
كم من.. 
عديدة ه��ي التكوينات الفكري��ة واملذهبية 
املصال��ح  رح��م  م��ن  ول��دت  الت��ي  والديني��ة 
االقتصادي��ة أو السياس��ية أو كليهم��ا، وينبغ��ي 
أن يكون في سفر تلك التكوينات - التي ما زالت 
تنتج أش��كااًل جديدة لها - إثارة لن��ا للبحث عن 
دواف��ع االنتم��اء وحقيقت��ه، وف��ي ذل��ك الس��فر 
أيضًا دالل��ة على حتمية االهتداء )املش��روط( 
بأئم��ة أه��ل البيت  ف��ي معرفة أح��كام الله، 
فقد وق��ع صحابة وفقه��اء باختالف��ات عميقة 
عل��ى مس��توى الفقه، كم��ا اختلف��وا في تفس��ير 
الق��رآن وفهم احلدي��ث. فلي��س كل »األصحاب« 
جنوم��ًا بأيه��م اقتدين��ا اهتدين��ا، حي��ث أخرج 
البخ��اري عن الع��الء بن املس��يب، ق��ال: )لقيت 
البراء ب��ن عازب، فقلت ل��ه: طوبى لك، صحبت 
النب��ي وبايعت��ه حت��ت الش��جرة، فقال: ي��ا ابن 
أخي إن��ك ال ت��دري م��ا أحدثن��ا بع��ده(. ويقول 
اب��ن ح��زم: »م��ن احمل��ال أن يأم��ر رس��ول الل��ه 
م��ن  وفيه��م  الصحاب��ة،  م��ن  قائ��ل  كل  باتب��اع 
يحل��ل الش��يء وغي��ره يحّرم��ه. ول��و كان ذل��ك 
ل��كان بي��ع اخلم��ر ح��الاًل، اقت��داء بس��مرة ب��ن 
ح��الاًل  للصائ��م  الب��رد  أكل  ول��كان  جن��دب، 
اقت��داء بأب��ي طلحة، فكي��ف يج��وز تقليد قوم 
يخطئ��ون ويصيب��ون«. كما أن��ه لي��س كل عالم 
على الناس أن يتبع��وه، فقد ق��ال : »العلماء 
كلهم هلك��ى إال العاملون، والعامل��ون كلهم هلكى 
إال اخمللص��ون، واخمللص��ون عل��ى خط��ر«.  رمب��ا، 
مشكلة املنحرفني ال تنحصر بأنهم بحاجة ألن 
يعلم��وا، فإن نق��ص املعلوم��ة ليس وحده س��بب 
وق��وع أحدن��ا في اخلط��أ، املش��كلة تكم��ن بآلية 
وع��ي املعلوم��ة، وكم��االت املس��تلم له��ا العقلي��ة 
واإلنس��انية، وهو أمر عز طالب��ه ونائله، فالذي 
فج��ر نفس��ه بجم��ع م��ن املعوق��ني املعدم��ني في 
باكستان - كس��ائر االنتحاريني الذين يحفظون 
القرآن – ق��د قرأ قوله تعالى: }َمْن َقتل نفس��ًا 
بغي��ر نف��س أو فس��اد ف��ي األرض فكأمن��ا َقت��ل 
الن��اس جميع��ًا{. هذا فض��اًل عن أولئ��ك الذين 
يق��رؤون الق��رآن ليأكلوا ب��ه الن��اس، لذلك فإن 
الق��رآن  تعّل��م  الت��ي  القرآني��ة  الهيئ��ات  عل��ى 
ق��راءة وحفظ��ًا، أن تعّل��م املتعلم��ني أن الق��رآن 
ُيق��رأ للوق��وف عن��د وع��ده ووعي��ده، وُيحف��ظ 
للتفك��ر بأمثاله ومواعظ��ه، فالله ال يع��ذب قلبًا 
»وعى« القرآن، وكم من »ق��ارئ« للقرآن والقرآن 

يلعنه.. }َوُقِل اْعَمُلوْا{.
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�صالة الجماعة
امل��غ��رب  ص���الة  ف��ات��ت��ن��ي  إذا  س: 
جماعة، فهل أصليها فرادى ثم أصلي 
أنتظر  أن  األفضل  أم  العشاء  معهم 
املغرب،  معهم  وأصلي  العشاء  ص��الة 
ركعة  أول  الرابعة  ركعتهم  تكون  ثم 
ل��ي ف��ي ص��الة ال��ع��ش��اء؟ وك��ذل��ك إذا 
فهل  جماعة،  الظهر  ص��الة  فاتتني 
الظهر،  وأنويها  معهم  العصر  أصلي 
األفضل  أم  ف��رادى  العصر  أصلي  ثم 
أنفرد  أن أصلي معهم ركعتني مثاًل ثم 
ركعة  أول  تكون  ركعة  معهم  ألدرك 
ثواب  فأحصل  العصر،  ص��الة  في  لي 

اجلماعة في الصالتني؟
ج: ينبغي للمؤمن الس��عي في أن يدرك 
اجلماع��ة م��ن أوله��ا، إذ ف��ي اجلماع��ة مع 
إدراك تكبي��رة إح��رام اإلم��ام م��ن أوله��ا 
ث��م  تعال��ى،  الل��ه  إال  يحصي��ه  ال  ث��واب 
إذا فات��ه ش��يء م��ن اجلماع��ة فليس��ع في 
إدراك أكث��ر ما بق��ي منه��ا، وال يصّلي على 
بص��الة  صالت��ني  اس��تحبابًا  األح��وط 

جماعة واحدة.

ال�صوم في اأوروبا
ال��ق��اط��ن��ون في  ي��ح��دد  ك��ي��ف  س: 
املفطرات،  عن  اإلمساك  وقت  أوروب��ا 
في  ع��ن��دن��ا  امل��غ��رب  أذان  ب���أن  ع��ل��م��ًا 
صباحًا   3 في  الفجر  وأذان   11.30

أو أقل؟.
تس��ع  يتج��اوز  ال  النه��ار  كان  إذا  ج: 
عش��رة س��اعة ط��واًل، أو ال يق��ل ع��ن أربع 
س��اعات ِقَص��رًا، فيج��ب أن يك��ون الصوم 
بحسب أفق بلدكم، نعم لو زاد طول النهار 
على تس��ع عشرة س��اعة أو نقص عن أربع 
س��اعات جاز اإلفطار واإلمس��اك بحس��ب 
أفق البالد املتعارفة، مثل العراق أو إيران.

�صوم الدهر
العمر  تصوم  أن  ن��ذرت  ام��رأة  س: 
تستطع  ل��م  ال����زواج  بعد  ول��ك��ن  ك��ل��ه، 
بسبب  ال���ص���ي���ام  ف���ي  االس���ت���م���رار 
وال���والدة،  واحل��م��ل  ال���زوج  متطلبات 
وهل  الشرعي،  احلكم  إيضاح  الرجاء 

عليها كفارة؟ 
ج: صوم الدهر ال يجوز ونذره باطل.

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں (

سأنبئك فيما بعد
خ��رج أمي��ر املؤمن��ني اإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  ذات ليلة م��ن مس��جد الكوفة 
املعظ��م متوجهًا ال��ى داره، وقد مضى رب��ع الليل، وكان مع��ه كميل بن زياد، وه��و من خيار 
أصحاب��ه، وهما يس��يران ف��ي طريقهم��ا وصلهما صوت ش��جي حزي��ن لرجل يتل��و قوله 
تعالى }أّم��ن هو قانت آن��اء الليل س��اجدًا وقائم��ًا يحذر اآلخ��رة ويرج��و رحمة ربه 
قل هل يس��توي الذين يعلم��ون والذين ال يعلمون{. فاستحس��ن ذلك كمي��ل في باطنه، 
وأعجبه حال الرجل م��ن غير أن يقول ش��يئًا، فالتفت إليه أمير املؤمن��ني ، وقال: »يا 
كميل ال تعجب��ك طنطنة الرجل إنه من أهل النار وس��أنبئك فيما بع��د«. فتحير كميل 
ملكاش��فته  له عل��ى ما ف��ي باطن��ه وش��هادته للرجل بالن��ار، فس��كت كميل ع��ن األمر، 
ومض��ى حني م��ن الزم��ن ال��ى أن آل اخل��وارج ال��ى مقاتل��ة أمي��ر املؤمنني  ف��ي معركة 
النه��روان، وكانوا يحفظ��ون القرآن كم��ا أن��زل، والتفت  ال��ى كميل والس��يف في يده 
يقطر دمًا ورؤوس اخلوارج على األرض، فوضع رأس الس��يف على رأس من تلك الرؤوس، 
وقال يا كميل }أّمْن هو قانت آناء الليل س��اجدًا وقائمًا{. وكان رأس ذلك الرجل الذي 

كان يقرأ في تلك الليلة وأعجب كميل بحاله.
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ق�صاء ال�صوم
س: ما حكم من لم يكن يصوم 
ن��ظ��رًا  سنتني  مل���دة  رم��ض��ان  ش��ه��ر 
قاصرًا  جاهاًل  وك��ان  سنه،  لصغر 
علمًا  كفارته؟  هي  فما  مقّصرًا،  ال 
ب���أن ه���ذا ال��ش��خ��ص ل��ي��س ل��دي��ه 
إطعام  كفارة  ليدفع  املالية  القدرة 
ألن  ي���وم،  ك��ل  ع��ن  مسكينًا  ستني 
ليست  والوالد  عليه،  ينفق  وال��ده 
وأيضًا  للدفع،  مالية  ق��درة  لديه 
يوم  ك��ل  ع��ن  الصيام  يستطيع  ال 
ستني يومًا، فما هو احلكم بالنسبة 

لهذه احلالة؟
ج: إذا كان ترك الصوم عن قصور 
كم��ا ف��ي الس��نوات األول��ى م��ن البلوغ 
فيكفي القضاء وحده وفدية للتأخير، 
وهي مدٌّ من الطعام )أي )750( غرامًا 
أو  الش��عير،  أو  احلنط��ة  أو  األرز،  م��ن 
ي��وم  كل  ع��ن  دقيقهم��ا(  أو  خبزهم��ا 

تعطى للفقير.

الإفطار بالحرام
س: م���ا ح��ك��م م���ن ك���ان ي��أت��ي 
مب��ف��ط��ر ح����رام ف���ي ص��ي��ام شهر 
يعلم  يكن  لم  أنه  العلم  مع  رمضان 
أن���ه ح���رام وم��ف��ط��ر، وه���و جاهل 

ر؟ قاصر ال مقصِّ
ج: إذا لم يكن يعل��م بحرمته وأنه 
مفطر فصومه صحيح وال ش��يء عليه، 
وإن كان يعل��م بحرمت��ه وال يعلم بأنه 
مبط��ل للص��وم وج��ب علي��ه القض��اء 
لذل��ك اليوم فق��ط ل��و كان جهل��ه عن 
كان  ل��و  وأم��ا  التف��ات،  وع��دم  قص��ور 
اجلهل عن تقصير، بأن التفت واحتمل 
يس��تطيع  وكان  للص��وم  مبط��ل  أن��ه 
الس��ؤال عنه ومع ذلك لم يسأل، فإنه 
مضافًا إل��ى القضاء يج��ب عليه )على 
األح��وط( كف��ارة اجلمع أيض��ًا: يعني 
يوم��ًا متوالي��ًا وإطع��ام  صي��ام س��تني 
س��تني فقيرًا. ويكفي ل��كل فقير مد من 
الطع��ام أي )750( غرامًا م��ن األرز أو 
احلنط��ة أو الش��عير، كم��ا يكف��ي دف��ع 
قيمت��ه ملن يق��وم بإطعامهم م��ن أمثال 
مرجع التقليد أو وكيل��ه، فإذا لم يقدر 

على صي��ام س��تني يوم��ًا ع��ن كل يوم، 
صام ثمانية عش��ر يومًا، وإذا لم يقدر 
على ذلك أيض��ًا، صام بق��در ما ميكنه 
ول��و يوم��ًا واح��دًا، وإن لم يق��در أيضًا 
اس��تغفر الل��ه ع��ن كل ي��وم ول��و م��رة 
إل��ى إطعام  واحدة، وهك��ذا بالنس��بة 
س��تني فقي��رًا، فإن��ه إن لم يق��در عليه 
أطعم بق��در ما يس��تطيع، وإن لم يقدر 
على اإلطع��ام مطلقًا اس��تغفر الله عن 

كل يوم ولو مرة واحدة.

كفارة ال�صيام
ك��ف��ارة  ُأخ�����رج  أن  أري����د  س: 
مثاًل  ُأخ���رج  أن  يجوز  ه��ل  ص��ي��ام، 

)معكرونة(؟
ج: يجوز.

ن�صر الم�صحف على الراأ�س
س: م��ن أع��م��ال ل��ي��ال��ي ال��ق��در 
دع���اء ال��ت��وس��ل ب��ال��ق��رآن اجمل��ي��د، 
وهومروي عن الصادقني ، قاال: 
وتضعه  فتنشره  امل��ص��ح��ف  )ت��أخ��ذ 
إل��خ(.وع��ن جعفر بن  ي��دي��ك...  ب��ني 
محمد : )خذ املصحف فضعه على 
امل��الح��ظ من  إل���خ(. ولكن  رأس����ك... 
أنهم ال  املساجد  الشيعة في  بعض 
يتبعون هذه الطريقة، بل يفتحون 
رؤوسهم  على  ويضعونه  املصحف 
موافق  هذا  فهل  الكتابة،  جهة  من 
عمل  ه���و  وه����ل  ل��الس��ت��ح��ب��اب؟ 
بعض  أص��ب��ح  وق��د  ه��ذا  صحيح؟ 
  البيت أه���ل  مل��ذه��ب  اخمل��ال��ف��ني 
ي��ع��ي��ب��ون ع��ل��ي��ه��م ه�����ذا ال��ع��م��ل 
ويسخرون  العقل،  بقلة  ويصفونه 

ممن يفعله؟
ف��ي  املذكورت��ان  الروايت��ان  ج: 
الس��ؤال ال تناق��ض بينهم��ا وب��ني م��ا 
الق��در،  ليال��ي  ف��ي  املؤمن��ون  يفعل��ه 
وذل��ك ألن مفهومهما هو: أنه يس��تحب 
الوج��ه  أم��ام  وفتح��ه  الق��رآن  نش��ر 
اخملص��وص  الدع��اء  ق��راءة  م��ع  أواًل 
وثاني��ًا  األدعي��ة،  كت��ب  ف��ي  املوج��ود 
وض��ع املصح��ف منش��ورًا عل��ى الرأس 

استفتاءات

10 من أيام الشهر – 

بع���د 45 يوم���اً م���ن رحي���ل مؤم���ن 
قريش س���يدنا أبي طال���ب  الى 
الرفيق األعلى، مضت أم المؤمنين 
س���يدتنا خديج���ة الكب���رى ، وهي 
 ، أول ام���رأة آمن���ت برس���ول الله
وصّدقت���ه، وأعلن���ت إس���امها. ولما 
حضرته���ا الوف���اة قال���ت لرس���ول 
الله : »يا رس���ول الل���ه اعف عني 
 : إْن قص���رت في حق���ك«. فقال
»حاش���ا، ما رأيت منك إال خيراً، وقد 
سعيِت كل سعيك، وتحمّلِت األذى، 

وبذلت مالك في سبيل الله«.



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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ن��وع  وه��و  املذك��ور،  الدع��اء  وق��راءة 
توّس��ل بكت��اب الل��ه تعال��ى إل��ى الل��ه 
سبحانه، وذلك مما أمرنا الله به حيث 
يق��ول : }وابتغوا إليه الوس��يلة{. 
تفس��ير  ف��ي  ثب��ت  وق��د  املائ��دة/35. 
اآلية الكرمية عن أه��ل البيت  بأن 
الك��رمي  والرس��ول  احلكي��م  الق��رآن 
وأهل بيته املعصومني هم الوسيلة إلى 

الله تعالى.

التخمي�س الأول
س: أن��ا أع��م��ل وأس��ت��ل��م رات��ب��ًا 
ش��ه��ري��ًا، وأس��ك��ن م��ع وال����دي في 
مالبسي  أم��ل��ك  م��ا  وك���ل  م��ن��زل��ه، 
وأثاث غرفتي وجهاز تلفاز وأجهزة 
في  ق��ط  أخمس  ول��م  إلكترونية، 

حياتي، فماذا أفعل؟
ج: يج��ب علي��ك أن جتعل لنفس��ك 
لس��نتك  رأس��ًا  يك��ون  معين��ًا،  يوم��ًا 
م��ن  متلك��ه  م��ا  وحتس��ب  اخلمس��ية، 
أموال نقدي��ة وما في حك��م النقد مما 
يرتب��ط ب��رأس امل��ال والعم��ل وم��ا لم 
تس��تخدمه بعد م��ن مالب��س ونحوها، 
آالف،  خمس��ة  اجملم��وع  كان  ف��إذا 
فُخمس��ه أل��ف، واخملّمس أربع��ة آالف، 
وهنا تس��جل اخملمس ف��ي دفتر خاص 
حتى الي��وم املعّين من الس��نة الثانية، 
كذل��ك حتس��ب م��ا متلكه م��ن نق��د وما 
هو في حكم النق��د، ف��إن كان أكثر من 
أربعة آالف أعطيت خم��س ما زاد على 
األربع��ة آالف، وأضف��ت مخّمس��ه إل��ى 
مخّمس العام املاضي، وهكذا تعمل في 

كل سنة. 
النقدي��ة  غي��ر  األم��وال  وأم��ا 
املس��تخدمة مثل بيت السكن والسيارة 
الش��خصية واألثاث واملالبس ونحوها 
تقلي��دك  مرج��ع  عليه��ا  فتصال��ح 

أو وكيله.

الأعمال الم�صتحبة للحامل
الثاني  الشهر  أنا حامل في  س: 
األعمال  ه��ي  م��ا  أع��رف  أن  وأري���د 
بها  أقوم  أن  يجب  التي  املستحبة 

الذرية  من  يكون  ول��دًا  أجنب  لكي 
اإلمام  أنصار  من  ويكون  الصاحلة 

احلجة ؟
ج: هن��اك ف��ي الرواي��ات م��ا ي��دل 
عل��ى أن األم إذا اس��تفادت م��ن مض��غ 
اللبان )الكن��در( أيام حمله��ا فإن ذلك 
والفطن��ة،  ال��ذكاء  الطف��ل  يكس��ب 
وكذل��ك أنَّ أكل األب الس��فرجل قب��ل 
مقاربة زوجته يكس��ب الطف��ل جمااًل، 
ويلزم مراعاة الطهارة والوضوء عند 
املقارب��ة في أيام احلمل م��ن الزوجني، 
وهكذا رعاية ال��رزق احلالل، والطعام 
األخالقي��ة  األم��ور  ورعاي��ة  احل��الل، 
م��ن  وخاص��ة  اإلس��المية  واآلداب 
جه��ة األم، وااللتزام بق��راءة القرآن 
وخصوص��ًا س��ورة الرحم��ن والواقعة 
وعند قرب الوالدة سورة مرمي، وعند 
ال��والدة س��ورة الق��در، وبع��د ال��والدة 
م��ن املستحس��ن إرضاع��ه م��ع الوضوء 
والطهارة، ف��إن كل ذلك مفي��د لزكاته 

وصالحه إن شاء الله تعالى.

الختالط في النادي
ال��دمن��ارك،  ف��ي  ساكن  أن��ا  س: 
أرغ�����ب ف���ي ال���ذه���اب إل����ى ن���ادي 
النادي  لكن  أمت��رن،  لكي  الرياضة 
ميكنني  هل  ورجال،  نساء  مختلط، 

الذهاب إلى هناك؟
ج: الذهاب في ح��د ذاته ال حرمة 

فيه ما لم يستلزم احلرام.

ال�صتخارة
س��ب��ي��ل  م����ن  ه���ن���اك  ه����ل  س: 
نتيجة  ك��ان��ت  أم��ر  على  ل��إق��دام 
االس���ت���خ���ارة ف��ي��ه ال��ن��ه��ي، ول��ك��ن 
أو  ضرر  هناك  يكون  ال  أن  بشرط 

بالء بسبب اخملالفة؟ 
والص��الة  التص��دق  نع��م،  ج: 
كان  وإن  ذل��ك  ف��ي  مؤث��ر  والدع��اء 
األفض��ل ع��دم مخالف��ة النه��ي الوارد 

في االستخارة.

استفتاءات

15  من أيام الشهر – 

º في ليلة النصف من شهر 
رمضان، أشرقت األرض بنور 
سبط النبي  اإلمام الحسن 
المجتبى ، حيث ولد في 
المدينة المنورة. وهو  أشبه 
الناس بجدته السيدة خديجة 
الكبرى ، وفي اليوم السابع 
لوالدته جاءت به أمه فاطمة 
الزهراء  الى أبيها  ملفوفاً 
بقطعة حرير جاء بها جبرئيل 
الى رسول الله  من الجنة، 
2فسماه حسناً، وعّق عنه كبشاً.
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اللحم الحالل
ال��ب��الد  ف���ي  ن��ع��ي��ش  ن��ح��ن  س: 
غذائية  محالت  ويوجد  الغربية، 
أصحابها مسلمون من أبناء العامة 
احل��الل  اللحم  ويبيعون  )س��ن��ة(، 
شراء  نستطيع  فهل  قولهم،  حسب 
أصحاب  ك��ان  وإذا  منهم؟  اللحم 
ويقولون  شيعة  مسلمني  احمل��الت 

حالل، هل نشتري منهم؟
ج: في فرضي السؤال يجوز شراء 
اللحم وأكل��ه إال إذا أحرز أن��ه مأخوذ 

من الكفار، أو أحرز عدم تذكيته.

الأ�صواق الإ�صالمية في الغرب
في  ن��س��ك��ن  ع��ائ��ل��ة  ن��ح��ن  س: 
أسواق  من  اللحوم  نتسوق  أمريكا 
وعرب  أجانب  عمال  فيها  إسالمية 
ولكننا  ال���ذب���ح،  م��ه��ن��ة  مي��ت��ه��ن��ون 
تطبيقهم  دق��ة  من  متأكدين  غير 
الذبح،  عند  اإلسالمية  للشريعة 
)حالل(  يكتبون  وهم  العمل؟  فما 

على اللحوم التي نشتريها؟
ج: إذا حص��ل العل��م أو االطمئنان 
بالتذكية فيج��وز تناول تل��ك اللحوم 

وإاّل فال.

ق�ص�س الأنبياء
األنبياء(  )قصص  كتاب  هل  س: 
به  معترف  اجلزائري  الله  لنعمة 

عند الشيعة اإلمامية؟
ج: الكت��اب املذك��ور جي��د، وما فيه 

جيد فيما لم يعارض ما هو أصح منه.

تاأخر الزواج
بعض  زواج  ي��ت��أخ��ر  مل���اذا  س: 
هل  الكثيرة،  األدعية  رغم  البنات 
زمان  نعيش في  أننا  أم  امتحان  هو 

صعب؟ وكيف نحل هذه املشكلة؟

 ج: إننا منّر بعصر ق��د خّطط فيه 
باملس��لمني،  أعداء االس��الم لإض��رار 
وذل��ك ف��ي كل جوان��ب احلي��اة ومنه��ا 
تأخير الزواج، واحلل ه��و الرجوع إلى 
اإلس��الم وإلى ما أمر به من البس��اطة 
في الزواج، وقلة املهر، وقلة التوّقعات، 
التعقيدات،  التش��ريفات، وقل��ة  وقل��ة 
املعرقل��ة  واألغ��الل  القي��ود  ورف��ع 
لل��زواج، ه��ذا هو احل��ل اجل��ذري، نعم 
هناك حل��ول وقتية تفيد في تس��هيل 

الزواج، مثل:
1. الدعاء والطلب م��ن الله تعالى، 
والتوسل بالرسول الكرمي وأهل بيته 

. املعصومني
واإلحس��ان  األم��ور  ف��ي  الع��دل   .2
إل��ى اآلخري��ن، وااللت��زام باألخ��الق 
واآلداب اإلس��المية في كل ش��يء ومع 
كل أحد وخاصة م��ع الوالدين واألهل 

واألقرباء وخدمتهم بإخالص. 
عل��ى  ي��وم  كل  ف��ي  املداوم��ة   .3
وأت��وب  رب��ي  الل��ه  »أس��تغفر  ق��ول: 
إلي��ه« مائة م��رة صباح��ًا ومائ��ة مرة 
مس��اًء، واملواظبة على قراءة القالقل 
والفلق  والتوحيد  الكاف��رون  األربعة: 
 54 اآلي��ة  ق��راءة  وعل��ى  والن��اس، 
حتى 56 من س��ورة األع��راف، وقراءة 
املؤمن��ني )س��الم  أمي��ر  دع��اء اإلم��ام 
الله علي��ه(: »الله��م إني أع��وذ بك من 

بوار األّيم«.
أن��ه    الص��ادق 4. وع��ن اإلم��ام 
األح��زاب  س��ورة  كت��ب  )م��ن  ق��ال: 
وجعلها في منزله جاءت إليه اخلّطاب 

في منزله(.
5. في رواية أخرى: )يكتب س��ورة 
)إنا فتحنا( إلى قوله تعالى: }عزيزًا 
حكيمًا{ بزعف��ران على لب��اس الفتاة 
جتد زوجًا(. وفي رواية ثالثة: )يكتب 
مباء الورد والزعفران: »ومن كل شيء 
خلقنا زوج��ني لعلكم تذك��رون: اللهم 
بحّق قولك ه��ذا وبح��ق محمد  أن 
ت��رزق ه��ذه امل��رأة زوج��ًا موافق��ًا غير 
مخالف بحق محمد وآله الطاهرين«(.

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

أجوبة المسائل الشرعية
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استفتاءات

17 من أيام الشهر – 

º  في هذا اليوم نزل قوله 
تعالى: »سبحان الذي َأسرى 
بعبده لياً من المسجد الحرام 
إلى المسجد األقصى الذي 
باركنا حوله لنريه ِمْن آياتنا 
إنه هو السميع البصير«. 
حيث أسرى الله )تعالى( في 
ليلة واحدة برسوله الصادق 
األمين  من مكة المكرمة الى 
القدس الشريف، ومن المسجد 
األقصى الى سدرة المنتهى.



المبيت مع الزوج
في  احلق  الفتاة  لوالد  هل  س: 
زوجها؟  مع  املبيت  من  ابنته  منع 
وَمن أحق أن تسمع كلمته في ذلك 

الزوج أم األب؟
ج: ال يح��ق ل��ه ش��رعًا ذل��ك، ولكن 
األفضل مراعاة األعراف االجتماعية 
املذك��ورة  املش��كلة  وح��ل  بلدك��م  ف��ي 

بالتي هي أحسن.

الخروج من البيت
للزوجة اخلروج  س: هل يجوز 
ال��زوج  م��واف��ق��ة  ب���دون  البيت  م��ن 
مراقد  زي���ارة  م��ن  منعها  ل��و  حتى 

األئمة األطهار ؟
ج: كال، ال يجوز. نعم ينبغي للزوج 
اإلذن له��ا ف��ي مث��ل ذل��ك أو أن يذه��ب 

معها ويناالن معًا ثواب الزيارة.

التعامل بالعملة
س: لوحظ في الفترة األخيرة 
الناس:  ب��ني  املعاملة  ه��ذه  وج��ود 
امل��ال  م��ن  مبلغًا  شخص  ي��أخ��ذ  أن 
ب��ال��دوالر م��ن شخص ث���اٍن، وه��ذا 
عليه  يشترط  ال��ث��ان��ي  الشخص 
زمنية  فترة  خالل  املبلغ  يرجع  أن 
ه��و ي��ح��دده��ا وم���ع م��ب��ل��ٍغ إض��اف��ي 
ه���و ي���ح���دده أي���ض���ًا، ع��ل��م��ًا ب��أن 
املبلغ  بإرجاع  يقوم  األول  الطرف 

بالدينار العراقي؟
ف��ي  الزي��ادة  أخ��ذ  يج��وز  ج: 

الفرض املذكور.

ا�صترجاع الهدية
س: هل يجوز استرجاع الهدّية 
بعد  شابه  وم��ا  واملنحة  والعطّية 
قبولها؟ وهل يجب على املُهَدى إليِه 
إرجاعها إذا طلبها صاحبها أم أنَّها 

قد دخلت في ملكيته؟

ج: إذا وه��ب ش��يئًا ألح��د وقب��ض 
املوهوب له ذلك الش��يء يجوز للواهب 
فس��خ الهب��ة واس��ترجاع م��ا وه��ب، إال 
كت��اب  ف��ي  مذك��ورة  ص��ور  ع��دة  ف��ي 
عن��وان  حت��ت  اإلس��المية«  »املس��ائل 

»أحكام الهبة«.

الوفاء بالنذر
شرعية  طريقة  م��ن  ه��ل  س: 
من  تعفيني  أن  مي��ك��ن  صحيحة 
لوجه  نذرتها  أن  سبق  ن��ذور  أداء 
ذبح  ال��ن��ذر  س��واءك��ان  تعالى  الله 
من  أوع�����دد  ع��ج��ل  أو  )خ�������روف( 
امل��ال،  م��ن  كمية  دف��ع  أو  ال��دج��اج 
متعددة،  ألسباب  هي  النذور  وهذه 
املرض  أو  للضرر  دفعًا  كان  ما  منها 
ومنها  عني،  أو  وإخوتي  أهلي  عن 
ما كان للتفوق في دراستي أو ألمور 
حتققت  كلها  لله  واحلمد  حياتية، 
أص��ب��ح��ت  واآلن  ال���ل���ه،  ب��ف��ض��ل 
لكني  س��ن��وات،  ث��الث  منذ  موظفة 
بسبب  بها  ال��وف��اء  على  أق���در  ل��م 
نذرتها،  التي  املاشية  أسعار  غالء 
بسبب  وأي���ض���ًا  ال���ن���ذور،  وك��ث��رة 
م��ص��اري��ف أخ����رى ش��اق��ة تخص 
أن  أرجو  حياتية.  وأم��ورًا  دراستي 
طريقة  هناك  ك��ان  إن  ترشدوني 
آخر  ح��ل  أي  أو  صيام  م��ن  أخ��رى 
ه��ذه  أداء  م��ن  يعفيني  أن  مي��ك��ن 

النذور وتسقط من ذمتي؟ 
ج: مع الق��درة على الوف��اء بالنذر 
يج��ب الوف��اء ب��ه، وم��ع ع��دم القدرة 
عليه أب��دًا ول��و تدريج��ًا، تس��تغفرين 
الله وال ش��يء عليك. علم��ًا بأنه ميكن 
التخل��ص م��ن النذر م��ن خ��الل الطلب 
من األب أو الزوج أن يق��وم بحله، فإذا 
، وس��قط وجوب  أحلَّ��ه أحدهما انح��لَّ
الوفاء به ش��ريطة أن ال يك��ون احلالُّ 

للنذر قد أذن فيه سابقًا.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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استفتاءات

21 من أيام الشهر 19 – 

º في هذا اليوم سنة 40ه� 
ضرب أشقى األشقياء ابن 
ملجم مولى الموحدين وإمام 
المتقين وأمير المؤمنين 
  اإلمام علي بن أبي طالب
بسيف غادر ومسموم وهو 
في صاته بمسجد الكوفة 
المعظم. حينها ارتفع صوت 
جبرئيل : »تهدمت والله 
أركان الهدى، وانطمست 
والله نجوم السماء وأعام 
التقى، وانفصمت والله 
العروة الوثقى«. وبعد أن 
قضى ثاثة أيام يصارع 
الجرح والسم رحل  الى 
الرفيق األعلى مضرجاً 
بدماء الشهادة والعدالة.
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البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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ee في كتابه الكرمي: }ي��ا َأيها الذين آمنوا لم تقول��ون ما ال تفعلون٭ كبر  قال الله
مقتًا عند الله َأْن تقولوا ما ال تفعلون{. 2-3 الصف

ee ميقت الذي��ن يقولون م��ا ال يفعل��ون، بيد أن  املفهوم م��ن اآلي��ة الكرمية أن الل��ه
هاهنا مس��ألتني ال ينبغي اخللط بينهم��ا، األولى )أخالقية(، وهي قب��ح مناقضة القول 
للعمل، أم��ا املس��ألة الثانية فه��ي مس��ألة )ش��رعية( وهي عدم س��قوط وج��وب القول 
بذريعة عدم العمل به، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان حتى على الشخص 
الذي ال يعمل باملع��روف وال ينتهي عن املنك��ر. ولنأخذ الصالة مثااًل للمعروف، وش��رب 
اخلمر مثااًل للمنكر. فإن على كل مكّلف ف��ي كل منهما واجبني: اإلتيان بالصالة واألمر 
بها، وترك ش��رب اخلم��ر والنهي عنه، فَم��ْن ترك الصالة ول��م يأمر به��ا ارتكب إثمني، 
وَمْن ش��رب اخلمر ولم ينه عنه أتى مبعصيت��ني، وإْن كان َمْن يأمر بالص��الة وهو تارك 
له��ا، أو ينهى عن اخلم��ر وال ينتهي عنه، قد اس��تحق س��خط الله، لقول��ه تعالى: }كبر 
مقتًا عن��د الل��ه َأْن تقول��وا م��ا ال تفعل��ون{، إال أن ذلك ال يعني س��قوط األم��ر باملعروف 
والنهي ع��ن املنك��ر بح��ال، فهم��ا واجب��ان برأس��هما ُيحاَس��ب املكّلف عل��ى تركهم��ا كما 
ُيحاَسب على ترك س��ائر الواجبات وارتكاب س��ائر احملّرمات. أما احلقيقة األخالقية 
الت��ي ينبغ��ي اإلش��ارة إليها في ظ��ل اآلي��ة املبارك��ة فه��ي أن الق��ول ال��ذي ال يعمل به 
صاحبه ال يك��ون منبعثًا م��ن القل��ب، وما لم يك��ن منبعث��ًا من القل��ب ال يقع ف��ي القلب، 
أي ال يؤثر غالبًا. وقّيدنا »غالبًا« ملا روي في احلديث الشريف: »أن أناسًا من أهل اجلنة 
اّطلعوا على أناس من أهل النار، فقال��وا لهم: قد كنتم تأمروننا بأش��ياء عملناها فدخلنا 
اجلن��ة. فقالوا: كن��ا نأمركم به��ا ونخال��ف إلى غيره��ا«. وهذا ي��دل أن الق��ول قد يؤثر 
أحيانًا وإْن لم يكن صاحبه عام��اًل به، ولكن ينبغي أن ُيعَلم أن ه��ذا احلديث ال يتنافى 
م��ع األحاديث الت��ي تق��ول: »إن القول ال��ذي لم يعم��ل به صاحب��ه ال يؤثر ف��ي غيره«. 
ذل��ك أن املقصود منها الغال��ب، أو أن مثل ذلك الق��ول مبفرده ال يرّب��ي. ولكن يبقى هذا 
احلديث نذي��رًا ألهل العل��م واملتصّدين لهداية الن��اس، بل هو من قواص��م الظهر حقًا 
إْن لم ُيلتَفت إليه! حيث إن الناس ال يكونون كما تقولون، بقدر ما يكونون كما تكونون، 
إنهم يأخ��ذون من س��يرتكم أكثر مما يأخ��ذون من أقوالك��م. وهذا ما ي��راه كل منا في 
نفس��ه، فإن األش��خاص الذي نراهم طيبني � أو كن��ا نراهم كذل��ك وانتقلوا إل��ى الدار 
اآلخرة � إمن��ا تأثرنا بس��يرتهم أكثر مما تأثرن��ا بكلماته��م، وما تأثرن��ا بكلماتهم إال 
ألنها طابقت أفعالهم. وبعبارة أخرى: إن كلماتهم التي نعتقد أنها تتطابق مع سيرتهم 

هي التي أثرت فينا، ورمبا غّيرتنا.

محاضرات

من قواصم الظهر!!

 إضاءات من محاضرة
 لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

شهر رمضان المبارك هو 
شهر بناء الذات وتغيير 
النفس، وهذا األمر مطلوب 
من الجميع، يستوي في 
ذلك أهل العلم وغيرهم، 
ومهما يبلغ المرء درجة 
في هذا الطريق فثمة 
مجال للرقي أيضًا.

المرجع الديني
السيد صادق الحسيني الشيرازي
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ee إن اآلي��ة الكرمي��ة الت��ي صّدرنا بها 
الكالم ليست مبعنى أن ال يقول اإلنسان، 
ب��ل ه��ي بص��دد حتريضن��ا عل��ى العم��ل 
إل��ى جن��ب الق��ول، فالقول ش��يء س��هل، 
مبقتض��اه  والعم��ل  ب��ه  االلت��زام  ولك��ن 
رمب��ا كان صعبًا يحت��اج إل��ى إرادة قوية 
وممارس��ة وس��عي دون يأس أو فت��ور إلى 
 . جان��ب االس��تعانة الصادق��ة بالل��ه
روى الديلم��ي في )إرش��اد القل��وب( قال: 
ل��ه  تلمي��ذًا  يق��ّدم  العلم��اء  بع��ض  »كان 
عل��ى س��ائر تالمي��ذه، فالم��وه عل��ى ذلك، 
وق��ال:  طي��رًا  منه��م  واح��د  كل  فأعط��ى 
أح��د،  في��ه  ي��راك  ال  م��كان  ف��ي  اذبح��ه 
فج��اؤوا كّله��م بطيوره��م وق��د ذبحوه��ا، 
لك��ن ذل��ك التلميذ ج��اء بطيره وه��و غير 
مذبوح، فق��ال له: ِل��َم َلْم تذبح��ه؟ قال: 
لقولك: ال تذبحه إال ف��ي موضع ال يراك 
فيه أحد، وما من مكان إال يراني فيه الله. 
فقال ل��ه: أحس��نت. ثم ق��ال له��م: لهذا 
فّضلته عليك��م ومّيزته منك��م«. يظهر أن 
ه��ذا األس��تاذ كان مرّبي��ًا وليس أس��تاذًا 
ف��ي ال��دروس املق��ّررة كالفق��ه واألصول 
ي��رى  ال  مّم��ن  ف��كان  فحس��ب،  والنح��و 
واجبه منحص��رًا في إلقاء ال��دروس، بل 
بتربية التالمي��ذ أيضًا. وله��ذا كثيرًا ما 
نقرأ عن بعض العلم��اء املاضني )رضوان 
الله تعالى عليهم( كيف أنه كان متعايشًا 
أو  واحلض��ر،  الس��فر  ف��ي  تالمي��ذه  م��ع 
أن التلمي��ذ كان ي��رى نفس��ه خادم��ًا بني 
يدي أس��تاذه، كنتيجة حتمي��ة للتفاعل 
الروحي ال��ذي يكون س��ائدًا بني أس��تاذ 
كه��ذا وتالمي��ذه. فه��ذا الط��راز الرفي��ع 
م��ن األس��اتذة كان يرّب��ي ذل��ك الط��راز 
اجليد م��ن التالمي��ذ، والذي��ن كان منهم 
ذاك التلمي��ذ ال��ذي ض��رب أروع مثل في 
تنبيه الغافلني ع��ن الل��ه . وقد يكون 
األس��تاذ جيدًا، لك��ن يوجد ف��ي تالميذه 
م��ن ليس عل��ى ش��يء، فه��ل هن��اك معّلم 
أفض��ل م��ن رس��ول الل��ه ؟ وم��ع ذل��ك 
نرى ف��ي أصحاب��ه َمن ل��ه الِق��دم وليس 
له الَق��دم، أي لي��س على ش��يء، فمع أن 
بعضه��م صح��ب الرس��ول  أكث��ر م��ن 
عش��رين س��نة، إال أن��ا ن��راه داخ��اًل ف��ي 
قول الله تعال��ى: }وما محمد ِإاّل رس��ول 
َق��د خل��ت م��ن َقبِل��ه الرس��ل أفإن م��ات أو 
ُقِت��َل انقلبتم عل��ى أعقابكم{. ف��كان من 
يق��ول:  حي��ث  الل��ه  وص��دق  املنقلب��ني. 
}ُيْخِرُج اْلحي ِم��ن امليت وُيْخ��ِرُج امليت ِمَن 

احلي{. فرّب أستاذ جيد وتلميذه رديء، 
ورب أستاذ غير الئق لكن تلميذه يلتقط 
الدرر، ألن لديه استعدادًا. فإذا أردت أن 
يكون كالم��ك مؤث��رًا فانظ��ر إْن كنَت قد 
عملت به فبها، وإْن لم تكن قد عملَت به 
بعد، فحاول أْن تعمل به مس��تقباًل، وكّرر 
احملاولة، وال تيأس، ألن األمر ممكن، وإْن 
كان ال يخل��و م��ن صعوبة. ول��و راجع كل 
منا نفس��ه بعد كل قول يقول��ه، ونظر إْن 
كان قد عم��ل به أم ال، لتعّج��ب من كثرة 
ما يصدر عنه من أقوال مغايرة ألفعاله! 
وسيشعر حينها مبسؤولية الكلمة ومدى 
خطورته��ا، ويح��اول أن يقلل م��ن كالمه، 

ويزيد من عمله. 
ee إن اآلي��ة الكرمي��ة }كب��ر مقت��ًا عند

الل��ه َأْن تقولوا م��ا ال تفعل��ون{ حتّرضنا 
عل��ى أن نعم��ل مب��ا نق��ول، دون أن تنهانا 
ع��ن القول م��ا دمن��ا ل��م نعم��ل ب��ه بعد، 
وذلك أن الق��ول احلق بح��د ذاته واجب 
س��واء ف��ي الواجب��ات أو احملرم��ات، وهو 
م��ا يعب��ر عن��ه الش��رع باألم��ر باملعروف 
املكّل��ف  أم��ر  ف��إْن  املنك��ر،  ع��ن  والنه��ي 
يك��ن  ول��م  املنك��ر  ع��ن  ونه��ى  باملع��روف 
ممتثاًل بنفسه، خاطبته اآلية محّرضة 
إّياه على العمل مبا يق��ول. مضافًا إلى أن 
قوله قد يك��ون قليل التأثي��ر إْن لم يكن 
مقترن��ًا بالعم��ل. وال ينبغ��ي االس��تهانة 
بالتأثي��ر، ألن كالمن��ا إذا أثر في إنس��ان 
وعمل خيرًا، فه��ذا يعني امت��داد الثواب 
لن��ا م��ادام أث��ره باقي��ًا. فلو أن ش��خصًا 
اهت��دى بكلماتك وترّب��ى بس��ببها، فهذا 
يعن��ي حصول��ك على الث��واب كلم��ا عمل 
ذل��ك الش��خص صاحل��ًا دون أن ينق��ص 
من ثوابه ش��يء، فلو اس��تفاد من كالمك 
الناس واس��تمروا آلالف الس��نوات فإنه 
ُيكَتب لك ثواب ذلك كل��ه دون أن ينقص 

من ثوابهم شيء.
ee إننا ميكنن��ا أن ُنبقي س��جلنا مفتوحًا 

م��ع  في��ه احلس��نات، وق��د يبق��ى  ت��درج 
ذل��ك ذكرن��ا خال��دًا ونظ��ل أحي��اء عند 
الله وعند الن��اس إذا اس��تطعنا أن نؤثر 
بالعم��ل،  مقترن��ة  كان��ت  إذا  بأقوالن��ا، 
فلنحاول دائم��ًا أن نعمل مب��ا نقول، ال أن 
نترك القول بذريعة ع��دم العمل، وهذا 
هو ما تري��ده منا اآلي��ة الكرمية:}كبر 

مقتًا عند الله َأْن تقولوا ما ال تفعلون{. 

لكن.. بشروط

وم��ا  عظي��م،  أج��ر  الص��وم  ف��ي 
ي��دل على فضل��ه كم ك��رمي م��ن اآليات 
والرواي��ات  الش��ريفة  واألحادي��ث 
عب��ادة،  الصائ��م  »ن��وم  ف���  الطاه��رة. 
مس��تجاب،  ودع��اؤه  تس��بيح،  وصمت��ه 
وعمل��ه مضاعف«.. ولكن ب�)ش��روط(!! 
وقد قال رس��ول الله  جلاب��ر بن عبد 
الل��ه: »ي��ا جابر هذا ش��هر رمض��ان من 
صام نهاره، وق��ام وردًا م��ن ليله، وعف 
بطن��ه وفرجه، وكف لس��انه خ��رج من 
فق��ال  الش��هر«.  م��ن  كخروج��ه  ذنوب��ه 
جاب��ر: »يا رس��ول الل��ه ما أحس��ن هذا 
احلدي��ث«. فق��ال رس��ول الل��ه : »ي��ا 
جابر وما أشد هذه الش��روط«. وتقول 
السيدة فاطمة الزهراء  : »ما يصنع 
الصائم بصيام��ه إذا لم يصن لس��انه، 
وق��ال  وجوارح��ه«.  وبص��ره،  وس��معه، 
اإلمام الرضا : »إمنا أمروا بالصوم 
والعط��ش  اجل��وع  أل��م  يعرف��وا  لك��ي 
فيس��تدلوا عل��ى فق��ر اآلخ��رة«. لذلك 

فإن للصوم درجات ثالث:
األول��ى: يك��ف فيه��ا الصائ��م بطنه 
وفرجه عن قض��اء الش��هوة. وفيها أداء 
واج��ب. و»كم م��ن صائ��م ليس ل��ه من 
صيام��ه إال اجل��وع والظم��أ«. الثاني��ة: 
وبص��ره،  س��معه،  الصائ��م  فيه��ا  يك��ف 
ولس��انه، ويده، ورجله، وس��ائر اجلوارح 
ع��ن املعاصي. وف��ي هذا الص��وم مثوبات 
 : الص��ادق اإلم��ام  يق��ول  عظيم��ة. 
»إذا صم��ت فليص��م س��معك وبص��رك 
من احل��رام والقبيح، ودع امل��راء، وأذى 
اخل��ادم، وليك��ن علي��ك وق��ار الصيام، 
وال جتع��ل يوم صومك كي��وم فطرك«. 
الثالث��ة: يك��ف فيه��ا الصائم عم��ا كفَّ 
وأيض��ًا  اآلنفت��ني،  الدرجت��ني  ف��ي  عن��ه 
فيه��ا ص��وم القل��ب ع��ن الهم��م الدنيئة 
واألخ��الق الرديئ��ة، واألف��كار الس��يئة، 
بكن��ه  إقب��ال  الص��وم،  ه��ذا  وحاص��ل 
الهم��ة عل��ى الل��ه، وانص��راف ع��ن غي��ر 
»ق��ل   : قول��ه  مبعن��ى  وتلب��س  الل��ه، 
الله ث��م ذره��م«. وهذه درج��ة األنبياء 
رس��ول  ق��ال  واملقرب��ني.  والصّديق��ني 
الله : »الصوم ُجنَّة من آفات الدنيا، 
وحجاب من عذاب اآلخرة، فإذا صمت 
فانو بصومك كف النفس عن الشهوات، 
وقط��ع الهّم��ة عن خط��وات الش��يطان، 
وأنزل نفس��ك منزلة املرضى ال تشتهي 
كل  ف��ي  متوقع��ًا  ش��رابًا،  وال  طعام��ًا 
حلظة شفاك من مرض الذنوب، وطّهر 
ك��در وغفل��ة وظلم��ة  م��ن كل  باطن��ك 
تقطع��ك ع��ن معن��ى اإلخ��الص لوج��ه 
 : ق��ال الله« : الله تعالى«. وقال

الصوم لي وأنا أجزي به«.



الكلم الطيب

 قال الله
ee وه���ذا كت��اب أنزلن��اه مب��ارك فاتبع��وه واتق��وا لعلك��م{

ترحمون{ )األنعام– 155(
ee كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا{

األلباب{ )ص – 29(

 قال ر�صول الله
ee يا حام��ل الق��رآن تواض��ع ب��ه يرفعك الل��ه وال تع��زز به

فيذلك الله. يا حام��ل القرآن تّزي��ن به لله يزّين��ك الله به، 
وال تّزين للناس فيشينك الله به.

ee َمْن تعل��م القرآن فل��م يعمل ب��ه، وآث��ر عليه ح��ب الدنيا
وزينتها، استوجب سخط الله.

ee ،َم��ْن أح��ب الل��ه فليحبن��ي، وَم��ْن أحبن��ي فليح��ب عترتي
وَمْن أح��ب عترتي فليح��ب القرآن، ه��م مع الق��رآن، والقرآن 

معهم، ال يفارقونه حتى يردوا علّي احلوض.

 قال الإمام علي بن اأبي طالب
ee تعلم��وا الق��رآن فإن��ه أحس��ن احلدي��ث، وتفقه��وا في��ه

فإنه ربيع القل��وب، واستش��فوا بنوره فإنه ش��فاء الصدور، 
وأحس��نوا تالوته فإنه أنف��ع القصص، فإن العال��م العامل 
بغير علم��ه كاجلاه��ل احلائر الذي ال يس��تفيق م��ن جهله، 
ب��ل احلج��ة عليه أعظ��م، واحلس��رة ل��ه أل��زم، وه��و عند 

الله ألوم.
ee اعلموا أن��ه ليس على أح��د بعد الق��رآن م��ن فاقة، وال

ألح��ٍد قب��ل الق��رآن م��ن غن��ى، فاستش��فوه م��ن أدوائك��م، 
واستعينوا به على ألوائكم، فإن فيه شفاًء من أكبر الداء، 

وهو الكفر والنفاق والعمى والضالل.

 قال الإمام الح�صين ال�صهيد
ee َمْن ق��رَأ آية من كت��اب الله ف��ي صالته قائم��ًا ُيْكتب له

بكل ح��رف مائة حس��نة، ف��ِإذا قرَأها في غي��ر صالة كتب 
الل��ه له بكل حرف عش��ر حس��نات، وِإْن اس��تمع الق��رآن كتب 
الله له بكل حرف حس��نة، وِإْن ختم الق��رآن لياًل صلَّت عليه 
املالئكة حت��ى ُيصب��ح، وِإْن ختمه نه��ارًا صلَّت علي��ه احلفظة 
حتى ُيمس��ي، وكانت له دعوة مجابة، وكان خي��رًا له مما بني 

السماء ِإلى األرض.

 قال الإمام علي زين العابدين
ee آيات الق��رآن خزائ��ن فكلما فتح��ت خزانة ينبغ��ي لك أن

تنظر ما فيها.

 قال الإمام محمد الباقر
ee ف��ي ورب��ع  فين��ا،  رب��ع  أرب��اع،  أربع��ة  عل��ى  الق��رآن  ن��زل 

عدون��ا، وربع ف��ي فرائض وأح��كام، وربع س��ن وأمث��ال، ولنا 
كرائم القرآن.
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تعلي��م  دورات  اس��تثمار  أج��ل  م��ن 
القرآن وحتفيظه...

لالرتقاء بوعي املسلمني قرآنيًا...
وبلورة فهم القرآن الى سلوك... 

ال بد م��ن حتديد معال��م أزمة وعي 
وأس��بابها،  اجملي��د  بالكت��اب  املس��لمني 
ورس��م منهجي��ة الق��راءة الصحيح��ة 
)لغ��ة ومعن��ى( للق��رآن، لك��ي »ال يق��رأ 
هذرم��ة«، وال يك��ون »ه��ّم الق��ارئ آخر 
الس��ورة«، وللتع��رف عل��ى آلي��ة تدب��ر 
وفت��ح  غرائب��ه،  اللتم��اس  الق��رآن 
ب��ني  نق��دم  ذل��ك  وألهمي��ة  خزائن��ه. 
يدي القارئ الكرمي قراءة موجزة في 
أهم معالم كتاب )كي��ف نفهم القرآن( 
للراحل السعيد آية الله السيد محمد 
رضا احلسيني الش��يرازي ، محاولة 
ألن ُيدرج هذا الكت��اب القرآني املنهجي 
في ال��دورات القرآني��ة، ف���»ال خير في 
ق��راءة  ف��ي  وال  فيه��ا  فق��ه  ال  عب��ادة 
ال تدب��ر فيه��ا«. حي��ث »تع��د الق��راءة 
الس��طحية للقرآن الكرمي ف��ي طليعة 
املش��اكل الت��ي يعان��ي منه��ا كثي��ر م��ن 
املس��لمني في جتاوبهم مع القرآن، فهم 
يتعامل��ون مع��ه ككلم��ات ميت��ة، وليس 
كمفاهيم تنبض باحلياة، ويس��تمعون 
كتمائ��م  ولك��ن  آيات��ه،  ويتل��ون  إلي��ه، 
س��حرية، وطلس��مات غيبي��ة، ال ي��كاد 
أحد يفه��م منها ش��يئًا!« والس��ؤال: ما 
ه��ي أس��باب ه��ذه املش��كلة الت��ي متس 
آي��ة  يش��ير  املس��لمني؟  إمي��ان  جوه��ر 
الله الس��يد محمد رضا الش��يرازي في 
كتاب��ه )كي��ف نفه��م الق��رآن( ال��ى أن 
»الس��طحية ف��ي الرؤي��ة والتفكير قد 
ترضي شهوات اإلنس��ان، ولكنها كثيرًا 
م��ا توقع��ه ف��ي أخط��اء قاتل��ة«. وم��ن 
جهة أخ��رى يؤكد  أن »االس��تنباط 
من آيات األحكام ونحوها يتوقف على 
خبروي��ة معين��ة، ال حتص��ل إال ببل��وغ 
اإلنسان مرحلة االجتهاد، فالتدبر في 
هذه اآليات يكون وقفًا على اجملتهدين، 

أم��ا التدب��ر ف��ي اآلي��ات األخ��رى فهو 
أم��ر مفتوح للجمي��ع«. ويق��ول : في 
معنى ق��ول اإلم��ام الص��ادق : )َمْن 
فّس��ر القرآن برأيه فليتب��وأ مقعده من 
الن��ار(. تبرز ثالث��ة احتم��االت وهي: 
»1- فّس��ر الق��رآن بآرائه الش��خصية، 
وذل��ك بقس��ميه: فّس��ر الق��رآن بهواه، 
الفكري��ة.  مبس��بقاته  الق��رآن  وفّس��ر 
2- فّسر القرآن بظنه. 3- فّسر القرآن 
 ، بفهم��ه املس��تقل ع��ن أه��ل البي��ت
العلمي��ة  القاع��دة  توف��ر  ب��دون  أو 
الكافي��ة. مبينًا أن��ه ميكن أن يس��تفيد 
من إضافة )الهاء( الى كلمة )رأي( في 
قول اإلم��ام  معنى عامًا يش��مل كل 

هذه املعاني«.
هك��ذا  الق��رآن؟  ف��ي  التدب��ر  مل��اذا 
يتس��اءل البع��ض، قائل��ني: إنن��ا نق��رأ 
كل  تالوت��ه  ال��ى  ونس��تمع  الق��رآن، 
»التدبر   : صباح ومس��اء؟ ويجي��ب
في الق��رآن هو الطريق لالس��تفادة من 
آيات��ه والتأثر بها، فإن الق��راءة امليتة 
للقرآن ال تعني أكثر من كلمات يرددها 

اللسان دون أن تؤثر فيه.

كيف نفهم القرآن خوارج العصر
أكثر من خمس��مائة ش��هيد وجري��ح كانوا 

ضحية تفجي��رات انتحاريني وس��يارت مفخخة 
في زيارة اإلمام الكاظم  في ذكرى ش��هادته، 
والزي��ارة الش��عبانية الت��ي يحيي فيه��ا املؤمنون 
اعت��اد  فق��د   . امله��دي  اإلم��ام  والدة  ذك��رى 
الن��اس م��ع حل��ول أي زي��ارة ألح��د مراق��د أهل 
البي��ت  عل��ى توال��ي أخب��ار م��ن ن��وع خاص: 
انتحاري يفجر نفسه في زوار من نساء وأطفال! 
انفجار عبوات ناس��فة في طري��ق الزوار! قصف 
تكفيري��ون  زوار!  مواك��ب  عل��ى  ب�)الهاون��ات( 
والس��ؤال:  لل��زوار!  طع��ام  ف��ي  الس��م  يضع��ون 
لو ل��م تك��ن عش��رات األلوف م��ن عناص��ر األمن 
مس��خرة حلماية هؤالء ال��زوار الع��زل، ما الذي 
ل��و س��نحت  كان س��يفعله ه��ؤالء املتوحش��ون؟! 
لهم فرص��ة افت��راس هؤالء ال��زوار، ه��ل هناك 
ش��ك بأنهم س��يقتلون كل هذه املالي��ني، ومن ثم 
أطف��ااًل  كان��وا  وإْن  يقطع��ون رؤوس ضحاياه��م 
العراق  ونس��اء؟! فالذي فعلوه – وما زالوا – في 
وأفغانستان وباكستان يش��هد على ذلك ويؤكده. 
إذن كي��ف ميك��ن التعام��ل م��ع ه��ؤالء املتربصني 
ليقتلوا ويخرب��وا ويحرقوا! ه��ل ب�»املناصحة«، 
فينصحه��م الناصح��ون بحرم��ة دم��اء الن��اس، 
وه��م يتباهون بحفظ الق��رآن والس��نة النبوية 
عن ظهر قلب؟! وقد ثبت فش��ل جهود املناصحة 

في أكثر من دولة!.
ف��ي املاض��ي، كّف��ر اخل��وارج املس��لمني، وكان 
الش��يوخ  فقتل��وا  املس��لمني،  م��ن  ضحاياه��م  كل 
احلوام��ل  بط��ون  وبق��روا  والنس��اء،  واألطف��ال 
من النس��اء املس��لمات، وكان م��ن ضحاياهم أمير 
املؤمن��ني، حيث ضرج��وه بدمائ��ه الطاهرة، 
وهو س��اجد لل��ه ف��ي بيت الل��ه وف��ي ش��هر الله. 
والي��وم رمب��ا كان َم��ْن يقت��ل املدنيني في ش��وارع 
املس��لمني أكثر حفظًا آليات القرآن من املقتولني، 
أس��الفهم:    الل��ه رس��ول  وص��ف  كم��ا  فه��م 
»حتّق��رون صالتكم في جن��ب صالتهم، يقرؤون 

القرآن فال يتجاوز تراقيهم«. 
اإلم��ام  أصح��اب  م��ن  اخل��وارج  كان  لق��د 
عل��ي ، وق��د وقف��وا مع��ه، وكان��وا م��ن الذي��ن 
ذّكره��م  وق��د  بقب��ول اخلالف��ة،  أص��روا علي��ه 
اإلمام بذلك عندما وقفوا في وجهه. إذن ما هي 
حقيق��ة والئه��م لإمام  ال��ذي كان��وا عليه؟ 
وملاذا ح��دث االنقالب؟ ه��ل هو خل��ل عقدي؟ أم 
أنه قان��ون املصال��ح ال��ذي أخرجوا به أنفس��هم 
عن إنس��انيتهم فضاًل عن اخلروج عل��ى َمْن كانوا 

يعدونه إمامًا مفترض الطاعة؟
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من مدرسته.. في ذكرى شهادته

ee إضف��اء م��ن  البع��ض  ب��ه  يق��وم  وم��ا 
بع��ض التعابي��ر اإلس��المية عل��ى نصوص 
ماركس��ية أمر مكش��وف، وما يفوقه س��وءًا 
باعتباره��ا  النص��وص  ه��ذه  تنس��ب  أن 
أو  التش��يع  أو  اإلس��الم  ه��دى«  »م��ن 
ح��ني  بل��ة  الط��ني  وي��زداد   . األئم��ة
احلل��ول  بتق��دمي  البع��ض  أولئ��ك  يق��وم 
ملش��اكل  املاركس��يون  قدمه��ا  الت��ي  نفس��ها 
االقتص��اد الرأس��مالي ف��ي الق��رن املاضي 
ف��ي  الكبي��ر  الكس��اد  فت��رة  إل��ى  وص��واًل 
احلل��ول،  تل��ك  كان��ت  ومهم��ا  الثالثين��ات. 
فهي ال تالئ��م البت��ة األزم��ة االقتصادية 
احلالي��ة الت��ي أعقبت تل��ك احلل��ول بقرن 
كامل، بل زد عل��ى ذلك أن ال��دول املتقدمة 
م��ن  التحذي��ر  تك��رر  تنف��ك  ال  اقتصادي��ًا 
خطر احلمائي��ة )protectionism( مع أنها 
في األس��اس من التدابير الرأسمالية، فما 
بالك بالسياس��ات االقتصادية املاركس��ية 

املدفونة حتت ركام التجارب الفاشلة؟!
ee إن م��ن يجن��ح إل��ى املاركس��ية يتناس��ى

م��ا تركت��ه مدرس��ة املعصوم��ني  لنا من 
حلول تالئم مجتمعاتن��ا، فبداًل من البحث 
خارجي��ة،  ألزم��ات  خارجي��ة  حل��ول  ع��ن 
ينبغي علينا أن نتحس��س اجلروح القدمية 
التي ملّا تندم��ل بعد، وأن ننتب��ه إلى واقعنا 
الذي منلك مفاتيح حتس��ينه وحتويله إلى 
م��ا يقت��رب م��ن ح��ال »خي��ر أم��ة أخرجت 
للناس«، وال س��بيل إل��ى ذل��ك إال من خالل 
خي��ر أه��ل بي��ت أخرج��وا للن��اس، ومنه��م 
س��يد الوصيني وإم��ام املتقني عل��ي بن أبي 
طالب ، الذي تطل علينا في هذا الشهر 
الفضيل ذك��رى ش��هادته، وما يل��ي إطاللة 
سريعة على شيء يسير مما ميكن ملدرسته 

العريقة أن تزودنا به.
االقتصاد ومشاكل الدولة

ee تعري��ف البالغ��ة(  )نه��ج  ف��ي  ورد 
اإلم��ام  للغوغ��اء بأنه��م: »ه��م الذي��ن 
إذا اجتمع��وا ض��روا، وإذا تفرق��وا نفعوا«. 
فقيل: ق��د عرفنا مض��رة اجتماعه��م، فما 
منفعة افتراقهم؟ فق��ال: »يرجع أصحاب 
به��م،  الن��اس  فينتف��ع  مهنته��م  إل��ى  امله��ن 
كرج��وع البّن��اء إل��ى بنائ��ه، والنس��اج إلى 

منسجه، واخلباز إلى مخبزه«.
ee ه��ذا ف��ي    اإلم��ام لن��ا  يوض��ح 

أيامن��ا  ف��ي  نصادفه��ا  قضي��ة  التعري��ف 
ه��ذه، وه��ي انش��غال الن��اس وأرب��اب امله��ن 

الش��ؤون  ف��ي حيثي��ات  خاص��ة بالتدخ��ل 
فيضيع��ون  به��ا،  له��م  عالق��ة  ال  الت��ي 
الضروري��ة  اختصاصاته��م  أمري��ن: 
للمجتمع، وإفس��اد اختصاص��ات اآلخرين 
والقض��اة  والعس��كريني  السياس��يني  م��ن 
التحدي��ات  أن  م��ن  فبالرغ��م  وغيره��م. 
الت��ي واجه��ت اإلم��ام  كان��ت تس��تلزم 
حش��د الطاقات جميعها ملواجه��ة األعداء 
الكثر، إال أن��ه كان دائمًا ينأى بنفس��ه عن 
دخ��ول  ضم��ن  وبذل��ك  الف��ارغ،  التحش��يد 
وأبق��ى  جيش��ه،  إل��ى  وحس��ب  اخمللص��ني 
بعيدة  واالجتماعية  االقتصادي��ة  احلالة 

عن املشاكل السياسية والعسكرية.
طبقة ال غنى عنها

ee يقس��م األش��تر،  ملال��ك  عه��ده  ف��ي 
ث��الث:  طبق��ات  إل��ى  األم��ة    اإلم��ام
العاملون لدى الدول��ة )اجليش والضرائب 
والصناعي��ون،  والتج��ار  والقض��اء(، 
والطبق��ة الثالثة أهل احلاجة واملس��كنة. 
ويق��ول ع��ن الطبق��ة الثاني��ة: »وال ق��وام 
له��م جميع��ًا ]الطبق��ة األول��ى[ إال بالتجار 
فيم��ا يجتمع��ون علي��ه  الصناع��ات،  وذوي 
أس��واقهم،  م��ن  ويقيمون��ه  مرافقه��م،  م��ن 
ويكفونه من الترف��ق بأيديهم مما ال يبلغه 
رف��ق غيره��م«. وف��ي ه��ذا الن��ص ترتف��ع 
الطبقة الثاني��ة من حي��ث الترتيب لتكون 
الطبق��ة األول��ى م��ن حي��ث األهمي��ة، فهي 
)ق��وام( األول��ى الت��ي ه��ي أجه��زة الدولة 
اخملتلف��ة، إذ تغذي الدولة مب��ا حتتاج إليه 

إلنتاج طبقة العاملني لديها.
ee ال ينظ��ر إل��ى الطبق��ات  إن اإلم��ام

باعتباره��ا أنواعًا ل��كل منها حق��وق نابعة 
م��ن مج��رد وجوده��ا، ب��ل إن اإلط��ار العام 
ه��و الدول��ة، فكان��ت الطبق��ة األول��ى م��ن 
يعمل لديه��ا، والثانية من ميوله��ا، والثالثة 
من يحت��اج إل��ى معونتها. والطبق��ة الثالثة 
جدي��رة باالهتم��ام نظ��را لتغلغ��ل الفك��ر 
»مؤس��لم«  تفس��ير  إعط��اء  ف��ي  املاركس��ي 
أو  )البروليتاري��ا(  ليس��وا  فه��ؤالء  له��ا، 
)املستضعفون( بحس��ب النسخة اجلديدة، 
 : اإلم��ام تعبي��ر  بحس��ب  ه��م  وإمن��ا 
»ث��م الطبق��ة الس��فلى م��ن أه��ل احلاج��ة 
واملس��كنة الذين يحق رفده��م ومعونتهم«. 
إذن، لي��س ذوو احلاج��ة واملس��كنة منطلقًا 
ه��م  وإمن��ا  املاركس��ية،  ف��ي  كم��ا  للث��ورات 
الذي��ن يتلق��ون صدق��ات الدولة م��ن أجل 

تدبر الق��وت واحلاجات األساس��ية، وهذا 
هو جوه��ر نظ��ام )احلماي��ة االجتماعية( 
الذي يعاكسه في املاركس��ية نظام )توزيع 
الثروة( الذي ال ينظر إلى )احلق( كمصدر 

للتوزيع، وإمنا مجرد الوجود.

الواقعية أبداً
ee األم��وال تبذي��ر  إل��ى  البع��ض  ميي��ل 

يش��تري  فت��راه  بالعواق��ب،  تفكي��ر  دون 
م��ن  هنال��ك  دام  م��ا  إلي��ه  يحت��اج  ال  م��ا 
األزم��ة  جوه��ر  ه��و  وه��ذا  يضمن��ه، 
ب��دأت  الت��ي  العاملي��ة  االقتصادي��ة 
املص��ارف  ث��م  العقاري��ة،  الره��ون  بأزم��ة 
وضماناته��ا االس��تهالكية، إذ ج��ذب طم��ع 
بعض املس��تهلكني جش��ع بع��ض املصرفيني 
النظ��ام  لك��ن  الدي��ون،  عليه��م  فأغدق��ت 
املالي العاملي ليس مجااًل يس��هل اللعب فيه 
والتخريب، ف��كان أن دفع اجلمي��ع قيمة ما 
متتع ب��ه البع��ض. وإن م��ن يهرول��ون جتاه 
الديون إلش��باع رغب��ة من الرغب��ات حتت 
ذريع��ة أن الل��ه مكل��ف بتس��ديد النفق��ات 
  يخرج��ون ع��ن مدرس��ة أمي��ر املؤمنني

الذي يقول: »ما عال امرؤ اقتصد«.
ee كان فه��و  علي��ه،  بغري��ب  ه��ذا  ولي��س 

رائد الواقعية واالعتراف بها، س��واء أكان 
ذلك ف��ي رفض��ه للمنجم��ني وترهاتهم، أم 
للحامل��ني وعبثه��م، بل إن��ه يعاك��س توجهًا 
األم��س  مس��لمي  م��ن  عريض��ة  فئ��ة  ل��دى 
والي��وم ح��ني يق��ول: »قل��ة العي��ال أح��د 
اليس��ارين«. وه��ذا بخالف من يش��جع على 
زيادة العي��ال دون توف��ر األم��وال الالزمة 
لرعايته��م، وم��ا ذل��ك إال بع��د ع��ن الواقع 
وس��باحة في عالم اخليال توقع صاحبها 

في هوة اإلفالس والفشل.
ee من��ذ   املؤمن��ني أمي��ر  كان  لق��د 

البداي��ة املن��ارة الت��ي يهف��و إليه��ا العق��ل، 
وكان��ت وصاي��اه وتعاليمه أساس��ها املنطق 
أن  أع��داؤه  حت��ى  ينك��ر  ول��م  والواق��ع، 
حججه أخرس��ت كل لبي��ب، وأن م��ن ناوأه 
اله��وى  اتب��اع  إال  ذل��ك  إل��ى  يدفع��ه  ل��م 
ومجانف��ة الص��واب، وهن��ا تكم��ن املعادل��ة 
احلقيقي��ة الت��ي تصل��ح ألزم��ات االقتصاد 
وغير االقتص��اد: )أزمة + عق��ل = حلول(. 
وإال فكيف لن��ا أن نطبق وصيت��ه الدقيقة 
حني قال: »كن س��محًا وال تكن مبذرًا، وكن 

مقدرًا وال تكن مقترًا«.

٭ 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:   
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ماركس من قبره ليقود العالم، متناسني ما سببته السياسات االقتصادية املاركسية من دمار في دول العالم الثالث، الذي رمبا 

لم يكن قد بقي )ثالثًا( لوال كتاب )رأس املال( سيئ الصيت.


