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افتتاحية العدد
فرصة مضاعفة
ِ
املبارك قو ُل ُه :F
رمضان
األكرم  Fمبناسب ِة ُحضو ِر شه ِر
النيب
َو َر َد يف خطب ِة
َ
ِّ
ِ
اس َّإن ُه َق ْد أق َب َل ُ
األيام ،وليال ِي ِه أفض ُل
ِبالبكةِ ،.....أ ّيا ُم ُه أفض ُل
ُّ
إليكم َش ْه ُر اهلل َ
(أيها ال ّن ُ
ِ
اعا ُت ُه أفض ُل الساعات )...أمالي الشيخ الصدوق :ص.153
وس َ
اللياليَ ،
ِّ
ِنا ،أن َي َّ
واحد م َّ
ْ
ِ
أعمال ُتق ّر ُب ُه من
األوقات املبارك َة يف
ستغل هذ ِه
لكل
إذن هي فرص ٌة
ٍ
ٍ
ممل
اهلل،
ُ
ري على ُ ْ
وتزيد من رصيد حسنا ِت ِه وأعما ِل ِه الصاحل ِة يو َم القيامةِِ ،لَا لذلك من تأث ٍ
الثوابُ ،خصوص ًا
واكتساب
لتصحيح املسا ِر
كريم
رب
حيا ِتهِ ،فهي فرص ٌة كرمي ٌة من
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍّ
إذا أضفنا ِلَا َس َب َق قو َل ُه َت َعاىلR :إِ َّن ْ َ
الس ِّـي َئ ِ
ال َس َن ِ
اتQهود ،114:فهذا معنا ُه أن
ات ُي ْذ ِه ْ َ
ب َّ
أسرع أل ّنها باجتاهني:
الصالح تكون بشك ٍل
الزياد َة باجتا ِه َّ
ٍ
األولِ :زيادة َع َد ِد ا َ
السيئات.
حل َسنات ِ ُمقابل َع َد ِد ِّ
.
السيئات يف ِ
ِ
ألن احلسن َة ُت ِ
ذه ُب السيئ َة.
الثانيُ :نقصان
نفسها َّ
فما أكر َم هذا َّ
عب عن كرم ِه سبحانه،
الشه ِر امل َن ِ
سوب إىل اهللِ تعاىل ،فهو شه ُر اهللِ املُ ُِّ
تشهد يف ِّ
كل آنائ ِه على الربك ِة واخلري.
أن أجوا َء هذا الشه ِر
واملالح ُظ َّ
ُ
َ
ِ
ضاعفة،
الكتساب
الربك ُة والفرص ُة
لرج ِل
ِ
اخلريات هي فرص ٌة ُم َ
ِ
أما بالنسبة ُ
األمن فهذه .
أن َّ
أمان َيدف ُع عن َبلَد ِه ألوان ًا من األخطا ِر اليت
وذلك ّ
كل فر ٍد منهم يف موقع ِه هو صما ُم ٍ
ني يف َّ
إبليس وجنو َد ُه ـ كما يف ا َ
حلديث ـ
الثغ ِر الذي يلي
عد من املرابط َ
َت ِد ُق بهِ ،فهو بذلك ُي ُّ
َ
ِلَا َنرا ُه من املُ
خططات الشيطاني ِة اليت ُت ُ
ِ
ِ
للفتك بهذا ِ
وإزهاق
العظيم
البلد
اك باخلفا ِء
ِ
ِ
أرواح أبنائ ِه الطيبني.
فقد َور َد يف ا َ
وحاي ِة أبنا ِء َّ
ِ
وثواب املرابط ِة و َب ِ
األمن ِ
الشريف
حلديث
سط
ثواب عظي ٌم ْ
الش ِ
عب ٌ
ِ
ُ
.
صلّى َشهراً ال
عنه َ ( :Fم ْن َرا َب َط َي ْو َم ًا َوليل َة يف سبي ِل اهللِ َتعاىل
َ
صا َم َش ْهراً َو َ
كان ك َم ْن َ
ُ
ني
ات يف سبي ِل اهللِ آج َر ُه اهلل َح ّتى َيك ُم ب َ
صالت ِه إال حلِاجةٍَ ،و َم ْن َم َ
َيفط ُر َوال َي ْنفت ُل َعن َ
أه ِل َّ
اجلن ِة وال ّنار) جامع أحاديث الشيعة :ج3ص.26
ِ
أوقات هذا الشهر
األمن عظيم ٌة ،إذ ُيك ُن ُه أن َيستغ َل
أن ُفرص َة َر ُج ِل
ومِن هذا وذاك َنفه ُم َّ
ِ
مؤمن يف هذ ِه احلياة ،فاملُرابط ُة
مكن أن َيعملها
الفضيل بأفضل
ٌ
ِ
األعمال اليت من املُ ِ
ُّ
ُّ
وكل ساع ٍة َيقض ِيها يف
متر علي ِه
أعمال العبا ِد إطالق ًا،
جلها ُد هي أفض ُل
ِ
وا ِ
فكل َدقيق ٍة ُّ
ُ
تتضاعف أضعاف ًا مضاعف ًة بربك ِة هذا الشه ِر الكريم ،لذا
الواجب هي عباد ٌة عظيم ٌة
ِ
ُ
ك ٌّل ِم ّنا مِقدا َر النعم ِة اليت أنع َم اهلل بها عليهَ ،و ْل ُ
َفْل َيع ِرف ُ
الواجب على
يشك ْر َها بأدا ِء
ِ
وجهٍ.
أكم ِل ْ .

رئيس التحرير
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أفضل األعمال يف شهر رمضان..
ســـــأل أميــــــ ُر املؤمنيـــــــن A
َ
رســـــول اهلل  : Fمـــــــا أفضــل

1436هـ
لشهررمضان
اهلل)لشهر
(بسم ()1
العددالعدد
املبارك 1436هـ
شعبان املعظم

األعمــــــال يف هـــذا الشهـــــر؟
فقــــال ( :Fيـــــــا أبــــــَا ا َ
ـــن
حل َس ِ
األعمال يف هذا ّ
َ
الشه ِر
أفض ُل
ِ
ارم اهللِ عز وجل)
ال َو َر ُع عن َ َ
م ِ
ميزان احلكمة :ج.2
ُ
الكريم
آداب الشه ِر
احلديث عن ِ
ِ
خاص ٌ
وذوق
وأخالقيا ِت ِه له طعم ٌ

املؤمن ُم ٌ
تشوق
ألن
ممي ٌز ،وذلك َّ
َ
ِ
املبارك
التشوق هلذا الشه ِر
أشد
َّ
ِ
وخلريات ِه وموائدهِ ،فهو ُي ُ
اول
أن ُيل َِّم بكل صغري ٍة وكبري ٍة عن
وأن ُي َ
هذا الشه ِر العظيمْ ،
يط
ِّ
برنامج أو طريق ٍة
بكل كلم ٍة أو
ٍ
يتكامل بها فيهْ ،
وأن حيص َل على
ستويات َّ
ِ
الطاعة والتقوى
أعلى ُم
ألن الفرص َة -بل
َم َع اهللِ تعاىلَّ ،
ِعت يف
ص الكبرية -اليت ُأود ْ
ال ُف َر َ
جيدها يف
شهر رمضان املُبارك لن ْ

واأليامَ ،ل ِ
ك ْن:
غري ِه من األشه ِر
ِ
ني واملُ ِ
ؤمنات
كثرياً من املؤمن َ
كم ًا
صوص ًا املوظفني َ -ي َ
 َو ُخ َدون َّ
ها ِئ ً
ال من األدعية واألعمال يف
ُ
كمفاتيح
اخلاص ِة بذلك
ُب
الكت ِ
ّ
ِ
جلنــــان وغيـــــ ِرها ،ال َيستطيع ُون
ا ِ
نفس
اإلتيان بها لكثرتِها ،ويف ِ
َ
ِ
اهلدف
حتقيق
الوقت هم يريدون
املطلوب والغاي َة الشريف َة من
رمضان املبارك،
تشريع شه ِر
ِ
ِ
ٌ
لتحقيق
وجد طريق خمتص ٌر
فهل ُي ُ
ِ
املطلوب؟
رسول اهلل F
تأتي اإلجاب ُة من
ِ
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املبارك 1436هـ
لشهررمضان
اهلل)لشهر
(بسم ()1
العددالعدد
شعبان املعظم

أن ذلك
وبكلم ٍة واحد ٍة جامع ٍة َّ
ما ِر ِم
الطريق :هو ال َو َر ُع َع ْن َ َ
َ
إدراك
اهللِ! أيَ :م ْن مل يستط ْع
تلك األعمال الكثرية فيكفي ِه
ال َو َر ُع عن ِّ
كل ُ
املرمات يف شه ِر
رمضان املُبا َرك ،وألج ِل االستفاد ِة
َ
ِ
احلديث املُبارك دعونا
التا ّم ِة من
نتعرف على معنى ال َو َرع.
يكون
فما هو الور ُع إذن؟ وكيف
ُ
ذلك الور ُع بدي ً
ال عن ذلك الكم
من األعمال؟
ُّ
كف
عر ُف الور ُع بأنه
اجلوابُ :ي َّ
النفس عن املَعاصي ُ
وامل ّرمات،
ِ
َ
رائـــــــض
واإلتيــــــــان بكافـــــ ِة الف
ُ
ِ
ِ
نفس معنى
والواجبات ،وال َو َر ُع هو ُ
التقوى ،وقد ّ
القران عليها يف
أك َد
ُ
مواضع كثري ٍة ما مل ُي ِ
ؤك ْد على
ُ
ريها ،وهي اليت أ َرا َدها اهلل غاي ًة
غِ
شريع شه ِر رمضان،
َ
وه َدف ًا من َت ِ
ين آ َم ُنوْا
قال تعاىلَ R :يا َأ ُّي َها َّال ِذ َ
الص َيا ُم َ
ِب َعلَ ْي ُ
ُ
ك َما
ك ُم
كت َ
ِّ
ين مِن َق ْبل ُ
ُ
ِك ْم
ِب َعلَى َّال ِذ َ
كت َ
َل َعلَّ ُ
ونQالبقرة ،183:بل
ك ْم َت َّت ُق َ
جعل اهلل التقوى خري ما يتقرب
العبد به إىل اهلل عز وجل ،قال
ُ
ي َّ
الزا ِد
تعاىلَ R :و َت َز َّو ُدوْا َف ِإ َّن َخ َْ
ون َيا ُأ ْولِي َ
َّ
ابQ
الت ْق َوى َو َّات ُق ِ
األ ْل َب ِ
البقرة.197:
إن ال َو َر َع له
وميكن أن يقالَّ :
معنى آخر غري املتقدم ،وهو:
درجة عالية من اإللتزام َي ِ
ص ُل بها
س من
ُ
املؤمن إىل مستوى ُخ ِّلو ال َن ْف ِ
اَ
ري
هل ِّم باملعصية ،وعدم ِالتفك ِ
أص ً
ال ،وذلك لقو ِة َّ
فس
الن ِ
بالذنب ْ
بالطاعات ،وشد ِة اإلميان ،فعندنا

إذن مستويان لل َو َرع:
األول :مستوى تطبيق الواجبات
وترك احملرمات ،قال اإلمام
الصادق ( :Aقال اهلل عزوجل:
مــــــــت
ِب َمـــــــا َح ّر
َ
ُ
إجتَنـــــ ْ
ابن آد َم ْ
َعلَيكَ ،ت ُ
ـــــاس)
ــن م ْ
كْ
ِن أو َر ِع ال ّن ِ
الكايف ج2ص77
الثاني :مستوى تطبيق املستحبات
وتــــــرك املكروهـــــات والكثــــري
من املباحـــــات ،بل عـــــدم التفكري
بالذنوب واملعاصي أص ً
ال!
جواب سؤالنِا املهم (وهو
نعو ُد إىل
ِ
يكون بدي ً
ال عن
أن الورع هل
ُ
َ
الك ِّم الكبري من األعمال؟)
ونقول:
اس قد ّ
بعض َّ
تار ًة يكون ُ
ختطى
الن ِ
مستوى امتثال الواجبات وترك
احملرمات ،وقــــد رقـــى إلــــى درجة
أعلى ومرتبة أمسى ،ووصلت نفسه
إىل مستــــوى من القـــــوة وامللكــة
ال تفكــــر بالذنب واملعصــــية من
أساس واملثـــــال األوضح هلذه الفئة
ِ
بعدهم
هم املعصومون  ،Bومن
ُ
بعض العلما ِء والصاحلني،
يأتي
وأصحاب هذا املعنى هم القادرون
ُ
تطبيق ذلك الربنامج الضخم
على
ِ
بالتمــــام
والســـــنن
األعمــــــال
مـن
ِ
ِ
ِ
والكمــــــال ،وحيصــــــلون علــــــى
ِ
الثمرات املطلوبة.
ُ
البعض اآلخر
يكون
وتار ًة أخرى
ُ
من الناس مل َي ِ
بعد إىل تلك
ص ْل ُ
القوة النفسية اليت َت ْر َدع ُه دائم ًا
عن إتيــــــان املَعاصــــي والذنـــــوب،
إ ْذ ال َز َ
ال هــــذا الفـــــر ُد ُيراو ُح
يف الدائر ِة األولي ِة من األحكام

يذنب و َي ْع ِ
صي
الشرعية ،فهو
ُ
و َي ِ
وينـــــي
ــــب الكبــــائِرْ َ ،
رتك ُ
األخالق
الصغائر ،و َي َرى علما ُء
ِ
أن األفضــــل واألنسب ملث ِل هذا
اإلنسان ْ
بربنامج ( َت ْر ِك
أن يعم َل
ِ
ُ
امل ّرمات ،والعم ِل بالواجبات)،
ستقوي على ذلك فإنه
وما أن َي
َ
ستنفتح أما َم ُه ُ ْ
مت ُ
أبواب
َلف
ِ
الطاعـــــةِ ،ويكــــــون صاحبهــــــا
مؤه ً
ال لتحمل الربامج العبادية
ّ
بن ُع َمر
الكبرية ،قال
املفض ُل ُ
الصــــادق :A
َي ْومــــــ ًا ملوالنـــــا َّ
َ
أضعف َع َملي ،فقال A
أنا َما
َّ
له َ :مه استغف ِر الل ،إِ َّن قلي َل
ري
العم ِل مع التقوى خ ٌ
ري من كث ٍ
َ
فقال لهَُ :
ك ْي َف
بال َت ْقوى،
كون كثرياً ِبال َت ْقوى؟
َي ُ
َق َ
الر ُج ِل ُي ْط ِع ُم
ال َ :Aن َعم َم َث ُل َّ
ِق ِجريا َنهُ ،و ُي َ
طعا َمهَُ ،وي ْرف ُ
وط ُئ
اب
َر ْحلــُهُ ،فــــإذا ار َتفـــَ َع لـــَُه البـــَ ُ
ِن ا َ
ام َد َخلَهُ!) الكايف
مَ
حلــــــ َر ِ
ج2ص،76
وبالنتيجة:
الطريق
إن َم ْن أراَد اختصا َر
َّ
ِ
ِ
دون َت َع ٍب
والوصول إىل
اهلدف من ِ
ِ
ُ
برنامج (الواجبات
تطبيق
فعلي ِه
ِ
ِ
بتطبيق
األخذ
واحملرمات) ،مع
ِ
لبعض املستحبات
برنامج ُم ٍ
بسط ٍ
ٍ
كصال ِة اللَّي ِل أو تِالو ِة ال ُقرآن،
َّ
الذنوب
األعم ُت ِّف ُف
ألنها يف
َ
ِّ
ني على ّ
واحلمد هللِ
اعات!
و ُتع ُ
ُ
الط َ
رب العاملني..
ِّ

نعمة األمن

والشهر الكريم...
األمن
ُ
ُ
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ِ
ني B
إن املُتتب َع
ألحاديث وأدعي ِة املَعصوم َ
َّ
ً
ُ
ً
(األمان) ُي ِ
شكل ُعنصرا أساسيا يف
أن
َ
َي ُد َّ
ً
ً
ُ
هما يف دعواتِهم ،فكانوا B
أحاديثِهم ،و َمطلبا ُم ِّ
ً
َ
يستفتحون أشه َرهم (وخصوصا العبادية
أول ما
َ
واألمان ،والسالم ِة واإلطمئنان،
األمن
ِ
منها) ِ
بطلب ِ
َ
النيبِ Fحني َيرى هالل شه ِر
فقد جا َء يف دعا ِء
ِّ
اللهم ِ
واإلميان
باألم ِن
أهل ُه َعلينا
رمضان..( :
َ
ِ
ْ
َّ
والسالمة واإلسالم )..مصباح املتهجد ص،540
َّ
ُ
األمان من ِعالق ٍة
بوضوح َما ِل ُعنص ِر
وهذا ُيدلل
ِ
ِ
ً
ً
وطيد ٍة بالعبادة خصوصا ،وحياة الناس عموما،
و َمدى فاعليت ِه يف تهيئ ِة األجوا ِء اخلاص ِة بالعبادة،
وحركة الناس يف تزاورهم وتبضعهم وتنزههم،
ف َما ْ
تكن املَ
مل ُ
ُّ
والتنزه
وأماكن العباد ِة
ساجد
ُ
ُ
األمن فال جتد طعم ًا
والرتفي ِه واألسواق يسو ُدها
ُ
َ
واملتنسك ال يتذوقُ
العابد
ألن
للحياة والعبادة! َّ
َ
األم ِن
احلالو َة
احلقيقي َة للعباد ِة إال من ِخالل ْ
َّ
والطمأنينة واإلستقرار ،بل ال ُتعطي العباد ُة
مثا َرها إال باألمان ،قال تعاىلَ R :وإِ ْذ َق َ
ال إِ ْب َر ِ
اهي ُم
اج ُن ْب ِن َو َب ِ َّ
ن َأن َّن ْع ُب َد
اج َع ْل َه َـذا ا ْل َبلَ َد آمِن ًا َو ْ
َر ِّب ْ
َ
األمان على العباد ِة
فقد َم
َ
األ ْص َنا َم Qإبراهيمّ ،35:
ِلَا له من دور فيها ،وكذلك احلال بالنسبة حلياة
الناس وأعماهلم ومعامالتهم وجتارتهم فإن مسري َة
احليا ِة يف كل ذلك ال تستقي ُم بالصور ِة املطلوبة
إال باألمن واألمان ،وعلى أي حال:
مضان املبارك ُيعترب الشهر األكثر
فإن شه َر َر
َ
ّ
حيوي ًة من بني الشهور األخرى ،باعتباره يشهد
نشاط ًا يف احلركة االجتماعية واألسرية كخروج
الناس بعد اإلفطار ُّ
للتنزهِ ،أو للتزاور بني العوائل
وما إىل ذلك ،ويشهد أيضا نشاط ًا يف املمارسات
الدينية اجلماعية ،كإقامة اجملالس احلسينية
والوعظية ،وشد الرحال للمدن املقدسة من أجل
الزيارة ،وإقامة الدورات القرآنية ،والعديد من
النشاطات األخرى  ،هذا من جهة:
جيد
ومن جهة أخرى َّ
فإن الوجو َد اإلرهابي ُ
بالتحرك يف هذا الشه ِر الفضيل
فرص ًة كبري ًة له
ُّ

حممد رضا باقر
لتحقيق أهداف ِه ومآربه ،فتتحرك اخلاليا النائمة
فيه ،وتسيب اجلماعات املسلحة بني الناس ،سعي ًا
منهم بتنغيص احلياة ،وزعزعة األمن واالستقرار
يف البلد ،فيقومون بالقتل والتفجري واالغتيال،
وهذا املشهد األمين نراه يتكرر يف كل
الناس
رمضان ،فيتعك ُر صف ُو النفوس ،و ُتفج ُع
ُ
ِ
بامل ِن واملَصائب.
بد من وجو ِد (ق ّوة وقدرة
وعلى هذا
األساس ال َّ
ِ
أمنية) عاليتني للحيلولة دون وقوع أي خرق أمين،
جال
وهذا ما تقع مسؤولي ُت ُه أو ًال وبالذات على ِر ِ
الناس ثاني ًا ،ألن الكل ال
ثم على
ِ
ِ
أمن الدولةَّ ،
بد وأن يتحسس تلك املسؤولية اخلطرة ،قال
راع ُ
ك ُ
اخلامت ( :Fأال ُ
وكلكم مسؤو ٌل
لكم ٍ
ري الذي على َّ
ِّ
راع وهو
عن
الن ِ
رعيت ِه  ،فاألم ُ
اس ٍ
ُ
ٌ
ِّ
راع على أه ِل بيت ِه
مسؤول عن
رعيتهَِّ ،
والر ُجل ٍ
ٌ
ٌ
َ
وهو مسؤول َعنهم ،واملرأ ُة َراعية على ِ
بيت بعلِها
و ُو ْل ِد ِه وهي مسؤول ٌة َعنهم) ميزان احلكمة :ج.2
ِ
الدراسات األمنية املعاصرة،
وحبسب بعض
ِ
ُيكن أن ُتوض َع ُ
أي حمذو ٍر
ثالث ٍ
نقاط لتاليف ِّ
ِّ
مسح اهللُ وهي:
أمين ال َ
خالل
 -1رف ُع الكفاء ِة املهني ِة لرجال األمن من
ِ
إقامة الدورات األمنية املتخصصة واملتطورة،
والتجارب
واعتما ِد اخلطط اإلسرتاتيجية،
ِ
العاملية يف إدارة املنظوم ِة األمني ِة يف مث ِل تلك
املَواسم اجلماعية.
 -2ال َفه ُم اجل ّي ِد َ
ِ
التنظيمات اإلرهابية
حل َرك ِة
وخ َط ِطها يف هذه املَواسمَ ،و َو ْض ِع ا ُ
ُ
خل َط ِط
األمني ِة املناسب ِة لذلك.
ُ
املواطن يف َمسؤولي ِة ِح ِ
األمن يف
فظ
إشراك
-3
ِ
ِ
ِ
اللقاءات
هكذا مواسم ،من خالل إقام ِة
ِ
واملؤمترات يف التوعي ِة األمنية ،أو على مستوى
املواطن ،مع
تقديم املعلومة األمنية من قب ِل
ِ
التام ِة على األشخاص.
السري ِة َّ
َ
ً
ً
َ
َ
ِن
اج َع ْل َهـَ َذا َبلدا آمِنا َوا ْر ُز ْق أ ْهل ُه م َ
َ Rر ِّب ْ
َّ
الث َم َر ِ
ات Qالبقرة126:

كلمات وخطب

الصوم واإلخالص ..

سيد حممد الشريفي

ورد يف األثر عن موالتنا فاطمة الزهراء  Dأنها قالت يف خطبتها...( :فجع َل اهللُ
ََ
 ....الصيا َم تثبيت ًا لإلخالص) اإلحتجاج :ج1ص134
لو أردنا أن نستشع َر مدى حكم ِة هذه املقطوعة الفاطمية املباركة ،ومعرفة
منضي لنرى ما
أهمية الصيام يف البناء الروحي والنفسي للمؤمن ،فما علينا إال أن
َ
اإلخالص يف روايات أهل بيت الرسالة F؟ وما هي أسبابه؟ وماذا يرتتب عليه من
هو
ُ
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:

 -1اإلميان اليقيين وسالمة القلب ،قال أمري املؤمنني ( :Aإخالص العمل من قوة
اليقني وصالح النية) عيون احلكم واملواعظ ص.127
 -2اليأس عما يف أيدي الناس ،فعن أمري املؤمنني ( :Aأصل اإلخالص اليأس عما يف
أيدي الناس) ميزان احلكمة :ج 1ص.759
 -3اإلميان باليوم اآلخر وبوعد اهلل تعاىل يف الثواب اجلزيل ،فعن أمري املؤمنني :A
(من رغب فيما عند اهلل اخلص عمله)عيون احلكم واملواعظ ص.454
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 -1النجاح يف املسعى ألن من أخلص بلغ اآلمال.
 -2الوصول إىل احلق ببصرية ،ألن عند حتقق اإلخالص تستنري البصائر ،واخلالص
يف اإلخالص.
 -3اهليبة واملكانة العليا ،قال( :Aإن املؤمن ليخشع له كل شيء ويهابه كل شيء)
ميزان احلكمة :ج1ص ،760وقال ( :Aإذا كان خملصا هلل أخاف اهلل منه كل
شئ ،حتى هوام األرض وسباعها وطري السماء وحيتان البحر) ميزان احلكمة:
ج 1ص.210

هكذا كانوا

كيف كان املعصــومون  Kيستقبلــــــــــ
الشيخ حممد الدجيلي
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ِ
ِ
والعالقات املتين ِة اليت تربطنا بأئمتنا
الروابط القوية
إن من
َّ
اخللق ،وأمنا ُء اهللِ على
هي اعتقادنا بهم أنهم أئم ُة الثقلني ،وقاد ُة
ِ
حالل ِه وحرامه ،وهذا االعتقاد واإلميان بهم ُيلي علينا ضريب َة
اإلتباع هلم ،واإلقتفاء آلثارهم ،وأن نسلّم هلم تسليم ًا ،وقد أ َثرنا
عنهم كثرياً من الربامج العبادية والسنن واملستحبات ،وخصوص ًا
يف األشهر العبادية الثالثة (رجب وشعبان ورمضان) ،اليت ُتربمج
أقرب إىل اهلل عز وجل
اإلنسان برجم ًة عبادي ًة مثمر ًة ،وجتعله
َ
َ
درج ًة ومنزلةً.
الربامج العبادي ِة امله ّم ِة اليت حنن بصددِها هي َما
ومن تلك
ِ
ُ
النيب F
عرضت ُه لنا اخلطبة احمل ّمدي ِة الشعبانية (اليت استقبل بها ُّ
رمضان املبارك ،ومل نذكرها طلب ًا لإلختصار ،فيمكن
شه َر
ِ
طريق
مراجع ُتها وقراء ُتها يف مفاتيح اجلنان) ،فهي متث ُل خارط َة
ٍ
َ
ليعرف ما ل ُه وما عليه،
للمؤمن يف هذا الشهر العبادي العظيم،
ِ
ُ
َّ
َ
ِ
والنتائج املُف ِرحة يو َم
العليا،
رجات
الد
على
ل
حيص
كيف
وأنه
َّ
ِ
توزيع النتائج! ولو َرجعنا إىل تلك اخلطب ِة املباركة لوجدناها
ِ
ً
ً
عبادي ُيعرض للشه ِر الفضيل،
برنامج
رب
ألك
ة
وجامع
ة
حاوي
ِ
ٍّ
ٍ
ضمن احملاو ِر التالية:
وميكن بيان ذلك
َ
ِ
ور األول :اإلهتمام بالعالقة مع اهلل تعاىل وفق اخلطوات
امل ُ
التالية:
 -1الربنامج العبادي ،كقراءة القران والدعاء وإتيان الفرائض
واملستحبات ،قال رسول اهلل ( :Fومن تال فيه آية من القرآن
كان له مثل أجر من ختم القرآن يف غريه من ّ
الشهور)( ،من
تط ّوع فيه بصالة كتب اهلل له براءة من ال ّنار ،ومن أ ّدى فيه فرضاً
كان له ثواب َمن أ ّدى سبعني فريضة فيما سواه من ّ
الشهور)،
ِ
أوقات صلواتِكم فإنها أفض ُل
بالدعا ِء يف
(ارفعوا إلي ِه أيد َيكم ّ
ُ
الس ِ
بالرمح ِة إىل عباد ِه ُييبهم إذا
اعات َي ْنظ ُر اهلل عز وجل فيها َّ
ّ

ــــــــــون شهــــر رمضـــان املبـــارك؟
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ناجوه ،و ُيل ّبيهم إذا نا َد ْو ُه ،ويستجيب هلم إذا َدعوه).
إن
اس ّ
 -2كثر ُة اإلستغفا ِر والتوبةِ ،قال ُّ :F
(أيها ال ّن ُ
ّ
وها باستغفا ِركم)( ،وتوبوا
أن ُف َسكم مرهون ٌة بأعمالِكم
ففك َ
إلي ِه من ذنو ِبكم).
ٌ
ُ
 -3كثر ُة السجودِ ،قال ( :Fوظهو ُركم ثقيلة من أوزا ِركم
بطول سجودِكم).
فخ ّففوا عنها
ِ
احملور الثاني :اإلهتما ُم بالعالقة مع الرسول  Fواألئمة
حممد،
وآل
املعصومني  Bمن
ٍ
خالل كثر ِة الصال ِة على حم ّم ٍد ِ
ِ
ُ
َ
َ
علي ث ّقل اهلل مِيزا َن ُه يو َم
قال َ ( :Fم ْن أكث َر فيه من ّ
الصال َة َّ
َت ُّف املوازين).
ِ
واأليتام:
ور الثالث :اإلهتما ُم بالعالق ِة مع الفقرا ِء
ِ
امل ُ
صدق ُوا على ُفقرائِكم و َمساكينِكم)( ،و َم ْن
قال ( :Fو َت ّ
ُ
أكر َم في ِه يتيم ًا أكر َم ُه اهلل يو َم يلقا ُه).
ِ
ور الرابع :اإلهتما ُم بالعالقة مع األرحام:
امل ُ
ُ
وصل ُه اهلل برمحت ِه يو َم يلقا ُه،
ص َل فيه َر ِ َ
ح ُه َ
قال َ ( :Fم ْن َو َ
ُ
و َمن َقط َع في ِه َر ِح ُه َق َط َع اهلل عن ُه َر ْح َت ُه يو َم يلقاه).
ِ
ور اخلامس :اإلهتمام بالعالقة مع اآلخرين:
امل ُ
ّ
ّ
حس َن منكم يف هذا الشهر
اس من ّ
قال ( :Fيا ُّأيها الن ُ
ّ
الصراط يوم تزل فيه األقدام ،ومن
ُخلُ َق ُه كان له جوا ٌز على ّ
ُ
خ ّفف يف هذا ّ
الشهر ع ّما ملكت ميي ُن ُه خ ّف َف اهلل عليه حسا َبهُ،
ّ
ّ
كف اهلل عنه غضبه يوم يلقاه)( ،وق ّروا
كف فيه ش ّره
ومن
كباركم ،وارمحوا صغاركم).
ور السادس :كثر ُة ُ
ِ
وأهوالا:
تذك ِر اآلخر ِة
ِ
امل ُ
ِ
ِ
يوم
جبوعكم
قال ( :Fواذك ُروا
وعطشكم في ِه ُجو َع ِ
وع َطشهِ).
القيام ِة َ
وج َعل اهلل
أعاننا اهلل وإياكم على تطبيق برامج أئمتناَ ،B
شهر رمضان هذا من أفضل شهر مضى ،آمني رب العاملني..

وقل اعملوا

توصيات هامة إلحياء ليالي القدر
أبو زهراء احلسين
10
10
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أخي املؤمن ....أخيت املؤمنة:
الراح ِة
َ -1تت ْع ِب ٍ
قسط من َّ
ِينشد ِجســ ُمك
وقت العص ِر ل َّ
َ
لي ً
ال ،وال ُتث ِق ِل األك َل عنــد
الغثيــــان،
العشـــــاء فيصــي َب َك
ُ
عندها ال تقــــوى علــــــى أداء
األعمال.
اعقد العز َم على َّ
ِ -2
التوب ِة قب َل
بعدها.
املُباشرة بإحياء الليل ِة َو َ

تنس اإلكثار من الدعاء
 -3ال َ
لإلمــــــام احلجــــة( )ال سيمــا
دعاء الفرج.
ُ -4
والروح،
توجه ًا
ِ
ك ْن ُم ِ
بالقلب ُّ
َ
عينيــك بال ُبكــــا ِء يف
وكح ْل
ِّ
فإن البكا َء
َحضر ِة اهللِ َتعالــى َّ
آداب الدعاء.
س ّي ُد ِ
َ -5تنب املمـــارا َة واجلـــ َ
ِدال
مع إخوانِك املؤمنـــنيَ ،واغفــــر

ِّ
كــل قل ِبك
ِـــــن
للمسيء منهم م ْ
دون ْ
أن يعلم.
َ
َ -6ر ِّ
القلــب
ك ْز على حضــــو ِر
ِ
فليــــس املهـــ ّم أن
عند العِبادة،
َ
نهي ( )100ركع ًة وقل ُبك سا ٍه
ُت َ
وهمك أن
الهٍ ،أو تقرأ اجلوشن ُّ
ينتهي.
َ
 -7املُداوم ُة على الطهار ِة طيل َة
هذ ِه الليلة.

إلحيائـــها ملرضــــٍ أو سف ٍر أو
ري ذلك.
غِ
وواس بها
اه ِد
َ -17ت َع َ
َ
الصدق َة ِ
ني ُخصوص ًا
الفقرا َء واحملتاج َ
من أرحامِك.
ْ
 -18وال َت ُ
"طلب
رتك فقــــــــــر َة
ِ
األعمال املُه ّمة
العلم" فإ ّنه من
ِ
القد ِر كمطــــالع ِة
يف ليالي ْ
الكتب األخالقية وغيـــــ ِرها
ِ
من ُ
الكتب التـــــي ترتــــقي
بالنفس إىل الكمال.
11
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سن َّ
الظ ِن باهللِ
حب ِ
 -8التحلّي ُ
فإن
َتعاىل يف إجاب ِة دعائِك َّ
َ
ّ
يشكل
سن الظن قد
خالف ُح ِ
حاجزاً.
بالدعاء
 -9اإلحلا ُح واإلصرا ُر ُّ
فإن اهلل
والتضرع إىل اهلل تعاىل َّ
ِ
ي
ِلحاح يف
مل
ا
العبد
ب
َ
َ
تعاىل ُ ِ ُّ
الدعاء.
َ -10تع ّو ْد على ُمناجا ِة اهللِ عز
حزين ،واستحض ْر
بقلب
وجل
ٍ
ٍ
َّ
كل سيئةٍ ،و َتذك ْر ُ
ك َّل عم ٍل
ص َد َر
تفريط أو
قبيح أو
ٍ
ٍ
تهاون َ
ٍ
منك ِّ
حبقهِ.
 -11أكثِـــــ ْر مِــــــن االستغفــــا ِر
والصال ِة على َّ
يب .F
الن ِّ
ّ -12
أهم األدعي ِة
رك ْز على ِّ
لب ال َف ِ
كاك من
اليت َت
ُ
تضمن َط َ
َّ
النار والفو ِز باجل ّنة ،و ُمصاحب ِة
ِ
وغفـــــران
البيــــــت ،B
أهـــــ ِل
ِ
الذنوب.
طلب حاجتِك
 -13ال َترتد ْد يف ِ

الدنيا واآلخر ِة
اليت فيها نف ُع ُّ
(كالــرزق ا َ
حلــــاللَّ ،
والزوجــــ ِة
ِ
الصاحلةِ ،وال َو ِ
الصالـــح ..
لـــــد َّ
َّ
ريها) َّ
ٍّب
فإنك يف حضر ِة َر
وغ ِ
كريم ُيعطي َم ْن سأله ،و َم ْن مل
ٍ
يسأله.
فلتك ْن َ
ُ
لك َسجد ٌة طويل ٌة
-14
يف آناء الليل وأطراف النهار،
قـــــــال ( :Fوظهو ُركم ثقيل ٌة
ِّ
فخففوها عنها
من أوزا ِركم
ان
بطول سجودِكم ،واعلموا ّ
ِ
اهللَ أقس َم بع ّزتِه أن ال ِّ
يعذب
والساجدين ،وأن ال
ني
املصلِّ َ
َ
الناس
يروعهم بالنا ِر يو َم يقو ُم
َ
ُ
لرب العاملني).
ِّ
ْ
َّ
كل
حاول أن َتستثم َر
-15
ثاني ٍة يف هــــذ ِه الليلةِ ،وإ ّيـــــاك
فإن العطايا كثري ٌة يف
والفتور َّ
هذه الليل ِة فال تقن ْع بالقليل.
صاحب ُ
ك َّل عم ٍل ودعا ٍء
َ -16و ْل ُي
ْ
م َ
ِنك ُشك ٌر هللِ على نعم ِة إحياء
ليل ِة القدر ول ْو ِبسجد ِة ُ
الشكر،
وال َت ُ
ني عن هذه
ِن الغافل َ
ك ْن م َ
ِّ
م ْن مل ُي َوفقوا
النعمةْ ،أ ْو ِ ّ

ُ
األسرة اآلمنة

ليس َيفى على ِّ
مسلم منزل ُة الوالدين،
كل
ٍ
اليت َن َ
القرآن الكريم يف آياته
طق بها
ُ
بعد التوحيد،
املباركة ،واليت أم َر بها اإلل ُه َ
الُ :أ َّم َكَ ،ق َ
الُ :ث َّم َم ْن؟ َق َ
ُأ َّم َكَ ،ق َ
الُ :ث َّم َم ْن؟
َّ
فقالَ R :و َق َ
ضى َر ُّب َك َأ َّل َتعبدوا إل إياه
الُ :ث َّم َم ْن؟ َق َ
الُ :أ َّم َكَ ،ق َ
ْ ُ ُ ِ ِ َّ ُ َق َ
الَ :أ َب َ
اك) الكايف:
عب
َو ِبا ْل َوال َ
ِد ْي ِن إِ ْح َسا ًنا Qاإلسراء ،23 :إذ َّ
صيغ ج2ص.160
عنها بصيغ ِة القضا ِء اليت هي من أقوى ِ َ
األم بهذا الشكل
ِ َّ
إن َ
سبب صياغ َة العِالقة م َع ِّ
األم ِر واإللزام.
هو باعتبا ِرها حمو َر ُ
العديد
األسرة الذي ُي ّد ُد
َ
بر
كما ال َيفى يف الوقت نفس ِه تقدي ُم ِّ
ويساعد على تنشأ ِة األوال ِد يف
ومنزل ِة (األم) على بر األب ومنزلتهِ ،قال من مساراتِها،
ُ
ِّ ِ
عاطفي كام ٍل ال نقص فيه ،وهلا دو ٌر يف
جو
ٍّ
ٍّ
حلَْت ُه ُأ ُّم ُه
نس َ
ان ِب َوال َ
ِد ْي ِه َ َ
تعاىلَ R :و َو َّ
ص ْي َنا ا ِإل َ
كر تأمني احلياة األسرية بكل معاني الفضائل
ي َأ ِن ْ
اش ُ ْ
ِصا ُل ُه ِف َعا َم ْ ِ
َو ْهن ًا َعلَى َو ْه ٍن َوف َ
واملكارم والصفات والسجايا احلسنة ،فهي
ِد ْي َك إِ َل َّي ْالَ ِ
ري Qلقمان.14 :
لِي َو ِل َوال َ
صُ
طيب األعراق) كما وصفها حافظ
(شعب
حبق
ٌ ُ
ٍّ
األم بزياد ِة
كما َّ
أن اآلي َة الكرمية ّ
خصت َّ
ِ
عد ًة إعدادا
بشرط أن
الب بطريق ِة ذكر مزايا خاصة بها غري إبراهيم ،لكن
َ
تكون ُم َّ
ِ
ِ
ّ
حاصل ٍة لألب ،وهو السبب املوجب لذلك ديني ًا صحيح ًا ،وهلا با ٌع يف الثقاف ِة والرتبي ِة ما
ِ
ُ
لألجيال ،وا َ
جل ّن ُة
األم املُرب ّية
ِ
ولدها ،يؤهلها أن تكون َّ
األم من ِ
التفضيلَ ،ف َذك َر ما حت ّملت ُه ُّ
حتت أقدامِها.
َ
ثم مشقة
وما قاسته من املكاره وقت محلِهاَّ ،
والدتِها املشقة الكبرية ،ثم مشقة الرضاع لذا يرى الشارع املقدس املسؤولية اليت تقع
َّ
ّ
املذكورات مد ًة على عاتق األم هي مسؤولية عظيمة وكبرية،
وخدمة ا َ
حل َ
ِ
ضانة ،وليست
ُ
يسري ًة ساع ًة أو ساعتني ،بل مدة طويلة فهي تربي بناتها على العفة واحلجاب من خالل
ون َشهرا) للحمل تِسع َة أشهر التزامها وشدة تع ّففِها يف البيت والشارع ،وهي
َ
َْ
ٍ
قد ُرها ( َثال ُث َ ْ ً
وحنوها ،والباقي للرضاع ،هذا هو الغالب .اليت تربي أوالدها الرتبية الدينية الصحيحة
ُّ
وايات املباركة البشرى من خالل التزامها بالعبادة والصالة والصيام
الر ِ
وز ّفت كث ٌ
ري من َّ
بأن هلا عند اهلل تلك املنزلة الكبرية ،وما إىل ذلك.
لألمَّ ،
ِّ
َ
الل
(تت أقدام وكذلك فهي تق ّوم
سلوك األوال ِد من ِخ ِ
واملقا َم احملمود ،قال النيب َ :F
ِ
ِ
بعدم
الصحيح
اإلسالمي
ها
سلوك
ِوام
ق
ُ
ِ
ِ
ياض ا َ
جل ّنة) مستدرك
األ ّمهات ،روض ٌة من ِر ِ
ً
الوسائل :ج15ص ،181وقـــال ( :Fاجلنة كذبها مثال ،واغتيابها ،ومنيمتها ،وما إىل
انعكس األم ُر يف ِّ
كل ذلك
حتت أقدام األمهات) ميزان احلكمة :ج .4ذلك ،ولكن لو
َ
يكون ُ
حال ُأ َس ِرنا وجمتمعِنا؟!
ال( :جاء رج ٌل إ َل َفماذا
ُ
َ
وع ْن َأ ِبي َع ْب ِد اهلل َ Aق َ َ َ َ ُ ِ
ول اهلل َم ْن َأ َب ُّر؟ َق َ
الَ :يا َر ُس َ
ب َ Fف َق َ
َّ
ال
الن ِ ِّ
أبو غدير املوسوي
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ثقافاتٌ مهاجرة

وسائل اإلعالم وغياب المهنية
السيد يوسف املوسوي
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ً
خصوصا يف بلد مثل
إن االنفتاح السريع الواسع يف مصادر املعرفة على اجملتمع املسلم
ً
عامال مساعداً يف إرباك عملية الرتبية لدى الكثري من األسر
العراق هذا اإلنفتاح كان
وصارت بالتالي تشكو من احلرية يف طريقة تنظيم هذا الكم اهلائل من العلوم واملعارف
ً
خصوصا مع تدخالت املدرسة والعوائل األخرى املرتبطة باألسرة
وتوظيفه يف العملية الرتبوية
ً
ً
واسعا يف أكثر من حمور على جو
هجوما
بالقرابة أو الصداقة أو اجملاورة ،كل ذلك متثل
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
على أبنائنا ،فسلبتهم الكثري من املوروثات الدينية والعرفية ،وأبدلتهم باليت هي أدنى،
ً
إضافة إىل ذلك َّ
فإن تلك املوجة اإلعالمية العاتية سلبت اآلباء واألمهات التأثري الرتبوي يف
اهلم والتعب يف كيفية إعادة األمور إىل نصابها.
أبنائهم وبناتهم ،وأورثتهم َّ
كل هذه التداعيات جعلت من بعض شبابنا وبناتنا يتحولون إىل نسخة ثانية لشخصيات
األفالم واملسلسالت ،متأثرين بالفنانني والفنانات ،بل إن بعضهم يدفع أجوراً باهضة ألجل
قصة شعر أو لشراء مالبس مشابهة ملا يرتديه رواد الفساد اإلعالمي ،بل أصبحنا ال نكاد
نفرق بني صالونات التجميل النسائية والرجالية!
ً
تلقائيا متيل إىل تبسيط اآلثار السلبية للمسلسالت الفاسدة،
حتى صارت األسر والعوائل
والتقليل من خطورة العالقات احملرمة بطريقة جيعلها شبه مقبولة عند بعض العوائل املنفتحة،
فيصورون مواقف العالقات غري الشرعية كالزنا وأمثاله على أنها مواقف عاطفية فيكون
ً
أبطاال يتعاطف الناس مع قصتهم ويصورونهم على أنهم
الفاسدون املمارسون هلذه الرذائل
ُ
الشخصيات رموزاً يعلقونها يف منازهلم!
قدوات صحيحة ،و ُم ُث ٌل ُعل َيا للشباب ،حتى صارت تلك
ورمبا نشهد ظهور شباب وفتيات ال ينتمون إىل ثقافتنا اإلسالمية من ناحية السلوك
وامليول إال باالسم بعد أن تغربوا يف أشكاهلم ومالبسهم بل بدأنا نشهد ظواهر ال أخالقية،
وتعد سلبية مثل اصطحاب الكالب ولبس السالسل للشباب والقالئد وتطويل الشعور
وارتداء البناطيل غري الساترة وغريها من املسائل املخالفة لثوابت ديننا.
إضافة إىل أن مشاهدة هذه الربامج واملسلسالت واألفالم فيه ضياع للوقت الثمني،
عد رأس املال يف املعاملة التجارية مع اهلل تعاىل ،وبضياعه ُتهدر الطاقات ،و َتنطمس
الذي ُي ُّ
اإلبداعات.
وأخرياً..
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.

بناء شخصية رجل األمن

نحنُ وا َ
ألخالق (..)1
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مقاالت متسلسل ٍة ُن ُ
ِ
أنظاركم الكرمية
اول  -من خالهلا  -أن نضع أما َم
هذه مقال ٌة من مجل ِة
ٍ
فكرة عامة عن الصفات اليت ينبغي أن يتحلى بها اإلنسان املسلم بصورة عامة ،وعن الصفات اليت
يتحلى بها رجل األمن بصورة خاصة.
ُ
العظيم  Fوجعلها هدف ًا لبعثته ورسالته ،وقد
اخللق
رسول
تلك الصفات واألخالق اليت جا َء بها
ِ
ِ
أثنى  Fكثرياً على صاحب ا ُ
ِي ْب ِن
خللُق الطيب ،والسجايا
َ
احلسنة ،فقد روي عن اإلمام َعل ِّ
آخ ِر ُخ ْط َب ِتهُِ :
ول اهلل َ Fي ُق ُ
ان َر ُس ُ
ي َّ Aأنه َق َ
ُْ
الَ :
ول ِف ِ
اب ُخلُ ُقهَُ ،و َط ُه َر ْت
كَ
(طو َبى ِلَ ْن َط َ
ال َس ْ ِ
ِن َق ْو ِلهِ،
ِن َما ِلهَِ ،و َأ ْم َس َك ا ْل َف ْض َل م ْ
صلَ َح ْت َس ِري َر ُتهَُ ،و َح ُس َن ْت َع َل ِن َي ُتهَُ ،و َأ ْن َف َق ا ْل َف ْض َل م ْ
َس ِج َّي ُتهَُ ،و َ
ص َف َّ
ِن َن ْف ِسهِ) الكايف :ج2ص144
اس م ْ
َو َأ ْن َ
الن َ
أن خصا ًال مجيلة أنقذت أسرياً
وما أمجل هذه احلادثة اليت ُتروى عن ُخلُق
رسول اهلل  Fوكيف َّ
ِ
الُ :
من القتل! فقد روي َع ْن َأ ِبي َج ْع َف ٍر الباقر  Aأنه َق َ
ِي َّ
ب ِ Fب ُأ َسا َرى َف َأ َم َر ِب َق ْتلِ ِه ْم َو َخلَّى
الن ِ ُّ
(أت َ
ِن َب ْي ِن ِه ْمَ ،ف َق َ
الر ُج ُلَ :
ك ْي َف َأ ْطلَ ْق َت َع ِّن؟
َر ُج ًل م ْ
ال َّ
ُ
الَ :
بئِي ُل َع ِن اهللِ َأ َّن ف َ
َف َق َ
ِيك َ ْ
ي ُّب َها اهلل َو َر ُسو ُلهُ:
ال ُ ِ
صٍ
س ِخ َ
بنِي َج َْ
(أ ْخ ََ
خَ
يد َة َعلَى َح َرم َ
ي َة َّ
ِك.
الش ِد َ
 .1ا ْل َغ َْ
الس َخا َء.
َ .2و َّ
ْ
ُ
ُ
َ .3و ُح ْس َن الل ِق.
َ .4و ِ
ان.
ص ْد َق اللِّ َس ِ
اعةَ.
َ .5و َّ
الش َج َ
َ
َفلَ َّما َ ِ
اس ُت ْش ِهد) ،وسائل الشيعة:
الر ُج ُل أ ْسلَ َم َو َح ُس َن إِ ْس َل ُمهَُ ،و َقا َت َل َم َع َر ُس ِ
ول اهللِ َ Fح َّتى ْ
س َع َها َّ
ج ،20ص155
التعرف على الصفات (احلميدة والرذيلة) اليت ذكرتها لنا أحاديث
وعلى هذا فالبد لنا من
ُّ
املعصومني  ،Bودفعت إليها الفطرة السليمة ،واألعراف الكرمية ،كي نتحلى باألوىل ،ونتخلى
Rل َي ْهل َ
عن الثانيةِّ ،
ي َيى َم ْن َح َّي َعن َب ِّي َنةٍ Qاألنفال42:
ِك َم ْن َهلَ َك َعن َب ِّي َن ٍة َو َ ْ

مناسبات الشهر

مناسبات شهر رمضان المبارك
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املبارك 1436هـ
لشهررمضان
اهلل)لشهر
(بسم ()1
العددالعدد
شعبان املعظم

( )1رمضان :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.
( )1رمضان :توفيت يف مصر الزاهدة العابدة السيدة نفيسة بنت احلسن بن زيد بن احلسن بن علي
بن أبي طالب  Aسنة ( ،)208وزوجها إسحاق بن جعفر الصادق .A
( )6رمضان :مبايعة املأمون لإلمام علي بن موسى بن جعفر Aبوالية العهد سنة ( 201هـ).
( )10رمضان :وفاة أم املؤمنني خدجية بنت خويلد Dسنة  10من البعثة ،قبل اهلجرة بثالث سنني.
( )12رمضان :نزل اإلجنيل على عيسى بن مريم .D
( )12رمضان :آخى النيب  Fبني أصحابه ،وبينه وبني علي .C
( )14رمضان :شهادة املختار بن أبي عبيدة الثقفي بيد مصعب بن الزبري ،وأيام واليته مثانية عشر
شهراً أوهلا  14ربيع األول سنة (66هـ) ،وآخرها النصف من شهر رمضان سنة (67هـ) ،وعمره
67سنة.
( )15رمضان :والدة السبط اجملتبى اإلمام احلسن بن علي بن أبي طالب  Aوابن سيدة نساء العاملني
فاطمة  Dبنت حممد سيد املرسلني .F
( )17رمضان :يف ليلة ( 17شهر رمضان) سنة ( )2من البعثة( ،وقيل ستة أشهر قبل اهلجرة)،
اإلسراء برسول اهلل  ،Fمن املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،وقد نزل يف ذلك قوله تعاىل:
(سبحان الذي أسرى بعبده ً
ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى).
( )17رمضان :غزوة بدر الكربى سنة ( 2هـ).
( )19ليلة ( 19شهر رمضان) سنة (40هـ) ،خرج أمري املؤمنني  Aإىل املسجد األعظم يف الكوفة
يوقظ الناس للصالة ،وعندما كان يصلي الصبح فيه ،ضربه عبد الرمحن بن ملجم بالسيف
ً
مسموما ،فمكث  Aيوم التاسع
على أم رأسه ،وقد كان ارتصده من أول الليل ،وكان سيفه
عشر ،وليلة العشرين ويومها ،وليلة احلادي والعشرين حنو الثلث من الليل ،ثم قضى حنبه .A
( )20رمضان :فتحت مكة على يد النيب  Fسنة ( 8هـ).
( )21رمضان :شهادة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  Aسنة ( 40هـ) ،وبعدها بويع اإلمام احلسن A
باإلمامة بعد شهادة أبيه .A
تكون َ
( )23رمضانُ :ن ُ
َ
ليلة القد ِر.
القران ،وهي الليلة اليت ُي ْر َجى أن
زول
ِ

وقفة مع القانون

مقارنة بين

هرم القانون وهرم الشرع
األستاذ قاسم هيال
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تناولنا يف العدد السابق  ،يف فقرة (وقفة مع
القانون) بيان املستويات املتدرجة الثالث هلرم
القانون  ،من الدستور والتشريع والتعليمات ،
ووعدنا بتناول دستور مجهورية العراق لسنة
 2005يف هذا العدد.
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تناولنا يف العدد السابق ،يف فقرة (وقفة مع
القانون) بيان املستويات املتدرجة الثالث هلرم
القانون ،من الدستور والتشريع والتعليمات،
ووعدنا بتناول دستور مجهورية العراق لسنة
 2005يف هذا العدد.
لكن وجدنا من املناسب بيان وجود تدرج
يف التشريع اإلسالمي ،ميكن أن نطلق عليه
(هرم الشرع) ،وعلى ثالثة مستويات أيض ًا،
وهي -:
 .1بالنسبة لقمة اهلرم ،يوجد القرآن الكريم
ري قاب ٍل
املنزل من اهلل سبحانه وتعاىل ،وهو غ ُ
للتعديل ،وساري املفعول إىل يوم القيامة،
هدفه الرئيس هداية اإلنسان إىل الكمال
مبختلف اجتاهاته ،وحتقيق االطمئنان
والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
 .2أما بالنسبة لوسط اهلرم ،فتوجد العديد من
الروايات ،الصادرة عن الرسول األكرم F
وأهل بيت العصمة  ،Bو ُيشرتط يف العمل
بالروايات ،عدم خمالفتها للقرآن الكريم،
الذي ميثل قمة اهلرم يف الدولة اإلسالمية.
 .3أما املرتبة الثالثة ،وهي االستنباطات
الفقهية ،فتشكل القاعدة العريضة للهرم،
اليت يستنبطها الفقهاء اجملتهدون ،وهي
تهدف إىل تطبيق الروايات عمليا ،من خالل
أخذ متغريات الزمان واملكان ،وبالتأكيد
االستنباطات الفقهية جيب ْ
ِ
أن ال ختالف
إن
َّ
املستوى الوسط (الروايات) ،كما ال ختالف
قمة اهلرم (القرآن الكريم).
العديد من املميزات ،اليت
إن هلرم الشرع
َّ
َ
يتفوق بها على هرم القانون ،ولعل أبرزها
يكمن يف -:

القرآن الكريم الذي ُيث ُل قم َة هرم
إن
َ
َّ .1
الشرع ،وهو مستم ٌد من خالق اإلنسان،
يلب حاجا ِتهِ،
وهو األقدر على معرف ِة ما ّ
فأي جهاز ُيصنع
يفجر وين ّمي طاقاتهّ ،
وما ّ
يرفق صانعه معه كتيب تعليمات ،ي ّبني
فيه كيفية تشغيله ،وخالق اإلنسان أرفق
الشريعة اإلسالمية كطريقة تشغيل ُمثلى
له ،بينما الدستور اإلنساني الذي ميثل
قمة هرم القانون ،مبين على التجربة
ما َو ّل َد مشاك َل ال ُتصى،
واالحتمالّ ِ ،
ُ
بلمس أزرا ٍر
حياول أن ُيدي َر جهازاً،
كمن
ِ
ال َيعرف معناها.
إن منطق َة ِ
هرم الشرع (ال ّروايات)
َّ .2
وسط ِ
معصوم ال َيطأ ،بينما وسط
صادر ٌة عن
ٍ
هرم القانون (التشريعات) صادرة عن
كت ً
يضم عاد ًة ُ
ال
جملس النواب ،الذي
ِ
ُّ
سياسي ًة متناحرة ،ال تعرف قيم ًة إال
ملصاحلِها اخلاصة.
ِ
هرم
إن
َّ .3
التعليمات اليت ُتشكل قاعدة ِ
ُ
حيث عادة
جداً،
القانون
ُ
تكون ضيقة ّ
واحد ،مث ً
ال وزير الداخلية
بتشريع
ترتبط
ٍ
ٍ
له إصدار تعليمات استناداً إىل قانون وزارة
الداخلية رقم ( )183لسنة  ،1980وال حيق
له إصدار التعليمات استنادا إىل قانون
وزارة التعليم العالي مثال ،بينما الفقيه
ُّ
احلق يف اإلستنباط الفقهي
اجملتهد ،له
يف مجيع منطقة الروايات ،مما جيعل
قاعدة هرم الشرع أكثر فاعلية وحيوية
من قاعدة هرم القانون.
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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مخالفات تحتاج إلى تشريع

ظاهـــرة التدخني يف شهر رمضان املبارك
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ُيعدّ شهر رمضان من األشهر املحببة واملباركة
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
فرض اهلل سبحانه وتعاىل الصوم والذي اثبت يف
مجة وفيه ترويض النفوس
كتابه املحكم ،وله فوائد ّ
وتعليمها الصرب والوقوف أمام كل املصاعب
الشاقة التي تواجهنا يف احلياة ،وأنه من السنة
املحمدية وتنزيل من العزيز احلكيم ،ومع إطاللة
هذا الشهر الفضيل يواظب املسلمون باإلضافة
إىل الصيام عىل اإلكثار من الدعاء وقراءة القران
وعمل اخلري بأشكاله..
فقد روي عن أئمة أهل البيت  Kأهنم حثوا
وأوجبوا عىل كل مسلم يرجو غفران اهلل ومثوبة

الشيخ د .أمحد اخلفاجي

االخرة أداء مناسك هذا الشهر الفضيل عىل أكمل
وجه ،ونذكر خطبة أمري املؤمنني التي نقلها عن
خاتم األنبياء واملرسلني شفيعنا وحبيبنا حممد F
حول الشهر الفضيل( :أهيا الناس أنه قد أقبل إليكم
شهر اهلل بالربكة والرمحة واملغفرة ،شهر عند اهلل
أفضل الشهور وأيامه أفضل األيام ولياليه أفضل
الليايل وساعاته أفضل الساعات وهو شهر دعيتم
فيه إىل ضيافة اهلل وجعلتم فيه من أهل كرامة اهلل،
أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم
فيه مقبول ودعائكم فيه مستجاب) أمايل الشيخ
الصدوق :ص.153
وعىل الرغم من ذلك كله تنترش خالل هذا الشهر
املبارك ولألسف الشديد واحدة من أهم املظاهر
السلبية ،بل تزداد خالل هذا الشهر الفضيل ،أال
وهي ظاهرة التدخني التي أصبحت مالزمة للكثري

بعض املنتسبني ممن يرتدي الزي العسكري مل
يؤدوا هذه الفريضة ألجل هذا السبب ،وبالتايل
يتطلب هذا األمر من رجال الدين أن ُيك ِّثفوا
جهودهم ونشاطاهتم لنرش علوم آل حممد F
وحث الناس عىل التمسك بالفرائض والسنن
اإلهلية.
ويضاف إىل ذلك دور األجهزة واملؤسسات
احلكومية املختصة ،إذ يالحظ ولألسف أهنا
متساهلة جد ًا يف عدم الوقوف بجدية أمام من
يستهزئ هبذه الفريضة الواجبة بعدم القيام بحزم
أمام من يعلن اإلفطار ،وينبغي عليها أن تفرض
عقوبات عىل من يتجاهر باإلفطار العلني للحد
من الظاهرة.
ومما تقدم تتضح رضورة توجه اهليئات
اإلرشادية نحو وضع دورات تثقيفية وتوعوية
وتكون عىل نطاق واسع لتشمل ظاهرة اإلفطار
العلني والتكاسل والتملص من مسؤولية العبد
أمام ربه ،وتذكريهم بام وعد اهلل الصائمني.

19

العدد ( )1لشهر رمضان املبارك 1436هـ

من منتسبي الرشطة ،إذ ُيقبِل عليها الكثري ممن يرتدي
الزي العسكري ،األمر الذي يعكس صورة سيئة يف
الشارع العراقي للدائرة التي ينتسب إليها أو يمثل
إساءة للمهنة التي يزاوهلا ،خاص ًة أنه من املفرتض
أن يقوم مثل هؤالء األشخاص بنبذ كل ما هو
خمالف للرشيعة اإلسالمية ،ورغم إصدار الوزارات
واجلهات املسؤولة تعليامت للحد من هذه الظاهرة،
وخاص ًة 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
يعلمهم الصرب والقناعة ،وقد ُحرموا من األجر
والثواب الذي حيصل عليه الصائم يف مثل هذه
الظروف ،فالصيام يف ظل هذه الظروف واألحوال
له معنى خاص من ناحية الصرب عىل املعاناة ،وهذا
إن ّ
ْ
دل عىل يشء إنام يدل عىل إيامن املواطن ،وكلام
زاد اإليامن زادت متاعبه ،وهذا ما نص عليه إمامنا
الصادق  Qإذ سئل( :أيكون املؤمن ُمبتىل؟ قال:
نعم) بحار األنوار :ج،76ص ،70فشعبنا بام أنه
مؤمن وصلب فقد ُحف بالبالء من كل جوانبه ،وبام
أن الصوم رمحة وتع ُّلم وترويض للنفس صار اليوم
بالء نتيجة املتاعب الكثرية التي يمر هبا.
َّ
إن الصوم ُجنة من النار ولكن مع األسف نجد

جريمة وأثر

أمحد علي عبود

آثار اجلرائم اليت متس الشعور الديين
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ختتلف اجلرائم من حيث
موضوعاتها ،فهنالك بعض
اجلرائم اليت متس حياة
اإلنسان أو ماله أو عرضه،
س
و أيض ًا هناك َجرائ ٌم َت ُّ
شعو َر ُه أو انتما َء ُه أو معتقداته
الدينية ،وهي ال تقل خطورة
عن بقية اجلرائم ،طاملا أن
األمر يتعلق بفكر اإلنسان
ومعتقداته ،لذلك جنـــــد أن
املشرع قــــد أولـــــى اهتمام ًا
كبرياً بهذا النوع من
اجلرائم.
ُ
شر ُع
وهــذا مــــا أخـــذ بـــه امل ِّ
ــــص
العراقــــي الــــــذي ّ
خص َ
الفص َل الثاني حتت عنوان
(اجلرائم اليت متس الشعور
الديين) من الباب الثامن يف
الكتاب الثانـــي مـــن قانون
العقوبــات العراقــــي املعــــدل
رقم ( )111لسنة ،1969

فقد نصت املادة ( )372منه
على أن ((يعاقب باحلبس مدة
ال تزيد على ثالث سنوات أو
بغرامة ال تزيد على ثالمثائة
دينار)):
ُ
َ -1م ْن اعتدى بإحدى ط ُر ِق
معتقد إلحدى
ال َعالنية على
ٍ
ِ
الطوائف الدينية أو َح َّق َر من
شعائرها.
َ
التشويش على
َ -2م ْن تع ّمد
إقامة شعائ ِر طائف ٍة ديني ٍة أو
اجتماع ديين
على حف ٍل أو
ٍ
َ
تعم َد من َع أو َتعطيل إقام ِة
أو َّ
شي ٍء من ذلك.
َ -3م ْن خ ّرب أو َ
اتلف أو ش ّوه
ً
س بنا ًء ُمعدا إلقامة
أو د ّن َ
شعائ ِر طائف ٍة ديني ٍة أو رم ٍز أو
شي ٍء آخر له ُحرم ٌة دينية.
َ -4م ْن طب َع أو َنش َر كتاب ًا
مقدس ًا عند طائف ٍة دينية إذا
نصه َعمداً ،حتريف ًا
ح ّر َف َّ

َّ
استخف
يغري معناه ،أو إذا
كم من أحكام ِه أو شي ٍء
ُ
حب ٍ
من تعاليمه.
ً
ً
َ
أهان َعلنا َر ْمزا أو
َ -5م ْن
َ
تقديس أو
موضع
َشخص ًا هو
ٍ
ِ
احرتام لدى طائف ٍة
متجيد أو
ٍ
ٍ
دينية.
ً
ً
َ -6م ْن قلــــّد علنا ُنسكــــا أو
حف ً
ال ديني ًا بقصد السخرية
منه.
أن
ويتضح من هذه الفقرات َّ
أهم ما ورد فيها هو:
َّ
ـــص الــــذي يعاقـــــب علـــى
ال َّن ُ
اإلهانة العلنية للرمز الديين،
تقديس
لشخص هو َم ْوض ُع
أو
ٍ
ٍ
أو متجيد أو تبجيل أو احرتام
أي طائف ٍة دينية ،إذ يدخل
لدى ِّ
التهجم على الرموز الدينية يف
نطاق هذه اجلرائم ،فيقصد
منهـــــا التحقيــــر واحلــــط من
القيمة الدينية جملموعة بشرية

21

العدد ( )1لشهر رمضان املبارك 1436هـ

رد الفعل لدى
بقصد إحداث ِّ
تلك الطائفـــــة أو اجملموعــــة
الدينية مهما كـــــان حجمها
ورد الفعل يؤدي حتما
ودورهاُّ ،
اىل تصرفات سلبية تندفع هلا
اجملمعات الدينيـــة انتقامــــ ُا أو
تشفي ًا من تلك اجلهات اليت
متــــــارس اإلهانـــــة الدينية أو
التحقري الطائفي واملذهيب.
أن
ومــــن اجلديــــــر بالذكـــــ ِر َّ
َّ
النــــص العقـــــابي جلرميــــــة
املساس باملشاعر الدينية مل
تكن وليدة الوقت الراهن،
وإمنا ترجع إىل زمن بعيد،
فقد اعرتفت األمم املتحدة
بأهميـــة ُحــــرية الديانــــــة أو
املعتقـــد يف اإلعـــالن العاملي
حلقوق اإلنسان لسنة ،1948
إذ تنص املادة ( )18منه
ُ
إنسان َح ٌّق
((لك ِّل
على أن
ٍ
يف ُحر ّي ِة الفكر والوجدان

والدين ،و َيشم ُل ذلك ُح ّريته
بدين ما ،وحريته
يف أن َيدين ٍ
معتقد
دين أو
ٍ
يف اعتناق ِّ
أي ٍ
خيتاره)).
ُ
إن هذه
ويكـــــن القـــــولَّ :
ُ
ُّ
ري
النصوص هي ِن َتا ُج التأث ِ
هم لثورة العامل يف حقوق
املُ ِّ
اإلنســـــان وحريـــــــاته التـــــــي
ألزمت الدول على تضميـن
مبادئ الشرعية الدولية
للحقوق املدنية والسياسية
واالقتصادية اليت ُأقرت عام
 ،1966واملواثيــــــــق والعهـــــــود
الدوليـــــة اليت أكــــــدت على
ضمانات احلقوق واحلريات،
ولذا كــــان من الطبيعي أن
قدرة
تكون هنــــاك عقوبة ُم ّ
ملن يقوم بانتهـــــاك املشاعـــــر
الدينية والعقائديـــة ألفـــــــراد
طائفة أو دين أو معتقد.
ِ
ومــــــّا ال خيفـــــى أن ِلــــــــذا

النــــوع من اجلـــــرائم مجلــــ ًة
من اآلثار ،منهــــا :أن هـــــذه
اجلرائم هـــــي يف حقيقتها
ٌ
استخفاف أو استهان ٌة بتلك
الشعائر أو املعتقداتَ ،مهما
كانت طريق َة ممارستِها،
فض ً
ال عن كونها تالعب ًا
مبشاعر وأفكــــار أنصـــــار
هذه املعتقدات ،مما يؤدي
إىل ردود أفعال من قبلهم،
وقد يتطور األمر إىل
تظاهرات وثورات ،كما
قد يساعد هذا النوع
من اجلرائم على تقسيم
اجملتمع إىل طوائف ومِلل،
فض ً
ال عن أنها قد تؤدي
ِ
إضعاف أو تشكيك
إىل
يف مدى اعتقا ِد األفراد
بشعائِرهم ومعتقداتِهم.

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

و(حاالت القتل الغامضة)
و(اخلطف والتسليب) و(سرقة
السيارات) حيث تقوم املديرية
من خالل منتسبيها متابعة
أرباب السوابق.
كما يقوم قسم املكافحة
مبنع اجلرمية من خالل تطوير

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

مديرية شرطة النجف
األشرف وفتوى اجلهاد:
* ما مقدار تعاون العتبة
العلوية مع مديريتكم؟
* للعتبة العلوية املقدسة
ري وحيوي ،وقد
دو ٌر كب ٌ
اتضح هذا الدور من خالل
عقد اللقاءات التثقيفية
لكافة املنتسبني وباستمرار
وحث املنتسب االلتزام بروح
الشجاعة والثبات يف مواجهة
التحديات وضرب يد كل من
تسول له نفسه العبث يف هذه
املدينة املقدسة ،وذلك بتوعية
منتسيب املديرية على األمور
الشرعية.

* ما هو دوركم يف ظل
الظروف احلالية اليت مير
بها البلد؟
* يتم مسانده القطعات
العسكرية املشاركة يف
العمليات يف ساحات املعارك
من خالل التربع بالدم وتامني
احلماية لعوائلهم ومساعدة
كل من حيتاج العون.
كلمة اخلتام
بامسي وباسم كافة
ضباط ومنتسيب مديرية
مكافحة إجرام النجف
األشرف نقدم شكرنا
وتقديرنا إىل السيد األمني
العام للعتبة العلوية املقدسة،
وكافة أفراد محاية العتبة
وقسم اإلعالم وشعبة
التبليغ ،ملا هلم من دور كبري
يف دعم كافة القطعات
العسكرية ملديريتنا على
وجه اخلصوص آملني من
املوىل عز وجل أن حيفظ
العراق وحمافظاتنا املقدسة
من كل مكروه إنه نعم
املوىل ونعم النصري .
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إىل املديريات األخرى وعند
حصول حادث يكون انتقال
الدوريات بالسـرعة املمكنة
إىل حمل احلادث ،كما
ً
أساليبا
ميتلك هذا القسم
جديدة للتحقيق غري األساليب
السابقة يف تعذيب وانتهاك
حقوق اإلنسان.
وترتبط بقواطع مسؤولية
مكافحة إجرام النجف
األشرف عدة شعب موزعة على
األقضية ونواحي احملافظة
ضمن قاطع املسؤولية وهي
تعمل ضمن القوانني التابعة
لوزارة الداخلية.
* ما هي أسس تعاملكم مع
منتسيب املديرية؟
ً
أوال :يتم العمل يف قسم
مكافحة اإلجرام على مبدأ
الثواب والعقاب حيث يتم
تكريم املنتسبني املتميزين
بأداء الواجبات املناطة إليهم
ومعاقبة وردع املسيئني منهم.،
ً
وثانيا :يتم حث ضباط
شعب املكافحة التابعة إىل
مقر هذه املديرية ومبتابعة
شخصية من قبلنا يف عقد
ندوات تثقيفية للمنتسبني
وحثهم على الظهور اجليد
هلذه املديرية من كونها على

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

ٌ
تأهيل وإصالح
السجن

تهذيب السجني
يف شهر رمضان
املبارك
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ينتج عن تقييد حرية السجني
تفاعالت نفسية تأخذ أشكاال
عب من خالهلا السجني
متعددةُ ،ي ِّ
عن وضعه النفسي ،وترتجم ردود
فعله عن طريق شعــوره بالرفض
ً
فضل
االجتماعي له كسجني،
عن العنف املتأصل يف نفوس
بعــض السجنــــــاء ،واحنـــــراف
أخالقــــــي عـــــاد ًة مـــــــا يكــــون
ســـــبب ارتكـــــابهم اجلرائـــــم
اليت حوكموا ألجلها ،لذلك
حترص السياسة العقابية اليوم
على االهتمام بسلوك السجني
وإعطائه مكانة هامة يف برامج
التأهيل املتبعة ،وذلك عن طريق

تل ّقي قدر من التهذيب يعينه على
مقاومة الدوافع اإلجرامية ،ويراد
بالتهذيب تعديل القيم االجتماعية
غري السوية اليت ال ختتلف مع
قيم ومبادئ اجملتمع ،وإحالل
قيم مقبولة حملها ،ويقتضي ذلك
خلق اإلرادة لدى السجني الحرتام
مبادئ وقيم اجملتمع ،ويعين ذلك
أن أغراض التهذيب ال تقتصر على
تقويم السلوك الظاهري للسجني،
وإمنا تتجاوز ذلك لتصل إىل
نفسيته لتخلق لديه هذه اإلرادة.
ومن اجلدير بالذكر أن االهتمام
بالتهذيب الديين للسجني بدأ مع
نشأة املؤسسات العقابية ،إذ بدأ

أمحد اخلفاجي

التعليم على يد رجال الدين الذين
كانوا يزورون املؤسسات العقابية
ويبذلون قصارى جهدهم من أجل
ً
دينيا ،ومل يقف
تثقيف السجني
رجال الدين عند هذا احلد ،بل
دو ُر ِ
ساهموا يف جمال التنفيذ العقابي،
فأصبحت اهليأ ُة املشرفة على
التنفيذ داخل املؤسسات العقابية
ال تضم خربا َء فنيني وإداريني
ً
أيضا عدداً
فقط ،ولكنها تضم
من رجال الدين.
ُ
التهذيب الديين
أهمية
وقد ظهرت
ِ
ّ
بوضوح عندما لوحظ أن انعدا َم
َ
ِّ
يشكل
الوازع الديين
ضعف
أو
ِ
ً
عامال إجرام ًيا بالنسبة لبعض
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احملكوم عليهم ،ويكون للتهذيب
ُ
ِّ
الفضل يف
الديين يف هذا اجملال
أحد العوام ِل اإلجرامية،
استئصال
ِ ِ
كما يساعد بصف ٍة عام ٍة على
إصالح احملكوم عليهم وإعادة
اندماجهم يف اجملتمع.
غرس
الديين
قصد بالتهذيب
و ُي ُ
ُ
نفس السجني،
القيم الدينية يف ِ
ِ
حبيث تباشر تأثريها على معتقداته
مما ينفره من ارتكاب اجلرمية،
فالقي ُم الدينية ُت ِّ
ذك ُر السج َ
ني
بوجود اهلل تعاىل ،وبقدرت ِه اخلارقة
َّ
ُ
كل تصور ،وبأنه
تفوق
اليت
موجود يف كل زمان ،ويف كل
مكان ،وأنه جيب على الناس أن
يأمتروا بأمره وينتهوا بنواهيه،
ومن يعص ِه جل شأنه سوف َ
يلق
ً
غضبا من اهلل يف الدنيا وعذابا يف
َّ
اآلخرة ،وال شك أن هذا االعتقاد
إذا متكن من نفس احملكوم
عليه فإنه حيول دونه ودون
ً
حرصا على
ارتكاب اجلرمية
ً
إرضاء اخلالق ورهبة من عذابه.
ُ
ُ
رجال
التهذيب
مهمة
ويتوىل
ِ
الدين الذين ُتع ّي ُنهُم اإلدار ُة
ِ
وي ُب أن
العقابية هلذا الغرضَ ،
َيتواف َر فيهم  -جبانب الشروط
ُ
شرط الكفاءة يف معاملة
العامة-
ري يف
السجناء ،وجذ ُبهم والتأث ُ
عقوهلم ،ويفضل أن يتم تدريبهم
على كيفية التعامل مع النزالء،
وأن يكونوا قدوة حسنة هلم يف
أقواهلم وأفعاهلم.
وقد أثبتت التجربة أن التهذيب
الديين أبقى يف النفوس ،وتفسري
ذلك أن اإلنسان يزداد تقر ًبا إىل
اهلل يف ساعات األزمات والشدائد،
وهذه الساعات كثرية يف حياة
السجناء ،كما َّ
أن السج َ
ني قد
جيد يف أداء الشعائر الدينية
واالستماع إىل األحاديث الدينية،
ً
راحة نفسية ،لذلك جيب على
رجال الدين يف السجون أن ُي ِّ
نظموا
مناقشات مجاعية تتيح للسجني
عرض استفساراته ،وبيان حكم
الدين يف أمور حياته وما يواجهه

عد احلرية يف
من مشاكل ،إذ ُت ّ
ممارسة الشعائر الدينية من حق
السجناء ،وتستعني اإلدارة العقابية
على بث التهذيب الديين يف نفوس
السجناء بعدة وسائل أهمها:
 إلقاء احملاضرات واملناقشاتاجلماعية واإلجابة عن استفسارات
السجناء ،وميكن أن يلتقي
رجل الدين على انفراد بأحد
السجناء إذا طلب ذلك أو وجده
ً
ضروريا ،من أجل شرح مبادئ
الدين الذي ينتمي إليه السجني،
والدعوة إىل التمسك بها ،وبيان
الرذائل املنهي عنها واحلث على
ال ُبعد عنها ،ولتحقيق التهذيب
الديين لدى السجناء جيب أن
ُ
الواعظ الديين ذا كفاءة
يكون
حبيث يستطيع أن خياطب عقول
احملكوم عليهم ،فعلى اإلدارة
العقابية بذل كل اهتمام وعناية
يف اختيار الواعظ وإعداده هلذه
املهمة التهذيبية ،ولذا اشرتط فيه
عدة شروط أهمها :أن يكون على
دراية تامة بقواعد وأمور دينه،
وأن يلُم بأهداف وأغراض املعاملة
العقابية ،وبظروف السجني اليت
ساهمت إىل حد بعيد يف دفعهم
إىل ارتكاب السلوك اإلجرامي،
وأن يكون ُمل ًما بالقدر الكايف
بعلم النفس وعلم االجتماع ،وأن
يكون مثال وقدوة حسنة يف
سلوكه.
 إقامة الشعائر والفروضً
التزاما يقع
يعد ذلك
الدينية ،إذ ّ
على عاتق الدولة ،ألن السجني
قبل دخول السجن كان من حقه
أداء هذه الشعائر والفروض،
لذلك جيب عليها أن ُتهيئ أماكن
للعبادة داخل املؤسسة ،وعليها أن
تراعي ديانة السجني عند وضع
برامج التهذيب ،وأن تلتزم احلياد
بني األديان املختلفةّ ،
وأل تلجأ إىل
إجبار السجني على اعتناق عقيدة
دينية معينة ،وذلك تطبيقا ملبدأ
حرية العقيدة وممارسة الشعائر
الدينية املنصوص عليها يف املادة

( )18من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان لسنة .1948
وبنا ًء على ما تقدم َّ
فإن تربية
الضمري الديين ووقاية القلب
من األمراض والعلل اليت
يعد من أفضل العوامل
تصيبهّ ،
واألسباب لوقاية اجملتمع من
اجلرمية واالحنراف ،ومن اآلثار
االجيابية هلذا املبدأ:
 أن حيول دون وقوع اجلرمية،ألن الضمري املستيقظ والقلب
السليم ال يكون فيهما مكان
للحقد واألنانية واحلسد.
 سهولة إثبات اجلرائم،بناء على مبدأ التكفري عن
اجلرمية ،ففي حال اقرتفت
سراً ،فإن اعرتاف املسلم
بارتكابه اجلرمية طواعية وإن
كانت النتيجة من االعرتاف
فقدان حياتهم ،فإنه ينال
العقاب يف الدنيا ،مطهرا نفسه
من اجلرمية يف اآلخرة.
والتهذيب الديين هو السبيل
إىل وعظ السجني وتذكريه
بالقيم الدينية ،ولكن رسم
مالمح السلوك السوي للسجني
ال يكتمل إال بتهذيبه أخالقيا،
إذ أن تهذيب السجني كأسلوب
ف ّعال تعتمده اإلدارة العقابية يف
تأهيل السجني ،ال تقف فقط
عند حق السجني يف التهذيب
الديين بل متتد إىل التهذيب
األخالقي.
ويف الواقع العملي يسمح جلميع
النزالء بإقامة الشعائر الدينية،
فبالنسبة للنزالء املسلمني
يسمح هلم بتأدية الفرائض،
وتأدية صالة اجلمعة أو صالة
ً
غالبــــا مـــا يؤديهــــــا
اجلماعة،
النزالء يف األماكن املخصصة
هلا ،كما تستضيـــــــف اإلدارة
رجال دين إلعطاء دروس دينية
كل مجعة ويف شهر رمضان،
إذ يكون يف ذلك فائدة أكرب.

ٌ
أمان ألهل األرض

العقول أئمة األفكار
واألفكــار أئمة القـــلوب..

حممد مزهر
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ورد عن أمري املؤمنني  أنه قال( :العقول أئمة
األفكار واألفكار أئمة القلوب )...مستدرك
الوسائل :ج ،11ص ،207يستفاد من هذه اللؤلؤة
العلوية املباركة أن األفكار ُتثمر مشاع َر خمتلفة
وتوجه القلوب حنو احلب أو البغض ومنه ميكن
القول أن أفكارنا هي اليت تصنع حياتنا وتلونها
بألوان األمل والطموح الزاهية املشرقة أو جتعل
منها لوحة سوداء قامتة مظلمة ،فيسود االنسجام

والسلم األهلي واخلري والرب حياة الناس ،أو تسود
حياة الناس البغضاء واحلرب وسفك الدماء.
فمن أفكارنا :ما يرشح من دعوة القرآن لنشر ثقافة
قبول اآلخر ،وبسط احملبة بني الناس ،قال تعاىل:
ين َقا ُل َوْا
ين آ َم ُنوْا َّال ِذ َ
َج َد َّن َأ ْق َر َب ُه ْم َّم َو َّد ًة ِّللَّ ِذ َ
َ Rو َلت ِ
صا َرى َذل َ
ِس ِ
ني َو ُر ْه َبان ًا َو َأ َّن ُه ْم
يس َ
إِ َّنا َن َ
ِك ِب َأ َّن ِم ْن ُه ْم ق ِّ
َال َي ْست ْ
ون Qاملائدة ،82وما يظهر من دعاء
ب َ
َك ُِ
ك َّل َفقري ،اَللّـ ُه َّم اَ ْش ِب ْع ُ
أئمتنا( :Bاَللّـ ُه َّم اَ ْغ ِن ُ
ك َّل
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جائِع ،اَللّـ ُه َّم ْ
س ُ
ض َد ْي َن
ك َّل ُع ْريان ،اَللّـ ُه َّم ا ْق ِ
اك ُ
ك ِّل َم ْ
ك ِّل َمدين ،اَللّـ ُه َّم َف ِّر ْج َع ْن ُ
ُ
ك ُروب) ،فهو
ِّ
لكل ال َب َشر ،وليس للمسلمني فقط.
دعا ٌء
ِ
صفوف
ومن أفكار أعدائناَ :نش ُر البغضا ِء بني
املسلمني (بل بني الناس عامة ألن مبدأهم َف ْ
رق
Rكلَّ َما َأ ْو َق ُدوْا َناراً
َت ُس ْد) ،وإيقا ُد نار احلروبُ ،
ِّلْل َح ْر ِب Qسعي ًا منهم لالستفادة من الصراع
Rأ ْط َف َأ َها اهللُ َو َي ْس َع ْو َن ِف َ
َ
ض َف َساداً َواهلل َال
األ ْر ِ
ين Qاملائدة ،64:ألن اهلل هو السالم
ي ُّب الُْ ْف ِس ِد َ
ُِ
وال يرضى أن يسود األرض ومن عليها إال السالم
واألمان ،لتتسع الفرصة للعقول الناضجة أن تتحاور
وتتقارب وتستظل حتت ظالل العقول.
النيب األكر ُم  Fعملي َة السالم
وقد ترجم
ُّ
خلو
بكل أفعاله وأقواله ،بل األبلغ من ذلك ُّ
البغض والكراهي ِة
قلب ِه الطاهر املبارك من
ِ
حتى ألعدائه املشركني ،الذين كانوا
يتحينون ال ُف َرص لقتله ،وظهر ذلك يف دعائه
املباركحينما كان يرفع يديه املباركتني
للدعاء هلم( :اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون)،
يلتمس للمشركني العذ َر يف خصومتِهم له ،F
ألنهم ال يعلمون! ويطلب هلم الرمحة من اهلل تعاىل

وإن مل يستحقوا شيئا!
جتد هذه الرمح َة والرأف َة حاضر ًة
وهكذا
ُ
باالمتداد الرسالي للنيب  ،Fوخلفائه وأوصيائه،
وهم أهل بيت النيب  ،Fفهذا أمري املؤمنني A
يوصي مالك األشرت -عامله على مصر ( -فال
حرام ،فإن ذلك مما
دم
ُت ِّ
ٍ
قو َي َّن سلطانك بسفك ٍ
يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ،وال عذر لك
عند اهلل وال عندي يف قتل العمد) نهج البالغة:
ج3ص ،108ويف وصيته  Aلولده احلسن :A
فإن ُه أحلى َّ
عدوك بالفض ِل َّ
ُ
الظفر ْي ِن)
(وخ ْذ على ِّ
نهج البالغة :ج3ص.54
كس متام ًا ما جتده اليوم يف
ْ
لكن على ال َع ِ
املعسكر املقابل ،والبعيد كل البعد عن ُخلق
يدعون
وآداب النيب  Fوأهل البيت  ،Bوالذين ّ
وأصحاب اخلالفةِ ،إذ متيز
َّأنهم رعا ُة التوحيد،
ُ
هؤالء باإلفراط بقتل الناس بغري ٍّ
حق ،وذحبهم
وتعليق ا ُ
جلثث
وحرقهم ،وسح ِل ُجثثهم يف األسواق،
ِ
األلسنَ R ،م َث ُل
وقطع
وس ِل العيون،
ِ
على اجلسورَ ،
ِ
َ
ك َ
ي َ
ص ِّم َوا ْل َب ِ
ِيع َه ْل
صِ
ا ْل َف ِري َق ْ ِ
األ ْع َمى َواأل َ
ري َو َّ
السم ِ
ال َأ َف َ
ان َم َث ً
ال َت َذ َّ
ون Qهود24:
ك ُر َ
َي ْس َت ِو َي ِ

أحياء عند ربهم
ٌ

أنا من أمحد كالضوء من الضوء ....
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روح ِ
سيد املوحدين بعد
أكتب عن شهر رمضان وماذا عساي أن أكتب؟ ويف هذا الشهر عرو ُج ِ
رسول اهلل  Fاىل بارئها ،وماذا أكتب عن سيد األوصياء والعارفني وقد قال فيه ويف أهل بيته رب
العزة جل وعالR :إِ َّن ْ َ
اج َها َ
س َ
ون مِن َ
كا ُفوراً Qاإلنسان ،5:وقد قال فيه
كَ
ال ْب َرا َر َي ْش َر ُب َ
ان ِم َز ُ
ك ْأ ٍ
أبو القاسم حممد ( :Fمن أراد أن ينظر إىل إسرافيل يف هيبته ،وإىل ميكائيل يف رتبته ،وإىل
جربائيل يف جاللته ،وإىل آدم يف علمه ،وإىل نوح يف خشيته ،وإىل إبراهيم يف ِخلّته ،وإىل يعقوب يف
حزنه ،وإىل يوسف يف مجاله ،وإىل موسى يف مناجاته ،وإىل أيوب يف صربه ،وإىل حييى يف زهده،
وإىل عيسى يف عبادته ،وإىل يونس يف ورعه ،وإىل حممد يف حبه ُ
وخلُقه فلينظر إىل علي ،فإنه فيه
تسعني خصلة من خصال األنبياء مجعها اهلل فيه ومل جيمعها يف أحد غريه) ينابيع املودة للقندوزي:
ج2ص ،307وقال عنه جربائيل  Aحينما سأله رسول اهلل  Fعن علي  Aفقال  :Fيا أخي جربائيل
ألشد
هل تعرفه أهل السماء؟ فقال جربائيل :يا حممد والذي بعثك باحلق نبي ًا إن أهل السموات
ّ
كبنا معه ،وال محل محلة إال محلنا معه،
كب تكبرية يف غزوة إال ّ
معرفة له من أهل األرض ،ما ّ
وال ضرب ضربة بالسيف إال ضربنا معه) مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب :ج2ص ،74وقال هو
واصف ًا نفسه الشريفة( :أنا من أمحد كالضوء من الضوء) امللل والنحل :ج1ص ،189ويف كالم آخر
الصديقني ُع ّمار
له عن نفسه الزكية( :وإني من قوم التأخذهم يف اهلل لومة الئم سيماهم سيماء
ّ
الليل ومنار النهار) ينابيع املودة :ج1ص.211
وقال اإلمام الشافعي فيه:
ُ
ي
ذكره
***	
مدحــا
علي
يف
قل
قيـل لي
ـمد نارا ُمؤصــده
ِ ُ
ُ
َ
قلت ال أقدم يف مدح امرئ *** ضل 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 حمـــــل وضـع اهلل يــــــده
وقال فيه الشيخ األزهري عبد اهلل العاليلي :شاء احلق أن يقدم منوذجه فكان عليا ،وشاءت
اإلنسانية العليا أن تعرتض متألقة يف أفق األحياء فكانت عليا.
وأما النصارى فقد خلص شاعرهم توفيق جرداق  -شقيق املفكر جورج  -آمال اإلنسانية اليت
علقتها على إمامها بقوله:
َ
عارض اخلطب أ ّ
ُ
مل *** وصماني من َع َنا الدهر أمل
كلّما بي
ٌ
ّ
وعلي ملجأ ٌمن كـــــــــل هم
لي علـــــــيت ***
رحت أشكـــــــو ِل َع
ٌّ
ٍّ
فهو للظامل رع ٌد قاصــــــــــــــف *** وهو للمظلوم فينا معتــــــــصم
ٌ
وسيف وقلـــــــــــــــــــــم
محى قد صـــــــــانه *** ُخلُق فذ
وهو للعدل ً
ً
ِ
ورغم أنه الضوء وأنه املنار فإن قوما أعمى الشيطان بصائرهم فأبغضوه ومنهم أشقى اآلخرين الذين
كسر قلوبنا وقلوب املؤمنني بضربه رأس إمامنا حتى نعاه جربيل منادي ًا 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 حمبيك والثابتني على واليتك ونهجك القويم.

ٌ
صغيرة
أوراقٌ
مدفع رمضان صدفة فصار عرفًا لإلفطار
كانت القاهرة عاصمة مصر أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان ،يقال :عند غروب أول يوم
جديدا وصل إليه،
ً
من رمضان عام  865هـ أراد السلطان اململوكي خشقدم أن جيرب مدف ًعا
وقد صادف إطالق املدفع وقت املغرب بالضبط ،ظن الناس أن السلطان تعمد إطالق املدفع
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 إيذا ًنا 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
جديدا لإلعالن عن موعد اإلفطار،
ً
تقليدا
ً
يف أحد أيام رمضان ،فظن الناس أن احلكومة اتبعت
احلاجة (فاطمة ابنة اخلديوي إمساعيل) مبا حدث ،فأعجبتها
وصاروا يتحدثون بذلك ،وقد علمت
ّ
الفكرة ،وأصدرت ً
بيانا يفيد باستخدام هذا املدفع عند اإلفطار واإلمساك وفى األعياد الرمسية.

حســــــرات الظاملني..

البخالء والصوم..

أن (عبد امللك بن مروان) ملَّا َنز َ
يَ
املوت ،جعل
َل به
كى َّ
ُ
ُْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
بنوافذ غرفت ِه
س ،فأ َم َر
ف
ن
ال
ه
علي
ضيق
ي
و
،
ب
ر
الك
ه
يتغشا
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
فالتفت فرأى َغ ّسا ًال فقرياً يف دكانهَِ ،ف َبكى َع ْب ُد
َف ُفتّحت،
َ
َ
َ
املَل ِ
ثم قال:
ِك َّ
ً
ً
جنارا!! َيا ليتين ُ
نت َغ ّساال!! َيا ليتين ُ
َيا ليتين ُ
نت ّ
نت
ك ُ
ك ُ
ك ُ
ً
ثم َهلَ َك..
،
ا
شيئ
ني
املؤمن
ر
أم
ِن
م
آل
مل
ليتين
ا
محا ًال!! َي
َ
ِ
ِ
ّ
َّ
ُْ
ْ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َيا
ني
ق
ف
ش
م
ني
م
ر
ال
ََى
ت
ف
َاب
ت
ك
ل
ا
ع
ض
و
و
ما فِي ِه َو َي ُقو ُل َ
َ
َ
َّ
ُ
ِ
ُ
َ ُ َR
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ال َهذا ال ِ
اها
ص َ
َو ْيلَ َت َنا َم ِ
كت ِ
ري ًة إِل أ ْح َ
ري ًة َول ك ِب َ
ص ِغ َ
َاب ل ُيغا ِد ُر َ
َ
ْ
َ
ً
ً
َ
ُ
َو َو َج ُدوا َما َع ِملوا َح ِ
اضرا َول َيظلِ ُم َر ُّبك أ َحدا Qالكهف.49:

ْ
ألن الشاع َر
(تغي لو ُنهُ) َو ْج ُه ال َبخي ِلَ ،وظه َر علي ِه ال َقلَ ُق
رابَّ ،
واالض ِط ُ
َدخ َل شاع ٌر على َر ُج ٍل َب ِي ٍل فْام َت َق َع ّ
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الصوم وفرصة اإلقالع عن التدخني
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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 وحتركاته وسكناته فإنك جتد هذا اإلنسان يرتفع إىل مقامات
ً
فاحتا ،منتصراً يف كل شؤونه وقراراته ،ومن تلك االنتصارات والفتوحات اليت ميكن
ودرجات تؤهله أن يكون
أن حتققها تلك اإلرادة اإلنسانية  -بعد استقوائها وتهذيبها بالصوم  -انتصار اإلنسان على عادة التدخني ،فاإلرادة
تقريبا لثالثني ً
ً
يوما فهي قادرة على حتقيق النصر يف غريها من
اليت حتقق االنتصار على التدخني ( )16ساعة
االنقالب على التدخني،
األيام واألوقات  -بعد التوكل واإلميان باهلل وأنه مغري األحوال  ،-وبالتأكيد سيحدث
ُ
َ
حليف اإلرادة الرمضانية.
ويكون النص ُر
ولتكن واحدة من الثمرات اليت يقطفها اإلنسان يف هذا الشهر املبارك هي االنتصار على (التدخني).
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استفتاءات

نرجو التفضل من قبل مساحتكم لإلجابة على األسئلة التالية :
السؤال :هل يجوز اإلفطار في حال الضعف المفرط؟
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الجواب :ال يكفي الضعف يف جواز اإلفطار ولو كان مفرط ًا إال أن يكون حرج ًا فيجوز
اإلفطار ،وجيب القضاء بعد ذلك ،وكذا إذا أدى الضعف إىل العجز عن العمل الالزم
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.
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السؤال :ما هو رأي سماحتكم حول العمال الذين يعملون أعماال يدوية شاقة في الحر،
ورمضان قد أقبل إلينا هل يجوز إفطارهم أم ال يجوز؟ وإن كان الجواز هل من الممكن إصدار
فتوى تنشر بذلك ليعلم الجميع ،لكون أغلب الفئة العاملة هي فئة فقيرة من ناحية الدخل
وناحية العلم ...حيث إن الصيام في هذا الجو الحار مع مزاولة أعمال شاقة قد يؤدي إلى اإلغماء؟

الجواب :من مينعه (الصوم) من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له
ضعف ًا 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 وجوب ًا 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 دائماً في حال السفر بمقتضى مهنته فما حكم صومه ،ومن
هو كثير السفر؟

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 جربائيل على رسول اهلل Fعن القرآن املنزل فيما خيطأ فيه.
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الجواب :إذا كان كثري السفر فيصوم ويتم صالته يف كل أسفاره وتتحقق
كثرة السفر يف حق من يتكرر منه السفر خارج ًا 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
مث ً
ال 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 مث ً
ال أو يكون مسافراً يف سبعة أيام منه فما دون فحكمه
القصر ،ولو كان يسافر مثان مرات يف الشهر الواحد ،أو يكون مسافراً يف
مثانية أيام منه أو تسعة ـ فاألحوط لزوم ًا ـ أن جيمع بني القصر والتمام.
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