريقة أن تزودنا به.
النأي عن توريط االقتصاد بمشاكل الدولة

ورد فــي (نهج البالغــة) تعريف اإلمــام (ع) للغوغــاء بأنهم:هم 
الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا.

فقيل: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟
فقال: يرجع أصحاب املهــن إلى مهنتهم فينتفــع الناس بهم، 
اء إلــى بنائه، والنســاج إلــى منســجه، واخلباز إلى  كرجــوع البنّ

مخبزه.
يوضح لنا اإلمام (ع) في هذا التعريف قضية نصادفها في أيامنا 
هذه، وهي انشغال الناس، وأرباب املهن خاصة، بالتدخل في حيثيات 
الشــؤون التي ال عالقة لهــم بها، فيضيعــون أمريــن: اختصاصاتهم 
الضرورية للمجتمع، وإفســاد اختصاصات اآلخرين من السياســيني 
والعســكريني والقضــاة وغيرهــم، فبالرغم مــن أن التحديــات التي 
واجهت اإلمــام (ع) كانت تســتلزم حشــد الطاقات جميعهــا ملواجهة 
عــن (التحشــيد  بنفســه  ينــأى  دائمــاً  كان  أنــه  إال  الكثــر،  األعــداء 
الفــارغ)، وبذلــك ســعى (ع) الى ضــم الصني إلــى صفوفــه، وأبقى 
احلالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بعيدة عن املشــاكل السياســية 

والعسكرية.
في عهــده ملالــك األشــتر، يقســم اإلمــام (ع) األمــة إلــى طبقات 
ثالث: العاملون لدى الدولة (اجليش والضرائب والقضاء)، والتجار 
والصناعيــون، والطبقة الثالثة أهــل احلاجة واملســكنة. ويقول عن 

الطبقة الثانية: 
وال قــوام لهــم جميعــا [الطبقــة األولــى] إال بالتجــار وذوي 
الصناعــات، فيمــا يجتمعون عليــه مــن مرافقهــم، ويقيمونه من 

أســواقهم، ويكفونهــم مــن الترفــق بأيديهــم مــا ال يبلغــه رفــق 
غيرهم.

وفــي هــذا النــص ترتفــع الطبقــة الثانيــة مــن حيــث الترتيب، 
لتكون الطبقــة األولى من حيــث األهمية، فهــي «قــوام» األولى التي 
هي أجهزة الدولة اتلفــة، إذ تغذي الدولة مبا حتتــاج إليه إلنتاج 

طبقة العاملني لديها.
إن اإلمــام (ع) ال ينظر إلى الطبقــات باعتبارها أنواعــاً لكل منها 
حقــوق نابعة مــن مجرد وجودهــا، بــل إن اإلطــار العام هــو الدولة، 
فكانت الطبقة األولى مــن يعمل لديها، والثانية مــن ميولها، والثالثة 
من يحتاج إلــى معونتهــا. والطبقة الثالثــة جديرة باالهتمــام نظراً 
لتغلغــل الفكر املاركســي فــي إعطــاء تفســير «مؤســلم» لهــا، فهؤالء 
ليســوا (البروليتاريا) أو (املستضعفون) بحســب النسخة اجلديدة، 
وإمنا هم بحســب تعبير اإلمام (ع):ثــم الطبقة الســفلى من أهل 

احلاجة واملسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم.
فــي  كمــا  للثــورات  منطلقــاً  واملســكنة  احلاجــة  ذوو  ليــس  إذن، 
املاركســية، وإمنا هم يتلقون صدقات الدولة من أجــل تدبير القوت 
واحلاجات األساسية، وهذا هو جوهر نظام (احلماية االجتماعية) 
الذي يعاكسه في املاركسية نظام (توزيع الثروة) الذي ال ينظر إلى 

(احلق) كمصدر للتوزيع، وإمنا مجرد الوجود.

الواقعية أبداً
مييل البعــض إلى تبذيــر األمــوال دون تفكير بالعواقــب، فتراه 
يشــتري ما ال يحتاج إليه ما دام هنالك من يضمنــه، وهذا هو جوهر 
األزمة االقتصادية العاملية التي بدأت بأزمــة الرهون العقارية، ثم 
املصــارف وضماناتها االســتهالكية، إذ جــذب طمع بعض املســتهلكني 
جشــع بعض املصرفيــني فأغدق عليهــم الديــون. لكن النظــام املالي 
العاملي ليس مجاالً يسهل اللعب فيه والتخريب، فكان أن دفع اجلميع 
قيمة ما متتع به البعض. إن من يهرولون جتاه الديون إلشــباع رغبة 
ما حتت ذريعة أن الله (عز وجل) مكلف بتســديد النفقات يخرجون 

عن مدرسة أمير املؤمنني (ع) الذي يقول: ما عال امرؤ اقتصد.
وليس هذا بغريب عليه، فهو كان رائــد الواقعية واالعتراف بها، 
سواء أكان ذلك في رفضه للمنجمني وترهاتهم، أو احلاملني وعبثهم، 
بل إنه يعاكــس توجهاً لدى فئــة عريضة من مســلمي األمس واليوم 

حني يقول:قلة العيال أحد اليسارين.
وهــذا بخالف من يشــجع على زيــادة العيــال دون توفــر األموال 
الالزمــة لرعايتهــم، ومــا ذلك إال بعــد عــن الواقــع .. لقــد كان أمير 
املؤمنــني (ع) منــذ البدايــة املنــارة التــي يهفــو إليهــا العقــل، وكانــت 
وصاياه وتعاليمه أساسها املنطق والواقع، ولم ينكر حتى أعداؤه أن 
حججه أخرست كل لبيب، وأن من ناوأه لم يدفعه إلى ذلك إال اتباع 
الهوى ومجانفــة الصواب. وهنا تكمن املعادلــة احلقيقية التي تصلح 
ألزمات االقتصاد وغير االقتصاد: أزمــة + عقل = حلول. وإال فكيف 
لنا أن نطبق وصيته الدقيقة حني قال:كن ســمحاً وال تكن مبذراً، 

. وكن مقدراً وال تكن مقتراً

٭ 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:   

لم تكد أجواء االقتصاد العاملي تتلبد بغيوم األزمة املالية حتى انبرى ما تبقى من املاركسيني يحاولون إخراج 
كارل ماركس من قبره ليقود العالم، متناسني ما سببته السياسات االقتصادية املاركسية من دمار في دول العالم 

الثالث وغيره، الذي رمبا لم يكن قد بقي ثالثـاً لوال كتاب (رأس املال). 
لسنا هنا لتأكيد فشل املاركسية بعد ما يقارب العقدين من اإلعالن الرسمي عن وفاتها، بل تذكير من ال يتذكر 
بأن يقوم بعض بإضفاء تعابير إسالمية على نصوص ماركسية أمر مكشوف، وال يدانيه في البشاعة غير أن يقال 

عن هذه النصوص أنها «من هدى» اإلسالم أو التشيع أو األئمة (ع). 
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