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افتتاحية العدد

:F قوُلُه  املبارِك  رمضاَن  شهِر  ُحضوِر  مبناسبِة   F األكرِم  النيبِّ  خطبِة  يف  َوَرَد 
 )أيُّها الّناُس إنَُّه َقْد أقَبَل إليُكم َشْهُر اهللِ بالَبكِة.....، أّياُمُه أفضُل األياِم، وليالِيِه أفضُل

الليالي، وَساَعاُتُه أفضُل الساعات...( أمالي الشيخ الصدوق: ص153.
 إذْن هي فرصٌة لكلِّ واحٍد ِمنَّا، أن َيستغلَّ هذِه األوقاِت املباركَة يف أعماٍل ُتقّرُبُه من
مل  اهلل، وتزيُد من رصيد حسناِتِه وأعماِلِه الصاحلِة يوَم القيامِة، مِلَا لذلك من تأثرٍي على ُمْ
 حياِتِه، فهي فرصٌة كرميٌة من ربٍّ كريٍم لتصحيِح املساِر واكتساِب الثواِب، ُخصوصًا
ـيَِّئاِتQهود:114، فهذا معناُه أن َسَناِت ُيْذِهْبَ السَّ  إذا أضفنا مِلَا َسَبَق قوَلُه َتَعاىل: Rِإنَّ احْلَ

الح تكون بشكٍل أسرٍع ألّنها باجتاهني: الزيادَة باجتاِه الصَّ
األول: ِزيادة َعَدِد احَلَسناتِ ُمقابل َعَدِد السيِّئات.

الثاني: ُنقصان السيئاِت يف نفِسها ألنَّ احلسنَة ُتذِهُب السيئَة.
ُ عن كرمِه سبحانه، هِر املَنسوِب إىل اهلِل تعاىل، فهو شهُر اهلِل امُلعبِّ  فما أكرَم هذا الشَّ

واملالَحُظ أنَّ أجواَء هذا الشهِر تشهُد يف كلِّ آنائِه على البكِة واخلري.
 أما بالنسبة لرُجِل األمِن فهذه البكُة والفرصُة الكتساِب اخلرياِت هي فرصٌة ُمضاَعفة،
 وذلك أّن كلَّ فرٍد منهم يف موقعِه هو صماُم أماٍن َيدفُع عن َبَلدِه ألوانًا من األخطاِر اليت
َتِدُق بِه، فهو بذلك ُيعدُّ من املرابطنَي يف الثَّغِر الذي يلي إبليَس وجنوَدُهـ  كما يف احَلديثـ 
العظيِم وإزهاِق البلِد  للفتِك بهذا  امُلخططاِت الشيطانيِة اليت ُتاُك باخلفاِء  َنراُه من   مِلَا 

أرواح أبنائِه الطيبني.
عِب ثواٌب عظيٌم فقْد َورَد يف احَلديث الشريِف  وثواُب املرابطِة وَبسِط األمِن وِحايِة أبناِء الشَّ
 عنه F: )َمْن َراَبَط َيْوَمًا َوليلَة يف سبيِل اهلِل َتعاىل كاَن كَمْن َصاَم َشْهرًا َوَصّلى َشهرًا ال
 َيفطُر َوال َيْنفتُل َعن َصالتِه إال حِلاجٍة، َوَمْن َماَت يف سبيِل اهلِل آجَرُه اهلُل َحّتى َيكُم بنَي

أهِل اجلنَِّة والّنار( جامع أحاديث الشيعة: ج3ص26.
 وِمن هذا وذاك َنفهُم أنَّ ُفرصَة َرُجِل األمِن عظيمٌة، إذ مُيكُنُه أن َيستغَل أوقاِت هذا الشهر
فامُلرابطُة احلياة،  هذِه  مؤمٌن يف  َيعملها  أن  امُلمكِن  من  اليت  األعماِل  بأفضل   الفضيل 
 واجِلهاُد هي أفضُل أعماِل العباِد إطالقًا، فكلُّ َدقيقٍة مترُّ عليِه وكلُّ ساعٍة َيقضِيها يف
 الواجِب هي عبادٌة عظيمٌة تتضاعُف أضعافًا مضاعفًة ببكِة هذا الشهِر الكريم، لذا
 َفْلَيعِرف ُكلٌّ ِمّنا ِمقداَر النعمِة اليت أنعَم اهلُل بها عليه، َوْليشُكْرَها بأداِء الواجِب على

أكمِل وْجٍه.

 فرصة مضاعفة
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أفضل األعمال يف شهر رمضان..
 A املؤمنيـــــــن  أميــــــُر  ســـــأل 
رســـــوَل اهلل F : مـــــــا أفضــل 
الشهـــــر؟  هـــذا  يف  األعمــــــال 
فقــــال F: )يـــــــا أبــــــَا احَلَســـِن 
الّشهِر  هذا  يف  األعماِل  أفَضُل 
اهلِل عز وجل( ارِم  َمَ  الَوَرُع عن 

ميزان احلكمة: ج2.
احلديُث عن آداِب الشهِر الكريِم 
وأخالقياِتِه له طعم خاٌص وذوٌق 

ُمتشوٌق  املؤمَن  ألنَّ  وذلك  مميٌز، 
املبارِك  الشهِر  هلذا  التشوِق  أشدَّ 
ُياوُل  فهو  وموائدِه،  وخلرياتِه 
ُيِلمَّ بكل صغريٍة وكبريٍة عن  أن 
ُييَط  وأْن  العظيم،  الشهِر  هذا 
بكلِّ كلمٍة أو برنامٍج أو طريقٍة 
يتكامل بها فيه، وأْن يصَل على 
والتقوى  اعة  الطَّ ُمستوياِت  أعلى 
-بل  الفرصَة  ألنَّ  تعاىل،  اهلِل  َمَع 
الُفَرَص الكبرية- اليت ُأوِدعْت يف 
شهر رمضان امُلبارك لن جيْدها يف 

كلمات من نور

أفضل األعمال يف شهر رمضان..
غريِه من األشهِر واألياِم، َلِكْن:

وامُلؤمناِت  املؤمننَي  من   كثريًا 
ًا  - َوُخصوَصًا املوظفني -  جَيدوَن كمَّ

يف  واألعمال  األدعية  من  هاِئاًل 
الُكُتِب اخلاّصِة بذلك كمفاتيِح 
اجِلنــــان وغيـــــِرها، ال َيستطيعُون 
نفِس  ويف  لكثرِتها،  بها  اإلتيان 
اهلدِف  يريدون تقيَق  هم  الوقت 
من  الشريفَة  والغايَة  املطلوب 
املبارك،  رمضاِن  شهِر  تشريِع 
فهل ُيوجُد طريٌق خمتصٌر لتحقيِق 

املطلوب؟
 F اهلل  رسوِل  من  اإلجابُة  تأتي 
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الشيخ هاني الكناني
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ذلك  أنَّ  جامعٍة  واحدٍة  وبكلمٍة 
اِرِم  َمَ َعْن  الَوَرُع  هو  الطريق: 
إدراَك  يستطْع  مل  َمْن  أي:  اهلِل! 
فيكفيِه  الكثرية  األعمال  تلك 
الَوَرُع عن كلِّ امُلرمات يف شهِر 
رمضاَن امُلباَرك، وألجِل االستفادِة 
دعونا  امُلبارك  احلديِث  من  التاّمِة 

نتعرف على معنى الَوَرع.
فما هو الورُع إذن؟ وكيف يكوُن 
الكم  ذلك  بدياًل عن  الورُع  ذلك 

من األعمال؟
كفُّ  بأنه  الورُع  ُيعرَُّف  اجلواب: 
وامُلّرمات،  امَلعاصي  عن  النفِس 
الَفرائـــــــِض  بكافـــــِة  واإلتيــــــــاُن 
والواجباِت، والَوَرُع هو نفُس معنى 
التقوى، وقد أّكَد القراُن عليها يف 
مواضع كثريٍة ما مل ُيؤِكْد على 
غرِيها، وهي اليت أَراَدها اهلُل غايًة 
رمضان،  شهِر  َتشريِع  من  وَهَدفًا 
آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  Rَيا  تعاىل:  قال 
َكَما  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب 
َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب 
بل  َتتَُّقوَنQالبقرة:183،  َلَعلَُّكْم 
يتقرب  ما  خري  التقوى  اهلل  جعل 
قال  وجل،  عز  اهلل  إىل  به  العبُد 
اِد  الزَّ َخرْيَ  َفِإنَّ  Rَوَتَزوَُّدوْا  تعاىل: 
Qاأَلْلَباِب ُأْوِلي  َيا  َواتَُّقوِن  التَّْقَوى 

البقرة:197.
له  الَوَرَع  إنَّ  يقال:  أن  وميكن 
وهو:  املتقدم،  غري  آخر  معنى 
درجة عالية من اإللتزام َيِصُل بها 
املؤمُن إىل مستوى ُخلوِّ الَنْفِس من 
ِالتفكرِي  وعدم  باملعصية،  اهَلمِّ 
النَّفِس  لقوِة  وذلك  أْصاًل،  بالذنب 
بالطاعات، وشدِة اإلميان، فعندنا 

إذن مستويان للَوَرع:
الواجبات  تطبيق  مستوى  األول: 
اإلمام  قال  املرمات،  وترك 
عزوجل:  اهلل  )قال   :A الصادق 
َحّرمــــــــُت  َمـــــــا  إْجَتنـــــِْب  آدَم  ابَن 
الّنـــــاِس( أوَرِع  ِمْن  َتُكــْن   َعَليك، 

الكايف ج2ص77
الثاني: مستوى تطبيق املستحبات 
والكثــــري  املكروهـــــات  وتــــــرك 
من املباحـــــات، بل عـــــدم التفكري 

بالذنوب واملعاصي أصاًل!
نعوُد إىل جواِب سؤالِنا املهم )وهو 
عن  بدياًل  يكوُن  هل  الورع  أن 
األعمال؟(  من  الكبري  الَكمِّ 

ونقول:
تارًة يكون بعُض النَّاِس قد ختّطى 
وترك  الواجبات  امتثال  مستوى 
املرمات، وقــــد رقـــى إلــــى درجة 
أعلى ومرتبة أمسى، ووصلت نفسه 
إىل مستــــوى من القـــــوة وامللكــة 
ال تفكــــر بالذنب واملعصــــية من 
أساس واملثـــــال األوضح هلذه الفئة 
هم املعصومون B، ومن بعدِهم 
والصاحلني،  العلماِء  بعُض  يأتي 
وأصحاُب هذا املعنى هم القادرون 
على تطبيِق ذلك البنامج الضخم 
مـن األعمــــــاِل والســـــنِن بالتمــــاِم 
علــــــى  ويصــــــلون  والكمــــــاِل، 

الثمرات املطلوبة.
وتارًة أخرى يكوُن البعُض اآلخر 
تلك  إىل  بعُد  َيِصْل  الناس مل  من 
دائمًا  َتْرَدعُه  اليت  النفسية  القوة 
عن إتيــــــان امَلعاصــــي والذنـــــوب، 
ُيراوُح  الفـــــرُد  هــــذا  َزاَل  ال  إْذ 
األحكام  من  األوليِة  الدائرِة  يف 

وَيْعِصي  يذنُب  فهو  الشرعية، 
نـــــي  وَيرتِكــــُب الكبــــاِئر، وجَيْ
األخالِق  علماُء  وَيَرى  الصغائر، 
أن األفضــــل واألنسب ملثِل هذا 
اإلنسان أْن يعمَل ببنامِج )َتْرِك 
بالواجبات(،  والعمِل  امُلّرمات، 
فإنه  ذلك  َيستقوَي على  أن  وما 
أبواِب  َتلُف  خُمْ أماَمُه  ستنفتح 
الطاعـــــِة، ويكــــــون صاحبهــــــا 
العبادية  البامج  لتحمل  مؤهاًل 
ُعَمر  بُن  املفّضُل  قال  الكبرية، 
 :A ــــادق  الصَّ ملوالنـــــا  َيْومــــــًا 
A أنا َما أضعَف َعَملي، فقال 

قليَل  ِإنَّ  اهلّلَ،  استغفِر  َمه   : له 
العمِل مع التقوى خرٌي من كثرٍي 
َكْيَف  لُه:  فقاَل  َتْقوى،  بال 
َتْقوى؟  ِبال  كثريًا   َيكوُن 
ُجِل ُيْطِعُم  َقاَل A: َنَعم َمَثُل الرَّ
وُيوَطُئ  ِجرياَنُه،  َويْرِفُق  طعاَمُه، 
َرْحلــُُه، فــــإذا ارَتفـــََع لـــَُه البـــَاُب 
الكايف  َدَخَلُه!(  احَلــــــَراِم  ِمَن 

ج2ص76، 
وبالنتيجة:

الطريِق  اختصاَر  أرَاد  َمْن  إنَّ 
والوصوِل إىل اهلدِف من دوِن َتَعٍب 
)الواجبات  برنامِج  تطبيُق  فعليِه 
بتطبيِق  األخِذ  مع  واملرمات(، 
برنامٍج ُمبسٍط لبعٍض املستحبات 
كصالِة اللَّيِل أو ِتالوِة الُقرآن، 
الذنوَب  ُف  خُتفِّ األعمِّ  يف  ألنَّها 
وُتعنُي على الّطاَعات! واحلمُد هلِل 

ربِّ العاملني..

أفضل األعمال يف شهر رمضان..
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 B امَلعصومنَي  وأدعيِة  ألحاديِث  امُلتتبَع  إنَّ 
يف  أساسيًا  ُعنصرًا  ُيشِكُل  )األماَن(  أنَّ  جَيُد 
B ًا يف دعواِتهم، فكاُنوا  أحاديِثهم، وَمطلبًا ُمهمِّ

العبادية  ما يستفتحوَن أشهَرهم )وخصوصًا  أوَل 
منها( بطلِب األمِن واألماِن، والسالمِة واإلطمئنان، 
F ِحني َيرى هالَل شهِر  فقد جاَء يف دعاِء النيبِّ
واإلمياِن  باألْمِن  َعلينا  أِهلُه  اللهمَّ   ..( رمضاَن: 
ص540،  املتهجد  مصباح  واإلسالم..(  المة  والسَّ
ِلُعنصِر األماِن من ِعالقٍة  َما  وهذا ُيدلُل بوضوِح 
عمومًا،  الناس  وحياة  بالعبادة خصوصًا،  وطيدٍة 
وَمدى فاعليتِه يف تهيئِة األجواِء اخلاصِة بالعبادة، 
وحركة الناس يف تزاورهم وتبضعهم وتنزههم، 
والتنزُّه  العبادِة  وأماكُن  امَلساجُد  تُكن  مْل  فَما 
والرتفيِه واألسواق يسوُدها األمُن فال جتد طعمًا 
يتذوُق  ال  واملتنسَك  العابَد  ألنَّ  والعبادة!  للحياة 
األْمِن  ِخالل  من  إال  للعبادِة  احلقيقيََّة  احلالوَة 
العبادُة  ُتعطي  ال  بل  واإلستقرار،  والطمأنينة 
مثاَرها إال باألمان، قال تعاىل: Rَوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم 
َربِّ اْجَعْل َهـَذا اْلَبَلَد آِمنًا َواْجُنْبِن َوَبِنَّ َأن نَّْعُبَد 
اأَلْصَناَمQ إبراهيم:35، فقّدَم األماَن على العبادِة 
مِلَا له من دور فيها، وكذلك احلال بالنسبة حلياة 
الناس وأعماهلم ومعامالتهم وجتارتهم فإن مسريَة 
احلياِة يف كل ذلك ال تستقيُم بالصورِة املطلوبة 

إال باألمن واألمان، وعلى أي حال:
فإّن شهَر َرمضاَن املبارك ُيعتب الشهر األكثر 
يشهد  باعتباره  األخرى،  الشهور  بني  من  حيويًة 
نشاطًا يف احلركة االجتماعية واألسرية كخروج 
ِه، أو للتزاور بني العوائل  الناس بعد اإلفطار للتنزُّ
وما إىل ذلك، ويشهد أيضا نشاطًا يف املمارسات 
احلسينية  اجملالس  كإقامة  اجلماعية،  الدينية 
والوعظية، وشد الرحال للمدن املقدسة من أجل 
من  والعديد  القرآنية،  الدورات  وإقامة  الزيارة، 

النشاطات األخرى ، هذا من جهة:
جيُد  اإلرهابي  الوجوَد  فإنَّ  أخرى  جهة  ومن 
فرصًة كبريًة له بالتحرُّك يف هذا الشهِر الفضيل 

لتحقيق أهدافِه ومآربه، فتتحرك اخلاليا النائمة 
فيه، وتسيب اجلماعات املسلحة بني الناس، سعيًا 
منهم بتنغيص احلياة، وزعزعة األمن واالستقرار 
واالغتيال،  والتفجري  بالقتل  فيقومون  البلد،  يف 
كل  يف  يتكرر  نراه  األمن  املشهد  وهذا 
الناُس  وُتفجُع  النفوس،  فيتعكُر صفُو  رمضان، 

بامِلِن وامَلصائب.
وعلى هذا األساِس ال بدَّ من وجوِد )قّوة وقدرة 
أمنية( عاليتني للحيلولة دون وقوع أي خرق أمن، 
وهذا ما تقع مسؤوليُتُه أواًل وبالذات على ِرجاِل 
أمِن الدولة، ثمَّ على الناِس ثانيًا، ألن الكل ال 
قال  اخلطرة،  املسؤولية  تلك  يتحسس  وأن  بد 
اخلامت F: )أال ُكلُكم راٍع وُكلكم مسؤوٌل 
وهو  راٍع  النَّاِس  على  الذي  فاألمرُي   ، رعيتِِّه  عن 
بيتِه  أهِل  على  راٍع  ُجُل  والرَّ رعيتِِّه،  عن  مسؤوٌل 
وهو مسؤوٌل َعنهم، وامَلرأُة َراعيٌة على بيِت بعِلها 
وُوْلِدِه وهي مسؤولٌة َعنهم( ميزان احلكمة: ج2.

املعاصرة،  األمنية  الدراساِت  بعض  وحبسِب 
مُيكن أن ُتوضَع ثالُث نقاٍط لتاليف أيِّ مذوٍر 

أمنِّ ال مسَح اهلُل وهي:
1- رفُع الكفاءِة املهنيِة لرجال األمن من خالِل 
إقامة الدورات األمنية املتخصصة واملتطورة، 
والتجارِب  اإلسرتاتيجية،  اخلطط  واعتماِد 
العاملية يف إدارة املنظومِة األمنيِة يف مثِل تلك 

امَلواسم اجلماعية.
اإلرهابية  التنظيماِت  حَلَركِة  اجلّيِد  الَفهُم   -2
اخُلَطِط  َوَوْضِع  امَلواسم،  هذه  يف  وُخَطِطها 

األمنيِة املناسبِة لذلك.
3- إشراُك املواطِن يف َمسؤوليِة ِحفِظ األمِن يف 
اللقاءاِت  إقامِة  خالل  من  مواسم،  هكذا 
واملؤمتراِت يف التوعيِة األمنية، أو على مستوى 
مع  املواطِن،  قبِل  من  األمنية  املعلومة  تقديم 

ِة على األشخاص. السريِة التامَّ
ِمَن  َأْهَلُه  َواْرُزْق  آِمنًا  َبَلدًا  َهـََذا  اْجَعْل  Rَربِّ    

الثََّمَراِتQ البقرة:126

نعمة األمن

األمُن والشهُر الكريم...
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حممد رضا باقر



ورد يف األثر عن موالتنا فاطمة الزهراء D أنها قالت يف خطبتها: )...فَجَعَل اهلُل 
.... الصياَم تثبيتًا لإلخالص( اإلحتجاج: ج1ص134

ومعرفة  املباركة،  الفاطمية  املقطوعة  هذه  مدى حكمِة  نستشعَر  أن  أردنا  لو 
أهمية الصيام يف البناء الروحي والنفسي للمؤمن، فما علينا إال أن منضَي لنرى ما 
هو اإلخالُص يف روايات أهل بيت الرسالة F؟ وما هي أسبابه؟ وماذا يرتتب عليه من 

آثار للفرد املؤمن؟
فاإلخالص هو التوجه التام إىل اهلل تعاىل واالنقطاع إليه دون االلتفات إىل سواه، 

وهو مقتضى اإلميان بوحدانية اهلل عز وجل.
  أسباب اإلخالص:

قوة  العمل من  )إخالص   :A املؤمنني  أمري  قال  القلب،  اليقين وسالمة  1- اإلميان 
اليقني وصالح النية( عيون احلكم واملواعظ ص127.

2- اليأس عما يف أيدي الناس، فعن أمري املؤمنني A: )أصل اإلخالص اليأس عما يف 
أيدي الناس( ميزان احلكمة: ج1 ص759.

:A 3- اإلميان باليوم اآلخر وبوعد اهلل تعاىل يف الثواب اجلزيل، فعن أمري املؤمنني 
)من رغب فيما عند اهلل اخلص عمله(عيون احلكم واملواعظ ص454.

آثار اإلخالص:
1- النجاح يف املسعى ألن من أخلص بلغ اآلمال.

2- الوصول إىل احلق ببصرية، ألن عند تقق اإلخالص تستنري البصائر، واخلالص 
يف اإلخالص.

3- اهليبة واملكانة العليا، قالA: )إن املؤمن ليخشع له كل شيء ويهابه كل شيء( 
ميزان احلكمة: ج1ص760، وقال A: )إذا كان خملصا هلل أخاف اهلل منه كل 
 شئ، حتى هوام األرض وسباعها وطري السماء وحيتان البحر( ميزان احلكمة:

ج1 ص210.

كلمات وخطب

الصوم واإلخالص ..
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هكذا كانوا

إنَّ من الروابِط القوية والعالقاِت املتينِة اليت تربطنا بأئمتنا 
هي اعتقادنا بهم أنهم أئمُة الثقلني، وقادُة اخللِق، وأمناُء اهلِل على 
حاللِه وحرامه، وهذا االعتقاد واإلميان بهم مُيلي علينا ضريبَة 
اإلتباع هلم، واإلقتفاء آلثارهم، وأن نسّلم هلم تسليمًا، وقد أَثرنا 
عنهم كثريًا من البامج العبادية والسنن واملستحبات، وخصوصًا 
يف األشهر العبادية الثالثة )رجب وشعبان ورمضان(، اليت ُتبمج 
وجل  اهلل عز  إىل  أقرَب  مثمرًة، وجتعله  عباديًة  برمًة  اإلنساَن 

درجًة ومنزلًة.
َما  املهّمِة اليت حنن بصدِدها هي  العباديِة  ومن تلك البامِج 
F ُّعرضتُه لنا اخلطبُة املّمديِة الشعبانية )اليت استقبل بها النيب 

املبارك، ومل نذكرها طلبًا لإلختصار، فيمكن  شهَر رمضاِن 
مراجعُتها وقراءُتها يف مفاتيح اجلنان(، فهي متثُل خارطَة طريٍق 
للمؤمِن يف هذا الشهر العبادي العظيم، ليعرَف ما لُه وما عليه، 
يوَم  امُلفِرحة  والنتائِج  العليا،  رجاِت  الدَّ على  وأنَّه كيَف يصُل 
لوجدناها  املباركة  اخلطبِة  تلك  إىل  َرجعنا  ولو  النتائج!  توزيِع 
الفضيل،  للشهِر  ُيعرض  عباديٍّ  برنامٍج  ألكِب  وجامعًة  حاويًة 

وميكن بيان ذلك ضمَن املاوِر التالية:
تعاىل وفق اخلطوات  اهلل  بالعالقة مع  اإلهتمام  امِلوُر األول: 

التالية:
1- البنامج العبادي، كقراءة القران والدعاء وإتيان الفرائض 
القرآن  آية من  واملستحبات، قال رسول اهلل F: )ومن تال فيه 
)من  الّشهور(،  القرآن يف غريه من  أجر من ختم  مثل  له  كان 
تطّوع فيه بصالة كتب اهلل له براءة من الّنار، ومن أّدى فيه فرضًا 
كان له ثواب َمن أّدى سبعني فريضة فيما سواه من الّشهور(، 
)ارفعوا إليِه أيدَيكم بالّدعاِء يف أوقاِت صلواِتكم فإنها أفضُل 
الّساعاِت َيْنظُر اهلُل عز وجل فيها بالرَّحِة إىل عبادِه جُييبهم إذا 

كيف كان املعصــومون K يستقبلـــــــــــــــــــون شهــــر رمضـــان املبـــارك؟ 
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ناجوه، وُيلّبيهم إذا ناَدْوُه، ويستجيب هلم إذا َدعوه(.
إّن  الّناُس  )أيُّها   :F قال  والتوبِة،  اإلستغفاِر  كثرُة   -2   
)وتوبوا  باستغفاِركم(،  بأعماِلكم ففّكوَها  أنُفَسكم مرهونٌة 

إليِه من ذنوِبكم(.
  3- كثرُة السجوِد، قال F: )وظهوُرُكم ثقيلٌة من أوزاِركم 

فخّففوا عنها بطوِل سجوِدكم(.
واألئمة   F الرسول  مع  بالعالقة  اإلهتماُم  الثاني:  املور   
املعصومني B من خالِل كثرِة الصالِة على مّمٍد وآِل ممٍد، 
يوَم  ِميزاَنُه  اهلُل  َثّقَل  الّصالَة عليَّ  فيه من  )َمْن أكثَر   :F قال 

خَتفُّ املوازين(.
امِلوُر الثالث: اإلهتماُم بالعالقِة مع الفقراِء واأليتاِم:

  قال F: )وَتصّدقُوا على ُفقراِئكم وَمساكيِنكم(، )وَمْن 
أكرَم فيِه يتيمًا أكرَمُه اهلُل يوَم يلقاُه(.

امِلوُر الرابع: اإلهتماُم بالعالقة مع األرحام:
ُه وَصلُه اهلُل برحتِه يوَم يلقاُه،  قال F: )َمْن َوَصَل فيه َرِحَ

وَمن َقطَع فيِه َرِحُه َقَطَع اهلُل عنُه َرْحَتُه يوَم يلقاه(.
امِلوُر اخلامس: اإلهتمام بالعالقة مع اآلخرين:

  قال F: )يا أيُّها الّناُس من حّسَن منكم يف هذا الّشهر 
ومن  األقدام،  فيه  تزّل  يوم  الّصراط  على  جواٌز  له  ُخُلَقُه كان 
خّفف يف هذا الّشهر عّما ملكت مييُنُه خّفَف اهلُل عليه حساَبُه، 
)وقّروا  يلقاه(،  يوم  غضبه  عنه  اهلل  شّره كّف  فيه  ومن كّف 

كباركم، وارحوا صغاركم(.
امِلوُر السادس: كثرُة تذُكِر اآلخرِة وأهواهِلا:

يوِم  ُجوَع  فيِه  وعطِشكم  جبوِعكم  )واذكُروا   :F قال 
القيامِة وَعَطشِه(.

  أعاننا اهلل وإياكم على تطبيق برامج أئمتناB، وَجَعل اهلل 
شهر رمضان هذا من أفضل شهر مضى، آمني رب العاملني..

كيف كان املعصــومون K يستقبلـــــــــــــــــــون شهــــر رمضـــان املبـــارك؟ 
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أخي املؤمن.... أخيت املؤمنة:
الرَّاحِة  من  ِبقسٍط  مَتتْع   -1
ِجســُمك  ِلينشدَّ  العصِر  وقَت 
عنــد  األكَل  ُتثِقِل  وال  لياًل، 
الغثيــــاُن،  العشـــــاء فيصــيَبَك 
أداء  علــــــى  تقــــوى  ال  عندها 

األعمال.
2- اعقِد العزَم على التَّوبِة قبَل 
امُلباشرة بإحياء الليلِة َوبعَدها.

للمسيء منهم ِمـــــْن كــلِّ قلِبك 
دوَن أْن يعلم.

القلــِب  ْز على حضــــوِر  6- َركِّ
أن  املهـــّم  فليــــَس  الِعبادة،  عند 
ُتنهَي )100( ركعًة وقلُبك ساٍه 
الٍه، أو تقرأ اجلوشن وهمُّك أن 

ينتهَي.
الطهارِة طيلَة  امُلداومُة على   -7

هذِه الليلة.

3- ال تنَس اإلكثار من الدعاء 
لإلمــــــام احلجــــة)( ال سيمــا 

دعاء الفرج.
4- ُكْن ُمتوِجهًا بالقلِب والرُّوح، 
يف  بالُبكــــاِء  عينيــَك  ْل  وكحِّ
البكاَء  فإنَّ  َتعالــى  اهلِل  َحضرِة 

سّيُد آداِب الدعاء.
واجلـــِداَل  املمـــاراَة  جَتنب   -5
واغفــــر  املؤمنـــنَي،  إخواِنك  مع 

وقل اعملوا

توصيات هامة إلحياء ليالي القدر
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باهلِل  ِن  الظَّ حُبسِن  التحّلي   -8
فإنَّ  دعاِئك  إجابِة  يف  َتعاىل 
خالَف ُحسِن الظن قد يشّكل 

حاجزًا.
عاء  بالدُّ واإلصراُر  اإلحلاُح   -9
والتضرِع إىل اهلل تعاىل فإنَّ اهلل 
يف  امِللحاَح  العبَد  ُيِبُّ  تعاىل 

الدعاء.
عز  اهلِل  ُمناجاِة  على  َتعّوْد   -10
واستحضْر  حزيٍن،  بقلٍب  وجل 
كلَّ سيئٍة، وَتذكْر ُكلَّ عمٍل 
قبيٍح أو تفريٍط أو تهاوٍن َصَدَر 

ِه. منك حبقِّ
11- أكِثـــــْر ِمــــــن االستغفــــاِر 

.F ِّوالصالِة على النَّيب
األدعيِة  أهمِّ  على  رّكْز   -12
اليت َتتضمُن َطلَب الَفكاِك من 
وُمصاحبِة  باجلّنة،  والفوِز  النَّار 
أهـــــِل البيــــــِت B، وغفـــــراِن 

الذنوب.
َترتدْد يف طلِب حاجِتك  13- ال 

واآلخرِة  نيا  الدُّ نفُع  فيها  اليت 
)كالــرزِق احَلــــالل، والزَّوجــــِة 
 .. الـــح  الصَّ والَولـــــِد  احلِة،  الصَّ
َربٍّ  حضرِة  يف  فإنَّك  وغرِيها( 
كريٍم ُيعطي َمْن سأله، وَمْن مل 

يسأله.
لَك َسجدٌة طويلٌة  14- فلتُكْن 
النهار،  وأطراف  الليل  آناء  يف 
ثقيلٌة  )وظهوُركم   :F قـــــــال 
عنها  فخفِّفوها  أوزاِركم  من 
اّن  واعلموا  سجوِدكم،  بطوِل 
ب  يعذِّ ال  أن  بعّزِته  أقسَم  اهلَل 
ال  وأن  والساجديَن،  املصلِّنَي 
الناُس  يقوُم  يوَم  بالناِر  يروَعهم 

لربِّ العاملني(.
كلَّ  َتستثمَر  أن  حاوْل   -15
وإّيـــــاك  الليلِة،  هــــذِه  يف  ثانيٍة 
العطايا كثريٌة يف  فإنَّ  والفتور 

هذه الليلِة فال تقنْع بالقليل.
16- َوْلُيصاحْب ُكلَّ عمٍل ودعاٍء 
ِمنَك ُشكٌر هلِل على نعمِة إحياء 
ليلِة القدر ولْو ِبسجدِة الُشكر، 
وال َتُكْن ِمَن الغافلنَي عن هذه 
ُيَوفقوا  مل  ْن  مِمّ ْأْو  النِّعمة، 

أو  أو سفٍر  ملرضــــٍ  إلحيائـــها 
غرِي ذلك.

17- َتَعاَهِد الصَدقَة وواِس بها 
ُخصوصًا  واملتاجنَي  الفقراَء 

من أرحاِمك.
18- وال َترُتْك فقــــــــــرَة "طلِب 
العلم" فإّنه من األعماِل امُلهّمة 
كمطــــالعِة  القْدِر  ليالي  يف 
وغيـــــِرها  األخالقية  الكتِب 
ترتــــقي  التـــــي  الُكتب  من 

بالنفس إىل الكمال.
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َك، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟  َك، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُأمَّ ُأمَّ
َك، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: َأَباَك( الكايف:  َقاَل: ُأمَّ

ج2ص160.
إنَّ سبَب صياغَة الِعالقة مَع األمِّ بهذا الشكل 
هو باعتباِرها موَر اأُلسرة الذي ُيّدُد العديَد 
من مساراِتها، ويساعُد على تنشأِة األوالِد يف 
جوٍّ عاطفيٍّ كامٍل ال نقص فيه، وهلا دوٌر يف 
الفضائل  معاني  بكل  األسرية  احلياة  تأمني 
فهي  احلسنة،  والسجايا  والصفات  واملكارم 
حبقٍّ )شعٌب طيُب األعراق( كما وصفها حافظ 
ًة إعدادا  إبراهيم، لكن بشرِط أن تكوَن ُمعدَّ
دينيًا صحيحًا، وهلا باٌع يف الثقافِة والرتبيِة ما 
يؤهلها أن تكون األمَّ امُلربّية لألجياِل، واجَلّنُة 

تَت أقداِمها.
تقع  اليت  املسؤولية  املقدس  الشارع  يرى  لذا 
على عاتق األم هي مسؤولية عظيمة وكبرية، 
فهي تربي بناتها على العفة واحلجاب من خالل 
التزامها وشدة تعّفِفها يف البيت والشارع، وهي 
الصحيحة  الدينية  الرتبية  أوالدها  تربي  اليت 
بالعبادة والصالة والصيام  التزامها  من خالل 

وما إىل ذلك.
ِخالِل  من  األوالِد  سلوَك  تقّوم  فهي  وكذلك 
بعدِم  الصحيح  اإلسالمي  سلوِكها  ِقواِم 
إىل  وما  ومنيمتها،  واغتيابها،  مثاًل،  كذبها 
ذلك، ولكن لو انعكَس األمُر يف كلِّ ذلك 

َفماذا يكوُن حاُل ُأَسِرنا ومتمِعنا؟!

األسرُة اآلمنة

ليس َيفى على كلِّ مسلٍم منزلُة الوالدين، 
آياته  يف  الكريم  القرآُن  بها  َنطَق  اليت 
املباركة، واليت أمَر بها اإللُه بعَد التوحيد، 
ِإيَّاُه  ِإالَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربَُّك  Rَوَقَضى  فقال: 
ِإْحَساًناQ اإلسراء: 23، إذ عّبَ  َوِباْلَواِلَدْيِن 
عنها بصيغِة القضاِء اليت هي من أقوى ِصَيِغ 

األمِر واإللزام.
برِّ  تقديُم  نفسِه  الوقت  يف  َيفى  ال  كما 
قال  ومنزلتِه،  األِب  برِّ  على  )األم(  ومنزلِة 
ُه  َلْتُه ُأمُّ ْيَنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَ تعاىل: Rَوَوصَّ
َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر 

ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ املَِصرُيQ لقمان: 14.
كما أنَّ اآليَة الكرمية خّصت األمَّ بزيادِة 
غري  بها  خاّصة  مزايا  ذكِر  بطريقِة  الِب 
لذلك  املوجب  السبُب  وهو  لألِب،  حاصلٍة 
التفضيل، َفَذكَر ما تّملتُه األمُّ من ولِدها، 
وما قاسته من املكاره وقت حِلها، ثمَّ مشقة 
والدِتها املشقة الكبرية، ثمَّ مشقة الّرضاع 
وِخدمة احَلَضانة، وليست املذكوراُت مدًة 
طويلة  مدة  بل  ساعتني،  أو  ساعًة  يسريًة 
أشهٍر  ِتْسَعَة  للَحمل  َشْهًرا(  )َثالُثوَن  قدُرها 
وحنوها، والباقي للرُّضاع، هذا هو الغالب.

وزّفت كثرٌي من الرَّواياِت املباركة البشرى 
لألمِّ، بأنَّ هلا عند اهلل تلك املنزلة الكبرية، 
واملقاَم املمود، قال النيب F: )َتت أقداِم 
اأُلّمهات، روضٌة من ِرياِض اجَلّنة( مستدرك 
)اجلنة   :F وقـــال  ج15ص181،  الوسائل: 
تت أقدام األمهات( ميزان احلكمة: ج4.

َرُجٌل ِإىَل  َقاَل: )َجاَء   A َعْبِد اهلل َأِبي  وَعْن 
النَّيِبِّ F َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َمْن َأَبرُّ؟ َقاَل 
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وسائل اإلعالم وغياب المهنية

ثقافاتٌ مهاجرة

إن االنفتاح السريع الواسع يف مصادر املعرفة على اجملتمع املسلم خصوصًا يف بلد مثل 
العراق هذا اإلنفتاح كان عاماًل مساعدًا يف إرباك عملية الرتبية لدى الكثري من األسر 
وصارت بالتالي تشكو من احلرية يف طريقة تنظيم هذا الكم اهلائل من العلوم واملعارف 
وتوظيفه يف العملية الرتبوية خصوصًا مع تدخالت املدرسة والعوائل األخرى املرتبطة باألسرة 
بالقرابة أو الصداقة أو اجملاورة، كل ذلك متثل هجومًا واسعًا يف أكثر من مور على جو 
األسرة، خصوصا مع مالحظة ما خلفته السنون الغابرة ونظم اإلستبداد من عوامل التجهيل 

املتعمد فأصبح اجملتمع أعزل يف موارد املواجهة.
إال أن أعتى رياح عصفت باألسرة اإلسالمية هي رياح )القنوات الفضائية(، اليت هبت 
من هنا وهناك، من الشرق والغرب، اليت فقدت وظيفتها اإلعالمية اهلادفة وصارت وسيلة 
رخيصة لنشر الفساد وخاضعة للعرض والطلب ال للفكر والثقافة، فغريت الطقس اإلسالمي 
أدنى،  هي  باليت  وأبدلتهم  والعرفية،  الدينية  املوروثات  من  الكثري  فسلبتهم  أبنائنا،  على 
إضافًة إىل ذلك فإنَّ تلك املوجة اإلعالمية العاتية سلبت اآلباء واألمهات التأثري الرتبوي يف 

أبنائهم وبناتهم، وأورثتهم اهلمَّ والتعب يف كيفية إعادة األمور إىل نصابها.
كل هذه التداعيات جعلت من بعض شبابنا وبناتنا يتحولون إىل نسخة ثانية لشخصيات 
األفالم واملسلسالت، متأثرين بالفنانني والفنانات، بل إن بعضهم يدفع أجورًا باهضة ألجل 
قصة شعر أو لشراء مالبس مشابهة ملا يرتديه رواد الفساد اإلعالمي، بل أصبحنا ال نكاد 

نفرق بني صالونات التجميل النسائية والرجالية!
حتى صارت األسر والعوائل  تلقائيًا متيل إىل تبسيط اآلثار السلبية للمسلسالت الفاسدة، 
والتقليل من خطورة العالقات املرمة بطريقة جيعلها شبه مقبولة عند بعض العوائل املنفتحة، 
فيصورون مواقف العالقات غري الشرعية كالزنا وأمثاله على أنها مواقف عاطفية فيكون 
الفاسدون املمارسون هلذه الرذائل أبطااًل يتعاطف الناس مع قصتهم ويصورونهم على أنهم 
قدوات صحيحة، وُمُثٌل ُعلَيا للشباب، حتى صارت تلك الشخصياُت رموزًا يعلقونها يف منازهلم!

السلوك  ناحية  من  اإلسالمية  ثقافتنا  إىل  ينتمون  ال  وفتيات  شباب  ظهور  نشهد  ورمبا 
وامليول إال باالسم بعد أن تغربوا يف أشكاهلم ومالبسهم بل بدأنا نشهد ظواهر ال أخالقية، 
الشعور  وتطويل  والقالئد  للشباب  السالسل  ولبس  الكالب  اصطحاب  مثل  سلبية  وتعد 

وارتداء البناطيل غري الساترة وغريها من املسائل املخالفة لثوابت ديننا.
الثمني،  للوقت  ضياع  فيه  واألفالم  واملسلسالت  البامج  هذه  مشاهدة  أن  إىل  إضافة 
الذي ُيعدُّ رأس املال يف املعاملة التجارية مع اهلل تعاىل، وبضياعه ُتهدر الطاقات، وَتنطمس 

اإلبداعات.
وأخريًا..

نرى أن املسؤولية الشرعية اليوم تتوزع على كل من البيت واملدرسة واجملتمع بصورة عامة، 
كي ينهض اجلميع حبسب مساحته اليت يتحرك فيها، ألداء مهمته النصحية واإلرشادية 
حبسب اآلليات احلسنة، والطرق احلكيمة، ولكي حنافظ على املوروثات الدينية والعرفية 

النبيلة ونثبتها يف صدور أبنائنا وبناتنا، واهلل تعاىل هو املعني.
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بناء شخصية رجل األمن

هذه مقالٌة من مجلِة مقاالٍت متسلسلٍة حُناوُل - من خالهلا - أن نضع أماَم أنظارِكم الكرمية  
فكرة عامة عن الصفات اليت ينبغي أن يتحلى بها اإلنسان املسلم بصورة عامة، وعن الصفات اليت 

يتحلى بها رجل األمن بصورة خاصة.
تلك الصفات واألخالق اليت جاَء بها رسوُل اخللِق العظيِم F وجعلها هدفًا لبعثته ورسالته، وقد 
ْبِن  َعِليِّ  اإلمام  عن  روي  فقد  احلَسنة،  والسجايا  الطيب،  اخُلُلق  على صاحب  F كثريًا  أثنى 
َسنْيِ A أنَّه َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل F َيُقوُل يِف آِخِر ُخْطَبِتِه: )ُطوَبى مِلَْن َطاَب ُخُلُقُه، َو َطُهَرْت  احْلُ
َسِجيَُّتُه، َوَصَلَحْت َسِريَرُتُه، َو َحُسَنْت َعاَلِنَيُتُه، َو َأْنَفَق اْلَفْضَل ِمْن َماِلِه، َو َأْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن َقْوِلِه، 

َو َأْنَصَف النَّاَس ِمْن َنْفِسِه( الكايف: ج2ص144
وما أمجل هذه احلادثة اليت ُتروى عن ُخُلق رسوِل اهلل F وكيف أنَّ خصااًل مجيلة أنقذت أسريًا 
من القتل! فقد روي َعْن َأِبي َجْعَفٍر الباقر A أنه َقاَل: )ُأِتَي النَّيِبُّ F ِبُأَساَرى َفَأَمَر ِبَقْتِلِهْم َوَخلَّى 

؟ ُجُل: َكْيَف َأْطَلْقَت َعنِّ َرُجاًل ِمْن َبْيِنِهْم، َفَقاَل الرَّ
بَُّها اهلُل َو َرُسوُلُه: َس ِخَصاٍل ُيِ َفَقاَل: )َأْخَبَِني َجْبَِئيُل َعِن اهلِل َأنَّ ِفيَك َخْ

ِديَدَة َعَلى َحَرِمَك. 1. اْلَغرْيََة الشَّ
َخاَء. 2. َوالسَّ

ُلِق. 3. َوُحْسَن اخْلُ
4. َوِصْدَق اللَِّساِن.

َجاَعَة. 5. َوالشَّ
ُجُل َأْسَلَم َوَحُسَن ِإْساَلُمُه، َوَقاَتَل َمَع َرُسوِل اهلِل F َحتَّى اْسُتْشِهد(، وسائل الشيعة:  َعَها الرَّ ا مَسِ   َفَلمَّ

ج20، ص155
أحاديث  لنا  ذكرتها  اليت  والرذيلة(  )احلميدة  الصفات  على  التعرُّف  من  لنا  فالبد  هذا  وعلى 
املعصومني B، ودفعت إليها الفطرة السليمة، واألعراف الكرمية، كي نتحلى باألوىل، ونتخلى 

َيى َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنٍةQ األنفال:42 عن الثانية، Rلَِّيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيَِّنٍة َوَيْ

نحنُ واأَلخالق )1(..
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)1( رمضان: غزوة تبوك سنة تسعة هجرية، وقيل يف رجب، وقيل يف شعبان، كانت غزوة تبوك 
تسمى بالفاضحة ذلك ألنها نزلت فيها سورة التوبة أو براءة اليت فضحت املنافقني.

)1( رمضان: توفيت يف مصر الزاهدة العابدة السيدة نفيسة بنت احلسن بن زيد بن احلسن بن علي 
.A سنة )208(، وزوجها إسحاق بن جعفر الصادق A بن أبي طالب

)6( رمضان: مبايعة املأمون لإلمام علي بن موسى بن جعفرA بوالية العهد سنة )201 هـ(.
)10( رمضان: وفاة أم املؤمنني خدجية بنت خويلدD سنة 10 من البعثة، قبل اهلجرة بثالث سنني.

.D 12( رمضان: نزل اإلجنيل على عيسى بن مريم(
.C بني أصحابه، وبينه وبني علي F 12( رمضان: آخى النيب(

)14( رمضان: شهادة املختار بن أبي عبيدة الثقفي بيد مصعب بن الزبري، وأيام واليته مثانية عشر 
شهرًا أوهلا 14 ربيع األول سنة )66هـ(، وآخرها النصف من شهر رمضان سنة )67هـ(، وعمره 

67سنة.
)15( رمضان: والدة السبط اجملتبى اإلمام احلسن بن علي بن أبي طالب A وابن سيدة نساء العاملني 

.F بنت ممد سيد املرسلني D فاطمة
البعثة، )وقيل ستة أشهر قبل اهلجرة(،  ليلة )17 شهر رمضان( سنة )2( من   )17( رمضان: يف 
اإلسراء برسول اهلل F، من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى، وقد نزل يف ذلك قوله تعاىل: 

)سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى(.
)17( رمضان: غزوة بدر الكبى سنة )2 هـ(.

)19( ليلة )19 شهر رمضان( سنة )40هـ(، خرج أمري املؤمنني A إىل املسجد األعظم يف الكوفة 
يوقظ الناس للصالة، وعندما كان يصلي الصبح فيه، ضربه عبد الرحن بن ملجم بالسيف 
على أم رأسه، وقد كان ارتصده من أول الليل، وكان سيفه مسمومًا، فمكث A يوم التاسع 
.A عشر، وليلة العشرين ويومها، وليلة احلادي والعشرين حنو الثلث من الليل، ثم قضى حنبه

)20( رمضان: فتحت مكة على يد النيب F سنة )8 هـ(.
A 40 هـ(، وبعدها بويع اإلمام احلسن( سنة A رمضان: شهادة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )21( 

.A باإلمامة بعد شهادة أبيه
)23( رمضان: ُنزوُل القراِن، وهي الليلة اليت ُيْرَجى أن تكوَن ليلَة القدِر.

مناسبات شهر رمضان المبارك
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وقفة مع القانون

مقارنة بين
هرم القانون وهرم الشرع

  تناولنا يف العدد السابق ، يف فقرة )وقفة مع 
هلرم  الثالث  املتدرجة  املستويات  بيان  القانون( 
 ، والتعليمات  والتشريع  الدستور  ، من  القانون 
لسنة  العراق  مجهورية  دستور  بتناول  ووعدنا 

2005 يف هذا العدد. 16
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تناولنا يف العدد السابق، يف فقرة )وقفة مع 
القانون( بيان املستويات املتدرجة الثالث هلرم 
والتعليمات،  والتشريع  الدستور  القانون، من 
ووعدنا بتناول دستور مجهورية العراق لسنة 

2005 يف هذا العدد.
 لكن وجدنا من املناسب بيان وجود تدرج 
يف التشريع اإلسالمي، ميكن أن نطلق عليه 
أيضًا،  مستويات  ثالثة  وعلى  الشرع(،  )هرم 

وهي :-
1. بالنسبة لقمة اهلرم، يوجد القرآن الكريم 
املنزل من اهلل سبحانه وتعاىل، وهو غرُي قابٍل 
القيامة،  يوم  إىل  املفعول  وساري  للتعديل، 
الكمال  إىل  اإلنسان  هداية  الرئيس  هدفه 
االطمئنان  وتقيق  اجتاهاته،  مبختلف 

والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
2. أما بالنسبة لوسط اهلرم، فتوجد العديد من 
 F الروايات، الصادرة عن الرسول األكرم 
وأهل بيت العصمة B، وُيشرتط يف العمل 
الكريم،  للقرآن  خمالفتها  عدم  بالروايات، 

الذي ميثل قمة اهلرم يف الدولة اإلسالمية.
االستنباطات  وهي  الثالثة،  املرتبة  أما   .3
للهرم،  العريضة  القاعدة  فتشكل  الفقهية، 
وهي  اجملتهدون،  الفقهاء  يستنبطها  اليت 
تهدف إىل تطبيق الروايات عمليا، من خالل 
وبالتأكيد  واملكان،  الزمان  متغريات  أخذ 
إنَّ االستنباطاِت الفقهية جيب أْن ال ختالف 
املستوى الوسط )الروايات(، كما ال ختالف 

قمة اهلرم )القرآن الكريم(.
اليت  املميزات،  من  العديَد  الشرع  هلرم  إنَّ 
أبرزها  ولعل  القانون،  هرم  على  بها  يتفوق 

يكمن يف :-

1. إنَّ القرآَن الكريم الذي مُيثُل قمَة هرم 
اإلنسان،  خالق  من  مستمٌد  وهو  الشرع، 
وهو األقدر على معرفِة ما يليّب حاجاِتِه، 
وما يفّجر وينّمي طاقاته، فأّي جهاز ُيصنع 
يّبني  تعليمات،  كتيب  معه  صانعه  يرفق 
فيه كيفية تشغيله، وخالق اإلنسان أرفق 
الشريعة اإلسالمية كطريقة تشغيل ُمثلى 
ميثل  الذي  اإلنساني  الدستور  بينما  له، 
التجربة  على  مبن  القانون،  هرم  قمة 
ا َوّلَد مشاكَل ال ُتصى،  واالحتمال، مِمّ
كمن ياوُل أن ُيديَر جهازًا، بلمِس أزراٍر 

ال َيعرف معناها.
2. إنَّ منطقَة وسِط هرِم الشرع )الّروايات( 
صادرٌة عن معصوٍم ال َيطأ، بينما وسط 
عن  صادرة  )التشريعات(  القانون  هرم 
ُكتاًل  عادًة  يضمُّ  الذي  النواب،  ملِس 
إال  قيمًة  تعرف  ال  متناحرة،  سياسيًة 

ملصاحِلها اخلاصة.
3. إنَّ التعليماِت اليت ُتشكل قاعدة هرِم 
عادة  حيُث  جّدًا،  ضيقة  تكوُن  القانون 
ترتبط بتشريٍع واحٍد، مثاًل وزير الداخلية 
له إصدار تعليمات استنادًا إىل قانون وزارة 
الداخلية رقم )183( لسنة 1980، وال يق 
قانون  إىل  استنادا  التعليمات  إصدار  له 
الفقيه  بينما  مثال،  العالي  التعليم  وزارة 
الفقهي  اإلستنباط  يف  احلقُّ  له  اجملتهد، 
جيعل  مما  الروايات،  منطقة  مجيع  يف 
وحيوية  فاعلية  أكثر  الشرع  هرم  قاعدة 

من قاعدة هرم القانون.
                                              

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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واملباركة  املحببة  األشهر  من  رمضان  شهر  ُيعّد 
عند اهلل سبحانه وتعاىل، ويتمتع هذا الشهر اجلليل 
بالكثري من اخلريات والربكات واملغفرة والدعوات 
املستجابة وتفتح به أبواب السامء )وكيف وفيه ليلة 
القدر( إذ ينتظره الناس بفارغ صربهم وأملهم، وبه 
يف  اثبت  والذي  الصوم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فرض 
كتابه املحكم، وله فوائد مّجة وفيه ترويض النفوس 
املصاعب  كل  أمام  والوقوف  الصرب  وتعليمها 
السنة  من  وأنه  احلياة،  يف  تواجهنا  التي  الشاقة 
إطاللة  ومع  احلكيم،  العزيز  من  وتنزيل  املحمدية 
باإلضافة  املسلمون  يواظب   الفضيل   الشهر  هذا 
القران  وقراءة  الدعاء  من  اإلكثار  عىل  الصيام  إىل 

وعمل اخلري بأشكاله..
حثوا  أهنم   K البيت  أهل  أئمة  عن  روي  فقد 
ومثوبة  اهلل  غفران  يرجو  مسلم  كل  عىل  وأوجبوا 

مخالفات تحتاج إلى تشريع

أكمل  عىل  الفضيل  الشهر  هذا  مناسك  أداء  االخرة 
عن  نقلها  التي  املؤمنني  أمري  خطبة  ونذكر  وجه، 
 F حممد  وحبيبنا  شفيعنا  واملرسلني  األنبياء   خاتم 
 حول الشهر الفضيل: )أهيا الناس أنه قد أقبل إليكم 
اهلل  عند  شهر  واملغفرة،  والرمحة  بالربكة  اهلل  شهر 
أفضل  ولياليه  األيام  أفضل  وأيامه  الشهور  أفضل 
دعيتم  شهر  وهو  الساعات  أفضل  وساعاته  الليايل 
اهلل،  كرامة  أهل  من  فيه  وجعلتم  اهلل  ضيافة  إىل  فيه 
وعملكم  عبادة  فيه  ونومكم  تسبيح  فيه  أنفاسكم 
الشيخ  أمايل  مستجاب(  فيه  ودعائكم  مقبول  فيه 

الصدوق: ص153. 
وعىل الرغم من ذلك كله تنترش خالل هذا الشهر 
املظاهر  أهم  من  واحدة  الشديد  ولألسف  املبارك 
أال  الفضيل،  الشهر  هذا  خالل  تزداد  بل  السلبية، 
للكثري  مالزمة  أصبحت  التي  التدخني  ظاهرة  وهي 

ظاهـــرة التدخني يف شهر رمضان املبارك
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من منتسبي الرشطة، إذ ُيقبِل عليها الكثري ممن يرتدي 
الزي العسكري، األمر الذي يعكس صورة سيئة يف 
يمثل  أو  إليها  ينتسب  التي  للدائرة  العراقي  الشارع 
املفرتض  من  أنه  خاصًة  يزاوهلا،  التي  للمهنة  إساءة 
هو  ما  كل  بنبذ  األشخاص  هؤالء  مثل  يقوم  أن 
خمالف للرشيعة اإلسالمية، ورغم إصدار الوزارات 
واجلهات املسؤولة تعليامت للحد من هذه الظاهرة، 
وخاصًة يف هذا الشهر املبارك ورضورة االبتعاد عنها 
ولكن من دون جدوى، بل يزداد اإلقبال عليها خالل 
هذا الشهر الفضيل، مما يستوجب الوقوف بوجه مثل 

هذه املخالفات بترشيعات رادعة ملرتكبيها.
ومما يؤسف له أن هؤالء األشخاص يربرون فعلهم 
هذا بأهنم ال يستطيعون االمتناع عن رشب السكائر، 
وهم بذلك قد تناسوا فوائد الصوم للصائمني وكيف 
األجر  من  ُحرموا  وقد  والقناعة،  الصرب  يعلمهم 
هذه  مثل  يف  الصائم  عليه  حيصل  الذي  والثواب 
واألحوال  الظروف  هذه  ظل  يف  فالصيام  الظروف، 
وهذا  املعاناة،  عىل  الصرب  ناحية  من  خاص  معنى  له 
وكلام  املواطن،  إيامن  عىل  يدل  إنام  يشء  عىل  دّل  إْن 
إمامنا  عليه  نص  ما  وهذا  متاعبه،  زادت  اإليامن  زاد 
قال:  ُمبتىل؟  املؤمن  )أيكون  سئل:  إذ   Q الصادق 
أنه  بام  فشعبنا  ج76،ص70،  األنوار:  بحار  نعم( 
مؤمن وصلب فقد ُحف بالبالء من كل جوانبه،  وبام 
اليوم  للنفس صار  وتعلُّم وترويض  الصوم رمحة  أن 

بالء نتيجة املتاعب الكثرية التي يمر هبا.
نجد  األسف  مع  ولكن  النار  من  ُجنة  الصوم  إنَّ 

مل  العسكري  الزي  يرتدي  ممن  املنتسبني  بعض 
وبالتايل  السبب،  هذا  ألجل  الفريضة  هذه  يؤدوا 
ُيكثِّفوا  أن  الدين  رجال  من  األمر  هذا  يتطلب 
 F حممد  آل  علوم  لنرش  ونشاطاهتم   جهودهم 
والسنن  بالفرائض  التمسك  عىل  الناس  وحث 

اإلهلية.
واملؤسسات  األجهزة  دور  ذلك  إىل  ويضاف 
أهنا  ولألسف  يالحظ  إذ  املختصة،  احلكومية 
من  أمام  بجدية  الوقوف  عدم  يف  جدًا  متساهلة 
يستهزئ هبذه الفريضة الواجبة بعدم القيام بحزم 
تفرض  أن  وينبغي عليها  اإلفطار،  يعلن  أمام من 
للحد  العلني  باإلفطار  يتجاهر  من  عىل  عقوبات 

من الظاهرة. 
اهليئات  توجه  رضورة  تتضح  تقدم  ومما   
وتوعوية  تثقيفية  دورات  وضع  نحو  اإلرشادية 
اإلفطار  ظاهرة  لتشمل  واسع  نطاق  عىل  وتكون 
العبد  مسؤولية  من  والتملص  والتكاسل  العلني 

أمام ربه، وتذكريهم بام وعد اهلل الصائمني. 
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حيث  من  اجلرائم  ختتلف 
بعض  فهنالك  موضوعاتها، 
حياة  متس  اليت  اجلرائم 
أو عرضه،  أو ماله  اإلنسان 
مَتسُّ  َجرائٌم  هناك  أيضًا  و 
شعوَرُه أو انتماَءُه أو معتقداته 
الدينية، وهي ال تقل خطورة 
أن  اجلرائم، طاملا  بقية  عن 
اإلنسان  بفكر  يتعلق  األمر 
ومعتقداته، لذلك جنـــــد أن 
أولـــــى اهتمامًا  قــــد  املشرع 
من  النوع  بهذا  كبريًا 

اجلرائم.
ُع  وهــذا مــــا أخـــذ بـــه امُلشرِّ
خّصــــَص  الــــــذي  العراقــــي 
عنوان  تت  الثاني  الفصَل 
الشعور  )اجلرائم اليت متس 
الدين( من الباب الثامن يف 
الكتاب الثانـــي مـــن قانون 
العقوبــات العراقــــي املعــــدل 
 ،1969 لسنة   )111( رقم 

منه   )372( املادة  نصت  فقد 
على أن ))يعاقب باحلبس مدة 
ال تزيد على ثالث سنوات أو 
تزيد على ثالمثائة  بغرامة ال 

دينار((:
ُطُرِق  بإحدى  اعتدى  َمْن   -1
إلحدى  معتقٍد  على  الَعالنية 
َر من  الدينية أو َحقَّ الطوائِف 

شعائرها.
على  التشويَش  تعّمد  َمْن   -2
أو  دينيٍة  طائفٍة  شعائِر  إقامة 
دين  اجتماٍع  أو  حفٍل  على 
َد منَع أو َتعطيَل إقامِة  أو تعمَّ

شيٍء من ذلك.
3- َمْن خّرب أو اتلَف أو شّوه 
إلقامة  ُمعدًا  بناًء  دّنَس  أو 
شعائِر طائفٍة دينيٍة أو رمٍز أو 

شيٍء آخر له ُحرمٌة دينية.
كتابًا  َنشَر  أو  طبَع  َمْن   -4
إذا  دينية  طائفٍة  عند  مقدسًا 
تريفًا  َعمدًا،  ه  نصَّ حّرَف 

استخفَّ  إذا  أو  معناه،  يغري 
حُبكٍم من أحكامِه أو شيٍء 

من تعاليمه.
أو  َرْمزًا  َعَلنًا  أهاَن  َمْن   -5
َشخصًا هو موضِع تقديٍس أو 
متجيٍد أو احرتاٍم لدى طائفٍة 

دينية.
6- َمْن قلــــّد علنًا ُنسكــــًا أو 
السخرية  بقصد  دينيًا  حفاًل 

منه.
أنَّ  الفقرات  هذه  من  ويتضح 

أهمَّ ما ورد فيها هو:
النَّـــُص الــــذي يعاقـــــب علـــى 
اإلهانة العلنية للرمز الدين، 
أو لشخٍص هو َمْوضُع تقديٍس 
أو متجيد أو تبجيل أو احرتام 
لدى أيِّ طائفٍة دينية، إذ يدخل 
التهجم على الرموز الدينية يف 
فيقصد  اجلرائم،  هذه  نطاق 
منهـــــا التحقيــــر واحلــــط من 
القيمة الدينية جملموعة بشرية 

جريمة وأثر

آثار اجلرائم اليت متس الشعور الديين
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الفعل لدى  بقصد إحداث ردِّ 
اجملموعــــة  أو  الطائفـــــة  تلك 
الدينية مهما كـــــان حجمها 
ودورها، وردُّ الفعل يؤدي حتما 
اىل تصرفات سلبية تندفع هلا 
اجملمعات الدينيـــة انتقامــــُا أو 
اليت  اجلهات  تلك  من  تشفيًا 
متــــــارس اإلهانـــــة الدينية أو 

التحقري الطائفي واملذهيب. 
ومــــن اجلديــــــر بالذكـــــِر أنَّ 
جلرميــــــة  العقـــــابي  النَّــــص 
مل  الدينية  باملشاعر  املساس 
الراهن،  الوقت  وليدة  تكن 
بعيد،  زمن  إىل  ترجع  وإمنا 
املتحدة  األمم  اعرتفت  فقد 
أو  الديانــــــة  ُحــــرية  بأهميـــة 
العاملي  اإلعـــالن  يف  املعتقـــد 
حلقوق اإلنسان لسنة 1948، 
منه   )18( املادة  تنص  إذ 
َحقٌّ  إنساٍن  ))لُكلِّ  أن  على 
والوجدان  الفكر  ُحرّيِة  يف 

ُحّريته  ذلك  وَيشمُل  والدين، 
يف أن َيدين بديٍن ما، وحريته 
معتقٍد  أو  ديٍن  أيِّ  اعتناق  يف 

يتاره((.
هذه  إنَّ  القـــــوُل:  ومُيكـــــن 
التأثرِي  ِنَتاُج  هي  النُّصوص 
حقوق  يف  العامل  لثورة  امُلهمِّ 
التـــــــي  وحريـــــــاته  اإلنســـــان 
تضميـن  على  الدول  ألزمت 
الدولية  الشرعية  مبادئ 
والسياسية  املدنية  للحقوق 
عام  ُأقرت  اليت  واالقتصادية 
1966، واملواثيــــــــق والعهـــــــود 
الدوليـــــة اليت أكــــــدت على 
واحلريات،  احلقوق  ضمانات 
أن  الطبيعي  ولذا كــــان من 
ُمقّدرة  عقوبة  هنــــاك  تكون 
ملن يقوم بانتهـــــاك املشاعـــــر 
ألفـــــــراد  والعقائديـــة  الدينية 

طائفة أو دين أو معتقد.
ومِمــــــّا ال يفـــــى أن هِلــــــــذا 

النــــوع من اجلـــــرائم مجلــــًة 
من اآلثار، منهــــا: أن هـــــذه 
حقيقتها  يف  هـــــي  اجلرائم 
بتلك  استهانٌة  أو  استخفاٌف 
الشعائر أو املعتقدات، َمهما 
ممارسِتها،  طريقَة  كانت 
تالعبًا  كونها  عن  فضاًل 
مبشاعر وأفكــــار أنصـــــار 
يؤدي  مما  املعتقدات،  هذه 
قبلهم،  من  أفعال  ردود  إىل 
إىل  األمر  يتطور  وقد 
كما  وثورات،  تظاهرات 
النوع  هذا  يساعد  قد 
تقسيم  على  اجلرائم  من 
وِملل،  طوائف  إىل  اجملتمع 
تؤدي  قد  أنها  عن  فضاًل 
تشكيك  أو  إضعاِف  إىل 
األفراد  اعتقاِد  مدى  يف 

بشعاِئرهم ومعتقداِتهم.
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اإلجرام  مكافحة  قسم 
من  األشرف  النجف  يف 
تناط  حيث  األقسام  أهم 
يف  والتحقيق  املتابعة  به 
ختص  اليت  اجلرائم  أغلب 
)السـرقات(  املواطن  أمن 
املسلح(  و)السطو  بأنواعها 

الغامضة(  القتل  و)حاالت 
و)اخلطف والتسليب( و)سرقة 
السيارات( حيث تقوم املديرية 
متابعة  منتسبيها  خالل  من 

أرباب السوابق.
  كما يقوم قسم املكافحة 
مبنع اجلرمية من خالل تطوير 

وتبادل  اإلستخباري  اجلهد 
املعلومات والتعاون املستمر مع 
الدوائر األمنية األخرى وتبادل 
بني  العالقة  لتعزيز  املعلومات 
روح  زرع  خالل  من  أفرادها 
واالستفادة  املواطن  مع  الثقة 
تقدم  اليت  املعلومات  من 

خالل زيارتنا لمديرية مكافحة إجرام النجف األشرف 
الدائرة،  مدير  الفتالوي  جابر  محمد  بالعميد  إلتقينا 

حيث استهل كالمه بالقول:  

مع المسؤول
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وعند  األخرى  املديريات  إىل 
انتقال  يكون  حادث  حصول 
املمكنة  بالسـرعة  الدوريات 
كما  احلادث،  مل  إىل 
أساليبًا  القسم  هذا  ميتلك 
جديدة للتحقيق غري األساليب 
وانتهاك  تعذيب  يف  السابقة 

حقوق اإلنسان.
مسؤولية  بقواطع  وترتبط  
النجف  إجرام  مكافحة 
األشرف عدة شعب موزعة على 
املافظة  ونواحي  األقضية 
وهي  املسؤولية  قاطع  ضمن 
التابعة  القوانني  ضمن  تعمل 

لوزارة الداخلية.
� ما هي أسس تعاملكم مع 

منتسيب املديرية؟
قسم  يف  العمل  يتم  أواًل: 
مبدأ  على  اإلجرام  مكافحة 
يتم  حيث  والعقاب  الثواب 
املتميزين  املنتسبني  تكريم 
إليهم  املناطة  الواجبات  بأداء 
ومعاقبة وردع املسيئني منهم،.

ضباط  حث  يتم  وثانيًا: 
إىل  التابعة  املكافحة  شعب 
ومبتابعة  املديرية  هذه  مقر 
عقد  يف  قبلنا  من  شخصية 
للمنتسبني  تثقيفية   ندوات 
اجليد  الظهور  على  وحثهم 
هلذه املديرية من كونها على 

وحثهم  املواطنني،  مع  متاس 
على احرتام املواطنني مبعايري 
حقوق اإلنسان وتكون هناك 
وجهاء  مع  مستمرة  لقاءات 
وذلك  واملختارين  املنطقة 
الدوائر  باقي  مع  بالتنسيق  
زرع  منها هو  واهلدف  األمنية 

الثقة بني اجلميع.

العتبة  تعاون  مقدار  ما   �
العلوية مع مديريتكم؟ 

املقدسة  العلوية  للعتبة   �
وقد  وحيوي،  كبرٌي  دوٌر 
خالل  من  الدور  هذا  اتضح 
التثقيفية  اللقاءات  عقد 
وباستمرار  املنتسبني  لكافة 
بروح  االلتزام  املنتسب  وحث 
الشجاعة والثبات يف مواجهة 
التحديات وضرب يد كل من 
تسول له نفسه العبث يف هذه 
املدينة املقدسة، وذلك بتوعية 
األمور  على  املديرية  منتسيب 

الشرعية.

ظل  يف  دوركم  هو  ما   �
مير  اليت  احلالية  الظروف 

بها البلد؟ 
القطعات  مسانده  يتم   �
يف  املشاركة  العسكرية 
العمليات يف ساحات املعارك 
من خالل التبع بالدم وتامني 
ومساعدة  لعوائلهم  احلماية 

كل من يتاج العون.
كلمة اخلتام 

كافة  وباسم  بامسي    
مديرية  ومنتسيب  ضباط 
النجف  إجرام  مكافحة 
شكرنا  نقدم  األشرف 
األمني  السيد  إىل  وتقديرنا 
العام للعتبة العلوية املقدسة، 
وكافة أفراد حاية العتبة 
وشعبة  اإلعالم  وقسم 
التبليغ، ملا هلم من دور كبري 
القطعات  كافة  دعم  يف 
على  ملديريتنا  العسكرية 
من  آملني  اخلصوص  وجه 
يفظ  أن  وجل  عز  املوىل 
العراق ومافظاتنا املقدسة 
نعم  إنه  مكروه  كل  من 

املوىل ونعم النصري .

مديرية شرطة النجف 
األشرف وفتوى اجلهاد:
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السجني  حرية  تقييد  عن  ينتج 
تفاعالت نفسية تأخذ أشكاال 
متعددة، ُيعبِّ من خالهلا السجني 
عن وضعه النفسي، وترتجم ردود 
فعله عن طريق  شعــوره بالرفض 
االجتماعي له كسجني، فضاًل 
نفوس  يف  املتأصل  العنف  عن 
واحنـــــراف  السجنــــــاء،  بعــض 
أخالقــــــي عـــــادًة مـــــــا يكــــون 
اجلرائـــــم  ارتكـــــابهم  ســـــبب 
لذلك  ألجلها،  حوكموا  اليت 
اليوم  العقابية  السياسة  ترص 
السجني  بسلوك  االهتمام  على 
وإعطائه مكانة هامة يف برامج 
التأهيل املتبعة، وذلك عن طريق 

تلّقي قدر من التهذيب يعينه على 
ويراد  اإلجرامية،  الدوافع  مقاومة 
بالتهذيب تعديل القيم االجتماعية 
مع  ختتلف  ال  اليت  السوية  غري 
وإحالل  اجملتمع،  ومبادئ  قيم 
قيم مقبولة ملها، ويقتضي ذلك 
خلق اإلرادة لدى السجني الحرتام 
ذلك  ويعن  اجملتمع،  وقيم  مبادئ 
أن أغراض التهذيب ال تقتصر على 
تقويم السلوك الظاهري للسجني، 
إىل  لتصل  ذلك  تتجاوز  وإمنا 

نفسيته لتخلق لديه هذه اإلرادة.
ومن اجلدير بالذكر أن االهتمام 
مع  بدأ  للسجني  الدين  بالتهذيب 
بدأ  إذ  العقابية،  املؤسسات  نشأة 

التعليم على يد رجال الدين الذين 
كانوا يزورون املؤسسات العقابية 
ويبذلون قصارى جهدهم من أجل 
يقف  ومل  دينيًا،  السجني  تثقيف 
دوُر رجاِل الدين عند هذا احلد، بل 
ساهموا يف مال التنفيذ العقابي، 
على  املشرفة  اهليأُة  فأصبحت 
العقابية  املؤسسات  داخل  التنفيذ 
وإداريني  فنيني  خباَء  تضم  ال 
عددًا  أيضًا  تضم  ولكنها  فقط، 

من رجال الدين.
وقد ظهرت أهميُة التهذيِب الدين 
انعداَم  أّن  لوحظ  عندما  بوضوح 
ل  يشكِّ الدين  الوازِع  ضعَف  أو 
لبعض  بالنسبة  إجرامًيا  عاماًل 

السجن تأهيٌل وإصالح

تهذيب السجني 
يف شهر رمضان 

املبارك
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املكوم عليهم، ويكون للتهذيب 
الفضُل يف  الدينِّ يف هذا اجملال 
استئصاِل أحِد العوامِل اإلجرامية، 
على  عامٍة  بصفٍة  يساعد  كما 
وإعادة  عليهم  املكوم  إصالح 

اندماجهم يف اجملتمع.
غرُس  الدين  بالتهذيب  وُيقصُد 
السجني،  نفِس  يف  الدينية  القيِم 
حبيث تباشر تأثريها على معتقداته 
مما ينفره من ارتكاب اجلرمية، 
السجنَي  ُر  ُتذكِّ الدينية  فالقيُم 
بوجود اهلل تعاىل، وبقدرتِه اخلارقة 
وبأنه  تصور،  كلَّ  تفوُق  اليت 
كل  ويف  زمان،  كل  يف  موجود 
مكان، وأنه جيب على الناس أن 
بنواهيه،  وينتهوا  بأمره  يأمتروا 
يلَق  سوف  شأنه  جل  يعصِه  ومن 
غضبًا من اهلل يف الدنيا وعذابا يف 
اآلخرة، وال شكَّ أن هذا االعتقاد 
املكوم  نفس  من  متكن  إذا 
ودون  دونه  يول  فإنه  عليه 
على  حرصًا  اجلرمية  ارتكاب 

إرضاء اخلالق ورهبًة من عذابه.
رجاُل  التهذيِب  مهمُة  ويتوىل 
اإلدارُة  ُتعّيُنُهم  الذين  الديِن 
أن  وجَيُب  الغرض،  هلذا  العقابية 
الشروط  جبانب   - فيهم  َيتوافَر 
العامة- شرُط الكفاءة يف معاملة 
يف  والتأثرُي  وجذُبهم  السجناء، 
تدريبهم  يتم  أن  ويفضل  عقوهلم، 
النزالء،  مع  التعامل  كيفية  على 
يف  هلم  حسنة  قدوة  يكونوا  وأن 

أقواهلم وأفعاهلم.
التهذيب  أن  التجربة  أثبتت  وقد 
وتفسري  النفوس،  أبقى يف  الدين 
إىل  تقرًبا  يزداد  اإلنسان  أن  ذلك 
اهلل يف ساعات األزمات والشدائد، 
حياة  يف  كثرية  الساعات  وهذه 
قد  السجنَي  أنَّ  كما  السجناء، 
الدينية  الشعائر  أداء  يف  جيد 
الدينية،  األحاديث  إىل  واالستماع 
على  جيب  لذلك  نفسية،  راحًة 
موا  رجال الدين يف السجون أن ُينظِّ
للسجني  تتيح  مجاعية  مناقشات 
وبيان حكم  استفساراته،  عرض 
يواجهه  وما  أمور حياته  الدين يف 

يف  احلرية  ُتعّد  إذ  مشاكل،  من 
حق  من  الدينية  الشعائر  ممارسة 
السجناء، وتستعني اإلدارة العقابية 
على بث التهذيب الدين يف نفوس 

السجناء بعدة وسائل أهمها: 
واملناقشات  املاضرات  إلقاء   -
اجلماعية واإلجابة عن استفسارات 
يلتقي  أن  وميكن  السجناء، 
بأحد  انفراد  على  الدين  رجل 
وجده  أو  ذلك  طلب  إذا  السجناء 
مبادئ  شرح  أجل  من  ضروريًا، 
السجني،  إليه  ينتمي  الذي  الدين 
وبيان  بها،  التمسك  إىل  والدعوة 
على  واحلث  عنها  املنهي  الرذائل 
التهذيب  ولتحقيق  عنها،  الُبعد 
أن  جيب  السجناء  لدى  الدين 
الدين ذا كفاءة  الواعُظ  يكون 
عقول  أن ياطب  يستطيع  حبيث 
اإلدارة  فعلى  عليهم،  املكوم 
وعناية  اهتمام  بذل كل  العقابية 
هلذه  وإعداده  الواعظ  اختيار  يف 
املهمة التهذيبية، ولذا اشرتط فيه 
عدة شروط أهمها: أن يكون على 
دينه،  وأمور  بقواعد  تامة  دراية 
وأن يُلم بأهداف وأغراض املعاملة 
اليت  السجني  وبظروف  العقابية، 
دفعهم  يف  بعيد  حد  إىل  ساهمت 
اإلجرامي،  السلوك  ارتكاب  إىل 
الكايف  بالقدر  ُملًما  يكون  وأن 
وأن  االجتماع،  وعلم  النفس  بعلم 
يف  حسنة  وقدوة  مثال  يكون 

سلوكه.
والفروض  الشعائر  إقامة   -
يقع  التزامًا  ذلك  يعّد  إذ  الدينية، 
السجني  ألن  الدولة،  عاتق  على 
قبل دخول السجن كان من حقه 
والفروض،  الشعائر  هذه  أداء 
لذلك جيب عليها أن ُتهيئ أماكن 
للعبادة داخل املؤسسة، وعليها أن 
وضع  عند  السجني  ديانة  تراعي 
برامج التهذيب، وأن تلتزم احلياد 
بني األديان املختلفة، وأاّل تلجأ إىل 
إجبار السجني على اعتناق عقيدة 
ملبدأ  تطبيقا  وذلك  معينة،  دينية 
الشعائر  وممارسة  العقيدة  حرية 
املادة  يف  عليها  املنصوص  الدينية 

)18( من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان لسنة 1948.

  وبناًء على ما تقدم فإنَّ تربية 
القلب  ووقاية  الدين  الضمري 
اليت  والعلل  األمراض  من 
تصيبه، يعّد من أفضل العوامل 
من  اجملتمع  لوقاية  واألسباب 
اجلرمية واالحنراف، ومن اآلثار 

االجيابية هلذا املبدأ:
- أن يول دون وقوع اجلرمية، 
والقلب  املستيقظ  الضمري  ألن 
السليم ال يكون فيهما مكان 

للحقد واألنانية واحلسد.
اجلرائم،  إثبات  سهولة   -
عن  التكفري  مبدأ  على  بناء 
اقرتفت  حال  ففي  اجلرمية، 
املسلم  اعرتاف  فإن  سرًا، 
بارتكابه اجلرمية طواعية وإن 
االعرتاف  من  النتيجة  كانت 
ينال  فإنه  حياتهم،  فقدان 
العقاب يف الدنيا، مطهرا نفسه 

من اجلرمية يف اآلخرة. 
السبيل  هو  الدين  والتهذيب 
وتذكريه  السجني  وعظ  إىل 
رسم  ولكن  الدينية،  بالقيم 
للسجني  السوي  السلوك  مالمح 
ال يكتمل إال بتهذيبه أخالقيا، 
إذ أن تهذيب السجني كأسلوب 
فّعال تعتمده اإلدارة العقابية يف 
فقط  تقف  ال  السجني،  تأهيل 
التهذيب  يف  السجني  حق  عند 
التهذيب  إىل  متتد  بل  الدين 

األخالقي.
ويف الواقع العملي يسمح جلميع 
الدينية،  الشعائر  بإقامة  النزالء 
املسلمني  للنزالء  فبالنسبة 
الفرائض،  بتأدية  هلم  يسمح 
صالة  أو  اجلمعة  صالة  وتأدية 
يؤديهــــــا  مـــا  غالبــــًا  اجلماعة، 
املخصصة  األماكن  يف  النزالء 
اإلدارة  تستضيـــــــف  كما  هلا، 
دينية  دروس  دين إلعطاء  رجال 
رمضان،  شهر  ويف  كل مجعة 
إذ يكون يف ذلك فائدة أكب.
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ورد عن أمري املؤمنني  أنه قال: )العقول أئمة 
مستدرك  القلوب...(  أئمة  واألفكار  األفكار 
اللؤلؤة  هذه  من  يستفاد  ص207،  ج11،  الوسائل: 
العلوية املباركة أن األفكار ُتثمر مشاعَر خمتلفة 
البغض ومنه ميكن  أو  القلوب حنو احلب  وتوجه 
وتلونها  اليت تصنع حياتنا  أن أفكارنا هي  القول 
جتعل  أو  املشرقة  الزاهية  والطموح  األمل  بألوان 
منها لوحة سوداء قامتة مظلمة، فيسود االنسجام 

والسلم األهلي واخلري والب حياة الناس، أو تسود 
حياة الناس البغضاء واحلرب وسفك الدماء.

فمن أفكارنا: ما يرشح من دعوة القرآن لنشر ثقافة 
قبول اآلخر، وبسط املبة بني الناس، قال تعاىل: 
َقاُلَوْا  الَِّذيَن  آَمُنوْا  لِّلَِّذيَن  َودًَّة  مَّ َأْقَرَبُهْم  Rَوَلَتِجَدنَّ 
َوَأنَُّهْم  َوُرْهَبانًا  يِسنَي  ِمْنُهْم ِقسِّ ِبَأنَّ  َذِلَك  َنَصاَرى  ِإنَّا 
دعاء  من  يظهر  وما  املائدة82،   Qَيْسَتْكِبُوَن  اَل 
أئمتناB: )َالّلـُهمَّ َاْغِن ُكلَّ َفقري، َالّلـُهمَّ َاْشِبْع ُكلَّ 

أماٌن ألهل األرض

كار
ألف

ة ا
ئم

ل أ
قو

الع
ب..

ـلو
قــ

ة ال
ئم

ر أ
ــا

ك
ألف
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جاِئع، َالّلـُهمَّ اْكُس ُكلَّ ُعْريان، َالّلـُهمَّ اْقِض َدْيَن 
فهو  َمْكُروب(،  ُكلِّ  َعْن  ْج  َفرِّ َالّلـُهمَّ  َمدين،  ُكلِّ 

دعاٌء لكلِّ الَبَشر، وليس للمسلمني فقط.
صفوِف  بني  البغضاِء  َنشُر  أعدائنا:  أفكار  ومن   
َفرْق  مبدأهم  ألن  عامة  الناس  بني  )بل  املسلمني 
َنارًا  َأْوَقُدوْا  Rُكلََّما  احلروب،  نار  وإيقاُد  َتُسْد(، 
الصراع من  لالستفادة  منهم  سعيًا   Qلِّْلَحْرِب 

اَل  َواهلل  َفَسادًا  اأَلْرِض  يِف  َوَيْسَعْوَن  اهلُل  Rَأْطَفَأَها 
السالم  هو  اهلل  ألن  املائدة:64،   Qاملُْفِسِديَن ُيِبُّ 
وال يرضى أن يسود األرض ومن عليها إال السالم 
واألمان، لتتسع الفرصة للعقول الناضجة أن تتحاور 

وتتقارب وتستظل تت ظالل العقول.
السالم  عمليَة   F األكرُم  النيبُّ  ترجم  وقد 
خلوُّ  ذلك  من  األبلغ  بل  وأقواله،  أفعاله  بكل 
والكراهيِة  البغِض  من  املبارك  الطاهر  قلبِه 
كانوا  الذين  املشركني،  ألعدائه  حتى 
دعائه  يف  ذلك  وظهر  لقتله،  الُفَرص  يتحينون 
املباركتني  يديه  يرفع  كان  املباركحينما 
يعلمون(،  ال  فإنهم  قومي  اهد  )اللهم  هلم:  للدعاء 
،F له  خصومِتهم  يف  العذَر  للمشركني   يلتمس 

ألنهم ال يعلمون! ويطلب هلم الرحة من اهلل تعاىل 

وإن مل يستحقوا شيئا!
حاضرًة  والرأفَة  الرحَة  هذه  جتُد  وهكذا 
باالمتداد الرسالي للنيب F، وخلفائه وأوصيائه، 
 A فهذا أمري املؤمنني ،F وهم أهل بيت النيب
)فال   - مصر  على  عامله  األشرت-  مالك  يوصي 
مما  ذلك  فإن  حراٍم،  دٍم  بسفك  سلطانك  ُتقوَِّينَّ 
لك  عذر  وال  وينقله،  يزيله  بل  ويوهنه  يضعفه 
البالغة:  نهج  العمد(  قتل  وال عندي يف  اهلل  عند 
 :A لولده احلسن   A وصيته  ويف  ج3ص108، 
فرْيِن(  الظَّ أحلى  فإنَُّه  بالفضِل  عدوِّك  على  )وُخْذ 

نهج البالغة: ج3ص54.
يف  اليوم   ما جتده   متامًا  الَعكِس  على  لكْن 
ُخلق  عن  البعد  كل  والبعيد  املقابل،  املعسكر 
وآداب النيب F وأهل البيت B، والذين يّدعون 
إذ متيز  وأصحاُب اخلالفِة،  التوحيد،  رعاُة  أنَّهم 
وذحبهم   ، حقٍّ بغري  الناس  بقتل  باإلفراط  هؤالء 
وحرقهم، وسحِل ُجثثهم يف األسواق، وتعليِق اجُلثث 
على اجلسور، ومَسِل العيون، وقطِع األلسِن، Rَمَثُل 
ِميِع َهْل  اْلَفِريَقنْيِ َكاأَلْعَمى َواأَلَصمِّ َواْلَبِصرِي َوالسَّ

ُروَنQ هود:24 َيْسَتِوَياِن َمَثاًل َأَفاَل َتَذكَّ
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أحياٌء عند ربهم

 أكتب عن شهر رمضان وماذا عساي أن أكتب؟ ويف هذا الشهر عروُج روِح سيِد املوحدين بعد 
رسول اهلل F اىل بارئها، وماذا أكتب عن سيد األوصياء والعارفني وقد قال فيه ويف أهل بيته رب 
العزة جل وعال: Rِإنَّ اأْلَْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًاQ اإلنسان:5، وقد قال فيه 
أبو القاسم ممد F: )من أراد أن ينظر إىل إسرافيل يف هيبته، وإىل ميكائيل يف رتبته، وإىل 
جبائيل يف جاللته، وإىل آدم يف علمه، وإىل نوح يف خشيته، وإىل إبراهيم يف ِخّلته، وإىل يعقوب يف 
حزنه، وإىل يوسف يف مجاله، وإىل موسى يف مناجاته، وإىل أيوب يف صبه، وإىل ييى يف زهده، 
وإىل عيسى يف عبادته، وإىل يونس يف ورعه، وإىل ممد يف حبه وُخُلقه فلينظر إىل علي، فإنه فيه 
تسعني خصلة من خصال األنبياء مجعها اهلل فيه ومل جيمعها يف أحد غريه( ينابيع املودة للقندوزي: 
ج2ص307، وقال عنه جبائيل A حينما سأله رسول اهلل F عن علي A فقال F: يا أخي جبائيل 
هل تعرفه أهل السماء؟ فقال جبائيل: يا ممد والذي بعثك باحلق نبيًا إن أهل السموات ألشّد 
معرفة له من أهل األرض، ما كّب تكبرية يف غزوة إال كّبنا معه، وال حل حلة إال حلنا معه، 
وال ضرب ضربة بالسيف إال ضربنا معه( مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب: ج2ص74، وقال هو 
واصفًا نفسه الشريفة: )أنا من أحد كالضوء من الضوء( امللل والنحل: ج1ص189، ويف كالم آخر 
له عن نفسه الزكية: )وإني من قوم التأخذهم يف اهلل لومة الئم سيماهم سيماء الصّديقني ُعّمار 

الليل ومنار النهار( ينابيع املودة: ج1ص211.
  وقال اإلمام الشافعي فيه:

ـمُد نارا ُمؤصــده قيـل لي قل يف علي مدحــا  ���  ذكره ُيِ
قلت ال ُأقدم يف مدح امرئ ���  ضَل ذو اللب إىل أن عــــبده
والنيب املصطفى قـال لــــــنا ���  ليلة املعراج َلــمـا أصــــــــعده
وضـع اهلل بظهري يـــــــــــــده  ���  فأحس القلب أن قد بـــرده
وعلي واضـع أقـــــــــــــــــدامه  ���  يف مـــــل وضـع اهلل يــــــده

وشاءت  عليا،  فكان  منوذجه  يقدم  أن  احلق  شاء  العاليلي:  اهلل  عبد  األزهري  الشيخ  فيه  وقال 
اإلنسانية العليا أن تعرتض متألقة يف أفق األحياء فكانت عليا.

النصارى فقد خلص شاعرهم توفيق جرداق - شقيق املفكر جورج - آمال اإلنسانية اليت  وأما 
علقتها على إمامها بقوله:

كّلما بي عارُض اخلطب أمّل ���  وصماني من َعَنا الدهر َأمل
رحت أشكـــــــو ِلَعليٍّ عّلـــــــيت ���  وعليٌّ ملجٌأٌ من كـــــــــل هم
فهو للظامل رعٌد قاصــــــــــــــف  ��� وهو للمظلوم فينا معتــــــــصم
وهو للعدل حًى قد صـــــــــانه ��� ُخُلق فذ وسيٌف وقلـــــــــــــــــــــم

ورغم أنه الضوء وأنه املنار فإن قومًا أعمى الشيطان بصائرهم فأبغضوه ومنهم أشقى اآلِخرين الذين 
كسر قلوبنا وقلوب املؤمنني بضربه رأس إمامنا حتى نعاه جبيل مناديًا بني أطباق السماء: تهدمت 
واهلل أركان اهلدى، وانفصمت واهلل العروة الوثقى، فسالم عليك سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت 

ويوم تبعث حيا، وجعلنا اهلل تعاىل من مبيك والثابتني على واليتك ونهجك القويم.

أنا من أمحد كالضوء من الضوء ....

28

1هـ
43

ك 6
بار

ن امل
ضا

رم
هر 

لش
 )1

د )
عد

ال

هاني عبد الرضا



  كانت القاهرة عاصمة مصر أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان، يقال: عند غروب أول يوم 
إليه،  من رمضان عام 865 هـ أراد السلطان اململوكي خشقدم أن جيرب مدفًعا جديًدا وصل 
املدفع  إطالق  تعمد  السلطان  أن  الناس  ظن  بالضبط،  املغرب  وقت  املدفع  إطالق  صادف  وقد 
لتنبيه الصائمني إىل أن موعد اإلفطار قد حان، فخرجت مجوع األهالي إىل مقر احلكم تشكر 
السلطان على هذه البدعة احلسنة اليت استحدثها، وعندما رأى السلطان سرورهم قرر املضي يف 

إطالق املدفع كل يوم إيذاًنا باإلفطار ثم أضاف بعد ذلك مدفعي السحور واإلمساك.
وهناك رواية تفيد بأن ظهور املدفع جاء عن طريق الصدفة، فلم تكن هناك نية مبيتة الستخدامه 
هلذا الغرض على اإلطالق، حيث كان بعض اجلنود يف عهد اخلديوي إمساعيل يقومون بتنظيف 
أحد املدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت يف مساء القاهرة، وصادف أن كان ذلك وقت أذان املغرب 
يف أحد أيام رمضان، فظن الناس أن احلكومة اتبعت تقليًدا جديًدا لإلعالن عن موعد اإلفطار، 
وصاروا يتحدثون بذلك، وقد علمت احلاّجة )فاطمة ابنة اخلديوي إمساعيل( مبا حدث، فأعجبتها 
الفكرة، وأصدرت بيانًا يفيد باستخدام هذا املدفع عند اإلفطار واإلمساك وفى األعياد الرمسية.

أوراقٌ صغيرٌة
مدفع رمضان صدفة فصار عرفًا لإلفطار

املوُت، جعل  به  َنَزَل  ملَّا  امللك بن مروان(  أنَّ )عبد  َكى    ُيْ
غرفتِه  بنوافَذ  فأَمَر  الَنَفُس،  عليِه  وَيضيُق  الَكْرُب،  يتغشاُه 
َفُفّتحت، فالتفَت فرأى َغّسااًل فقريًا يف دكانِه، َفَبكى َعْبُد 

املَِلِك ثمَّ َقاَل:
َيا ليتن ُكنُت َغّسااًل!! َيا ليتن ُكنُت جّنارًا!! َيا ليتن ُكنُت 
َهَلَك.. ثمَّ  شيئًا،  املؤمننَي  أمِر  ِمن  آِل  مل  ليتن  َيا   ّحااًل!! 

ا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا  ِْرِمنَي ُمْشِفِقنَي مِمَّ Rَوُوِضَع اْلِكَتاُب َفرَتَى اجمْلُ
َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َواَل َكِبرَيًة ِإالَّ َأْحَصاَها 
َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحدًاQ الكهف:49.

 حســــــرات الظاملني..

َدخَل شاعٌر على َرُجٍل َبِيٍل فْامَتَقَع )تغرّي لوُنُه( َوْجُه الَبخيِل، َوظهَر عليِه الَقَلُق واالْضِطراُب، ألنَّ الشاعَر 
أذا أَكَل ِمن َطعامِه الَرديء فإّنه َسَيْهُجوُه، َغرْيَ أنَّ الشاعَر انتَبَه إىل َما أَصاَب الرَّجُل َفرَتّفَق حِبالِه ومل 

َيْأُكْل ِمن َطعاِمِه َوَمَضى عنُه َوهَو يقُوُل:
َتَغرّيَ إْذ َدَخلُت عليِه حّتى َفَطْنُت ��� َفُقلـــُت يف َعـــــــــــــْرِض امَلقاِل
ــُْهُه ِمْثَل اهِلالِل َعليَّ الْيوَم َنْذٌر ِمن ِصــــــــــــــــــياٍم ��� َفأشـــــرَق وجـــ

من األهداف املهمة اليت رمى إليها الصوم تقوية اجلانب اإلرادي لدى اإلنسان، فأراد اهلل تعاىل من خالل الصيام 
أن تكون قوة اإلرادة يف اإلنسان هي القوة احلاكمة واملسيطرة على كل القوى والنزعات والشهوات النفسية، 
وما إن تقوى هذه اإلرادة يف قرارات اإلنسان وتركاته وسكناته فإنك جتد هذا اإلنسان يرتفع إىل مقامات 
ودرجات تؤهله أن يكون فاتًا، منتصرًا يف كل شؤونه وقراراته، ومن تلك االنتصارات والفتوحات اليت ميكن 
أن تققها تلك اإلرادة اإلنسانية - بعد استقوائها وتهذيبها بالصوم - انتصار اإلنسان على عادة التدخني، فاإلرادة 
اليت تقق االنتصار على التدخني )16( ساعة تقريبًا لثالثني يومًا فهي قادرة على تقيق النصر يف غريها من 
األيام واألوقات - بعد التوكل واإلميان باهلل وأنه مغري األحوال -، وبالتأكيد سيحدث االنقالُب على التدخني، 

ويكون النصُر حليَف اإلرادة الرمضانية.
  ولتكن واحدة من الثمرات اليت يقطفها اإلنسان يف هذا الشهر املبارك هي االنتصار على )التدخني(.

البخالء والصوم..

29الصوم وفرصة اإلقالع عن التدخني
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استفتاءات

نرجو التفضل من قبل مساحتكم لإلجابة على األسئلة التالية :

السؤال: هل يجوز اإلفطار في حال الضعف المفرط؟ 
الجواب: ال يكفي الضعف يف جواز اإلفطار ولو كان مفرطًا إال أن يكون حرجًا فيجوز 
الالزم  العمل  عن  العجز  إىل  الضعف  أدى  إذا  وكذا  ذلك،  بعد  القضاء  وجيب  اإلفطار، 
للمعاش، مع عدم التمكن من غريه، أو كان العامل حبيث ال يتمكن من االستمرار على 
الصوم لغلبة العطش واألحوط لزوما فيهم االقتصار يف األكل والشرب على مقدار الضرورة 

واإلمساك عن الزائد.

الحر،  في  يدوية شاقة  أعماال  يعملون  الذين  العمال  رأي سماحتكم حول  هو  ما  السؤال:    
ورمضان قد أقبل إلينا هل يجوز إفطارهم أم ال يجوز؟ وإن كان الجواز هل من الممكن إصدار 
الدخل  ناحية  من  فقيرة  فئة  العاملة هي  الفئة  أغلب  لكون  الجميع،  ليعلم  بذلك  تنشر  فتوى 
وناحية العلم... حيث إن الصيام في هذا الجو الحار مع مزاولة أعمال شاقة قد يؤدي إلى اإلغماء؟   
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الجواب: من مينعه )الصوم( من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له 
ضعفًا ال يطيق معه العمل، أو يعرضه لعطش ال يطيق معه اإلمساك عن شرب 

املاء أو لغري ذلك.
ففي هذه احلالة إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقف عنه مع االعتماد 
يف رزقه يف أيام التوقف على مال موفر أو َدين أو حنو ذلك وجب عليه الصيام 
وإال سقط عنه وجوبه، ولكن األحوط وجوبًا ـ يف هذه الصورة ـ أن يقتصر 
يف األكل والشرب على احلد األدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به احلرج 
واملشقة عن نفسه، وجيب عليه أن يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك إن 

تيسر له.
السؤال: من كان دائمًا في حال السفر بمقتضى مهنته فما حكم صومه، ومن 

هو كثير السفر؟  
  الجواب: إذا كان كثري السفر فيصوم ويتم صالته يف كل أسفاره وتتحقق 
كثرة السفر يف حق من يتكرر منه السفر خارجًا لكونه مقدمة ملهنته، أو 
لغرض آخر إذا كان يسافر يف كل شهر ما ال يقل عن عشر مرات من عشرة 
أيام منه ، أو يكون يف حال السفر فيما ال يقل عن عشرة أيام يف الشهر ولو 
بسفرين أو ثالثة ، مع العزم على االستمرار على هذا املنوال مدة ستة أشهر 
مثاًل من سنة واحدة، أو مدة ثالثة أشهر من سنتني فما زاد فيتم يف أسفاره 
مجيعا ويصوم ولكن خالل األسبوعني األولني من بداية أسفاره األحوط له 
اجلمع بني القصر واإلمتام والصوم والقضاء، وأما إذا كان يسافر يف كل 
شهر أربع مرات مثاًل أو يكون مسافرًا يف سبعة أيام منه فما دون فحكمه 
القصر، ولو كان يسافر مثان مرات يف الشهر الواحد، أو يكون مسافرًا يف 

مثانية أيام منه أو تسعة ـ فاألحوط لزومًا ـ أن جيمع بني القصر والتمام.
السؤال: هل يسمح للصائم بقراءة القرآن الكريم إذا كان ممن يخطا في قراءته؟ 
الجواب: ال باس بذلك مع عدم قصد احلكاية )أي: أن القارئ يقرأ القرآن 

كقراءة جبائيل على رسول اهللF عن القرآن املنزل فيما يطأ فيه.
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