
وضوء المرضوض

ال��ش��خ��ص  ي��ت��وض��أ  ك��ي��ف  س: 
امل��ص��اب ب��ال��رض ف��ي أح���د أع��ض��اء 
املبرح  الضرب  هو  والرض  الوضوء، 
ك��س��ره،  وت���ورم���ه دون  ال��ب��دن  ع��ل��ى 
كذلك )الفكش( بالتعبير العامي وهو 
أملًا  يسبب  القدم مما  أو  لليد  التواء 

وورمًا دون الكسر؟
ج: الرض أو التواء اليد أو القدم 
امل��اء  يضره��ا  ال  كان  إذا  ونحوه��ا 
توض��أ، وإذا كان يضره��ا امل��اء وكان 
عليها ضم��اد ولف��اف توض��أ جبيرة، 
وإذا كان يضرها املاء ولم يكن عليها 
ضم��اد أو لفاف تيّم��م، نعم األحوط 
اس��تحبابًا في الصورة األخيرة ضم 
طاه��ر  قم��اش  وض��ع  م��ع  الوض��وء 

واملسح عليه أيضًا.

الصالة

ب��ال��ص��اة  م��ن��ش��غ��ًا  ك��ن��ت  س: 
وحتديدًا في الركعة الثانية، فبعدما 
الثانية  ال��س��ج��دة  م��ن  رأس���ي  رف��ع��ت 
أأِت  ل��م  إنني  ت��ذك��رت  األث��ن��اء  وف��ي 
وجلست  وضعي  فصححت  بالتشهد، 

وم��اذا  صاتي  حكم  فما  للسجود، 
يترتب علّي؟

ج: الص��اة صحيح��ة -في فرض 
يتحق��ق  ل��م  ان��ه  وحي��ث  الس��ؤال- 

القيام فا شيء عليه.

القضاء واألداء

صاة  قضاء  يريد  ك��ان  من  س: 
الصبح الفائتة عنه لنفس اليوم هل 
يجب عليه أن يأتي بها قبل الظهرين 

أم بعدهما؟
األح��وط  وإمن��ا  يج��ب،  ال  ج: 

استحبابًا اإلتيان بها قبل الظهرين.

الحساب الفلكي

ب��االع��ت��م��اد  م��ا ه��و رأي��ك��م  س: 
لتحديد  الفلكية  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
العلم  وه��ل  اإلس��ام��ي��ة،  املناسبات 

الفلكي حجة؟
ق��ول  عل��ى  االعتم��اد  يص��ح  ج: 
أهل اخلب��رة في عل��م الفل��ك الثقاة 
شريطة عدم حصول املعارضة فيما 
بينهم، إال في ش��هري رمضان املبارك 

اإلمام العظيم
في العش��رة الثانية من ش��هر رج��ب األصب 
م��ن كل ع��ام تش��د رح��ال املاي��ن م��ن العلماء 
أه��ل  وأتب��اع  واألدب��اء  واملثقف��ن  واملفكري��ن 
البيت  ومعهم أح��رار من ديانات ش��تى وأمم 
أخ��رى لاحتف��ال مبول��د رم��ز إنس��اني فري��د، 
وعق��ل حي��ر العق��ول، وبط��ل مغ��وار، وصاح��ب 
قلب كبير، هوت إليه أفئدة من الناس، وس��كنت 
عنده آمال مظلومن وآهات أيتام ودعاء أرامل! 
فهو لكل أولئك احلامي واألمن والش��فيق! وهو 
من ارت��وى م��ن غدي��ره الباحث��ون ع��ن حقيقة 
الكون واإلنس��ان وامل��وت واحلي��اة، وم��ا بعد كل 
ذلك! وجل��أ إلي��ه حاملون بحي��اة الع��دل واحلق 
واخلي��ر.. إنه »عل��ي بن أب��ي طالب«. ذل��ك املولود 
في وس��ط الكعبة، وال »وليد« غيره! وإنه الفتى 
صاحب »ذو الفقار« وال »س��يف« وال »فتى« غيره! 
وإن��ه الش��اب ال��ذي وه��ب حيات��ه لل��ه  على 
ف��راش مربي��ه  املهاج��ر م��ن كي��د األع��داء، 
فه��و الِصّدي��ق األكبر! وه��و احلل ل��كل معضلة، 
فهو الف��اروق األعظم! وه��و زوج بت��ول النبوة، 
وال صهر غي��ره! وهو امتداد رس��ول الله وأخوه 
ونفس��ه!وإنه وقبل��ه س��يد األنبي��اء أب��وا ه��ذه 
األمة،   وال أبا حسن وحس��ن غيره! وهو العلّي 

الذي سما وعا وال »علي« غيره.
 - زال  م��ا  رج��ب،  م��ن  عش��ر  الثال��ث  ي��وم 
لألسف  - يومًا كس��ائر األيام فلم يرتق به من 
ينبغي لهم في مهرجاناتهم ومؤمتراتهم الى ما 
يستحق ويواكب تطور اإلنس��ان واحلياة، إذ كل 
ما عن��د »علي« ُيحت��اج إليه! فم��ا زال »علي« ومن 
وس��ط ليل تلك الصحراء يفي��ض بعلمه اجلم 
ال��ى س��كنة تلك البئ��ر املوحش��ة فلي��س هناك 
وهنا َمْن يسمع! وما زال »علي« يردد قولته التي 
لم يقله��ا أحد قبل��ه وال بع��ده: »س��لوني قبل أن 
تفقدوني فإني بأقطار الس��ماوات أدرى منها بأقطار 
األرض« فعل��م »عل��ي« ال ينف��د، وك��رم »عل��ي« ال 
ينضب! وما زالت كلمة »علي« اإلنس��ان: »الناس 
صنفان إم��ا أخ لك في الدين أو نظي��ر لك في اخللق« 
غريبة في زمن الذباح��ن التكفيرين! وما زال 
»عل��ي« ينتظ��ر أن نكون أح��رارًا كم��ا جعلنا الله 
فما زال من��ا عبيد! وم��ا زال »علي« وحي��دًا فلم 
ُيْبِق احلق له - باألم��س - من صديق، كما اليوم 

لم يبق عدل »علي« ل�»علي« من تابع أو رفيق.
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يا علّي ال يعرفك إاّل الّله وأنـا
قال الرسول األعظم ى: 

إقامة العدل
أراد أمي��ر املؤمن��ن اإلمام علي ب��ن أبي طال��ب بنهجه ال��ذي اكتفى 
فيه من دني��اه بطمري��ه ومن طعم��ه بقرصيه حتقي��ق هدف��ن، األول: أن 
يبعد عنه - كحاكم إسامي - أي شبهة، ويس��لب منتقديه - الذين أنكروا 
عليه حتى مناقب��ه - أي حج��ة تدينه. الثان��ي: تذكير احلكام املس��لمن 
مبس��ؤولياتهم اخلطيرة جت��اه آالم الن��اس وفقرهم في ظ��ل حكوماتهم، 
وضرورة إقامة العدل والتعاطف مع آالمهم وعذاباتهم، والسعي بجد من 

أجل تأمن الرفاهية والعيش الكرمي لهم.



وش��وال، فإنه يج��ب حتق��ق الرؤية 
اخلارجية بالعن اجملردة.

ثبوت الهالل

استفتاء  جواب  في  ذكرمت  س: 
ثبت  إذا  الهال:  رؤية  حول  سابق 
بلد  في  يثبت  فهل  بلد،  في  الهال 
آخر إذا كان متفقًا معه في خطوط 
خطوط  ف��ي  معه  متفقًا  أو  ال��ط��ول 
ج��زء  ف��ي  م��ع��ه  متفقًا  أو  ال��ع��رض 
)يثبت  اجل���واب:  الليل؟ فكان  م��ن 
خط  في  الرؤية  بلد  مع  متفق  بلد  في 
املسائل  وف��ي  ال(.  واآلخ���ران  ال��ط��ول، 
ثبت  )إذا  أن����ه:  ورد  اإلس��ام��ي��ة 
بلد  أله��ل  يفيد  ال  فإنه  بلد  في  الهال 
متقاربن،  ال��ب��ل��دان  ي��ك��ون  أن  إال  آخ��ر 
آخر  وف��ي  واح���د(.  أفقهما  أن  علم  أو 
إذا  س���ؤال:  على  إج��اب��ة  ت��ذك��رون 
ثبت الهال في الشرق هل يثبت في 
الغرب؟ وإذا ثبت الهال في الشرق، 
وإذا  الغرب؟  في  عندنا  يثبت  فهل 
ث��ب��ت ف���ي أم��ري��ك��ا ف��ه��ل ي��ث��ب��ت في 
أوروبا كذلك؟ )رؤية الهال في الباد 
الباد  في  ثبوته  في  كافية  الشرقية 
الغربية، وكذا إذا كان الَبَلدان متقاربي 
األف���ق ع��رف��ًا(. وال��س��ؤال احمل��ي��ر في 
للمكلف  ظاهرًا  احلاصل  التناقض 
ه���و: ك��ي��ف مي��ك��ن ال��ت��وف��ي��ق م��ا بن 
أن  إال  بلد  في  الثبوت  عدم  قولكم 
واحد،  أفق  ذوي  أو  متقاربن  يكونا 
وف���ي اس��ت��ف��ت��اء آخ���ر ت���ذك���رون أن 
حتى  بلدين  بن  ما  الزمني  الفارق 
يعدا ذو أفق واحد هو نصف ساعة 
الشرق  ف��ي  ثبوته  ب��ن  وم��ا  ف��ق��ط، 
فيثبت في الغرب مع الفارق الشاسع 
ذلك  عاقة  وما  بينهما،  الزمن  في 
ك��ان��ا ع��ل��ى نفس  إن  ال��ط��ول  ب��خ��ط 
لهذه  التام  االيضاح  نرجو  اخل��ط؟ 
أنها محل ابتاء في  املسألة خاصة 

البلد الذي نحن فيه؟
ج: ال تناقض في ش��يء من ذلك، 
ألنه إمنا يجب التق��ارب في األفق ملا 

عدا باد جهة الغرب بالنس��بة إلى 
باد جهة الش��رق، وذلك ألن الباد 
الك��رة  نصف��ي  أح��د  ف��ي  اجملتمع��ة 
تك��ون الش��رقية منه��ا حج��ة عل��ى 
الغربية وإن كانت املس��افة واآلفاق 
املش��تركة  والب��اد  ج��دًا.  شاس��عة 
ف��ي األف��ق إمن��ا يك��ون امل��اك فيه��ا 
ه��و االش��تراك في خ��ط الط��ول ال 
ف��ي خ��ط الع��رض، ألن االش��تراك 
العرض��ي ليس م��اك احلجي��ة في 
االش��تراك  وإمن��ا  اله��ال،  ثب��وت 

الطولي فقط.

صوم المريض

كليته  في  املصاب  املريض  س: 
هما  شابههما  وم���ا  ال��ع��ط��اش  وذو 
ب��ح��اج��ة ل��ش��رب امل����اء ف��ي ف��ت��رات 
شهر  ف��ي  يصومان  كيف  متقاربة، 

رمضان املبارك وهما بهذه احلالة؟
كلم��ا  امل��اء  ويش��رب  يص��وم  ج: 
احت��اج إلى امل��اء ويعطي فدي��ة مدًا 
واألح��وط  للفقي��ر،  الطع��ام  م��ن 
ص��ام  ف��إن  القض��اء،  اس��تحبابًا 
القض��اء فبه��ا ونعم��ت، وإال أعط��ى 

فدية ثانية وال شيء عليه.

القضاء والفدية

ال���ص���وم  ي���ق���ِض  ل����م  م����ن  س: 
الفائت عنه حتى دخل شهر رمضان 
حيث  من  عليه  يجب  فماذا  القادم، 

القضاء والفدية؟
ج: يج��ب علي��ه القض��اء مضافًا 
م��ن  م��د  التأخي��ر وه��و  ع��ن فدي��ة 

الطعام عن كل يوم يعطيه للفقير.

تأخير الكفارة

صيام  كفارة  علي  ك��ان  إذا  س: 
ول���م أدف��ع��ه��ا ودخ���ل ش��ه��ر رم��ض��ان 
ال��ت��ال��ي ف��ه��ل ي��ج��ب ع��ل��ي أن أدف��ع 

ضاعت وضّيعت

تضغط  التي  العوامل  هي  عديدة 
املسلمن  مجتمع  في  العام  ال��رأي  على 
بآلية  ال��وق��ائ��ع  تستقرأ  بسببها  التي 
عاطفة  عليها  تغلب  بانتماءات  مقيدة 
ما  وهو  العقل،  تقصي  ما  غالبًا  جامحة 
ال��ذات  أخطاء  تبرير  خ��ال  من  يتضح 
)األنا - املذهب - اجملتمع(، يوازي ذلك، 
وتسقيط  اآلخ��ر  لتخوين  مسبق  تأهب 
كل ما يصدر عنه، ولذلك ظلت )معظم( 
اختافات املسلمن تراوح في منطقة ال� 
)ال حل( وتتفجر بن حن وآخر. وأحد 
ال�)ال  منطقة  عليها  قامت  التي  األسس 
حتى  يتسع  ال���ذي  التكفير  فقه  ح��ل( 
واالنتماء،  الهوية  على  القتل  الى  يصل 
مواسم  في   - خصوصًا   - يظهر  ما  وهو 
. عاشوراء وزيارات مراقد أهل البيت
يقتلون  الذين  التكفير«  »مجاهدو 
في  ينحصروا  ال  ويخربون  ويفجرون 
زم����رة م���ن »اجل��ه��ادي��ن األص��ول��ي��ن« 
النتنة  بأجسادهم  ينتحرون  ال��ذي��ن 
وس����ط امل���دن���ي���ن، ب���ل ع��ن��ده��م أت��ب��اع 
الى  يستند  أولئك  وكل  مؤيدون،  ولهم 
ق��دام��ى  »ع��ل��م��اء«  ورأي  »أئ��م��ة«  ف��ق��ه 
من  التكفيري  الواقع  وهذا  ومعاصرين. 
االختافات  دعم  حركته  استراتيجية 
بن املسلمن لتتفجر حروبًا أهلية وفتنًا 
احلقائق  ضمن  من  واق��ع  لكنه  دام��ي��ة، 
دعمًا  إم��ا  عليها  الضوء  يسلط  ال  التي 
في  أو  سياسيًا  اس��ت��ث��م��اره  ل��غ��رض  ل��ه 
إطار النقاش املذهبي الذي - غالبًا - ما 
وأخاقيات  العلم  ضوابط  عن  يبتعد 
أجل  م��ن  ص���راع  ال��ى  فيتحول  احل���وار 
الصراع أو من أجل االرتزاق. وإما هروبًا 
امل��أزوم  الواقع  هذا  تفاقم  خشية  منه 

الى ما هو أسوأ.
تتعايش  التي  االخ��ت��اف��ات  معظم 
ينبغي  وال  مفخخة  مجتمعاتنا  معها 
دائ��رة  عن  خرجت  وق��د  منها،  ال��ه��روب 
واجتماعية  سياسية  ألغ��راض  الدين 
س��وى  للمسلمن  جت��ل��ب  ول���م  ف���اس���دة، 
االس���ت���ب���داد واالن���ح���ط���اط وال��ف��ق��ر 
في  اخل��اس��ري��ن  أول  وأن  وال��ت��خ��ل��ف، 
العقل  ص���راع االخ��ت��اف��ات ه���ذه ق��ي��م 
وال���ع���دل وال���س���ام وال��ف��ض��ي��ل��ة ال��ت��ي 
افتقدتها  م��ا  وال��ت��ي  اإلس���ام  لها  دع��ا 
اإلنسان  معها  وضيعت  ضاعت  إال  أم��ة 
السيد  الديني  املرجع  يقول  واحل��ي��اة. 
»ال��ت��م��وي��ه   : الشيرازي ص����ادق 
وما  امل��وج��ودة  ال��ب��دع  م��ن  لكثير  منشأ 
من  كثيرًا  وأن  ص��راع��ات،  م��ن  نشهده 
يعملون،  ما  يعلمون  ال  الصراع  أط��راف 
أنه  ويتصور  أسلوبه  له  يزين  كل  بل 

على حق«.



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

هاتف: 0096590080805
العراق:  07818000781

أنني  العلم  مع  مضاعفة؟  الكفارة 
ل��م أك��ن أع���رف احل��ك��م أو ل��م أكن 

متأكدة أنه جتب علي الكفارة؟
ج: كا.

تأخير الغسل

ف���ي ش��ه��ر رم���ض���ان أخ���رت  س: 
 30 إل���ى   20 ب��ق��ي  أن  إل���ى  غ��س��ل��ي 
العلم  مع  الفجر،  طلوع  على  دقيقة 
أنني مبتلى مبرض الوسواس وأطيل 
في  الغسل  أنهي  أن  فحاولت  الغسل، 
ذلك  أستطع  لم  ولكني  الوقت  هذا 
فهل  ال��غ��س��ل.  أث��ن��اء  الفجر  وط��ل��ع 

جتب علي الكفارة؟
ج: كان الواجب في هذا الفرض 
ف��ي  الش��روع  ث��م  أواًل  التيم��م  ه��و 
الغس��ل، وحيث ال تعمد في ذلك فا 
قض��اء وال كف��ارة ولكن يج��ب أن ال 

يتكرر ذلك.

بقايا الطعام

س: في شهر رمضان كنت نائمة 
فمي  في  الطعام  ببقايا  وأحسست 
متعبة  كنت  ألني  فورًا  أخرجها  فلم 
ثم  ح��ن،  بعد  أخرجها  أن  ون��وي��ت 
بوجودها،  أش��ُع��ر  فلم  ريقي  بلعت 
ف��ه��ل ص��وم��ي ب���اط���ل؟ وه����ل جتب 

علي الكفارة؟
ج: ل��و ل��م يحص��ل اليق��ن ببل��ع 

بقايا الطعام فا شيء عليه.

شرب الماء قبل الفجر

شهر  ف��ي  امل��اء  أش��رب  كنت  س: 
الفجر  أذان  وق���ت  وك���ان  رم��ض��ان 
سمعت  للماء  شربي  فخال  قريبًا، 
فبلعت  األذان  يسبق  ال��ذي  الدعاء 
صيامي  فهل  ف��م��ي،  ف��ي  ال���ذي  امل���اء 

باطل؟ وهل جتب علي الكفارة؟

ف��ي  علي��ك  ش��يء  ال  ج: 
فرض السؤال.

التقدير للخمس

كل  مشكلة  دائ��م��ًا  أواج���ه  س: 
بن  أش��ك  دائ��م��ًا  اخلمس،  مع  سنة 
قيمة  وتقدير  واجل��دي��د  ال��ق��دمي 
مبلغ  اخ��رج  أن  ميكن  هل  األش��ي��اء، 
امل�����ال ك���ل س��ن��ة بنية  م���ن  ث���اب���ت 

اخلمس دون عمل حصر لألشياء؟
ج: اخلم��س الواج��ب يك��ون ف��ي 
املبل��غ الزائ��د عل��ى مخّم��س الع��ام 
الب��د  الزائ��د  وملعرف��ة  املاض��ي، 
تخمين��ًا  ول��و  اجلمي��ع  حس��اب  م��ن 
عقائي��ًا، نع��م يج��وز بعد احلس��اب 
ومعرفة املبل��غ الزائد إخراج خمس 
الزائ��د ودفع مبل��غ اضاف��ي لبراءة 
ذمته عما لو كان هناك ش��يئًا نسيه 

أو سقط عن حسابه.

تجميع المال

س: أحتفظ مببلغ من املال كنت 
لكي  الوالدة  باسم  بتجميعه  أقوم 
مترضت  لكنها  الحقًا،  منه  تستفيد 
فلمن  به  أحتفظ  ومازلت  وتوفيت 

يرجع هذا املال؟
الس��ؤال-  ف��رض  -ف��ي  امل��ال  ج: 
ل��ك  ويج��وز  مل��كك،  عل��ى  ب��اق 

التصرف فيه.

الزوج المفقود

ال��ت��ي  ال����ش����روط  ه���ي  م���ا  س: 
مب��وج��ب��ه��ا حت��ص��ل امل�����رأة امل��ف��ق��ود 

زوجها على طاقها؟
ج: امل��رأة املفق��ود عنه��ا زوجه��ا، 
زوجه��ا  يأت��ي  حت��ى  تصب��ر  أن  له��ا 
أو يأت��ي خب��ره، وله��ا إذا كان��ت ف��ي 
عس��ر وح��رج أن ترف��ع أمره��ا ال��ى 

استفتاءات

من أيام رجب - 13
°  بعد ضيافة إلهية للسيدة 
فاطمة بنت أسد  لثالثة 
أيام داخل الكعبة ولد في يوم 
الجمعة اإلمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ، وفي 
  أول يوم 16 رجب خرجت
مع وليدها المبارك )علي(
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له��ا  أذن  ف��إذا  الش��رعي  احلاك��م 
بالط��اق، تطلق��ت عن��د م��ن يعرف 
واعت��دت  الط��اق  صيغ��ة  إج��راء 
عدة الط��اق ث��اث حيض��ات، فإذا 
انته��ت عدته��ا، جاز له��ا ال��زواج من 
غي��ره، وإذا تزوج��ت بالثان��ي وجاء 
زوجه��ا األول، فهي بائن��ة عن األول 

وزوجة للثاني.

حد العسر والحرج

واحل��رج  العسر  ح���دود  م��ا  س: 
املفقود  امل��رأة  ترفع  مبوجبها  التي 
زوج��ه��ا أم���ر ط��اق��ه��ا ال���ى احل��اك��م 

الشرعي؟ 
ش��خصي  واحل��رج  العس��ر  ج: 
الش��خص  باخت��اف  ويختل��ف 
كان��ت  ف��إذا  ومابس��اته،  وظروف��ه 
الزوج��ة ال تتحم��ل مث��ل ذل��ك جاز 
لها رفع أمرها إلى احلاكم الش��رعي 

ليأذن لها بالطاق.

ظاهر قدم المرأة

القدم  س: ما حكم ظهور ظاهر 
للمرأة  يجوز  للمرأة؟ هل  بالنسبة 
أن ت��خ��رج ب���دون ج���ورب وت��ع��رض 
الصيف  في  )خصوصًا  للناس،  قدمها 
أن  أو  ج���دًا(  ح���ارًا  اجل��ّو  يكون  عندما 
وفي  صيفيًا،  ح���ذاءًا  فقط  تلبس 
هذه احلالة تكون األصابع واجلزء 
للناس؟  اخللفي من القدم واضحن 
رجلها  تغطية  عليها  جت��ب  وه���ل 
تسدل  أن  يكفي  أم  اجل��ورب  بلبس 

عباءتها على جوزة القدم؟
ج: يجب تغطية ظاه��ر القدمن 
وباطنهم��ا جميع��ًا م��ع األصابع عن 

غير احملارم بجورب كان أو غيره.

الخطوبة

س: لو أنه بدل اخلطوبة يصبح 
زواج مؤقت بدون الدخول - كشرط 
للزوجن  يتبن  لكي   - العقد  ف��ي 
ال؟  أم  لبعضهما  صاحلان  هما  هل 
وإال  دائمًا  الزواج  أصبح  صلحا  فإن 
اف��ت��رق��ا. وك��م��ا ن���رى ب��ع��ض األس��ر 
امل��ت��ح��ررة ل��ألس��ف ال��ش��دي��د تسمح 
تراعي  وال  ب��االن��ف��راد  للخطيبن 
حرمات الله، فزواج املؤقت يجعلهم 
في اطار الشرع وهذا إشاعة حلال 

الله، فما هو رأيكم؟
ج: لق��د دأب املؤمن��ون امللتزم��ون 
عل��ى أن إذا جاءه��م خاطب يخطب 
ابنتهم، أج��روا بينهما عق��دًا موقتًا 
مب��دة يس��ع لتع��رف أحدهم��ا عل��ى 
جلمي��ع  ينبغ��ي  أم��ر  وه��و  اآلخ��ر، 
املؤمن��ن مراعاته وااللت��زام به إن 

شاء الله تعالى.

طلب الزواج

حاليًا  وع��ائ��ل��ت��ي  أس��ك��ن  س1: 
تقدم  بنت  ول��ي  غربية،  دول��ة  في 
خل��ط��ب��ت��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ال���رج���ال 
يحن  ل��م  بأنه  أرى  لكني  امل��ؤم��ن��ن، 
عليها  وي��ج��ب  لها  امل��ن��اس��ب  ال��وق��ت 
أواًل،  اجلامعية  ال��دراس��ة  إك��م��ال 
واألمر  بعدها.  ال��زواج  لها  يحق  ثم 
طلبت  أنها  هو  املوضوع  في  املستجد 
الشرعي  التكليف  أن  الزواج بحجة 
في  الوقوع  خافت  لو  بذلك  يأمرها 
لوجوب  أص��ل  هناك  فهل  احل���رام. 
الوقوع  من  اخلوف  حال  في  ال��زواج 

في احلرام؟
ج1: نع��م، فإن ال��زواج -حينئذ- 
احل��رام،  لت��رك  وج��ود  مقدم��ة 

وهي واجبة.
زواج���ه���ا  مم��ان��ع��ت��ي  ه���ل  س2: 
عنها  ي��رف��ع  أم��ره��ا  ول���ي  بصفتي 

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 رجب - 26
° في السنة الثالثة 
قبل الهجرة ارتحل سيد 
البطحاء موالنا وسيدنا 
أبو طالب ، ولما 
   رأى النبي األكرم
عمه مسجى أمامه 
قال : »يا عماه 
وصلت رحمًا، وجزيت 
خيراً يا عم، فلقد 
ربيت وكفلت صغيراً، 
ونصرت وآزرت كبيراً«.



ال��زواج  لوجوب  الشرعي  التكليف 
لها في حال صحته؟

ج2: ممانع��ة الول��ي م��ع اخل��وف 
املذك��ور ال يج��وز، وإذا كان اخلاطب 
كف��وًا له��ا س��قط إذن��ه م��ع املمانعة 
ب��ا  الكف��و  م��ن  ال��زواج  له��ا  وج��از 

إذن الولي.
مبنعها  إثم  أي  أحتمل  هل  س3: 

من الزواج حتى تكمل دراستها؟ 
ج3: نعم، وفي احلديث الشريف 
حينئ��ذ  إثمه��ا  ف��ي  ش��ريك  أن��ه 
-والعي��اذ  احل��رام  ف��ي  وقع��ت  ل��و 
بالل��ه- مضاف��ًا إلى وصايا الرس��ول 
املبّك��ر، وبالثواب  بال��زواج  الك��رمي 
اجلزي��ل ملن يس��عى ف��ي أمر ال��زواج 

وخاصة الوالدين.

الخلع والزواج

حرمت  ام��رأة  على  عقد  من  س: 
)جمعًا( إال  وأخيها  اختها  بنت  عليه 
ال��ع��م��ة واخل���ال���ة، س��ؤال��ي  إذن  م��ع 
اختها  ببنت  وت��زوج  خالعها  لو  هو: 
هل  العدة  أثناء  في  أخيها  بنت  أو 
الفدية؟  الرجوع في  للزوجة  يجوز 
مبنزلة  الفدية  ف��ي  رجوعها  وه��ل 

اإلذن أم ال؟
ج: يجوز الرجوع، وال يحتاج الى 

إذن في فرض السؤال.

نحوسة المناسبات

على  املترتبة  اآلث��ار  هي  ما  س: 
كون  التالية:  الليالي  ف��ي  ال���زواج 
ليلة الزواج من كوامل الشهر، وكون 
القمر في برج العقرب، في أحاديث 

أهل البيت ؟
ج: ف��ي األمرين رواي��ات عديدة، 
تش��ير الى نحوس��ة تلك املناسبات، 
مثل أن من تزوج والقمر في العقرب 
لم ير احلس��نى، وكذلك ورد كراهة 

ال��زواج ف��ي األي��ام الكوام��ل، وهذه 
الروايات إمن��ا تقّرر وج��ود مقتضي 
ال  املناس��بات  تل��ك  ف��ي  النحوس��ة 
أخطاره��ا  دف��ع  فيمك��ن  الِعلّي��ة. 

احملتملة بالصدقة وأعمال البّر.

 إزالة الشعر بالليزر

إل��ى  ال���ذه���اب  ي��ج��وز  ه���ل  س: 
عيادة التجميل إلزالة شعر اجلسم 
مناطق  ذل���ك  وي��ت��ض��م��ن  ب��ال��ل��ي��زر 
بذلك  يقوم  من  بأن  علمًا  العورتن، 

طبيبة مختصة؟
يك��ن  ل��م  إذا  املذك��ور  العم��ل  ج: 
احملرم��ات  م��ن  لش��يء  مس��تلزمًا 
كالنظر إلى الع��ورة أو الضرر البالغ 

ففي نفسه جائز.

َسم
َ

احتفالية الق

اجلنسية  ع��ل��ى  للحصول  س: 
الكندية، بعد االمتحان الشفهي في 
األسئلة التي تخص الباد تاريخيًا 
واق���ت���ص���ادي���ًا وغ��ي��ر ذل����ك، ي��ق��ام 
يكون  َقسم  وه��و  الَقسم  احتفال 
القاضي  مع  والتاوة  األي��دي  برفع 
بريطانيا  مل��ل��ك��ة  ال����والء  ب��إع��ان 
الباد، وهنا  ولورثتها وعدم خيانة 
فيمن  سؤالنا  ليس  طبعا  أ-  أسئلة: 
فهو  لهم  ال��والء  فعًا  ويعتقد  ينوي 
الذي  للمسلم  إمن��ا  حرمته،  واض��ح 
احلصول  جملرد  فقط  القسم  يقول 
شيء  أي  يعتقد  وال  اجلنسية  على 
بأنه  علمًا  فعله،  له  يجوز  فهل  منه، 
يعد  فعل  ك��ل  ع��ن  قانونيًا  م��س��ؤول 
مخًا بهذا القسم؟ ب- من وقف في 
الَقسم  احتفال  في  الصفوف  آخ��ر 
لم  أو  الَقسم  يقول  بأنه  وتظاهر 
أنه  ب��ذل��ك  ي��ك��ون  ه��ل  ف��ع��ًا،  يقوله 

لم يقسم؟
مج��ّرد  ذل��ك  كان  إذا  ب:   - أ  ج: 

لفظ ومن دون اعتقاد، فا بأس به.

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

الكويت: 99080218
العراق:  07818000781

استفتاءات

من أيام رجب - 27
° بُعَِث خاتم النبيين 
  وسيد المرسلين
وهو في األربعين 
من عمره، ونزل عليه 
القرآن الكريم، ونزل 
  جبرئيل عليه
بالرسالة، وفي هذا 
اليوم يستحب الصالة 
.على محمد وآله
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ee اإلس��ام وحده ه��و دين احلري��ة، فحتى امل��دارس واملب��ادئ األخرى الت��ي ظهرت
منذ قرون - وم��ا زالت ترفع ش��عار احلري��ة - ال واقع للحري��ة فيها وراء االس��م. أما 
اإلس��ام فهو دين احلري��ات مب��دًأ وش��عارًا، وواقع��ًا وعمًا، وق��د أكد اإلس��ام مبدأ 
}ال إكراه ف��ي الدين{ ف��ي مختلف مج��االت احلياة. لقد ش��ن أه��ل مكة حرب��ًا ظاملة 
على رس��ول الل��ه  قليلة النظي��ر ف��ي التاري��خ، وبالرغم م��ن أنه  ُع��رف بينهم 
بالص��دق واألمانة حت��ى لّقبوه بالص��ادق األمني، لكنهم م��ع ذلك حارب��وه - إال قليًا 
منهم - عسكريًا واجتماعيًا واقتصاديًا ونفس��يًا، وبلغ بهم األمر أنهم كانوا ال يردون 
حتيته إذا حياهم، فكان الش��خص منهم - وهو مش��رك - يخش��ى إذا رد حتية النبي 
األكرم  أن يراه الرائي من املش��ركني، ف��ا يتبايعون معه بعد ذل��ك، وال يزوجونه 
وال يتزوجون منه. وطردوا رس��ول الله  وَم��ْن معه إلى أطراف مك��ة وحاصروهم 
في ش��عب أبي طالب، فكان ال يح��ق لهم دخول مك��ة، وإذا دخلها أحده��م فدمه هدر، 
واس��تمرت احلالة هذه مدة ثاث س��نني. وبعدما هاجر الرس��ول  إلى املدينة شن 
املكيون عليه عش��رات احل��روب أو دفعوا الكف��ار إليها، ودامت احلالة عش��رين س��نة 
يح��ارب أهل مك��ة النب��ي  مبختل��ف أس��اليب احل��روب حت��ى أذن الله ل��ه بالفتح، 
وجاء  مك��ة فاحتًا، وأصبح��ت مكة في قبضته وحتت س��لطته. ورغ��م كل ما فعله 
املش��ركون من أهل مك��ة مع رس��ول الل��ه  إال أن التاريخ ل��م يحدثنا أن��ه  أجبر 
حتى ش��خصًا واحدًا على اإلس��ام، ولو أنه  أراد أن يجبر أهل مكة على اإلسام 
ألسلموا كلهم حتت وطأة السيف، لكنه  لم يفعل ذلك ولم يجبر أحدًا. أما دعوى 
إسام أبي س��فيان، فكان بتحريض من العباس بن عبد املطلب )عم النبي( وتخويف 
منه، ولي��س من النب��ي  نفس��ه، فالعباس هو ال��ذي طلب من أبي س��فيان أن ُيس��لم 
حفاظًا على دمه، ولئا يقتل��ه النبي ، وكام العباس ليس حجة وال تش��ريعًا، بل 
كان من عند نفسه، ولو أن أبا سفيان لم يسلم ملا أجبره رسول الله  على اإلسام، 
  فكثيرون من أمثال أبي س��فيان كانوا موجودين في مكة، ول��م يقتل النبي األكرم
أحدًا منهم بس��بب عدم إس��امه، وال أجب��ره على اإلس��ام، بل تركهم عل��ى دينهم 
مع أنه باطل وخرافي، لكيا يس��لبهم حري��ة الفكر والدين. نع��م كان  يدعو بني 
قومه، وينصحه��م، ويوضح له��م طريق الرش��د، وميّيزه ع��ن طريق الغ��ي، ثم يترك 
االختيار لهم }َفَمن ش��آَء فليؤمن ومن ش��آَء فليكف��ر{ )الكهف/29(. وهذا هو أس��لوب 
اإلس��ام، ال ضغط وال إكراه فيه. وهكذا احلال في س��يرة رس��ول الله  مع اليهود 
والنصارى، فلقد رد  عشرات احلروب واالعتداءات التي شّنها أهل الكتاب دون أن 
يجبر أحدًا منهم على اإلس��ام، ولم يس��ّجل التاريخ حالة واحدة أجبر فيها رسول 

الله  ذميًا على اعتناق اإلسام.

دين الحرّيات!!
إضاءات من محاضرة

 لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

حل الدولة

شرع  الذي  )البراغماتي(  التقارب 
فتح    البيت أه��ل  ألت��ب��اع  امل��أم��ون  ب��ه 
بحرية  للعمل  نافذة    اجلواد لإلمام 
توطيد  في  ذلك    استثمر وقد  أكثر، 
من  اجملتمع  عقائد  وتنزيه  اإلميان  قيم 
و»األع���راف«  السلطوية  »الشرعيات« 
  اإلمام حلركة  ونتيجة  التجهيلية، 
ال��ت��ن��وي��ري��ة وال��ت��ق��ومي��ي��ة ع��ل��ى صعيد 
 - حينها   - التشيع  حقق  والفكر  الدين 
صفوف  في  مطردًا  ومنوًا  باهرًا  حضورًا 
األم���ة وع��ن��د أت��ب��اع األدي����ان م��ن األمم 
وبعد  التالية  السنوات  وف��ي  األخ���رى. 
تفشي االستبداد وشيوع الفساد وخنوع 
دولة  دخلت  كرهًا(  أو  )طوعًا  الشعب 
سقطت  حتى  االنحدار  مرحلة  املسلمن 
عسكر  بيد  الشعب  وأمور  احلكم  مقاليد 
وقع  هذه  املعتصم  دولة  ففي  مرتزقة. 
مع  امل���ّر  التعايش  تناقض  ف��ي  ال��ن��اس 
مبصالح  تبالي  وال  بالظلم  حتكم  دولة 
الدولة  هذه  على  احلفاظ  وبن  الناس 
البلدان«  ب�»فتح  منشغلة  وه��ي  نفسها 
بهذه  اإلس���ام«،  »بيضة  ع��ن  وال��دف��اع 
االزدواجية التي هي سمة دول املسلمن 
- حتى يومنا هذا - منت عوامل سقوط 
ذل��ك  ال��ش��ع��ب  استسهل  وق���د  ال���دول���ة، 
في  يرى  ال  املواطن  بات  حيث  السقوط 
ه��ذه ال��دول��ة ض���رورة، ول��م يبق ل��ه إال 

انتظار العاصفة.
م��ا ي��ش��د ال��ش��ع��ب ال���ى ال���دول���ة هو 
ض��رورت��ه��ا ف��ي ن��ظ��م األم����ور ف��ال��دول��ة 
والسلطان حارس، وما ال حارس  سلطان 
 : املؤمنن أم��ي��ر  ي��ق��ول  ض��ائ��ع.  ل��ه 
إذا  لكن  الواجبات«.  من  العادل  »دول��ة 
حت��ول��ت ال��دول��ة م��ن ح��اج��ة ال��ى أزم��ة 
وإن   - عليها  احملافظة  اعتبارات  تنتفي 
ادع���ت أن��ه��ا إس��ام��ي��ة أو ت��رع��ى أم��ور 
عندها  ال���ض���رورة  وت��ك��ون   - املسلمن 
ال��ت��غ��ي��ي��ر، ف���إن »دول����ة ال��ف��ج��ار مذلة 
به  تسمي  مبا  ال  الدولة  وأن  األب���رار«. 
حريات  من  للناس  توفره  مبا  بل  نفسها، 
تعاظمت  إذا  الدولة  وأن  ورف��اه.  وسام 
مؤسسات  م��ن  م��راق��ب��ة  ودون  سلطتها 
ال��ش��ع��ب ف��س��دت وأف���س���دت واس��ت��ب��دت 
مصلح  ثناياها  ب��ن  ك��ان  وإن  وق��ه��رت 
الذي    اجلواد محمد  كاإلمام  كبير 
في    الرضا اإلم���ام  أب���وه  فيه  ق��ال 
ي��وم والدت���ه: »ه��ذا امل��ول��ود ال��ذي لم 
منه«.  بركة  أعظم  اإلس��ام  في  يولد 
صناعة  في  دورًا  املادية  لألسباب  فإن 
»وم���ن قصر عن  وال��ن��ت��ائ��ج،  األح����داث 

عمله ابتلي بالهم«.



ee ذك��ر املؤرخون - س��نة وش��يعة - أن
اإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  بعدما 
بوي��ع، ارتق��ى املنبر في مس��جد رس��ول 
الله ، وكان املس��جد مكتظ��ًا بالناس، 
أن  أصحاب��ه  م��ن  جماع��ة  أم��ر  ث��م 
يتخلل��وا الصف��وف وينظروا ه��ل هناك 
َم��ن ال يرض��ى بخافت��ه، فق��ال الناس 
بأجمعه��م: »يا أمي��ر املؤمنني س��معًا لك 
طلح��ة  وحت��ى  إمامن��ا«.  أن��ت  وطاع��ة، 
والزبير لم يخالفا ف��ي هذا اجمللس، بل 
نكثا بع��د ذل��ك، فل��م يعت��رض أي أحد 
في هذا اجملل��س، فهل رأيتم أو س��معتم 
الدميقراطي��ات  عص��ر  ف��ي  ه��ذا  مث��ل 
حكم  الدميقراطي��ة تعني  احلديث��ة؟! 
األكثري��ة، فل��و حصل ش��خص م��ا على 
واحد وخمسني في املائة من األصوات، 
فهذا يخول��ه ألن يصبح رئيس��ًا للباد - 
وهذا م��ن أكب��ر أخط��اء الدميقراطية، 
وبحثه موك��ول إل��ى محّله - أم��ا اإلمام 
علي  فق��د بايعته األكثري��ة املطلقة 
املنب��ر  يصع��د  ذل��ك  وم��ع  الن��اس،  م��ن 
ليبح��ث إن كان هن��اك معارض ل��ه، وما 
هو س��بب معارضت��ه! فهل جت��دون لهذا 

نظيرًا في التاريخ؟!
ee ،يق��ول اإلس��ام: اعم��ل م��ا تش��اء

فلك حرية العم��ل ش��ريطة أن ال تضّر 
ف��ي  فإن��ه ال ض��رر وال ض��رار  غي��رك، 
بش��دة  يض��رب  واإلس��ام  اإلس��ام، 
إحل��اق  يري��د  وَم��ن  الظال��م  ي��د  عل��ى 
الض��رر باآلخري��ن، ف��إذا ضمن��ت ذلك 
عم��ل  أي  أم��ورك،  كل  ف��ي  ح��ر  فأن��ت 
تعمل، وفي أي م��كان تعمل، وم��ا هو نوع 
العم��ل. وأنت ح��ر في ذهاب��ك ومجيئك 

ضغ��ط  ف��ا  وصداقات��ك،  وس��فرك 
وال جب��ر وال إك��راه وال كب��ت للحري��ة 
توجيه��ات  ثم��ة  ولك��ن  اإلس��ام،  ف��ي 
وإرشادات تبني لك الس��لوك األحسن، 
تق��ول: ه��ذا صحي��ح، وهذا مس��تحب، 
وه��ذا مفض��ل، وه��ذا مك��روه. فلنق��رأ 
غي��ره  ع��ن  ولنق��رأ  اإلس��ام،  ع��ن 
أيضًا، ثم نق��ارن بينهما. فف��ي القرون 
جمل��ّرد  ُيقت��ل  العاِل��م  كان  الوس��طى 
كان��ت  وإن  قضي��ة،  ف��ي  رأي��ه  إب��داء 
علمي��ة محض��ة ال عاق��ة له��ا بالدين 
القائ��ل بكروية  وتش��ريعاته! فقتل��وا 
األرض. هك��ذا كان��ت حال��ة أوروب��ا في 
القرون الوسطى أي بعد مرور أربعمائة 
س��نة على اإلس��ام، فهل يصح مقارنتها 
املؤمن��ني ؟!  أمي��ر  اإلم��ام  عه��د  م��ع 
كا بالطب��ع، ومن هن��ا قيل: »َم��ن فّضل 
ألن  كف��ر«.  فق��د  معاوي��ة  عل��ى  علي��ًا 
  معاوي��ة ال فضل عن��ده ليك��ون علي
  أفضل من��ه، بل ال يقاس ب��آل محمد
من هذه األم��ة - وال من غيره��ا - أحد، 

فلقد كانوا  ميثلون القرآن.
ee ف��ي املوج��ودة  احلري��ة  إن 

كل  ف��ي  نظي��ر  له��ا  يوج��د  ال  اإلس��ام 
مكان! خذوا أكث��ر بلدان العاَل��م اليوم 
املتح��دة  والوالي��ات  كفرنس��ا  حري��ة 
األميركية مث��ًا، ترون القي��ود الكثيرة 
القي��ود  وه��ذه  وإليه��ا،  منه��ا  للس��فر 
وإن  العاَل��م،  دول  كل  ف��ي  موج��ودة 
كان��ت ف��ي بلدانن��ا أش��د. أم��ا اإلس��ام 
فا يوجد في��ه مثل هذا! ف��ا يقول لك 
اإلس��ام: أي��ن تس��كن؟ وأي��ن تذه��ب؟ 
وكيف تذه��ب؟ ومتى تذه��ب؟ بل يقول 
لك: إن الل��ه خلقك وهو ال��ذي أعطاك 
الفك��ر والعق��ل، ف��ا تك��ن عب��د غيرك، 
وال يجب أن تخبر الدولة عن خروجك 
لك��ن  ورحيل��ك،  وإقامت��ك  ودخول��ك، 
اإلس��ام يضع ل��ك التوجيه��ات، ويقول 
ل��ك: إن التزمت به��ا تفلح وإال تخس��ر! 
الطري��ق،  ويرس��م  يه��دي  اإلس��ام  إن 
وبعده ال إك��راه في الدي��ن، أي كل أنواع 
واحلري��ات  الدي��ن،  يرفضه��ا  اإلك��راه 
له��ا  نظي��ر  ال  اإلس��ام  ف��ي  املوج��ودة 

في التاريخ.

قصة إمام

م���ن ب���ن امل���ظ���اه���ر ال���ف���ذة ال��ت��ي 
موسى  اإلم����ام  شخصية  ب��ه��ا  مت��ي��زت 
األح����داث  ع��ل��ى  ال��ص��ب��ر    الكاظم
التي  الشاقة  احمل��ن  وحت��ّم��ل  اجل��س��ام، 
زمانه،  وحكام  عصره  طغاة  من  القاها 
قتل  العباسيون  اخللفاء  ح���اول  وق��د 
عمد  حتى  عدة،  مرات  واغتياله  االمام 
املطامير  ظلمات  ف��ي  زج��ه  إل��ى  ه���ارون 
من  أشخصه  بعدما  ال��س��ج��ون  وزواي����ا 
وحبسه  ال��ع��راق،  إل��ى    جده مدينة 
طويلة  سنن  بغداد  في  ثم  البصرة  في 
لقى  حتى  والغصص  اآلالم  فيها  جتّرع 

الله  شهيدًا.
من  الظاملة  السلطة  يئست  أن  بعد 
تقويض  من  وفشلت   ، اإلمام إخضاع 
أخ��ذ  ال����ذي    لإلمام ال���ن���اس  ح���ب 
ينتشر في الباد وبن أعضاء املؤسسة 
سجنه،  داخ��ل  ف��ي  حتى  ب��ل  احل��اك��م��ة، 
السجن  ذل��ك  في  الصابر  اإلم��ام  سقي 
بحياته  أودى  ال���ذي  ال��س��م  ال��ره��ي��ب 
على  حمل  أنه  الصدوق  روى  الشريفة. 
الرافضة  إمام  هذا  عليه:  ونودي  نعش 
الشرطة  مجلس  به  ُاتي  فلّم�ا  فاعرفوه، 
أال  ف��ن��ادوا:  نفر،  أربعة  السندي  أق��ام 
اخلبيث  اب��ن  اخلبيث  ي��رى  أن  أراد  م��ن 
موسى بن جعفر فليخرج، وخرج سليمان 
إلى  قصره  من  املنصور  جعفر  أب��ي  اب��ن 
وال��ض��وض��اء،  ال��ص��ي��اح  فسمع  ال��ش��ّط، 
يفعل  أن  يوشك  وغلمانه:  لولده  فقال 
عبر  ف��إذا  الغربي،  اجلانب  في  به  ه��ذا 
ب��ه ف��أن��زل��وا ف��خ��ذوه م��ن أي��دي��ه��م، فإن 
م��ان��ع��وك��م ف��اض��رب��وه��م، واخ���رق���وا ما 
عليهم من السواد، فلّم�ا عبروا به، نزلوا 
وضربوهم،  أيديهم  من  فأخذوه  إليهم، 
في  ووضعوه  سوادهم،  عليهم  وخّرقوا 
مفرق أربع طرق، وأقام سليمان املنادين 
الطّيب  ي��رى  أن  أراد  م��ن  أال  ي��ن��ادون: 
فليخرج،  جعفر  بن  موسى  الطّيب  اب��ن 
بحنوط  وُحّنط  وُغّسل  اخللق،  وحضر 
حبرة  فيه  بكفن  سليمان  وكّفنه  فاخر، 
في    دفن ث��م  ك��ّل��ه،  ال���ق���رآن  عليها 

مقابر قريش.
وعابد  مظلوم  إمام  حياة  قصة  إنها 
وإنسان  فذ  ومصلح  كبير  وعالم  زاه��د 
ظاملة  سلطة  ي��د  ع��ل��ى  ان��ت��ه��ت  عظيم 
استبدت وبغت وأفسدت وقتلت حيث لم 
فأقدمت  شجاعًا  موقفًا  األم��ة  من  جتد 
قتله،  ثم  إمامها  بسجن  األمة  قهر  على 
من  إنها  والتابعن..  باحملبن  تبال  ولم 
فاحلب  ال��ت��اري��خ،  وس��ن  اإلمي���ان  معالم 

وحده ال مينع ظلمًا وال يستعيد حقًاً.

إسالم أمير المؤمنين 

 اإلمام علي بن أبي طالب

يعني اإلسالم الصحيح، 

أي إسالم القول والعمل، 

وليس إسالم باإلسم فقط.



ب يِّ
َّ
الكلم الط

: قال اإلمام علي بن أبي طالب
ee.ما حت��ركت السي��وف إال بعج��ز العق��ول
ee ال خي��ر ف��ي الصمت ع��ن احلك��م، كم��ا أن��ه ال خير في

القول باجلهل.
ee.الناس أبناء الدنيا، وال يام الرجل على حب أمه
ee.ما ظفر من ظفر اإلثم به، والغالب بالشر مغلوب
ee.اإلستغناء عن العذر أعز من الصدق به
ee.أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع
ee ،أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما

وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما.
ee س��ل تفقهًا وال تس��أل تعنتًا، فإن اجلاهل املتعلم شبيه

بالعالم، وأن العالم املتعسف شبيه باجلاهل املعنت.
ee ليس كل مكتوم يس��وغ إظهاره لك، وال كل معلوم يجوز

أن تعلمه غيرك.
ee لي��س احللم م��ا كان ح��ال الرض��ى ب��ل احللم م��ا كان

حال الغضب.
ee خي��ر اإلخ��وان م��ن إذا اس��تغنيت عن��ه لم ي��زدك في

املودة، وإذا احتجت إليه لم ينقصك منها.
ee ف��ي خي��ر  وال  فيه��ا،  خش��وع  ال  ص��اة  ف��ي  خي��ر  ال 

صوم ال امتناع عن اللغو في��ه، وال خير في قراءة ال تدبر 
ف��ي  خي��ر  وال  في��ه،  ورع  ال  عل��م  ف��ي  خي��ر  وال  فيه��ا، 
مال ال س��خاوة فيه، وال ف��ي إخوة ال حفظ فيه��ا، وال خير 

في نعمة ال بقاء فيها، وال خير في دعاء ال إخاص فيه.

: قال اإلمام موسى الكاظم
ee السخي احلسن اخللق في كنف الله ال يتخلى الله عنه

حتى يدخله اجلنة.
ee من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة، ومن بذر وأس��رف

زالت عنه النعمة، وأداء األمان��ة والصدق يجلبان الرزق، 
واخليانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق.

ee الصنيع��ة ال تت��م صنيع��ة عن��د املؤم��ن لصاحبه��ا إال
بثاثة أش��ياء تصغيره��ا وس��ترها وتعجيله��ا، فمن صغر 
الصنيعة عند املؤمن فقد عظم أخاه، ومن عظم الصنيعة 
عنده فقد صغر أخ��اه، ومن كتم ما أواله م��ن صنيعة فقد 

كرم فعاله، ومن عّجل ما وعد فقد هنئ العطية.

ee من قصد إليه رجل من إخوانه مس��تجيرًا به في بعض
أحوال��ه فلم يج��ره بع��د أن يقدر علي��ه فقد قط��ع والية 

. الله
ee امل��كارم عش��ر: ص��دق الب��أس وص��دق اللس��ان وأداء

األمان��ة وصلة الرح��م وإق��راء الضيف وإطعام الس��ائل 
واملكافأة على الصنائع والتذمم للج��ار والتذمم للصاحب 

ورأسهن احلياء.

: قال اإلمام محمد الجواد

ee.من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح
ee.العامل بالظلم واملعني له والراضي به شركاء
ee.موت اإلنسان بالذنوب أكثر من موته باألجل
ee لن يس��تكمل العب��د حقيقة اإلمي��ان حتى يؤث��ر دينه

على شهوته.
ee ي��وم اجل��ور الع��دل عل��ى الظال��م أش��د م��ن  ي��وم  إن 

على املظلوم.
ee.قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعًا ملا تهواه
ee.اجلمال في اللسان والكمال في العقل
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نوافذ

ون الرأي العام
ّ
تك

الفص��ل األول لكت��اب »ال��رأي الع��ام 
»ال��رأي  ملباح��ث  خص��ص  واإلع��ام« 
تعري��ف  الفص��ل  تص��در  وق��د  الع��ام«، 
م��ن  ضروب��ًا  اعتب��اره  »مبس��ألة«  ل��ه، 
س��لوك األفراد، يتضمن التعبي��ر باللغة 
أو  الش��عب  يفهمه��ا  الت��ي  واأللف��اظ 
األم��ة، مي��ارس م��ن جان��ب األف��راد على 
نطاق واس��ع، وقد أظه��ر التعري��ف دقة 
وشمولية، حيث أشار الى أن تّكون الرأي 
الع��ام يك��ون م��ن ذرات صغي��رة تتجم��ع 
لتصب��ح س��يًا، مما يتطل��ب م��ن العاملن 
ف��ي حق��ل ال��رأي الع��ام الصب��ر وع��دم 
إهمال األش��ياء، حتى الصغي��رة املؤثرة 
فيه. ه��ذا التص��ور للرأي العام - الش��ك 
- تطل��ب اس��تقراءًا للتاري��خ، جع��ل م��ن 
منهج البحث التاريخ��ي حاجة ملحة في 
بحث ودراس��ة ال��رأي الع��ام وصناعته، 
مرورًا بحقب طويلة م��ن التاريخ العربي 
اإلس��امي، خل��ص فيه��ا املؤل��ف إل��ى أن 
الدول اإلس��امية، لم تكن يومًا حكومة 
أس��لوبها  منه��ا  ل��كل  كان  ب��ل  واح��دة، 
اخلاص ف��ي احلك��م، فه��ي إذن منهجيات 
منهجي��ة  ولي��س  احلك��م  ف��ي  مختلف��ة 
واحدة، واإلس��م الواحد لها ال يدل على 
احلقيق��ة، وإمنا يدل على اإلط��ار العام. 
وأن ه��ذا ي��دل على انتف��اء الق��درة على 
تعميم األحكام، ألنها ستجانب احلقيقة 
والواقع، واألصوب هو دراس��ة كل حالة 
حلاله��ا، واقت��راح احلل��ول الناجعة لكل 
منه��ا، وال خ��اف عل��ى دراس��ة العوام��ل 
ب��ن  املتب��ادل  والتأثي��ر  املش��تركة 

حالة وأخرى.
دور الرأي العام

الع��ام  ال��رأي  إل��ى  املؤل��ف  تط��رق 
ف��ي س��ياقه التاريخ��ي إش��ارة من��ه إل��ى 
الكثي��ر  ف��ي  موج��ود  الع��ام  ال��رأي  أن 
م��ن أدبي��ات الش��عوب، وق��د ظه��ر ذل��ك 
جلي��ًا ف��ي تاري��خ األدي��ان واحلض��ارات، 

وكان��ت وال تزال وس��ائل اإلع��ام ومنذ 
الق��دم تش��كل أم��رًا فاع��ًا ف��ي تكوي��ن 
ال��رأي الع��ام وصناعته. وله��ذا جند أن 
هن��اك م��ن يعتقد بض��رورة أن تك��ون له 
وس��يلة إع��ام تنط��ق باس��مه وتس��ّوق 

ألفكاره ومعتقداته.
تأثير الرأي العام

أث��رًا  الع��ام -  ال��رأي  إن تأكي��د دور 
م��ن  يتض��ح   - وإيجاب��ًا  وس��لبًا  وتأثي��رًا 
ش��واهد تاريخي��ة عدي��دة منه��ا إحراق 
أجس��اد العلم��اء ف��ي الق��رون الوس��طى 
نتيجة أفكارهم وآرائه��م املعلنة بضغط 
محاكم التفتيش التي أقامتها الكنيسة، 
ظه��ور  ع��ن  الغرب��ي  الت��راث  ويفص��ح 
مفكرين أطل��ق عليهم تس��مية األحرار، 
وافق��وا عل��ى فك��رة، أن قي��ام الثورت��ن 
الفرنس��ية واألمريكية، قد حقق رغبات 
الن��اس الذين كان��وا في الضي��ق واحلرج 
ق��ام  وله��ذا  املس��تبدة،  احلكوم��ات  م��ن 
املفك��رون األحرار بنش��ر ذلك وتش��كيل 
حري��ة  طري��ق  وعل��ى  الع��ام.  ال��رأي 
الرأي واحت��رام املب��دأ قدم أتب��اع أهل 
البي��ت  اآلالف من املراج��ع والعلماء 
واملفكرين واخلطباء واألدباء واملثقفن.

خلفيات الرأي العام
خلصت »مسألة« تشكيل الرأي العام 
بتفريعه إلى نوع يتشّكل بصورة عفوية، 
وآخ��ر يتش��ّكل بالطريق��ة التحصيلي��ة، 
الفاعل��ة  األدوات  يتوخ��ى  ال��ذي  وه��و 
أصاب��ه  وال��ذي  اله��دف،  إل��ى  للوص��ول 
الس��يد املؤل��ف ف��ي نط��اق م��ادة الكتاب، 
ه��و اإلش��ارة إل��ى أن تش��كيل وصناع��ة 
وتتطل��ب  ببط��ئ  جت��ري  الع��ام  ال��رأي 
وقتًا. وقد عرض الكتاب لعناصر الرأي 
الع��ام، من خ��ال بحثه خللفي��ات الرأي 
العام، ف��ي مس��ألة جوهري��ة ومبفردات 
باإلش��ارة  الوض��وح،  ودقيق��ة  بليغ��ة 
إلى العق��ل كعنص��ر متقدم م��ن خلفيات 

تش��كيل الرأي الع��ام، وأن ال��رأي العام 
ال��ذي ينب��ع م��ن األه��واء وال يرك��ن إلى 
الت��ي  الغري��زة  ع��ن  يختل��ف  ال  العق��ل، 
تدفع باإلنس��ان إل��ى حيث ه��ي تريد، ال 
إل��ى حي��ث يري��د عقل��ه. وميك��ن إجمال 
صناع��ة  ف��ي  تؤث��ر  الت��ي  اخللفي��ات 
ال��رأي الع��ام، بأنه��ا االجتاه��ات املع��ول 
عليه��ا ف��ي ال��رأي الع��ام، الت��ي تتش��كل 
مبجموع امليول واملواق��ف جتاه اجلوانب 
الثقافي��ة والعلمي��ة واملبدئي��ة، وص��واًل 
إل��ى العواط��ف واألحاس��يس، ف��ي حن 
أن البيئ��ة الت��ي يتح��رك فيها اإلنس��ان 
من��ذ تنش��أته ب��دءًا باألس��رة واملدارس 
ع��ن  فض��ًا  مدارك��ه،  عل��ى  وتأثيراته��ا 
ف��ي  العالق��ة  واألس��اطير  اخلراف��ات 
الذاكرة الش��عبية، تش��ّكل تأثي��رًا بّينًا 
ف��ي ال��رأي الع��ام ف��ي اجملتمع��ات الت��ي 
تؤمن بها. وأن القائد القادر على تكوين 
ال��رأي الع��ام يش��كل عنص��رًا مهم��ًا في 
»أن  ه��ي  الفك��رة اجللي��ة  وأن  تش��كيله، 
القائ��د الدين��ي يك��ون أفض��ل القيادات 
املؤهل��ة ف��ي التأثي��ر، ل��ذا ف��إن الق��ادة 
غي��ر الديني��ن بحاجة إل��ى غيرهم من 
الدينين لتس��هيل أمورهم«، وال فرق أن 
يك��ون املعن��ى، حقيقي��ًا أو مزيف��ًا، جلهة 
تأثي��ره الكبي��ر في ال��رأي الع��ام، وهذا 
هو مكم��ن اخلط��ر ف��ي التعامل م��ع هذه 

اجلزئية في تشكيل الرأي العام.

قراءة من مشهد األحداث
لـ كتاب )الرأي العام واإلعالم(

 لإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي
القسم الرابع
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من المدرسة العلوية.. إضاءة استراتيجية

وم��ا يق��وم ب��ه البع��ض م��ن إضفاء 
بعض التعابير اإلس��امية على نصوص 
ماركسية أمر مكشوف، وما يفوقه سوءًا 
أن تنسب هذه النصوص باعتبارها »من 
 . هدى« اإلسام أو التشيع أو األئمة
وي��زداد الط��ن بلة ح��ن يق��وم أولئك 
البع��ض بتق��دمي احلل��ول نفس��ها التي 
االقتص��اد  ملش��اكل  املاركس��يون  قدمه��ا 
الرأس��مالي ف��ي الق��رن املاض��ي وصواًل 
إلى فترة الكساد الكبير في الثاثينات. 
ومهم��ا كانت تلك احلل��ول، فهي ال تائم 
البتة األزمة االقتصادية احلالية التي 
أعقبت تل��ك احللول بقرن كام��ل، بل زد 
على ذلك أن الدول املتقدم��ة اقتصاديًا 
خط��ر  م��ن  التحذي��ر  تك��رر  تنف��ك  ال 
أنه��ا  م��ع   )protectionism( احلمائي��ة 
في األس��اس من التدابير الرأس��مالية، 
االقتصادي��ة  بالسياس��ات  بال��ك  فم��ا 
املاركس��ية املدفونة حتت ركام التجارب 

الفاشلة؟!
إن من يجنح إلى املاركس��ية يتناسى 
م��ا تركت��ه مدرس��ة املعصوم��ن  لنا 
فب��داًل  مجتمعاتن��ا،  تائ��م  حل��ول  م��ن 
من البحث ع��ن حلول خارجي��ة ألزمات 
نتحس��س  أن  علين��ا  ينبغ��ي  خارجي��ة، 
اجل��روح القدمي��ة الت��ي ملّا تندم��ل بعد، 
منل��ك  ال��ذي  واقعن��ا  إل��ى  ننتب��ه  وأن 
م��ا  إل��ى  وحتويل��ه  حتس��ينه  مفاتي��ح 
يقترب م��ن ح��ال }خي��ر أم��ة أخرجت 
م��ن  إال  ذل��ك  إل��ى  للن��اس{، وال س��بيل 
خال خي��ر أهل بي��ت أخرج��وا للناس، 
املتق��ن  ومنه��م س��يد الوصي��ن وإم��ام 
علي بن أبي طالب ، الذي تطل علينا 
في هذا الش��هر ذكرى والدت��ه املباركة، 
وم��ا يل��ي إطال��ة س��ريعة عل��ى ش��يء 
يس��ير مما ميك��ن ملدرس��ته العريق��ة أن 

تزودنا به.
االقتصاد ومشاكل الدولة

تعري��ف  الباغ��ة(  )نه��ج  ف��ي  ورد 
اإلمام  للغوغاء بأنه��م: »هم الذين 
إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا«. 
فقي��ل: ق��د عرفن��ا مض��رة اجتماعهم، 
فم��ا منفع��ة افتراقه��م؟ فقال:»يرج��ع 
أصحاب املهن إلى مهنتهم فينتفع الناس 
بهم، كرجوع البّناء إلى بنائه، والنساج 

إلى منسجه، واخلباز إلى مخبزه«.
ه��ذا  ف��ي    اإلم��ام لن��ا  يوض��ح 
التعري��ف قضي��ة نصادفه��ا ف��ي أيامن��ا 
هذه، وهي انش��غال الناس وأرب��اب املهن 

خاصة بالتدخ��ل في حيثيات الش��ؤون 
فيضيع��ون  به��ا،  له��م  عاق��ة  ال  الت��ي 
الضروري��ة  اختصاصاته��م  أمري��ن: 
اختصاص��ات  وإفس��اد  للمجتم��ع، 
اآلخري��ن من السياس��ين والعس��كرين 
أن  م��ن  فبالرغ��م  وغيره��م.  والقض��اة 
  اإلم��ام واجه��ت  الت��ي  التحدي��ات 
كانت تس��تلزم حش��د الطاقات جميعها 
كان  أن��ه  إال  الكث��ر،  األع��داء  ملواجه��ة 
دائمًا ينأى بنفسه عن التحشيد الفارغ، 
وبذلك ضم��ن دخول اخمللصن وحس��ب 
إلى جيش��ه، وأبقى احلالة االقتصادية 
املش��اكل  ع��ن  بعي��دة  واالجتماعي��ة 

السياسية والعسكرية.
طبقة ال غنى عنها

يقس��م  األش��تر،  ملال��ك  عه��ده  ف��ي 
إل��ى طبق��ات ثاث:  اإلم��ام  األم��ة 
)اجلي��ش  الدول��ة  ل��دى  العامل��ون 
والتج��ار  والقض��اء(،  والضرائ��ب 
أه��ل  الثالث��ة  والطبق��ة  والصناعي��ون، 
احلاجة واملس��كنة. ويقول ع��ن الطبقة 
جميع��ًا  له��م  ق��وام  »وال  الثاني��ة: 
وذوي  بالتج��ار  إال  األول��ى[  ]الطبق��ة 
الصناع��ات، فيم��ا يجتمع��ون علي��ه م��ن 
أس��واقهم،  م��ن  ويقيمون��ه  مرافقه��م، 
ويكفون��ه م��ن الترف��ق بأيديه��م مم��ا ال 
يبلغ��ه رف��ق غيره��م«. وفي ه��ذا النص 
حي��ث  م��ن  الثاني��ة  الطبق��ة  ترتف��ع 
م��ن  األول��ى  الطبق��ة  لتك��ون  الترتي��ب 
حيث األهمية، فهي )قوام( األولى التي 
هي أجه��زة الدول��ة اخملتلف��ة، إذ تغذي 
الدولة مب��ا حتت��اج إلي��ه إلنت��اج طبقة 

العاملن لديها.
إن اإلمام  ال ينظر إلى الطبقات 
باعتبارها أنواعًا لكل منها حقوق نابعة 
من مجرد وجودها، ب��ل إن اإلطار العام 
األول��ى  الطبق��ة  فكان��ت  الدول��ة،  ه��و 
م��ن يعم��ل لديه��ا، والثاني��ة م��ن ميولها، 
معونته��ا.  إل��ى  يحت��اج  م��ن  والثالث��ة 
والطبق��ة الثالث��ة جدي��رة باالهتم��ام 
نظرا لتغلغل الفكر املاركس��ي في إعطاء 
له��ا، فه��ؤالء ليس��وا  تفس��ير »مؤس��لم« 
)املس��تضعفون(  أو  )البروليتاري��ا( 
بحس��ب النس��خة اجلدي��دة، وإمن��ا هم 
بحس��ب تعبير اإلمام :»ثم الطبقة 
واملس��كنة  احلاج��ة  أه��ل  م��ن  الس��فلى 
الذي��ن يح��ق رفده��م ومعونته��م«. إذن، 
منطلق��ًا  واملس��كنة  احلاج��ة  ذوو  لي��س 
للث��ورات كم��ا ف��ي املاركس��ية، وإمنا هم 

الذين يتلقون صدق��ات الدولة من أجل 
األساس��ية،  واحلاج��ات  الق��وت  تدب��ر 
)احلماي��ة  نظ��ام  جوه��ر  ه��و  وه��ذا 
ف��ي  يعاكس��ه  ال��ذي  االجتماعي��ة( 
املاركس��ية نظام )توزيع الث��روة( الذي 
ال ينظ��ر إلى )احل��ق( كمص��در للتوزيع، 

وإمنا مجرد الوجود.
ً
الواقعية أبدا

ميي��ل البع��ض إل��ى تبذي��ر األموال 
دون تفكي��ر بالعواق��ب، فت��راه يش��تري 
م��ا ال يحت��اج إلي��ه م��ا دام هنال��ك م��ن 
األزم��ة  جوه��ر  ه��و  وه��ذا  يضمن��ه، 
ب��دأت  الت��ي  العاملي��ة  االقتصادي��ة 
بأزم��ة الره��ون العقارية، ث��م املصارف 
وضماناتها االس��تهاكية، إذ جذب طمع 
بعض املستهلكن جشع بعض املصرفين 
فأغدق��ت عليهم الدي��ون، لك��ن النظام 
املال��ي العاملي لي��س مجااًل يس��هل اللعب 
فيه والتخري��ب، ف��كان أن دف��ع اجلميع 
م��ن  وإن  البع��ض.  ب��ه  متت��ع  م��ا  قيم��ة 
يهرول��ون جت��اه الدي��ون إلش��باع رغبة 
الل��ه  أن  ذريع��ة  حت��ت   - الرغب��ات  م��ن 
مكلف بتس��ديد النفقات- يخرجون عن 
مدرس��ة أمير املؤمنن  ال��ذي يقول: 

»ما عال امرؤ اقتصد«.
فه��و  علي��ه،  بغري��ب  ه��ذا  ولي��س 
به��ا،  واالعت��راف  الواقعي��ة  رائ��د  كان 
س��واء أكان ذل��ك ف��ي رفض��ه للمنجمن 
ب��ل  وعبثه��م،  للحامل��ن  أم  وترهاته��م، 
إن��ه يعاك��س توجهًا ل��دى فئ��ة عريضة 
من مس��لمي األمس واليوم ح��ن يقول: 
وه��ذا  اليس��ارين«.  أح��د  العي��ال  »قل��ة 
بخاف م��ن يش��جع عل��ى زي��ادة العيال 
دون توفر األم��وال الازم��ة لرعايتهم، 
وما ذل��ك إال بعد ع��ن الواقع وس��باحة 
في عالم اخليال توقع صاحبها في هوة 

اإلفاس والفشل.
من��ذ    املؤمن��ني أمي��ر  كان  لق��د 
البداي��ة املنارة الت��ي يهفو إليه��ا العقل، 
أساس��ها  وتعاليم��ه  وصاي��اه  وكان��ت 
املنطق والواقع، ول��م ينكر حتى أعداؤه 
أن حجج��ه أخرس��ت كل لبي��ب، وأن من 
ناوأه لم يدفعه إلى ذلك إال اتباع الهوى 
ومجانفة الصواب، وهن��ا تكمن املعادلة 
احلقيقية التي تصلح ألزمات االقتصاد 
 = عق��ل   + )أزم��ة  االقتص��اد:  وغي��ر 
حلول(. وإال فكيف لنا أن نطبق وصيته 
الدقيقة حني قال: »كن سمحًا 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:   

املاركسين  من  تبقى  ما  انبرى  حتى  االقتصادية  األزم��ة  بغيوم  تتلبد  العاملي  االقتصاد  أج��واء  تكد  لم 
يحاولون إخراج كارل ماركس من قبره ليقود العالم، متناسن ما سببته السياسات االقتصادية املاركسية من 

دمار في دول العالم الثالث، الذي رمبا لم يكن قد بقي )ثالثًا( لوال كتاب )رأس املال( سيئ الصيت.


