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مدينة كربالء المقدسة تتأهب لزيارة أربعينية سيد الشهداء  المليونية
 ...وزيارة األربعين

لأول مرة..
في عاش��وراء محرم العام الهجري اجلديد
عدي��دة ه��ي الرس��ائل الت��ي أرس��لتها كرب�لاء
(القضي��ة  -املدينة) والتي ج��اءت حتت عنوان
لـ (أول مرة) ،وهي إن دلت على شيء فإمنا تدل
على تأكيد املنطلقات اإللهية لنهضة عاش��وراء
مبضامينه��ا النبوي��ة ،وأبعادها اإلنس��انية التي
هدفها حتقي��ق عدالة احلك��م ،ورفاه الش��عوب،
وسعادة اإلنسان.
ل��ـ (أول مرة) ف��ي عاش��وراء تنتش��ر املنابر
احلس��ينية عل��ى مدي��ات جغرافي��ة وفكري��ة
وسياس��ية ل��م تصله��ا م��ن قب��ل ،وبلغ��ات
متع��ددة ،وتغطي��ة فضائي��ة موس��عة ،وحض��ور
بش��ري الف��ت ،حي��ث إن بع��ض مجال��س العزاء
جت��اوز ع��دد احلاضري��ن ف��ي الواح��د منه��ا الـ
(مليون) إنسـان.
ل��ـ (أول م��رة) ألغى املس��يحيون ف��ي العراق
احتفاالته��م مبول��د الس��يد املس��يح ،
وخرجوا مبواكب عزاء ،فيما قامت فضائياتهم
بنقل شعائر عاشوراء (مباشرة) من كربالء.
ل��ـ(أول م��رة) توج��ه رئاس��ة الصابئ��ة
املندائي�ين ف��ي الع��راق أتباعه��ا بع��دم إج��راء
مراس��م ال��زواج خ�لال ش��هر مح��رم احل��رام
احترام�� ًا لقدس��ية ش��هادة إم��ام املس��لمني
احلس�ين  ،فيما لم يتأخ��ر أتب��اع الديانة
اإليزيدية عن االحتفاء بأحزان عاشوراء.
ل��ـ(أول م��رة) يكت��ب ع��دد (غي��ر مأل��وف)
م��ن املثقف�ين بخلفياته��م الفكري��ة املتباين��ة
ع��ن عاش��وراء ورموزه��ا ،فق��د نش��رت وس��ائل
اإلع�لام كتاباته��م املوضوعي��ة وه��ي تق��رأ
كربالء ،وتس��تقرئ عاش��وراء ،ولم يتخلف عن
ه��ذا الرك��ب اإلنس��اني احل��ر كت��اب ليبراليون
وعلمانيون وماركسيون ،وشعراء ،وفنانون.
ل��ـ(أول م��رة) حتم��ل (أجوب��ة املس��ائل
الش��رعية) بني ثنايا صفحاتها لقرائها الكرام
زهرات من حديق��ة بعض تلك املق��االت ،وغاية
ذل��ك بعد اس��تنارة الفك��ر والوج��دان تأكيد أن
كرب�لاء ل��م يك��ن له��ا إال أن تك��ون ف��ي الع��راق
وس��تبقى ،وأن الع��راق  -دائم�� ًا  -م��ع كرب�لاء،
وأن عاش��وراء لي��س ي��وم (ف��رح وس��رور) ،ب��ل
هو ي��وم يقرر في��ه امل��رء أن يبق��ى (إنس��ـان)...
اع َملُو ْا}.
{ َو ُقلِ ْ

الو�سيلة �إلى الله
س :نحن نعتقد بأن أهل البيت 

مب��ا أع��ط��اه��م ال��ل��ه م��ن والي���ة تكوينية
قادرون على إحياء املوتى وشفاء املرضى
وغيرها من التصرفات ،السؤال هو :هل
هناك أولوية في الطلب من الله أو أنه ال
فرق؟

ج :قال تب��ارك وتعالى{ :وابتغ��وا إليه
الوس��يلة} .املائدة ،35/فهم الوس��يلة بيننا
وبني الله تب��ارك وتعالى كما نصت على ذلك
األخبار والروايات ،واآلي��ة الكرمية ظاهرة
في االستحباب.

الر�سول الأكرم



مب��ن��زل��ة اخل��ل��ة «خ��ل��ي��ل ال��ل��ه» دون أن
يختص محمد ًا  بذلك؟

ج :لق��د اخت��ص الل��ه (تعال��ى) نبي��ه
اخل��امت  على م��ا ف��ي احلديث مب��ا فوق
اخللّة ،وذلك ب��أن اتخذه حبيب��اً ،ومعلوم أن
(حبي��ب الل��ه) مقام ش��امخ خ��اص به ،
مضاف ًا إلى م��ا جاء في مثل حديث الكس��اء:
م��ن أن الل��ه (تعال��ى) خل��ق الك��ون واحلي��اة
وخل��ق م��ا خل��ق ألج��ل النب��ي  وأه��ل
بيته  ،وق��د ذكر العالمة اجمللس��ي (ره)
في البحار أنه وردت مجموع��ة من الروايات
تش��ير إل��ى أن الل��ه تعال��ى ل��م يع��ط مي��زة
وال فضيل��ة وال كرام��ة لنب��ي إال أعطاه��ا
نبينا .

البكاء على �أهل البيت



س :نعلم بأن محمد ًا  هو خامت
الرسل وأفضلهم ،بل هو أشرف خلق الله،
س :م���ا ه���ي األم�����ور ال��ت��ي تساهم
فكيف اختص الله موسى  بالتكليم وتساعد الفرد في البكاء على مصائب
وعيسى  باإلحياء وإب��راء األكمه أهل البيت (سالم الله عليهم)؟
واألب������رص ،واخ���ت���ص إب��راه��ي��م 

استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com

قال �سيد ال�شهداء
الإمام احل�سني:

٭ من دالئل العالم
انتقاده لحديثه ،وعلمه
بحقائق فنون النظر
٭ ال تتناول إال ما رأيت
نفسك له أه ًال
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رق
ج :الس��يد املرج��ع :القل��ب إذا ّ
ترطّ بت العني وج��رت الدمعة ،والتفاعل
م��ع املصائ��ب اجلس��ام الت��ي أنزله��ا بنو
ُأم ّي��ة عل��ى اإلمام احلس�ين (س�لام الله
عليه) وأهل بيته يرق��ق القلب ،ويرقرق
الدم��ع ،ويج��ري العب��رة .ه��ذا وف��ي
احلدي��ث الش��ريف م��ا يط ّي��ب اخلاط��ر
وهو« :م��ن بك��ى أو تباك��ى فل��ه اجل ّنة».
(وس��ائل الش��يعة ،للح��ر العامل��ي ،ج،14
فإن في التباكي إش��ارة إلى من
صّ ،)596
لم تدم��ع عينه ول��م يب��ك ،وإنّم��ا اتخذ
لنفس��ه هيئ��ة الباك��ي وموق��ف احلزين
له اجلنة أيضاً.
املتأثر ،فإن ُ

ظهور اليماني
س :نحن جمع من املؤمنني جاءنا
جماعة ممن يدعون ظهور اليماني
ويروجون لذلك بكراسات مطبوعة،
وال��س��ؤال أو ًال :ه��ل ه��ي دع���وة حق
أم م��اذا؟ وثانياً :ما هو واجبنا من
حيث قبول تلك الكراسات وإعطائها
للناس ملطالعتها أو عدم قبولها وعدم
السماح لهم بنشر دعوتهم؟
ج :الس��يد املرج��ع :ج��اء ف��ي

احلديث الشريف بأن اليماني واحلسني
والس��فياني يك��ون خروجه��م ف��ي ي��وم
واح��د م��ن ش��هر واح��د وس��نة واح��دة،
فم��ا ل��م يك��ن كذل��ك فه��و عالم��ة عل��ى
ع��دم صحت��ه ،مضاف�� ًا إل��ى م��ا ورد م��ن
التأكيد على تكذيب م��ن يدعي مثل هذه
األمور كال��ذي يدعي الرؤي��ة والوصاية
والس��فارة ونحوه��ا ،وف��ي احلدي��ث
الش��ريف أن��ه ف��ي زم��ان غيب��ة اإلم��ام
امله��دي  تكثر الف�تن وتنتش��ر رايات
الض�لال ،ولألم��ن منه��ا ينبغ��ي االلتزام
واملداومة على قراءة هذا الدعاء عقيب
كل ص�لاة فريضة« :يا الله ي��ا رحمن يا
رحيم يا مقل��ب القل��وب ث ّب��ت قلبي على
عرفني
دين��ك» .وعل��ى ق��راءة« :الله��م ّ
تعرفني نفس��ك لم
نفس��ك فإن��ك إن ل��م ّ
أع��رف نبي��ك ،الله��م عرفن��ي رس��ولك
فإن��ك إن لم تعرفني رس��ولك ل��م أعرف
حجتك ،الله��م عرفني حجت��ك فإنك إن
لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني».

�آدم وحواء
س :أس��م��ع ك��ث��ي��ر ًا أن���ه ي��ق��ال أن
ح����واء خ��ل��ق��ت م��ن ض��ل��ع آدم ،
فهل ه��ذا ال��ش��يء صحيح؟ وإذا كان
صحيحاً ،فما احلكمة من ذلك؟

ج :الصحي��ح ال��ذي دل��ت علي��ه
الرواي��ات الش��ريفة ه��و أن الل��ه تبارك
وتعال��ى خل��ق ح��واء م��ن الطين��ة الت��ي
فضلت من طين��ة آدم  ،ق��ال تعالى
في أول س��ورة النس��اء( :يا أيه��ا الناس
اتق��وا ربك��م ال��ذي خلقك��م م��ن نف��س
واحدة ،وخل��ق منه��ا زوجها ،وب��ث منهما
ونس��اء) .قال املفس��رون:
رج��ا ًال كثي��ر ًا
ً
(من نفس واحدة) ه��و آدم  وحده
البتداء اخللقة به( ،وخلق منها زوجها)،
أي :خل��ق حواء م��ن جنس تل��ك النفس
ونوعه��ا وصورته��ا ،أو م��ن فاض��ل طينة
آدم  وه��ذا فض��ل م��ن الل��ه تعالى،
ألن كل جنس يألف بجنسه.

الأ�سماء المق ّد�سة
س :م����ا ح���ك���م إل����ق����اء أك���ي���اس
كتب عليها أس��م��اء أه��ل البيت غير
امل��ع��ص��وم�ين ك��ال��س��ي��دة زي��ن��ب وأب���و
الفضل العباس (س�لام الله عليهما)
�أن تلك األسماء
في القمامة ،علم ًا ب� ّ
قصدت بها أشخاصهم املباركة؟ فإن
البعض يقوم بإلقاء تلك األكياس
في املزبلة ،وعند االحتجاج عليهم
يجيبون بأن اجلرائد كل يوم تُرمى
أن فيها آيات قرآنية
في القمامة ،مع ّ
مقدسة ،فما قولكم؟
وأسماء ّ
ج :الس��يد املرج��ع :إذا كان الع��رف
يعد ذلك هتك ًا فال يجوز.
ّ

الم�شاركة في االنتخابات
س :في العراق نحن مقبلون على
انتخابات نيابية قريباً ،ف��إذا كنت
أعتقد أنه ال يوجد من أعرفه مؤه ًال
ألعطيه ص��وت��ي ،فهل ي��ج��وز شرع ًا
أن األفضل
أن أعطيه ٍ
ألي ك��ان ،أم ّ
االحجام عن االنتخابات؟

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

ج :السيد املرجع :يشترك لينتخب
مع التحقيق واملش��ورة -املؤمن األفضل،واخلدوم األنف��ع ألبناء وطن��ه املؤمنني،
وال ينتخ��ب أي�� ًا كان ،فإنه��ا مس��ؤولية
كبيرة ،وال يستهان بها.

التقليد
س :هل يجوز لي أن أعمل بفتوى
أي م��ق �لَّ��د ،م��ع أن���ه ل��م ي��ب��ل��غ درج��ة
االجتهاد؟

ج :إمنا يج��وز تقليد اجملته��د اجلامع
للشرائط دون غيره.

كلمة (الأحوط)
س :هل االحتياط الوارد في هذه
العبارة( :فاألحوط اجلمع فيه بني
وجوبي
أحكام الطاهرة واحلائض)
ّ
أم استحبابي؟

ج :الس��يد املرج��ع :القاع��دة ف��ي
أن االحتي��اط وجوب��ي أو
معرف��ة َّ
اس��تحبابي ه��و :إذا كان قبل��ه أو بع��ده
فت��وى عل��ى اخل�لاف كان االحتي��اط
استحبابياً ،وإن لم يكن فتوى ال قبله وال
بعده كان وجوبياً.

بول الر�ضيع
س :ما حكم بول الرضيع؟

ج :جن��س ،نع��م يكف��ي ف��ي التطهير
من��ه  -إذا ل��م يك��ن الرضي��ع متغذي�� ًا
بالطعام -صب املاء عليه مرة واحدة.

تكرار ال َغ�سل في الو�ضوء
س :حينما أتوضأ وأغسل وجهي
أحيان ًا أص��ب امل��اء عليه ع��دة مرات،
من اجلانب األمين ومن اجلانب األيسر
ومن األعلى ،وأحيان ًا أصب املاء مرة
واحدة من األعلى فأيهما أصح؟

ج :ما دم��ت تقصد الغس��لة الواحدة
فكالهما صحيح.

الو�ضوء
س :ما حكم قلم (السوفت) من
ناحية وجود اجلرم املانع من وصول
املاء من عدمه في الوضوء؟

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

ج :الس��يد املرجعِ :حبر قلم احلبر،
وكذا القلم اجلاف ونحوه ،ليس له جرم
وال يكون مانعاً.

ال�شك في الطهارة
أنهيت صالتي ،ثم شككت
س :إذا
ُ
هل أنا محدث (لم أكن على طهارة) أم
ال ،فما احلكم؟

ج :ال ش��يء عليك ،وتتوض��أ للصالة
الالحق��ة إن كان��ت احلالة الس��ابقة هي
احل��دث ،وإن كان��ت احلالة الس��ابقة هي
الطهارة استصحبتَ الطهارة.

ق�ضاء ال�صالة
س :أن����ا ف���ت���اة ف��ات��ن��ي الكثير
م��ن ال��ص��ل��وات بسبب جهلي للحكم
الشرعي ،فقد كنت أغتسل في آخر
ال���ي���وم ال��س��اب��ع م���ن احل���ي���ض ،وه��و
ال��ع��دد ال���ذي أعلمه ل��ع��ادت��ي ،لكني
كنت أف��اج��أ بقطرة دم أو اصفرار،
ولم أكن أغتسل بعدها ظن ًا مني أنها
أن ك��لّ ما
استحاضة ،أي كنت أظ��ن ّ
زاد على السبعة يعتبر استحاضة،
لذلك فإن في ذمتي ع��دد ًا كبير ًا من
الصلوات التي حتتاج إل��ى القضاء،
وكذلك علي صلوات أخرى متفرقة،
ب�ين ف��ائ��ت��ة وم��ش��ك��وك ف��ي��ه��ا ،فكيف
أستطيع أن أؤدي��ه��ا كلها ع��ل��ى نحو
القضاء الترتيبي املقبول إن شاء
ال���ل���ه؟ وه���ل أس��ت��ط��ي��ع أداء ص�لاة
فاتتني من يومني ،بسبب اضطراب
ال���دورة الشهرية ،مع العلم ب��أن في
ذم��ت��ي ص��ل��وات أخ���رى فائتة قبلها؟
وبعض ه��ذه الصلوات أعلمه في أي
ي��وم وف��ي أي سنة ،وه��ن��اك صلوات
فائتة ال أعلمها؟ فهل أستطيع قضاء
م��ا أعلم وقته وع���دده م��ن الصلوات
أو ًال ثم الشروع فيما ال أعلم؟

قال �سيد ال�شهداء
الإمام احل�سني:

٭ ال ترفع حاجتك اّإل الى
أحد ثالثة الى ذي دين
مروة أو حسب ،فأما ذو
أو ّ
الدين فيصون دينه ،وأما ذو
المروة فإنه يستحي لمروته،
وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم
تُكرم وجهك أن تبذله له في
حاجتك ،فهو يصون وجهك
أن يردك بغير قضاء حاجتك
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
www.ajowbeh.com

قال �سيد ال�شهداء
الإمام احل�سني:

٭ أوصيكم بتقوى الله ،فإن
الله قد ضمن لمن اتقاه أن

يحوله عما يكره الى ما يحب،
ّ
ويرزقه من حيث ال يحتسب

أجوبة المسائل الشرعية

ج :علي��ك قض��اء املق��دار ال��ذي
تتيقن�ين بوج��وده ف��ي ذمت��ك ،ويج��ب
الترتيب ف��ي الصلوات اليومي��ة الفائتة
الت��ي يعتب��ر فيه��ا الترتي��ب كالظهري��ن
الفائتت�ين ف��ي ي��وم واح��د والعش��ائني
الفائتت�ين من ليل��ة واحدة ،أم��ا في غير
ذل��ك فاألح��وط اس��تحباب ًا مراع��اة
الترتيب.

الجهر في ال�صالة
س :هل يجب اجلهر في كل صالة،
حتى ولو كانت مستحبة؟

ج :يج��ب اجله��ر ف��ي ق��راءة احلمد
والس��ورة م��ن الركعت�ين األولت�ين م��ن
صلوات الصبح واملغرب والعش��اء ،ويجب
اإلخفات من األولت�ين من الظهر والعصر
(إال البس��ملة فإنه يس��تحب اجلهر بها)،
وأما التس��بيحات ف��ي الثالث��ة والرابعة
فيجب اإلخفات بها في جميع الصلوات.

الت�سبيحات الأربع
س :لقد تعلمنا م��ن صغرنا بأن
نقرأ التسبيحات األرب��ع مرة واحدة
ف���ي ال���ص�ل�اة ،ف��م��ا ح��ك��م ص��ل��وات��ي
املاضية؟

ج :يج��وز ف��ي الركع��ة الثالث��ة
والرابع��ة ق��راءة احلم��د فق��ط أو
قراءة التس��بيحات األربع م��رة واحدة،
ويس��تحب تكرار هذه التسبيحات ثالثاً،
ف�لا يح��رم نفس��ه م��ن ثوابه��ا في س��عة
الوقت.

ال�سجود على الكف
س :ما حكم صالة من سجد على
كفه في حال فقدان ما يصح السجود
عليه مع سعة الوقت جه ًال باحلكم؟
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ج :صالت��ه صحيحة ،علم�� ًا بأنه إذا
فقد ف��ي أثناء الص�لاة ما يس��جد عليه،
ولم يك��ن عنده م��ا يصح الس��جود عليه،
فمع س��عة الوقت للص�لاة يقطعه��ا ،ومع
ضيق الوقت يلزم أن يس��جد على ثيابه
املتخ��ذة م��ن القط��ن أو الكت��ان ،وإن ل��م

يكن سجد على شيء معدني مثل العقيق،
وإن لم يكن س��جد على ظه��ر الكف-على
األحوط.-

ت�أخير ال�صالة
س :شخص يريد أن يصلي املغرب
�اء ،فهل
وال��ع��ش��اء ف��ي ال��ع��اش��رة م��س� ً
يصليهما بنية القضاء؟

أداء إل��ى نص��ف اللي��ل
ج :يصليهم��ا ً
لو كان مخت��اراً ،واألحوط اس��تحباب ًا أن
ال ين��وي األداء والقض��اء بع��د منتصف
الليل ،وأم��ا املضط��ر فيمتد وق��ت األداء
بالنسبة إليه إلى الفجر ،لكن األولى إذا
جاوز نص��ف الليل أن ال ين��وي األداء وال
القضاء ،وإمنا ينوي ما في الذمة.

العجز عن الطهارة وال�صالة
س:1ام���رأة ال تقدر على الصالة
ب��ال��ش��ك��ل الطبيعي ألن��ه��ا مشلولة،
وك���ان���ت ف���ت���رة ث�ل�اث���ة أش���ه���ر بعد
إص��اب��ت��ه��ا بالشلل ال ت��ص��ل��ي ،واآلن
بدأت بالصالة ،والسؤال كيف تصلي؟
وكيف تتطهر وتتوضأ؟
ج:1السيد املرجع :تتط ّهر وتتنظّ ف

للص�لاة ول��و مبس��اعدة آخ��ر بق��در
اس��تطاعتها وعدم العس��ر واحل��رج ،فما
كان في��ه عس��ر وح��رج فه��و مرف��وع ،ثم
تتوض��أ ولو مبس��اعدة الغي��ر فإنه يجب
وإن توقف��ت املس��اعدة عل��ى األج��رة،
نع��م لو ل��م ميك��ن الوض��وء أب��د ًا تتيمم
ولو مبس��اعدة احد ،ث��م تصلّي بحس��ب
اس��تطاعتها ،فل��و أمكنه��ا اجلل��وس ول��و
على العربة صلت كذل��ك ،وإن لم ميكنها
فتصل��ي وه��ي مضطجع��ة عل��ى جانبه��ا
األمي��ن ووجهه��ا إل��ى القبل��ة ،ف��إن تعذر
فعل��ى األيس��ر ووجهها إل��ى القبل��ة ،فإن
تع��ذّ ر فتصل��ي مس��تلقية عل��ى قفاه��ا
وباط��ن رجليه��ا نح��و القبل��ة ،ويج��ب
االنحن��اء للرك��وع والس��جود مب��ا أمك��ن،
ومع ع��دم إمكانه فاإلمي��اء بالرأس ،ومع
تع��ذره فبإغم��اض العين�ين ،واألولى مع
ع��دم احلرج وض��ع التربة عل��ى اجلبهة
عند اإلمياء للسجود.

استفتاءات
أجوبة المسائل الشرعية

س :2م����اذا ب��ال��ن��س��ب��ة لألشهر
الثالثة املاضية؟
ج :2الس��يد املرجع :تقضيها ش��يئ ًا
فشيئ ًا بالصورة املذكورة سابقاً.

�صالة الجماعة
س :ع��ن��دم��ا ي��خ��ف��ت اإلم����ام في
ق��راءة صالتي الظهر والعصر ،ماذا
يجب علينا أن نقرأ؟

ج :يس��تحب للمأم��وم االش��تغال
بالتس��بيح والتحمي��د والص�لاة عل��ى
محمد وآله .

قاعدتا الفراغ والتجاوز
س :كيف نستطيع التفريق بني
قاعدتي الفراغ والتجاوز؟
ج :الس��يد املرج��ع :قاع��دة الف��راغ

تكون بعد الفراغ من العمل وإكماله ككلّ ،
بينما قاع��دة التج��اوز تكون ف��ي األمور
الضمني��ة اجلزئية للمركّ��ب ،كما لو كان
وش��ك ف��ي أن��ه رك��ع أم ال؟
في الس��جود
ّ
فإنه في هذه الصورة جتاوز محلّ الركوع
ودخل في غيره.

القلي بالزيت المتنج�س
س :م����ا ح���ك���م أك�����ل ال��س��م��ك
لي بزيت
احل�لال املقلي إذا كان قد ُق َ
ي��س��ت��خ��دم ل��ق��ل��ي ال���دج���اج امل��ذب��وح
بغير الطريقة اإلسالمية؟ علم ًا بأن
ه��ذا ال��دج��اج ي��ذب��ح بقطع الرقبة،
ول��ي��س ب��ط��رق أخ����رى م��ث��ل الصعق
ال��ك��ه��رب��ائ��ي أو اخل��ن��ق وم���ا ش��اك��ل؟
ج :السيد املرجع :الدجاج ونحوه مما
يذبح بطريقة غير شرعية هو بحكم
امليتة فيكون جنس ًا ويحرم أكله ،ولذا
يحرم أك��ل الزيت املالقي ل��ه ،وكذا
السمك املقلي في ذلك الزيت.

حرمة الغناء
س :أن�����ا أع���ل���م ب�����أن ال��غ��ن��اء
ح��رام ،أن��ا بحمد الله ال أستمع إلى

األغ��ان��ي ،ول��ك��ن ف��ي ه���ذا ال��زم��ان ال
يخلو مكان من األغاني ،فهل الذهاب
إلى األسواق واملطاعم واحلدائق وما
شابهها من التجمعات جائز مع أنه
ال يخلو واح��د م��ن ه��ذه األمكنة من
الغناء؟
ج :اإلم��ام الراح��ل :ال يج��وز

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

االس��تماع وال الس��ماع ،وإذا كانت هنالك
ض��رورة للذه��اب فاقتص��ر عل��ى مق��دار
الضرورة.
الس��يد املرج��ع :ال يجوز االس��تماع
إل��ى األغاني ،واألحوط اس��تحباب ًا ترك
الس��ماع أيض��اً ،ف��إذا ذهب��ت إل��ى ه��ذه
األماك��ن فعليك بإش��غال نفس��ك باألمور
احملللة.

نغمات الجوال
س :م��ا ح��ك��م ال��ك��س��ب م��ن وراء
تركيب النغمات املوسيقية للجواالت؟
ج :الكسب باحلرام مح َّرم.

الخم�س والعيلولة
س :ش���خ���ص اش����ت����رى أث���اث��� ًا
إلخ���وان���ه،ح���ي���ث إن����ه ي���ش���ارك في
عيلولتهم ،فهل يجب تخميس هذا
األثاث عند حلول رأس السنة؟
ج :الس��يد املرج��ع :إذا كان ق��د

اش��تراه ف��ي أثن��اء الس��نة اخلمس��ية
واس��تخدم قب��ل حل��ول رأس س��نته فال
يجب تخميسه.

قال �سيد ال�شهداء
الإمام احل�سني:

٭ إياك أن تكون ممن يخاف على
العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة
من ذنبه ،فإن الله تبارك وتعالى
ال يُخدع عن جنته ،وال يُنال ما
عنده إال بطاعته إن شاء الله

تخمي�س الرهن
س :إذا وض��ع��ت مبلغ ًا م��ن امل��ال
كرهنٍ عند شخص آخر لقاء سكني
ف��ي بيته ،فهل يجب تخميس مبلغ
الرهن عند حلول رأس السنة؟وإذا
ك���ان ي��ج��ب ال��ت��خ��م��ي��س ،ف��ه��ل يجوز
التأخير حلني االستالم؟

ج :الس��يد املرجع :يجب تخميس��ه،
ويجوز التأخير حلني التسلّم.
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رسائل من كربالء ..وإليها

البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
املوقع على اإلنترنيت:

istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

ال�سالم على الح�سين

www.ajowbeh.com
ي��وم احلس�ين ..انفج��ار معن��ى
يخرج��ك م��ن الس��ائد اليوم��ي وهمومه
وطموح��ه وغرائ��زه ،ليضع��ك أم��ام
حقيق��ة ه��ذا اإلم��ام النب��وي بصفت��ه
دالل��ة تتجل��ى عب��ر األزمن��ة لتش��رف
س��جل األح��رار وحقيق��ة املش��ترك
اإلنس��اني ال��ذي أورق ش��جرة بيض��اء،
نقي��ة ،متطه��رة ع��ن الغاي��ة الذاتي��ة،
عندما هوى اإلمام
ومتجه��ة لن��داء الفاقة والقه��ر والظلم
الذي تعاني منه جموع الفقراء .تلك هي
الحسين  الى
السجية الش��خصية للحس�ين بن علي..
اإلمام اب��ن اإلمام فكيف ب��ه وهو حامل
األرض جرى له ما
لواء الرس��الة احملمدي��ة ودفء التربية
لم يجر مع أي من
األخالقي��ة لفاطم��ة الزه��راء! هن��ا
يأتي امل��وت كقضية وجود أب��دي تقترن
األصحاب أبد ًا
بالطموح لس��لطة احلق املقرون بالتأييد
اإللهي وتعاليم البيت القرآني ،احلس�ين
ال��ذي ابتذل الس��لطة واحلك��م والثروة
المرجع الديني
واجل��اه وش��هية احلي��اة وملذاته��ا..
خ��رج احلس�ين ليقات��ل الظل��م والظالم
السيد صادق
والرذيل��ة وأخ�لاق املرتزق��ة وأس��ياد
الحسيني الشيرازي
اجملون واخلارجني عن القانون السماوي
وتعالي��م الفضيل��ة وقي��م اجلم��ال
والعدالة ،وكانت كربالء مسرح احلدث..
وش��هدت الس��ماء والكواك��ب وكل عي��ون
الكائن��ات تل��ك امللحم��ة ،ود ّون التاري��خ
والدة أول ث��ورة نقي��ة ،ح�ين ارجتف��ت
الس��يوف ث��م اس��تهترت أم��ام الدم��اء
البريئ��ة ..وكان قدر ًا عظيم�� ًا للعراق أن
يحضن ث��راه أج��داث ه��ذه الكوكبة من
أشراف سكان األرض.

الطفلة ..ال�سيدة
لق��د كان ف��ي الط��ف أص��داء
وأص��داء ،ول��كل م��ن كان ف��ي الط��ف مع
احلس�ين  ص��دى خ��اص يق��رن
باحلس�ين  ،وم��ن تل��ك األص��داء
صدى صوت الطفلة الرقيقة رقية بنت
اإلمام احلسني  ،هذه الطفلة التي
ل��م تتجاوز خم��س الس��نوات قضتها في
حض��ن أبيه��ا اإلم��ام ،وهي تعي��ش محن
أه��ل البي��ت محن��ة فمحن��ة ،وتنتقل من
حزن إلى حزن.
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تلك كربالء
أخبرن��ي الس��ائق بأنن��ا عل��ى وش��ك
الوص��ول ال��ى كرب�لاء ،فصرن��ا نع��د
الدقائق والثواني ،وأجدني ال أقوى على
وص��ف املش��اعر ،فاألم��ر ف��وق الوصف،
فنح��ن ف��ي طريقن��ا ال��ى احلس�ين ،وم��ا
أدراك م��ا احلس�ين؟! احلس�ين ال��ذي
أحببن��اه ،وأج ّنن��ا حب��ه .وفج��أة هت��ف
الس��ائق بنا  -مل��ا الحت له بع��ض املباني
 أن «تل��ك كرب�لاء وتل��ك منازله��ا»،ترقرقت الدموع في العيون ،وحتشرجت
الكلم��ات ،وخنقتن��ا العب��رات ..عندم��ا
ش��اهدنا املنائ��ر الذهبي��ة ث��م العل��م
األحم��ر ال��ذي يرف��رف ف��وق القب��ة
الش��ريفة ،إذن نح��ن في كرب�لاء ،ونحن
ف��ي مه��وى األفئ��دة وقبل��ة األح��رار،
ونحن عل��ى مقرب��ة من احلس�ين اخلالد،
لق��د ج��اء بن��ا احل��ب األزل��ي ،وجئن��ا
إلي��ه باحل��ب والتحي��ة والس�لام م��ن
أصدقائنا وأهلينا.

الخروج لل�سلطة
يرف��ض البع��ض أي تفس��ير (مادي)
حلرك��ة اإلم��ام احلس�ين ،
ويحص��رون وعيه��م بالغي��ب والعواطف
فحس��ب ،فيعتق��دون ب��أن احلس�ين
الس��بط خ��رج للش��هادة أو ًال وأخي��راً،
ولي��س قبله��ا أو بعده��ا أي خط��ط أو
رؤي��ة كان احلس�ين  ق��د تبناه��ا
م��ن أج��ل التغيي��ر واإلص�لاح .إنه��م
يعتق��دون أن (طل��ب الس��لطة) أم��ر
ح��رام ف��ي كل األح��وال ،ال ينبغ��ي ملثل
احلس�ين الس��بط أن يرتكبه ،فالس��لطة
ألصحابه��ا واإلمام��ة ألهله��ا .إن حركة
احلس�ين  كان��ت خروج�� ًا ش��رعي ًا
طلب�� ًا للس��لطة ،وليس��ت خروج�� ًا غي��ر
ش��رعي على الس��لطة .بالنس��بة لإلمام
احلس�ين الس��بط  ،ف��إن حدي��ث
رس��ول الل��ه  بحق��ه وح��ق أخي��ه
احلسن « احلسن واحلسني إمامان
قام��ا أو قع��دا» دلي��ل ش��رعي صري��ح
عل��ى أحقيت��ه بالس��لطة ،م��ن الناحي��ة
النظري��ة على األق��ل ،بل عل��ى حقه في
طلبها ،نظري ًا أو ًال ثم عملي�� ًا وواقعي ًَا إذا

محاضرات

استوفى الطلب ش��روطه ،ألنه إمام قام
أو قع��د ،وألن الس��لطة ج��زء ال يتج��زأ
من اإلمامة ،لذلك فإن طلبه للس��لطة ال
يخرج عن مس��ؤولياته املنص��وص عليها
في إطار اإلمامة.

عا�شورا فرح و�سرور!
قدم��ت ل��ي
كن��ت أعم��ل ف��ي ليبي��اّ ،
إح��دى طالباتي بعض احلل��وى صبيحة
العاش��ر م��ن مح��رم احل��رام ،فقل��ت لها
بأي��ة مناس��بة؟ فأجاب��ت (عاش��ورا).
فقلت :وم��اذا يعني هذا الي��وم عندكم؟
أجابت« :يوم انتصار املس��لمني» .قلت:
عل��ى م��ن انتص��ر املس��لمون؟ أجاب��ت:
«ال أع��رف ..لك��ن هن��اك م��ن يق��ول
أنه :في يوم عاش��وراء رس��ت س��فينة
ن��وح  ،وجن��ا يون��س  م��ن
بطن احل��وت ،وغير ذلك م��ن احلوادث،
ويذه��ب البع��ض إل��ى تس��ميته ب��ـ
(ي��وم الظف��ر) ويس��تحبون صيام��ه».
باغتها بس��ؤال غي��ر متوق��ع« :أتعرفني
احلس�ين بن علي»؟ فتلعثم��ت بإجابتها،
لذل��ك تدارك��ت أن��ا املوق��ف موضح�� ًا
له��ا م��ن ه��و اإلم��ام احلس�ين ،وكي��ف
ُقتل ،ومل��اذا ،وف��ي أية س��نة ،وعل��ى أية
أرض ،حت��ى ش��عرت باإلح��راج قائل��ة:
«ه��ذه احل��وادث عندك��م ف��ي الع��راق
فما أدران��ا به��ا؟! ورأيت الن��اس هناك
يطبخ��ون البقولي��ات ويفرقونه��ا على
اجلي��ران وتس��مى (عاش��ورا) ،ونحتاج
رمبا إلى دراسة أنثربولوجية لدراسة
تل��ك التقالي��د املتوارث��ة وارتباطه��ا
بعاش��وراء ،أو بواقع��ة الط��ف» ..ل��م
أستغرب جلهل طالبتي باحلسني شخص ًا
وقضي��ة وواقع��ة تأريخي��ة ،ولكنن��ي
استشعرت خطر اإلعالم السلطوي منذ
يزيد بن معاوية حتى يومنا هذا.

�صدى كربالء
م��ن كان يتص��ور قب��ل عق��ود وصول
راي��ات اإلم��ام احلس�ين  وندائ��ه
إل��ى دول الغ��رب وإل��ى أمري��كا وإل��ى
أقص��ى بق��اع األرض؟! لق��د انبه��رت
كثي��ر ًا قب��ل أربع��ة عش��ر عام�� ًا عن��د

وصولي إلى كن��دا ..عندما وقعت عيناي
عل��ى الفت��ة كبي��رة ف��ي أح��د مس��اجد
��ط عليها نداء
مدينة (تورنت��و) ،وقد ُخ ّ
اإلم��ام احلس�ين « :هل م��ن ناصر
ينصرنا» .وتوالت األيام والسنون ألرى
املواك��ب احلس��ينية تنتش��ر ف��ي معظم
شمال أميركا بشكل لم يسبق له مثيل..
وفي جمي��ع املقاطعات الكندي��ة ،تتقدم
مواكبه��م الفت��ات كت��ب عليه��ا بلغ��ات
مختلف��ة م��ن كلم��ات اإلم��ام احلس�ين،
وقد أحيت اجلالية اإلس�لامية مراس��م
عاشوراء هذا العام بش��كل يختلف عما
كان سائد ًا في األعوام السابقة.

علماء البالط
إب��ان تفج��ر النهض��ة احلس��ينية
س��ادت في األمة تيارات ثقافية ودينية
فاسدة بسببها تالش��ت هوية األمة بني
ظلم ورذيل��ة وقمع وخوف ،ف��كان علماء
الب�لاط يش��رعنون احلك��م األم��وي،
ويفلس��فون مواقفه ،ويبررون له الظلم
واالس��تبداد ،وحينم��ا خ��رج اإلم��ام
احلس�ين  لطل��ب اإلص�لاح انب��رى
علم��اء الب�لاط إلدان��ة احلس�ين 
وش��رعنة قتال أهل بيت النب��وة ،فأفتى
ش��ريح القاض��ي تل��ك الفت��وى« :إن
احلسني خرج عن حده ،فليقتل بسيف
ج��ده» ..بالفع��ل حينه��ا كان��ت األم��ة
تعيش مس��خ ًا لهويته��ا الرس��الية ...هل
هناك من يشك؟!

�إن�سانية عا�شوراء
م��ا يؤك��د إنس��انية الفكر احلس��يني
ونهضت��ه ف��ي كرب�لاء مش��اركة الفتيان
والش��باب والش��يوخ في ثورت��ه ،وكذلك
مش��اركة امل��رأة زوج��ة وأخت�� ًا وابن��ة
وأم��اً ،وكذل��ك مش��اركة ش��خصيات م��ن
غي��ر املس��لمني ،فهنال��ك دور واض��ح في
ي��وم عاش��وراء لوه��ب النصران��ي ث��م
الراه��ب الذي دف��ع املال الكثي��ر حلاملي
رأس احلسني الش��ريف كي يبيت الرأس
عنده لدى م��رور ركب أس��رى أهل البيت
ف��ي طريقهم إلى الش��ام ح�ين اضطروا
إلى املبي��ت في دير للرهب��ان .ومن جانب

آخ��ر لقد اهت��م أه��ل البي��ت  وفي
مقدمتهم الس��يدة زين��ب  واإلمام
الس��جاد  بنش��ر أه��داف نهض��ة
احلس�ين  حت��ى ليق��ال أن «ي��وم
عاش��وراء حس��يني احل��دث ،وزينب��ي
البقاء واالنتشار».

نداء التاريخ
لقد وجد احلسني  نفسه وجه ًا
لوجه أمام الضرورة التاريخية ،فس��ارع
يلبي نداء التاريخ مؤدي ًا رسالته املتمثلة
بال��دور التاريخي ال��ذي وج��ب عليه أن
يضطل��ع ب��ه ،أال وه��و أن يث��ور ،ليوق��ظ
بثورت��ه ضمي��ر األم��ة ويهزّ ه��ا بعن��ف،
ألنه��ا طامل��ا انحن��ت وتخاذل��ت مس��لوبة
اإلرادة ومهدورة الكرام��ة أمام جبروت
السلطة األموية الغشومة.

من �أجل الإن�سان..
الدم��اء النبوي��ة الت��ي أريق��ت عل��ى
أرض كرب�لاء ق��د توح��ي ال��ى البع��ض
بأن هدف اإلم��ام احلس�ين كان أن يذبح
بس��يوف أعدائ��ه ،بينم��ا ال��ذي س��عى
إلي��ه احلس�ين  ه��و إص�لاح أم��ور
الدول��ة والن��اس ،وم��ن أجل استكش��اف
األبعاد اإلنس��انية لإلميان بالل��ه تعالى
وجعلها تصب في مصلحة اإلنسان عد ًال
وحرية ورفاه ال من أج��ل منفعة الطغاة
واملتهتك�ين وعلم��اء الذب��ح والظ�لام
وعبيد اجلاه واملال...

خ�ضم الطغاة
إن انتفاض��ة اإلمام احلس�ين 

ه��ي انتفاض��ة الرف��ض املطل��ق ض��د
تس��ييس اإلس�لام وتزييف��ه ،له��ذا فهو
اتخ��ذ الرف��ض كإنس��ان ع��ارف ب��كل
مجري��ات األم��ور ،وأكث��ر من ذل��ك ،فإنه
أبرز خ��واء الوضع العام الس��ائد خالل
تل��ك املرحلة ،وفس��اد معتقداتها ،وكيف
يتم تبري��ر ذلك الفس��اد باس��م الدين.
وألن اإلم��ام احلس�ين  كان الرجل
الوحي��د ال��ذي يس��تطيع أن يفض��ح
احل��كام االموي�ين ويكش��ف حقيقته��م،

رسائل من كربالء ..وإليها
أجوبة المسائل الشرعية

فجر ث��ورة اجتماعية
لذلك فإن��ه ّ 
ض��د الطغ��اة ،وخل��ق الدافع ل��دى الناس
ال��ى رف��ض الواق��ع امل��أزوم .فم��ا ترك��ه
اإلمام احلس�ين  في ثورته اخلالدة
هو بث روح الوعي لدى اإلنسان وحتفيزه
على العمل وعدم االكتفاء بالقول.

مفهوم القوة
عندم��ا تتأمل ح��دث عاش��وراء فإنك
س��تصطدم بلغز محير ،مل��اذا اللغز؟ ذلك
ألن اإلم��ام احلس�ين كان حلق��ة ضعيفة
(مادي��اً) إزاء اآلخ��ر ال��ذي ه��و يزي��د
وجيش��ه ،فاإلمام حس��ب الرواي��ات ،كان
بصحبته م��ا بني  71الى  73ه��م آل بيته
وصحب��ه ،فكي��ف اس��تمر إذن؟! احلقيقة
بع��د أن ق��رأ كل االحتم��االت ،ودرس
موق��ف اآلخ��ر ،وض��ع الذي��ن كان��وا معه
أم��ام خياري��ن الذه��اب والبق��اء« ،القوم
يريدونني أن��ا ،فمن ش��اء أن يذهب ،فهو
ف��ي ح��ل م��ن أم��ري» ...إال إن أح��داً ،لم
يفكر حتى في ترك احلسني وحيداً ،ذلك
ألن ما جمعهم هو املبدأ ،وقوة املبدأ تغلب
قوة السالح.

الزحف المليوني..
احلش��ود املليوني��ة ه��ي الت��ي تكت��ب
التاري��خ بدم��اء القل��وب الت��ي اتصل��ت
وتواصل��ت م��ع فاجع��ة كرب�لاء وملحمة
عاش��وراء ..ماليني من احملبني ..يضربون
على الصدور والرؤوس ..إنها دالالت على
الرف��ض واالس��تنكار ل��كل جرمي��ة عب��ر
التاريخ وقعت في املاض��ي ،وتقع اليوم أو
ستقع في املستقبل.

ر�سالة كربالء
احلس�ين  ه��و معي��ار احل��ق
وش��عاره ،ويزي��د مث��ال الباط��ل وش��ناره،
فأينما يحل يزيد البد من حسني ،وأينما
حلّ حس�ين البد من تشمير س��اعد اجلد
والنصرة ملواجهة الظلم ورجاله ،عندها
سنكون أوفياء للحس�ين وجديرين بحمل
رسالته .

ثورة الإن�سان
حرك��ة عاش��وراء نهض��ة حضاري��ة
ش��املة ،تتمح��ور ح��ول خالص اإلنس��ان
وحتقي��ق كرامت��ه ،وتوفي��ر حريت��ه
املمتهن��ة ،لتس��ود العدال��ة اإللهي��ة ف��ي
األرض ،وتتكاف��أ فيه��ا الف��رص لبن��ي
اإلنس��ان ،وتس��تبعد فيها حالة اس��تعباد
اإلنس��ان لإلنس��ان ،وليس��ود فيها الشرع،
والقانون اإللهي فحس��ب ،ويتحول احلكم
فيه��ا إل��ى عق��د اجتماع��ي ب�ين األم��ة
واحلاكم ،لكي يحق��ق مصالح الناس ،وفق
الشريعة الربانية الهادية.

�أكبر من المذاهب
لقد انتصر احلس�ين لإلنس��ان ،كرامة
ومعنى ،وينبغ��ي على اجلمي��ع أن يتعاطى
م��ع الواقع��ة بحجمه��ا ال��ذي تس��تحقه،
بعيد ًا ع��ن الق��راءات املذهبي��ة الضيقة،
فل��وال معرك��ة كرب�لاء النتف��ى املث��ال
الصائ��ب للنهض��ات احلي��ة ف��ي س��بيل
الدفاع عن املبادئ والقيم ،ولوال احلس�ين
النتف��ى األمن��وذج األرف��ع للتضحي��ة
بالذات من أجل احلرية والكرامة ،وهذه
الش��عائر ينبغي أن تقرأ بوصفها وس��يلة
من أجل بقاء ه��ذا املثال واألمن��وذج حي ًا
وحاضراً ،على الرغم من مرور األزمان.

ر�سائل م�سيحيين
م��ا رس��ائل االخ��وة املس��يحيني
العراقي�ين بوق��ف افراحه��م واعيادهم
ف��ي عي��د مي�لاد س��يدنا املس��يح  اال
تضامن��ا م��ع مظلم��ة اإلم��ام احلس�ين
واحترام�� ًا للدم��اء التي س��فكت م��ن أجل
احلري��ة ولي��س مناص��رة ألحد ش��هداء
الواقع��ة (وه��ب النصراني)فق��ط.
وبالرغ��م من مأس��اة العراقي�ين وأيامهم
الدامي��ة إال أن قلوبه��م اجته��ت  -ف��ي
ي��وم عاش��وراء ص��وب كرب�لاء احلري��ة
والكرام��ة ألنهم عل��ى يقني ب��أن (ال يوم
كيومك يا أبا عبد الله).

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

اإلمام الحسين 
وهو القائد األعلى
كان يأتي ويحضر
عند رأس الشهيد
الذي يسقط من
أهل بيته وأصحابه،
ويحول ما أمكنه
دون أن يهانوا
بعد استشهادهم.
المرجع الديني
السيد صادق
الحسيني الشيرازي

شباط

8

2
01
0
1431ه صفر املظفر

على طريق اإلمام والشهادة

أجوبة المسائل الشرعية

كربالء تنتظر قدوم عشرة ماليين زائر

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -املنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت :ص -ب 11989 -الدسمة
الرمز البريدي  35160الكويت
هاتف  2552560فاكس2552570 :

أك��دت جهات رسمية ووك��االت عاملية أن ثالثة ماليني عراقي وعربي وأجنبي أمضوا ليلة العاشر من محرم
احلرام 1431/في مدينة كربالء املقدسة إلحياء ذكرى عاشوراء ،فيما وصل عدد الذين شاركوا في إحياء عاشوراء
خالل األي��ام العشرة الى ستة ماليني زائ��ر ج��اؤوا على شكل مواكب من مختلف مناطق العراق ،بعضهم سير ًا على
األقدام ،فيما وصل الى كربالء املقدسة حوالي مائة وخمسة آالف زائر عربي وأجنبي جاؤوا من دول اخلليج ،وإيران
وباكستان وتنزانيا وأوروبا وكندا وأميركا ،ودول أخرى.
وتنتظر مدينة كربالء املقدس��ة توافد أكثر من عشرة ماليني

زائ��ر ،حيث زيارة أربعينية س��يد الش��هداء اإلمام احلس�ين 

والتي تصادف العش��رين من ش��هر صفر من كل عام ،وه��ي الزيارة
الكب��رى الت��ي يح��رص أتب��اع أه��ل البي��ت  عل��ى حضوره��ا،
ومعظ��م العراقي�ين يقدم��ون ال��ى كرب�لاء مش��ي ًا عل��ى األق��دام
قاطعني بذلك مس��افات تتجاوز الس��تمائة كيلو مت��راً ،وقد جتاوز
ع��دد الزائري��ن ف��ي الزي��ارة األربعيني��ة للع��ام املاض��ي األربع��ة
عش��ر مليون ًا تواف��دوا عل��ى املدينة خالل س��تة أيام .وف��ي مؤمتر
للس��ياحة الدينية عقد مؤخر ًا أكد خبراء س��ياحة أن من املتوقع
أن يص��ل ع��دد الزائري��ن ال��ى العتب��ات املقدس��ة املوج��ودة ف��ي
العراق الى ما يقارب العش��رين مليون ًا س��نوي ًا في غضون الس��نوات
اخلمس القادمة.

موكب عزاء لـ«ال�صم والبكم»
في ظاهرة فري��دة وجديدة م��ن نوعها حتدث ألول م��رة أقام
جمع مؤمن م��ن الصم والبك��م موكب ًا إلحياء الش��عائر احلس��ينية
ف��ي ش��هر مح��رم احل��رام ،مبي��دان النج��ف األش��رف ف��ي املدينة
القدمية ،وق��د نصب��وا خيمة اس��تقبلوا فيه��ا املعزين ،علم�� ًا بأنهم
لم يس��تخدموا مكبرات الصوت إطالق ًا وإمنا اكتفوا بوضع الفتات
كتب عليها ش��عارات تخص املناس��بة ،م��ع قيامهم باس��تخدام لغة
اإلش��ارات املعبرة في حديثهم وقصائدهم ،وس��ط ج��و من احلزن
واألسى وهم يستذكرون استشهاد اإلمام احلسني .

موكب ح�سيني با�سم الم�سيح



س��مى صاحب موكب عزاء من أهالي البصرة موكبه احلسيني
باس��م «موكب عيس��ى بن مرمي  ،»ويقول احل��اج أبو طالب:
«س��مينا موكبنا باس��م الس��يد املس��يح  لي��س ألن كثي��ر ًا من
األس��ر املس��يحية تس��كن ق��رب وحوال��ى املوكب وحس��ب ،ب��ل ألن
كثي��ر ًا منه��م تب��رع ببع��ض أموال��ه للموك��ب ،وس��اعدنا ف��ي نصب
اخمليم ،وتق��دمي الطع��ام والش��اي للزائري��ن ،وهناك من النس��اء
املس��يحيات من يأت�ين ف��ي املس��اءات للتب��رك» .يضيف أب��و طالب
قائالً« :هناك امرأة من طائفة الصابئة املندائيني سمت حفيدها

(حس�ين) قبل نحو  6أع��وام أو أكث��ر ،تيمن ًا باحلس�ين ،ألنها عانت
من مش��اكل من زواج ابنها الذي ل��م تنجب زوجته عل��ى الرغم من
مرور س��نوات على زواجهما ،فنذرت لوجه الله أنه��ا إذا رزقت ولد ًا
فستسميه (حسني)».

�شهداء وجرحى في العراق
فجر انتحاري نفسه وس��ط موكب حسيني راجل في بغداد مما
أدى إلى سقوط  14ش��هيد ًا و 30جريحاً ،وكانت حصيلة انفجارات
أخ��رى وقعت في بغ��داد وديال��ى واحلل��ة  18ش��هيد ًا و 26جريحاً،
وقد مت كش��ف  3أحزمة ناس��فة ودراجة مفخخة قبل تفجيرها،
فيما متكنت الق��وات األمنية من القبض على أح��د أعضاء تنظيم
القاعدة في كربالء ،وقد اعت��رف مبحاولته دخول مدينة كربالء
لتنفيذ هجوم انتحاري.

�شهداء وجرحى في ك�شمير
فجر انتحاري نفسه أمام مس��جد أثناء إحياء ذكرى عاشوراء
ف��ي كش��مير م��ا أدى إل��ى استش��هاد خمس��ة أش��خاص عل��ى األقل
وج��رح  81آخري��ن من الذي��ن كان��وا يحيون ذك��رى ش��هادة اإلمام
احلسني  ،وكانت إصابات  10منهم خطرة .وفجر االنتحاري
نفس��ه عندما كان يح��اول الدخول إل��ى املس��جد واعترضه رجال
الشرطة.

�شهداء وجرحى في باك�ستان
أسفر هجوم انتحاري استهدف موكب ًا ألتباع أهل البيت 

كان��وا يحي��ون ذك��رى عاش��وراء ،وق��ع ف��ي مدين��ة كراتش��ي
الباكستانية عن استشهاد ما ال يقل عن  30ش��خص ًا وإصابة أكثر
من  65آخرين ،وذلك على الرغم من اإلجراءات األمنية املشددة.
وقد فجر انتحاري نفس��ه في مس��جد آخ��ر مما أدى إلى استش��هاد
س��بعة ،وأدت تفجيرات بعبوات ناس��فة إلى إصابة  17شخص ًا في
هجوم آخر في كراتشي في اليوم ذاته.
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ال�سيد المرجع

لينظروا الى الذي جناه يزيد من اتخاذه يوم عاشوراء يوم عيد
محرم احل��رام 1431ه��ـ ألقى املرجع الديني السيد ص��ادق احلسيني
أم��ام حضور حاشد ،وفي ليلة احل��ادي عشر من ّ
الشيرازي كلمة قيمة قال في جانب منها« :ما يجدر بنا أن نقوم به جتاه الذين يتعاملون بالسلب مع الشعائر احلسينية
سواء أكان تعاملهم عن سهو أو عن عمد ،وعن جهل أو عن علم بذلك ،هو أن ننصحهم ونقول لهم :أليس من املؤسف أن تقوموا
تعد لعب ًا بالنار ،بل هي تالعب بالتاريخ ،ومن يتالعب بالتاريخ يسحقه التاريخ» .وقال سماحته:
مبثل هذه األمور التي ال ّ
«إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل خدمة القضية احلسينية ينالون أجر ما أنفقوا ،كما إن الذين يتعاملون بالسلب مع
القضية احلسينية وشعائرها ينالون عقاب تعاملهم السلبي في الدنيا قبل اآلخرة ،سواء كان ذلك التعامل السلبي مبقدار
يدعون بأنهم مسلمون في
كلمة واحدة ،أو بالفتة يكتبون عليها (عاشوراء يوم الفرح والسرور) ،كما فعل مؤخر ًا بعض الذين ّ
إحدى دول اجلوار» .وأضاف سماحته« :أقول للذين اتخذوا أو يتخذون عاشوراء يوم فرح وسرور :إن يزيد هو الذي اتخذ
عاشوراء يوم عيد وسرور ،فما الذي جنى يزيد من اتخاذه عاشوراء يوم عيد؟
فانظروا إلى يزيد واعتبروا مبصيره وعاقبته».

هذا هو المطلوب

وق��ال« :إن الل��ه تعال��ى ه��و ال��ذي جع��ل عاش��وراء يوم
احل��زن والع��زاء والب��كاء ،فدع��وا الذي��ن يقول��ون بأن عاش��وراء
يوم الف��رح والس��رور ،وليتخذوا عاش��وراء يوم عيد وس��رور ،فإن
ه��ذه احمل��اوالت واألكب��ر منه��ا ال تقلّ��ل م��ن عظم��ة مق��ام اإلمام
احلس�ين  وال من عظمة قضيت��ه ،فمجالس احل��زن والعزاء
عل��ى م��ا ح��لّ باإلم��ام احلس�ين  ت��زداد س��نة بع��د س��نة
ف��ي العال��م كل��ه ،كم��ا إن الل��ه تعالى ه��و ال��ذي ينتقم م��ن أعداء
أوليائ��ه وقتلته��م ،واإلم��ام احلس�ين  هو م��ن أفض��ل أولياء
يف��ر م��ن الله م��ن يتعام��ل بالس��لب م��ع اإلمام
الل��ه تعال��ى ،فأي��ن ّ
احلس�ين وقضيت��ه »؟ وق��ال س��ماحته« :أوص��ي الش��باب
األع��زاء بأمري��ن :األول :إن عاش��وراء َعب��رة .ومعن��ى َعبرة هو
أن عاش��وراء يوم املصيبة والب��كاء واللطم على ال��رؤوس ،فيجب
احملرمات التي
إحياء عاش��وراء مبا يناسب ش��أنها ،مع االبتعاد عن ّ
يش��خّ صها الفقهاء األعالم ومراجع التقليد .الثاني :إن عاشوراء
ِعبرة .ومعناها أن عاشوراء ثقافة ومدرس��ة ،فيجب أن تستوحوا
منها الدروس».

ق��ال الس��يد املرج��ع جلم��ع م��ن العامل�ين ف��ي قن��اة اإلم��ام
احلس�ين  الفضائي��ة الفارس��ية« :جع��ل الل��ه تعال��ى ي��وم
عاش��وراء منعطف ًا ورم��ز ًا إلى ي��وم القيام��ة ،أي عاش��وراء في كل
س��نة وليس فقط الي��وم ،فالله تعال��ى اصطفى من خلقه ش��خص ًا
ألن يكون أشرف الكائنات وهو الرسول األكرم  ،واصطفى من
خلقه ش��خص ًا ألن يكون أفضل قدوة إلى يوم القيامة وهو اإلمام
ج��ده .
احلس�ين  الذي استش��هد في س��بيل نص��رة دين ّ
ولهذا جع��ل الل��ه تعال��ى لإلم��ام احلس�ين  ولقضيت��ه مقاماً
اس��تثنائي ًا لم يجعله لغيره م��ن خيرة خلقه» .وأضاف س��ماحته:
«قد يق��وم اإلنس��ان بأعم��ال تك��ون نتائجها املفي��دة قليل��ة ،ولكن
قد يقوم بعمل واحد تك��ون نتائجه املفيدة كثي��رة جداً ،وهذا هو
املطلوب ،وه��ذا األمر يجدر باإلخ��وة العاملني ف��ي فضائية اإلمام
احلسني  أن يأخذوه باحلسبان».

الي�سقط ا�ستحبابها

لقد تغيروا

قال السيد املرجع جلمع من العلماء وأس��اتذة احلوزة العلمية
واملبلّغني الذي��ن وفدوا من طه��ران وأصفهان وقم املقدس��ة« :لقد
خص الله تعالى قضية اإلمام احلس�ين  ب��أن جعل ملن يعمل
ّ
ف��ي إحيائه��ا اس��تثناءات خاصة بحي��ث بات��ت البش��رية منبهرة
جتاهه��ا ،وإن أي��ام العش��رة األول��ى م��ن احمل��رم ه��ي أي��ام العزاء
واحل��زن ،فعل��ى اجلمي��ع إحي��اء الش��عائر احلس��ينية ،كم��ا ينبغي
التعريف بنهضة احلسني  للبش��رية جمعاء ،ودحض أقوال
املش��كّكني ،ومن أقوال املش��كّكني :ملاذا تزورون احلس�ين واألوضاع
األمني��ة ف��ي الع��راق خط��رة؟ وال��ر ّد عل��ى ه��ذا التش��كيك ق��ول
الصادق  البن بكير« :أما حتب أن ي��راك الله خائف ًا فينا»؟!
فزيارة اإلمام احلس�ين  م��ع أن املش��هور عند فقهاء الش��يعة
اس��تحبابها ال وجوبه��ا ال تس��قط حتى م��ع اخلوف ،أي ال يس��قط
استحبابها فض ًال عن جوازها».

قال الس��يد املرجع جلمع من األخ��وات واإلخ��وة ز ّوار العتبات
املقدس��ة م��ن دول��ة الكوي��ت« :أهم ش��يء في اإلس�لام بالنس��بة
لإلنس��ان ه��و أم��ران :األول :تزكي��ة النف��س .وتعن��ي أن يع��زم
اإلنسان ويص ّمم على أن يكون صاحب نفس زك ّية وخ ّيرة .الثاني:
ُحس��ن ا ُ
خللُق .ويعني أن يتعامل اإلنس��ان مع الله تعالى ومع نفسه
ومع الناس كلّهم باألخ�لاق الفاضلة .كما يجدر باإلنس��ان الوفاء
م��ع القري��ب والغري��ب ،وهك��ذا يج��در أن يق��وم ب��ه الزوج��ان مع
بعضهم��ا ،واآلب��اء واألمهات مع أوالده��م» .وقال س��ماحته« :ذكر
التاريخ أن الكثير من خيرة أصحاب رس��ول الل��ه وأصحاب اإلمام
أمي��ر املؤمن�ين وأصح��اب األئم��ة األطه��ار  ل��م يكون��وا ف��ي
بداية أمرهم خ ّيرين أو أزكياء النفوس ،ولكنه��م تغ ّيروا وصاروا
أصحاب نفوس زكية ،ووفّقوا لذلك بالعزم والتصميم».

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

٭ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
٭ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

