العدد ٢٣٠

أولى مهام محبي أهل
البيت؟مهع؟ إعالء شأن
عاشوراء ،وثقافة عاشوراء،

السنة الخامسة والعشرون  /شهر المحرم الحرام  ١٤٣٨ /هجرية  -تشرين األول  201٦ /ميالدية

كربالء  ..منهج إيمان وانتصار
ّ
جل الصالحين ،كانت نشأتهم هي سبب صالحهم وتقواهمّ ،
وربما لو نشأ هؤالء في بيئة غير
ً
ً
صالحة لكانوا في حال مغاير ،ورغم ذلك ،هناك من ال يقول إال طيبا وال يعمل إال صالحا ،سواء
متدينة أم غير ّ
أعاش في بيئة ّ
متدينة.
ّ
ّ
لقد بايعت جموع غفيرة اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ في غدير خم ،لكنهم عندما وجدوا أن غالبية
ّ
وتنكرت لبيعته .كذلك الحال مع اإلمام ّ
سيد
المجتمع قد أدارت ظهرها لإلمام ،حذت حذوها
ّ
ّ
الشهداء؟ع؟ ،فالذين تخلفوا عن نصرته عندما رأوا تخلي األ كثرية عن بيعته ،فعلت الشيء
ذاته ونكثت عهده .وهو حال أي مجتمع يستحوذ عليه الدهماء ،فال يكون هدف الفرد في هذا
ً
المجتمع «المتدين ظاهرا» المأزوم العمل بأحكام اهلل ،بقدر ما يكون شغله الشاغل رضا الناس
وسخطهم.
وفي التاريخ ،بحسب تعبير مؤلف كتاب «عبقرية اإلمام علي» ،قد «أصر الغوغاء على اختيار
األشعري ،رغم رفض اإلمام له» ،ثم اختار معاوية ابن العاص الما كر باألشعري الذي قال البن
العاص« :مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» .فأجابه ابن العاص« :ومثلك
ً
كمثل الحمار يحمل أسفارا» .يقول العقاد« :كلب وحمار قررا مصير األمة».
َ
َ
بعد أن شرعن صحابة َ«م َر ُدوا َعلى ِّالنفاق» وفقهاء الشيطان ،فإن الدهماء  -الغوغاء  -الذين قتلوا
سيد شباب أهل الجنة ،أشباههم اليوم أداة لإلرهاب ،فهناك آالف يفجرون أجسادهم والسيارات
المفخخة وسط المدنيين ،كما أن الذين تنكروا باألمس لعهد الغدير ،أمثالهم اليوم أداة لتعطيل
بناء اإلنسان ودولة اإلنسان.
ً
ً
ً
وهنا ،تتأ كد أهمية ترسيخ ثقافة عاشوراء ،واالرتقاء بوسائل إيصالها ،مضمونا ومنهجا وأهدافا ،فقد
ّ
حفظت قيم كربالء هوية اإلسالم ،وهي تعد البيئة الصالحة لتنشئة وبناء أجيال صالحة ،وأنها :
 -1أعطت الشيعة حصانة من تسرب الفكر التكفيري الذي دأب أصحابه على ممارسة أبشع
السلوكيات العدوانية الوحشية.
ّ -2رسخت عند عموم الشيعة التورع عن ظلم اآلخر ،و إن بالغ اآلخر في الظلم والبغي والعدوان،
وهو ما جرى ويجري في العراق وسوريا واليمن والبحرين وغيرها.
ً
ّ -3كرست روح الثبات واالنتصار ،فكان الشيعة دائما هم الغالبون ،فما انحنوا مرة وال انكسروا،
و إن بني أمية وبني عباس وبني عثمان حكموا قرابة ألف سنة ،فاضطهدوا فيها الشيعةّ ،
وشردوهم
وقتلوهم وأحرقوهم ،ولكن عبر هذا التاريخ المليء باإلرهاب ،صار كثير من أوالد أولئك شيعة.
ّ
وهو ما أ كدته سيدة التقى واإلباء الحوراء زينب؟اهع؟« :ليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضاللة في محو
ً
ً
أمرنا وطمسه ،فال يزداد إال ظهورا وعلوا» .فإن للثبات منهج ولالنتصار عقيدة ،كتبهما ذبيح كربالء
ُ ْ
ُ
ّ
جدي رسول اهلل ،وسيرة أبي ّ
علي بن أبي طالب»«َ .وق ِل ْاع َملوا».
بدمه« :وأسير بسيرة

وم�الس عاشوراء،
ج
ّ
و إحياء كل ما يتعلق
خّ
ويلد ذكراها
بعاشوراء
س :يستشكل بعض بأن الشيعة
ن
احلسي؟ع؟
هم من قتلوا اإلمام
واآلن يبكونه ،ثم يتهمون هذا
وذاك ،فهل هذا صحيح؟
(الصفحة)٢
س( :ال تأكلوا الناس بآل
محمد ،فإن التآكل بهم كفر)،
ملن هذا القول؟ وما املقصود
منه؟
(الصفحة)٥
في العدد

ن
احلسي؟ع؟
• البكاء على
• عاشوراء ..هدف وأمانة
• اإلمام الصادق؟ع؟  ..دوحة الفكر
اإلسالمي وعلومه
واإلنيل
• اإلمام املهدي يف التوراة
ج
• ابن طاووس
• خطاب للشيعة على مدار التاريخ
• جلسات فقهية
• من أحداث الشهر
• رسالة عاشوراء
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أحرارا
كونوا
ً
س :ماهو تفسيركم للمقولة التالية عن اإلمام الحسين صلوات اهلل
ً
عليه« :كونوا أحرارا في دنياكم»؟
ً
ج :إن اهلل تبارك وتعالى خلق اإلنسان حرا ..ولقد ّكرمنا بني آدم
ً ً
ً
بإطالقه حرا كريما أبيا فطرة اهلل التي فطر الناس عليها ..وقد ولد
ً
حرا غير مملوك فهو عبد لخالقه فقط ،وهذا فخر عظيم كما قال
ً
ً
أمير المؤمنين علي؟ع؟ «كفاني عزا أن أ كون لك عبدا وكفاني
ً
ً
فخرا أن تكون لي ربا »..فإن نعمة الحرية موهبة من اهلل تعالى
ً
لإلنسان ومن فطرته فال يجعل نفسه ويذلها ويعبد غير اهلل إنسانا
ً
مخلوقا مثله أو يتبع نفسه وشهواته «عبد الشهوة أذل العبيد»،
فقول أبي عبد اهلل؟ع؟ ألهل الكوفة الذين باعوا أنفسهم ليزيد
يعني فيما يعني أنه :حاسبوا أنفسكم وراجعوا عقولكم فقد
ً
وهبكم اهلل العزة والكرامة وال تكونوا عبيدا للظالم ،وقد منحكم
اهلل الحرية فلماذا تختارون ألنفسكم العبودية ،وكما قال اإلمام
ً
ً
أمير المؤمنين؟ع؟« :ال تكن عبدا لغيرك وقد خلقك اهلل حرا».
زيارة عاشوراء
س :هل يجوز التحدث والكالم أثناء قراءة زيارة عاشوراء؟
ً
ج :التحدث والكالم غير المخل بقراءة الزيارة ،مثال ّرد السالم وأشباهه،
ال ضرر فيه وال إشكال إذا لم يؤثر على توجه القارئ والتشويش عليه أو
يوجب هتك حرمة المجلس.
النهضة الحسينية
س :بالنسبة للنهضة الحسينية  ..يستشكل مخالفون بأن الشيعة هم من
قتلوا اإلمام الحسين؟ع؟ ،واآلن هم يبكون عليه  ..كيف يمكن أن نرد
عليهم بالجواب الشافي والكافي؟
ج :إن هؤالء الذين يستشكلون بهذا اإلشكال هم أحد اثنينّ :إما أنهم

وعبدة األصنام ،ودليل صريح على كفره و إنكاره لكل المقدسات..
وهل شيء أ كثر صراحة في الكفر والجحود من قوله« :لعبت هاشم
بالملك فال خبر جاء وال وحي نزل»؟! وكذلك من النماذج خطاب
ً
اإلمام الحسين؟ع؟ جيش ابن سعد عندما عزموا على قتاله قائال
ً
لهم :أنشدكم باهلل هل تعلمون أحدا هو ابن بنت نبيكم غيري؟ فقالوا:
ّ
ً
ال ،قال :إذن كيف تستحلون دمي وقتالي؟ قالوا« :نقاتلك ُبغضا ّمنا
ً
ألبيك .»...وأيضا خطابه؟ع؟ جيش ابن سعد بعد أن تركوه وهجموا
على ّ
مخيمه بقوله؟ع؟ لهم« :يا شيعة آل أبي سفيان ،إن لم يكن
ً
لكم دين وكنتم ال تخافون المعاد ،فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا
ً
ً
إلى أحسابكم إن كنتم عربا» .فهذا كذلك دليل صريح أيضا على أن
الذين اشتركوا في قتله لم يكونوا من شيعته ،بل كانوا من شيعة آل أبي
ُ
سفيان والسائرين على خط بني امية .إضافة إلى ذلك فإننا حينما
نستقرئ أسماء قادة الجيش نجد أنهم كانوا من البعيدين عن أهل
البيت؟مهع؟ من أمثال :الحصين بن نمير التميمي وعمرو بن الحجاج
الزبيدي وعزرة بن قيس األحمسي ..الذين كانوا معروفين باالنتساب
إلى بني أمية ومواالتهم ،وقيس بن األشعث وشبث بن ربعي اللذين
كانا من رؤوس الخوارج ،وحتى عمر بن سعد بن أبي وقاص ،فإنه وأبوه
ً
لم ينصرا أهل البيت؟مهع؟ يوما ،ولم يتشيعا لهم ،بل على العكس فقد
خذل سعد أمير المؤمنين؟ع؟ ،واعتزل حروبه كلها ،ونحن نتحدى أن
ً
يؤتى لنا بمثال واحد من أوالئك القادة كان معروفا بالوالء آلل علي؟مهع؟
ومناصرتهم ،بل العكس هو الصحيح ،فإن أقطاب الشيعة في ذلك
الوقت كانوا بين من وصل والتحق بنصرة الحسين؟ع؟ واستشهد
معه ،وبين من حيل بينهم وبين الحسين كبعض بني غاضرة ،وبين
ً
زيادا ّ
هجر األلوف من الشيعة
من كانوا بعيدين في المنافي ،حيث إن
وأبعدهم إلى خراسان ،وبين من زج بهم في المعتقالت كالمختار بن
أبي عبيد وسليمان بن صرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد..
وأمثالهم من الشخصيات الشيعية الكبيرة .ولعل منشأ الشبهة هو
ً
قضية البيعة ،حيث بايع مسلما للحسين؟ع؟ األلوف ،فنقول :إن
مجرد البيعة ال تدل على أن هؤالء كانوا شيعة! فإن الناس عادة تتبع
الجو السائد ،ولعل دافع أ كثر الناس للبيعة كان هو التخلص من ظلم
بني أمية وتعسفهم ،وليس الرغبة في نصرة أهل البيت؟مهع؟ لكونهم
ً
أصحاب الحق ،ولذا رأينا في المبايعين أناسا من الخوارج وغيرهم من
عامة المسلمين ممن ال يعترفون ألهل البيت؟مهع؟ باألحقية بالخالفة.
وللتفصيل ينبغي مراجعة الدراسات المتخصصة ،وكذا البحار « ج44
و.»45

لم يقرؤوا التاريخ ،و إما أنهم قرؤوه ولكنهم يتجاهلونه ،ونحن نذكر لهم
نماذج من التاريخ تدل بصراحة على أن قتلة اإلمام الحسين؟ع؟ كانوا
ممن نصب العداء للرسول الكريم؟ص؟ وأهل بيته المعصومين؟مهع؟،
ّ
ولم يكونوا في يوم من األيام شيعة قط ،ومن تلك النماذج  :تمثل السيدة زينب عليها السالم والعصمة الصغرى
يزيد بن معاوية عندما جيء إليه برأس اإلمام الحسين؟ع؟ بأبيات
س :لموالتنا زينب؟اهع؟ «العصمة الصغرى» ،ماذا يعني ذلك؟ وما الفرق
ابن الزبعري« :ليت أشياخي ببدر شهدوا  ..إلى آخر أبياته» ،وهو دليل
بينها وبين «العصمة الكبرى»؟
ً
صريح على أنه قتل اإلمام الحسين؟ع؟ ثأرا منه ألسالفه المشركين
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ّ
ّ
ومذام األخالق إلى المتابعة في الوضوء
ج :العصمة الصغرى يعني :توقي النواهي الشرعية
درجة الحصول على عصمة اكتسابية ،بينما العصمة الكبرى هي س :لو توضأ اإلنسان في غرفة وأراد أن يمسح على رأسه ورجليه في غرفة
ّ
توقيها عن ًعصمة ذاتية تحفظ اإلنسان وباختيار منه عن ارتكاب ما أخرى ،هل يجوز له ذلك مع أن المواالة الشرعية متحققة أي لم تجف
ليس جميال من الفعال والمقال ،والنزاهة عن ظلمة الجهل
والسفاهة ،رطوبة اليدين؟
ً
مما يعني أن المعصوم بالعصمة الكبرى :أنه ال يرتكب هجرا وال
ج :المالك في الوضوء  :المواالة العرفية بمعنى المتابعة في أفعالها
يتلبس بالجهل والنسيان والخطاء واالشتباه ،ويدل على ذلك
ً
ݧݐَّ ٰ ݧُ ُݩݦ ُ ݧُ ذݨْ َݦ َ نْ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ت َ ُݦ َ ݩّ ݩَݦ ُ ْ متابعة يصدق معها وحدة العمل عرفا ،فإذا صدقت المواالة العرفية
هع ُ
� و ݫݔى ِݪهرك
قوله تعالىِ :
<اںام ݔى ٖݪرݣ ݬݫݔݣىد اهّٰلل ݫِݠل ݭݫݔى� ݫِ ب
ً
اݠلر ج�س اهل بال ی ِ
ك ِ
صح الوضوء حتى و إن حصل الجفاف اتفاقا.
َ
ت ݨْ� ٖه�ی ݨݡًݦرا> األحزاب ،33:وهذه العصمة الكبرى خاصة في درجتها
الرفيعة بالمعصومين األربعة عشر؟مهع؟ ثم يليها في الدرجة األنبياء المواالة العرفية
وأوصيائهم ؟مهع؟ ،بينما الصغرى تكون لغيرهم كالسيدة زينب الكبرى س :هل تتحقق المواالة العرفية بحيث يصح الوضوء إذا كانت في الصور
وأبي الفضل العباس؟امهع؟.
التالية:

أ _ إذا توضأ الشخص وغسل يده اليمنى في مكان الوضوء وأكمل الباقي
طهارة الديتول
ً
في مكان يبعد ثالثة أمتار عن مكان الوضوء؟
س :الديتول ( )Dettolطاهر أم نجس؟ وصابون الديتول أيضا ما هو
ب _ إذا غسل يده اليمنى في أسفل المنزل وأكمل باقي الوضوء في أعلى
حكمه من حيث النجاسة والطهارة؟
المنزل؟
ً
ج :كل شيء ال يعلم اإلنسان بنجاسته فهو طاهر.
عرفا وحدة العمل في الوضوء المذكور ّ
صح،
ج :الف وباء :إذا صدق
و إال فال.

العطور والكحول
س :أغلب العطور في زماننا الحالي يدخل في تركيبها الكحول
أكثر من نسبة  ،%5فهل يجوز استخدامها؟ و إذا كان السيد المرجع
حفظه اهلل ال يجوز استخدامها فهل لي أن أرجع في خصوص هذه
المسألة إلى مجتهد آخر جامع للشرائط؟
ج :نعم يجوز استخدام العطور المذكورة.
األرض المتنجسة
س :هل األرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها؟
ج :نعم تطهر بذلك مع زوال عين النجاسة عنها.

ُغسل الجمعة
ُ
ُ
س :بالنسبة إلى غسل الجمعة ،هل يصح الغسل قبل أذان الفجر من يوم
ً
الجمعة بنصف ساعة أو ربع ساعة أو أقل مثال ؟
ج :ال بأس به بقصد رجاء المطلوبية ،نعم ّإن وقت استحبابه من طلوع
الفجر الصادق إلى الزوال ،وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ،لكن
األولى واألحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي
القربة من غير تعرض لألداء والقضاء.
الغسل
َغسل َ
الشعر في ُ

ُ
س :إذا البنت جعلت الزيت في شعرها وصار عليها غسل ،كيف يكون
َ
َ
ُ
ُ
الغسل ،هل هو غسل الشعر بالشامبو ومن ثم الغسل أو الغسل وتجفيف
ُ
الشعر ومن ثم الغسل؟
ُ
ج :يكون الغسل بإيصال الماء إلى جلدة الرأس وبشرته ،وال حاجة
َ
لغسل الشعر بل وال إلى إيصال الماء إليه ،فلو استطاعت أخذ الشعر
ً
ّ ُ
صح الغسل.
بعيدا عن الماء وأوصلت الماء إلى بشرة الرأس
الخمس واإلقراض

عرق الحيوان
ّ
ً
س :شخص أقرض آخر مبلغا من المال على أن يوفى القرض رأس موعد
س :هل عرق الحيوان نجس مثل الفرس وغيره أم طاهر؟
ّ
معين  -وكان اإلقراض من مؤونة المقرض ّ -ثم حان موعد الوفاء ،ولكن
ّ
ً
إال الكلب والخنزير ّ
ّ
ج :عرق الحيوانات طاهر
الخمسية للمقرض
البر يان ،واألحوط وجوبا المقترض ال يستطيع الوفاءّ ،ثم حان رأس السنة
عرق اإلبل الجاللة ،بل مطلق الحيوان الجالل وهو  :اإلبل أو الحيوان والمقترض ال يزال ال يستطيع الوفاء ،وهو اآلن يريد أن يهب المال إلی
الذي اعتاد أ كل عذرة اإلنسان.
المقترض ،فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟
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ج :إذا وهبه المال قبل حلول رأس سنته الخمسية فال خمس ،وأما إذ والسيما فاجعة الطف األليمة ،إال أن الفجايع والمصائب التي جرت
ّ
على األنبياء واألوصياء لم تقتصر على بالد الرافدين ،بل شملت البالد
حل رأس سنته الخمسية ثم أراد أن يهبه ذلك ،وجب الخمس فيه.
ً
والعباد .و إن مقتل يحيى وأبيه زكريا ونبي ثالث كان يدعى شعيبا غير
الحشر عراة
شعيب المعروف ،كان في بالد فلسطين والشام ،وكذلك مقتل النبيين
س :هل يحشر الناس يوم القيامة عراة ،ولماذا؟ وماذا ّ
علي أن أفعل حتى الذين ُعززا بثالث في الشام ،وأصحاب األخدود في اليمن ،والكثير من
ال أحشر كذلك؟
األنبياء في غيرها من البالد.
َ ݧَ ْ

ݨْ ُ

َ

ََْ

ُ َ َ

ݦ

ج :قال اهلل تعالى :ݧݑ
و� ك ٰ
� ت� ݧݨُم ن ٰ
<لد ج ئ
ام خ� ق� ن� ٰا ْك ݢا َّݢول ݨَݦ َّݦم ٍݧݑه٭> الكهف،48:
ِ
وفي التفسير أنه روي عن النبي؟ص؟  -على ما في مجمع البيان  -أنه
ً
قال«ُ :يحشر الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة» ،وفي التفسير أيضا
إن الناس في القيامة من شدة الوحشة والخوف يذهلون عن أنفسهم
وينشغلون عنها بحسرتهم وتأسفهم على ما فرطوا في الدنيا ،ولعل
ّ
والمتجبرين ،والظلمة والعاصين،
ذلك هو نوع تذليل وتحقير للطغاة
دون غيرهم فإن غيرهم من المؤمنين الصالحين ال يحشرون كذلك،
ويدل عليه ما جاء في الحديث الشريف من قوله؟ع؟ّ :
«تنوقوا بأ كفانكم
فإنكم تبعثون بها» أي :انتخبوا أحسنها وأجودها.

الكتمان

ً
س :في إحدى الصحف ،قرأت مقاال يتناول أهمية الكتمان في أمور
الدين والدنيا ،ويذكر الكاتب أنه روي أن «اإلذاعة كفر» ،وأن «المذيع
والقاتل شريكان» ،دون أن ينسب الروايات إلى أي إمام معصوم!!:
 -1هل هذه الروايات عن المعصومين صلوات اهلل عليهم؟
 -2إذا كانت كذلك ،أتمنى تبيين معناها وبيانها؟

ج :هناك روايات وردت بهذه المعاني أوردها العالمة المجلسي في
ً
موسوعته ّ
القيمة «بحار األنوار» ووردت في غير البحار أيضا ،وهي مروية
عن األئمة المعصومين؟مهع؟ وتشير إلى قساوة الظروف التي كان يعيش
فيها األئمة المعصومون؟مهع؟ وكذلك يعيشها محبوهم وشيعتهم من
حيث الخوف والقلق ،والمؤاخذة والمطاردة من جهة الحكام الجائرين،
فإنهم كانوا قد عزموا على إبادة أهل البيت ومحبيهم وشيعتهم ،وكانوا
ّ
يتذرعون بكل وسيلة للقضاء عليهم ،لذلك جاءت الروايات الشريفة
ّ
تؤكد على أن يكتموا محبتهم ووالءهم ألهل البيت؟مهع؟ وعلى أن ال
يظهروا ما يعرفونه عن أهل البيت؟مهع؟ إال لمن يثقون بأمانته ووالئه ،إذ
كان اإلظهار يساوي ألن يقتل هو وغيره من سائر المحبين والموالين.
الوقائع الدامية في العراق

ماال في الطريق
من وجد ً
ً
ً
ً
س :إذا صادفت ماال فی الطریق ،وکان هذا المال قلیال أو کثیرا،
وخفت علیه من أن یصل إلى ید غیر أمینة ،وقد یأخذه من یسيء
التصرف به ،ویستخدمه فی إیذاء الناس ،مع علمي بأني ال أستطیع
معرفة صاحبه إذا أخذته:
-1فهل یجوز لي أن آخذ هذا المال أم یجب ّ
علي ذلك؟ وهل لي
ً
أن أترکه مرمیا على األرض؟
ً
-2إذا أخذت المال ،فهل یجوز لي تملکه إذا کان قلیال ؟ وکم
المقدار المسموح تملکه مع فرض الجواز؟
ً
-3إذا أردت أن أتصرف بهذا المال وکان کثیرا ،فهل التصرف
المسموح به فقط هو التصدق به عن صاحبه أم یجوز صرفه فی
ً
کل عمل خیر عن صاحبه أیضا کمثل إقامة المآتم الحسینیة أو
تشییدالمساجد ...إلخ؟
ج:
 -1يجوز تركه ،و إذا أخذه فعليه ضمانه وحفظه لصاحبه.
ً
-2ال يجوز على األحوط تملكه حتى و إن كان قليال.
-3إذا أخذ هذا المال وجب عليه تعريفه حتى يأتي صاحبه
ألخذه ،فإذا يئس من صاحبه وجب أن يعطيه بعنوان ّرد المظالم
عن صاحبه إلى الحا كم الشرعي أو يستأذنه في التصدق به أو
صرفه في أمور الخير والشعائر ونحو ذلك.

س :تذكر مصادر تاريخية أن محاولة حرق نبي اهلل إبراهيم؟ع؟ قد جرت
في العراق ،وكذلك ذبح نبي اهلل يحيى؟ع؟ ..وهنا سؤال :لماذا كل
المنع من الجهاد
هذه الوقائع الدامية قد جرت في العراق ،ومنها وأعظمها واقعة عاشوراء
ّ
المقدس لإلمام المخلص الحجة س :ما حكم ممانعة أهلي وعدم سماحهم لي بالذهاب إلى الجهاد
الدامية؟ وهل لكل هذا عالقة بالظهور
ّ
المقدسات ،وسبب منعهم هو خوفهم ّ
علي وارتباطي
والدفاع عن
المهدي المنتظر عجل اهلل تعالى فرجه الشريف؟
بالدوام؟
ج :ال شك في أن للعراق وأرضه خصوصيات مذكورة في األحاديث
الشريفة ،وهي كذلك ذات ارتباط بظهور اإلمام المنتظر؟جع؟ ،ج :جاء في الكافي الشريف بسنده عن أبي عبد اهلل؟ع؟ قال« :أتى
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رجل رسول اهلل؟ص؟ فقال :يارسول اهلل إني راغب في الجهاد نشيط .في كل شؤونه أم في خصوص األمور المالية؟
ً
ً
قال :فقال له النبي؟ص؟  :فجاهد في سبيل اهلل ،فإنك إن تقتل تكن حيا ج :2والية األب على البالغ غير الرشيد من أوالده إذا كان سفهه متصال
ً
عند اهلل ترزق ،و إن تمت فقد وقع أجرك على اهلل ،و إن رجعت رجعت ببلوغه ـ ال أنه بلغ رشيدا ثم سفه ـ فحدودها حدود الصغير غير البالغ،
ً
من الذنوب كما ولدت .قال :يارسول اهلل ،إن لي والدين كبيرين ،وأما إذا بلغ رشيدا ثم سفه فوالية األب خاصة بأموره المالية.
يزعمان أنهما يأنسان بي ،ويكرهان خروجي .فقال رسول اهلل؟ص؟ :
ً
ّ
فقر مع والديك ،فو الذي نفسي بيده ،ألنسهما بك يوما وليلة خير من
ّ
جهاد سنة» .مما يعني  :أن رضا الوالدين وعدم تأذيهما من فراق األوالد
ّ
شرط قبول األعمال وحصول الثواب ،وسخط الوالدين وتأذيهما حرام
موجب للعقوق والنيران والعياذ باهلل.
معاملة تبديل الفضة
س :ماهي اآللية الشرعية في بيع وشراء المباشر في معاملة تبديل الفضة
لمحبس اليد؟
ج :الطريقة الشرعية لتصحيح المعاملة هي :إجراء معاملتين
ّ
مستقلتين ،إحداهما :بيع الفضة التي يريد تبديلها ،وثانيتهما :شراء
التي يريدها.
في البالد األجنبية
س  :١في البالد األجنبية توجد أسواق كبيرة تبيع كل شيء« ،من إبرة
الخياطة إلى السيارة» كما يقول المثل الدارج ،ومما تبيعه الخمر أو لحم
ً
ً
الخنزير  :أوال :هل يجوز الشراء منها؟ ثانيا :هل يجوز العمل فيها ،ولو في
قسم ليس فيه خمر وال لحم حرام؟
س  :٢توجد مناطق أو مدن صغيرة فيها كثرة من الجاليات المسلمة،
ً
وعادة ما توجد محالت تعلن بأن «اللحم حالل» :أوال :هل يعتبر هذا
ً
سوق مسلمين؟ ثانيا :هل يشترط هنا السؤال «ولو بشكل غير مباشر» عن
دين البائع؟
ً
ً
ج  :١أوال :يجوز شراء ما هو حالل .ثانيا :يجوز العمل فيما عدا بيع وشراء
وتقديم الخمر والخنزير.
ً
ج :٢أوال :صاحب المحل أو أصحاب المحل إذا كانوا مسلمين صدق
عليه يد المسلم أو سوق المسلمين ،وكذا يصدق سوق المسلمين
ً
في البلد الذي غلب سكانه مسلمون .ثانيا :ال يشترط السؤال عن
ً
دين البائع فيما لو كان صاحب المحل مسلما ،أو غالب سكان البلد
ّ
مسلمين فما يؤخذ من هذا السوق فهو محكوم بحكم اإلسالم ،إال إذا
حصل اليقين بخالفه.
والية األب
س :1ما هي حدود والية األب على غير البالغ؟

الوالية في الزواج
س :هل للولي مطلق الوالية في زواج ابنته البالغة رشيدة كانت أو
غير رشيدة بأن يحدد مكان اإلقامة ومواصفاتها ونحو ذلك؟
ج :ليس لألب مطلق الوالية في زواج ابنته البالغة رشيدة كانت
أو غير رشيدة ،بل واليته محدودة في اإلذن بزواجها  -على
ً
األحوط وجوبا  -فقط.
التصرف في الوديعة
س :ما رأي سماحتكم في رجل استودع مائة دينار عند شخص آخر وهذا
األخير ّ
تصرف بالمبلغ من دون إذن وأدخلها في عمله التجاري واستحصل
على أرباح .وبعد ذلك طالبه المالك فأرجع المائة ..ولكن ليست هي
بنفسها كما هو معلوم ،فما حكم هذه المعاملة؟ وهل يجب عليه إخبار
المالك؟ وما حكم المبلغ المستحصل «الربح» من المبلغ األصلي؟
ج :التصرف في الوديعة إذا لم يكن بإذن مالكها ،فهو موجب للضمان
ً
إذا تلفت ،و إذا ربحت كان الربح لمالكها ،واألفضل أن يتصالحا معا
ّ
ّ
التصرف فيها بذلك ،فرضي بالتصرف ،أو رضي
عليه ،إال إذا أخبره
بأن يكون ربحها له ،فيكون الربح حينئذ له.
توضيح رواية
س :القول «ال تأكلوا الناس بآل محمد ،فإن التآ كل بهم كفر»:
ً
أوال :لمن هذا القول ،فهناك كتب تنسبه لإلمام الصادق؟ع؟ ،وأخرى
ترجعه إلى فقرة من وصية لـ «لمفضل بن عمر لجماعة الشيعة».
ً
ثانيا :ما المقصود من هذا القول؟

ج :1حدود والية األب بالنسبة إلى أوالده الصغار غير البالغين هي :ج :إن الرواية المذكورة في السؤال قد وردت في سياق كالم لإلمام
القيام بتربيتهم وتأديبهم ،والتصرف فيهم وفي أموالهم بما هو في الصادق؟ع؟ ،وهناك روايات أخرى بنفس المضمون ،مع اختالف
جزئي في األلفاظ ،مروية عن اإلمامين السجاد والباقر؟امهع؟ ،وغيرهما.
صالح دينهم ودنياهم.
وفي تحف العقول وغيره خبر عن المفضل بن عمر .وال مشكلة من هذه
س :2كيف تكون والية األب على البالغ غير الرشيد؟ هل للولي التدخل
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ج :إذا لم يكن إلى معرفته وال للعمل به ّ
أي طريق ولو بما يظنه أو يحتمله
الناحية ،فال يستبعد أن تكون الرواية مما أخذه هو منهم؟مهع؟.
ً
وثانيا :المقصود من هذه الرواية هو إنذار أولئك الذين يتاجرون بتعاليم فال شيء عليه سوى االستغفار ،نعم يجوز للزوج أن يفك نذر الزوجة إذا
الرسول الكريم وأهل البيت؟مهع؟ وتاريخهم وسمعتهم ووصيتهم وكل ما نذرت بال إذن منه ولم تتم موافقته عليه ،كما ويجوز للوالد أن يفك نذر
ّ
ولده أو بنته إذا كان النذر من دون إذن األب ،فإذا قال :فككت نذرك،
يمت إليهم في سبيل أن يأ كلوا أموال الناس بالباطل.
إنفك وسقط وجوب الوفاء.
الخروج بدون إذن الزوج
س :هل يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إذا كان الخروج
ً
ّ
ال يتنافى مع حقه في االستمتاع ،كما لو كان مسافرا للدراسة أو العمل
ً ّ ً
ّ
لمدة أشهر أو سنوات؟ علما بأن كال من الزوجين قد ّأدى ما عليه من
ً
ً
ّ
حقوق وواجبات تجاه اآلخر وتفضل أيضا بما ليس واجبا عليه ،فالزوج
ّ
ويتلطف بها ،والزوجة تغسل وتطبخ وما إلى
ينفق عليها ويسافر معها
ّ
ّ
ذلك ،لكن الزوج أراد أن يمنعها ال لسبب سوى أن هذا من حقه؟
ج :ال يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه فيما إذا كان
ً
خروجها يتنافى مع حقه ،وأما إذا كان ال يتنافى مع حقه فاألحوط وجوبا
أخذ إذنه فيما عدا موارد االستثناء من ضرورة ونحوها.
موانع الحمل للزوجة
س :هل يجوز للزوجة استعمال موانع الحمل المعروفة بدون علم زوجها؟
ً
ج :أمور الحمل وما يرتبط به هو من حق الزوجين معا ،فينبغي لهما
التشاور والتوافق فيه و إن كان يجوز لكل منهما ما يراه بصالحه.
المميز
الحجاب أمام الصبي
ّ

السرقة في فترة الطفولة
ً
ً
س :لو أن شخصا في طفولته سرق شيئا بقيمة ألفين دينار من
ناس،ثم عندما كبر أراد أن يبرئ ذمته،هل يكفي أن يدفع ألفي دينار
بنية رد مظالم؟ أم يتصدق عن أولئك الناس؟
ً
ج :إذا كان يعرف أصحابها أو أحدا من ورثتهم وجب طلب
رضاهم ،أو إيصالها إليهم ولو بعنوان الهدية ونحو ذلك وبالقيمة
الفعلية ،نعم إذا كان ال يعرف أصحابها وال ورثتهم أعطى قيمتها
بالسعر الفعلي بعنوان ّرد المظالم عن أصحابها إلى الحاكم
الشرعي أو استأذنه بالتصدق عنهم.

س :صبي مميز بعمر  11سنة من استراليا «يعني هناك عندهم عادات
تختلف عنا» هل يجوز عدم لبس الجورب أمامه؟
الحائض وكتابة اآليات
ً
عن
وقدميها
وشعرها
بدنها
المرأة
تستر
أن
وجوبا
ج :يلزم على األحوط
س :هل يجوز للحائض كتابة اآليات القرآنية دون ّ
مسها؟
مميز بين ّ
الصبي غير البالغ إذا كان ّ
الجيد والرديء.
ج :إذا لم يستلزم ّ
مسها فيجوز.
النذر
عدم الزواج
س :إذا نذرت أنه لو حصل األمر الفالني لسوف أقوم بـ «الصالة على
محمد وآل محمد مائة مرة وأقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم» ،والحمد هلل س :لنا زمیل فی العمل یبلغ من العمر حوالی « »44سنة لم یتزوج حتى اآلن
رب العالمين قد تحقق مرادي .أعلم بأن الوفاء بالنذر حق وواجب ،بل هو وکل ما نسأله عن سبب إحجامه عن الزواج ال یقول لنا السبب ،ویدخل
ً
ّ
وأكده فی مواضیع أخرى لکی ال یجیب على سؤالنا ،هو متمکن مالیا بل عرض
أقل الشكر هلل الوهاب الرزاق ،لكن هل أنا مشمول باألجر الذي ّبينه
أئمة الهدى لمن يقول مائة مرة «اللهم صل على محمد وآل محمد» أو علیه أحد اإلخوة أنه سیزوجه على حسابه الخاص ،إال أنه رفض العرض،
والسؤال هنا  :هل یجوز للمسلم أن ال یتزوج بدون سبب؟
الثواب العظيم لمن يقرأ «زيارة عاشوراء»؟
ً
ً
ً
ج :لو نذر اإلنسان مثل الصلوات وزيارة عاشوراء ،وزيارة الجامعة ج :يكره عدم الزواج من دون سبب ويذم ذما شديدا وأ كيدا ،و إذا كان
ّ
المحرمات فحرام ،كيف ال والزواج
ونحوها ،فإنه عندما يفي بنذره ،فإنه ليس فقط يكون له أجر الوفاء بسببه يقع اإلنسان في شيء من
ّ
ّ
ّ
ً
سنة رسول اهلل؟ص؟ ،وقد قال؟ص؟ « :الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي
بالنذر ،بل يكون له ثواب ذلك الشيء أيضا.
فليس مني» ،وقد ورد في الحديث الشريف :إن أ كثر أهل النار ّ
العزاب،
ً
ّ
ً
نسيان النذر
فالزواج في نفسه مستحب مؤكد ،وتركه مكروه شرعا ،ومذموم عقال ،نعم
ً
ً
ً
ً
س :إذا نذرت نذرا شرعيا وكنت قد سجلته في مكان ثم انمحى التسجيل إذا كان عدم الزواج سببا للوقوع في الحرام كان الزواج واجبا.
ً
ونسيته تماما فهل يبقى في ذمتي إلى يوم القيامة؟
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الحجاب أمام األقرباء
س :هل حرام عدم لبس الحجاب أمام عمي من غير أب؟
ج :إذا كان المقصود من عبارة السؤال «عمي من غير أب» هو أخو والد اإلنسان فهو كاألب
يجوز عدم لبس الحجاب أمامه ،سواء كان أخو الوالد من أمه فقط ،أو من أبيه فقط ،أو
ً
من أمه وأبيه معا.
من يسوق بدون رخصة السياقة
س :شخص يملك سيارة ،ولكنه يعطيها لمن ال يملك رخصة القيادة مع ثقته بأنه يعرف
ً
القيادة جيدا ،ولكن القانون عندنا يحظر قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ،فما هو حكم
الشارع على فعل صاحب السيارة؟ وما هو حكم قيادة السيارة بدون رخصة القيادة؟
ج :القوانين غير التي ّ
نص عليها الشرع كقوانين المرور ،إذا استلزم مخالفتها الخطر البالغ
على الشخص نفسه ،أو الخطر ولو القليل على غيره لزم االلتزام بها وعدم تجاوزها.
تصرفات أحد الشركاء
س :إن أجاز الشريك لنفسه أخذ العمولة ،وبدون علم بقية الشركاء قام بصفقة تجارية
أخرى ،ولكن خاسرة ،وبعد أن علم الشركاء بالحالتين فهل يتحمل هو التعويض الكلي أو
الجزئي؟ وهل يجوز لشركائه تغريمه بسبب تقصيره الذي هو السبب في الخسارة المذكورة؟
ّ
ج :ال يجوز للشريك التصرف في المال المشترك إال بإذن من بقية الشركاء وموافقتهم،
وعليه :فإذا تصرف بما ال يجوز له ولم يحصل على موافقة الحقة منهم وخسر ،وجب
عليه التعويض لبقية الشركاء كما أن لبقية الشركاء حق المطالبة بالتعويض أو العفو
عنه.
امتالك مجهول المالك
س :شخص لديه دكان يعمل به فيأتي شخص يترك سلعة عن نسيان في الدكان ،فهل
يحق لصاحب الدكان أن يتملك هذه السلعة إذا لم يظهر صاحبها؟ ومع جواز ذلك هل
يبقى شيء في ذمته مع عدم ظهور صاحب السلعة؟
ً
ج :ال يحق على األحوط وجوبا أن يمتلك صاحب المحل السلعة المذكورة ،بل يلزمه
االنتظار حتى يأتي صاحبها إال أن يخاف فساد السلعة أو ييأس من مجيء صاحبها،
ففي هذه الصورة تكون من مجهول المالك ويكون أمرها إلى الحا كم الشرعي ،فيعطيها
هي أو قيمتها بعنوان ّرد المظالم عن صاحبها إلى المرجع ،أو يستأذنه في التصرف فيها.
فقدان شيء
ّ
س :لو ضل أو ضاع من اإلنسان مبلغ من المال أو شيء آخر مثل :كتاب أو قلم ،أو ثوب
وغيرها ،فهل يصح له أن ينويه صدقة لوجه اهلل تعالى؟
جّ :
يصح له أن ينويه صدقة لوجه اهلل تعالى ،و إذا علم الشخص الذي يعثر على ذلك
المبلغ ،أو الشيء اآلخر بما نواه صاحبه فإنه يكون ذلك المبلغ أو الشيء اآلخر له وال
شيء عليه ،وأما إذا لم يعلم بما نواه صاحبه من الصدقة فإنه يكون لمن ال يعلم بذلك
مجهول المالك ويكون أمره إلى الحاكم الشرعي.
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البكاء على الحسين عليه السالم
ن
احلسي ،وقد
س :كيف يبكي رسول اهلل على
نهى؟ص؟ عن البكاء بقوله« :إن امليت ليعذب
ببعض بكاء أهله عليه»؟
ج :إن الكذب على رسول اهلل؟ص؟ وتضليل
الناس ،قد أدى إلى مظالم عديدة ومفاسد
عظيمة ،منها أن معظم الذين خ
انرطوا يف
التنظيمات التكفيرية اإلرهابية كان بتأثير
الكذب على النبي؟ص؟ والتضليل ضد شيعة
خليفته من بعده علي بن أبي طالب؟امهع؟.
وقد ذكر العالمة األميني يف كتابه «سيرتنا
وسنتنا» روايات كثيرة ،عن مصادر تعد
ن
ومحدثي من أهل
بالعشرات ،وكثير منها لعلماء
السنة ،تذكر أن النبي األعظم؟ص؟ قد ذكر ما
ن
احلسي؟ع؟ يف كربالء يف
يري على اإلمام
ج
مناسبات كثيرة ،وكان يبكي يف كل مرة
ملصابه.
أما نهي النبي؟ص؟ عن البكاء على امليت ،فقد
أخرج البخاري عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبي
مليكة قال :توفيت ابنة لعثمان بمكة وجئنا
لنشهدها وحضرها ابن عمر ،وابن عباس و إني
لالس بينهما أو قال :جلست إلى أحدهما ثم
ج
جاء اآلخر فجلس إلى جنبي ،فقال عبد اهلل بن
عمر لعمرو بن عثمان :أال تنهى عن البكاء فإن
رسول اهلل؟ص؟ قال :إن امليت ليعذب ببعض
بكاء أهله عليه .فقال ابن عباس قد كان عمر
يقول بعض ذلك ثم حدث :فقال ( )...فلما
أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول :واأخاه،
واصاحباه .فقال عمر :يا صهيب أتبكي ّ
علي
وقد قال رسول اهلل؟ص؟ :إن امليت يعذب ببعض
بكاء أهله عليه.
ُ
قال ابن عباس :فلما مات عمر ذكرت ذلك
لعائشة فقالت :واهلل ما حدث رسول اهلل إن اهلل
ليعذب املؤمن ببكاء أهله عليه ،ولكن رسول
ً
اهلل قال :إن اهلل ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله
ݩَ َ
ٌ
<و ٰال ت��ز ِ ُر ٰوا ݐݩݦ ِݪر ݩݡَݦر ݧݑه
عليه ،وقالت :حسبكم القرآن:
ݨْ ُ ݨْ
ِو �ز ݢ َݢرݤ ا ݧݩݐحر ٰݧى>(األنعام  .)١٦٤قال ابن عباس عند
ذلك :واهلل هو أضحك وأبكى .قال ابن أبي
ً
مليكة :واهلل ما قال ابن عمر شيئا(.البخاري/
النائز /احلديث .)1226
باب ج
يقول مؤلف كتاب «من حياة الخ ليفة عمر بن
الخ طاب» :يف هذا احلديث داللة واضحة على
أن حديث «امليت يعذب ببعض بكاء أهل عليه»
ال أصل له ،بل إنه مكذوب على رسول اهلل؟ص؟
ألنه م�خ الف لنص صريح القرآن الكريم :ݩَ
<و ٰال
ٌ ݨْ ُ ݨْ
َ
ت��ز ِ ُر ٰوا ݐݩݦ ِݪر ݩݡَݦر ݧݑه ِو �ز ݢ َݢرݤ ا ݧݩݐحر ٰݧى> .كما قالت عائشة.
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عاشوراء  ..هدف وأمانة

مرة

إضاءات من حمارضة لسماحة املرجع ادليين السيد صادق احلسيين الشريازي

(دام ظله)

أخرى يطل علينا شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء ،حيث تم إحياء هذه المناسبة منذ استشهاد سيد الشهداء اإلمام الحسين؟ع؟ إلى
ً
ً
المرات ،وفي كل ّمرة ينهل فيها ّ
ألفا وعدة مئات من ّ
محبو اإلمام قيما ومفاهيم جديدة من مدرسة عاشوراء الخالدة ،وهو ما
يومنا هذا
ً
ً
أبقى على قبس هذه الملحمة العظيمة مضيئا يخطف األبصار عبر العصور ،وجعل األغيار يطأطؤون رؤوسهم إجالال لعظمة صاحب الذكرى،
والمؤمنين ّ
ّ
التحوالت ،وأن التضحيات
يتزودون من هذه المدرسة الغنية لدنياهم وأخراهم .وال ننسى بأن ذكرى عاشوراء ّمرت بمسيرة طويلة من
التي ّقدمها األسالف والوالهون ّ
بسيد الشهداء؟ع؟ هي التي أوصلت إلينا هذه المدرسة العاشورائية المناهضة للظلم العريقة بأهدافها المقدسة.
ّ
ّ
وال يمكننا أن ندعي انتماءنا لهذه المدرسة ما لم نرخص الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهدافها العالية ،ونسلم هذه األمانة الحسينية إلى
ّ
ً
األجيال الالحقة مصونة ال تشوبها شائبة ،فاعلة ومحفوظة من أي زيغ أو حرف .هذا طبعا إذا خلصت النوايا ،وذابت المصالح الشخصية ،ليحل
ّ
محلها طلب تحقيق مرضاة اهلل؟زع؟ .وأولى مهام محبي أهل البيت؟مهع؟ إعالء شأن عاشوراء وثقافة عاشوراء ،وبرامج عاشوراء ،ومجالس عاشوراء،
ّ
ومواكب عاشوراء ،و إحياء كل ما يتعلق بها
ّ
ّ
ويخلد ذكراها .وال يخفى أنها مسألة محفوفة
ِ
ّ
ّ
ّ
بالمشاق والصعاب ،لكنها مشاق عاقبتها
ّ
الثواب الجزيل واألجر الجميل .فالذين قدموا
في هذا الطريق الخدمات الجليلة لإلمام
ّ
وتحملوا في سبيله العناء
الحسين؟ع؟،
َ َّ
والعذاب ،سيسجل لهم ذلك بأحرف من نور
في سفر التاريخ ،وفي المقابل ستكتب أسماء
الذين ّ
وجهوا أدنى إهانة لمواكب العزاء والمآتم الحسينية بأحرف من نار وهوان.
ّ
ّ
البائس من يبيت ليلته وهو جائع ،أو من يقبع في غياهب الزنزانات ويذوق أشد أنواع التعذيب ،ألن ذلك كله إلى أجل معلوم ،ثم
ويتحرر السجينّ ،إنما البائس هو من حكم اهلل تعالى عليه بالعدل وحاسبه على ّ
ّ
سيئاته ،يوم تعرض صحيفة
بعدها يشبع الجائع
أعمال الخالئق على اهلل تعالى ،فال تخفى عليه صغيرة وال كبيرة .عندها يفوز الذين ثقلت موازينهم ،ومنهم أولئك الذين تفانوا في خدمة
ّ
ّ
مجالس اإلمام الحسين؟ع؟ ،وكان محفزهم في كل ما بذلوا من جهد وتضحية هو خدمة اإلمام؟ع؟ .إن لمواكب العزاء الحسينية منزلة رفيعة
ً
ً
ً
ومقاما ساميا جعلت جهابذة العلماء وكبار الوجهاء يفخرون بالمشاركة فيها ّأيما افتخار .على سبيل المثال ،تقام سنويا في مدينة كربالء
ً
المقدسة ،وفي يوم عاشوراء بالتحديد مراسيم عزاء تعرف بـ «عزاء طويريج» ،وكان السيد بحر العلوم مواظبا على المشاركة فيها ،وكان يقول بأنه
ًّ
ّ
مستمرا في كربالء حتى خروجنا منها «قبل ما يقارب  40سنة»،
المعز ين .وكان العمل بهذه المراسيم
قد شاهد اإلمام المهدي؟جع؟ بين صفوف
ّ
حيث كان يشارك فيها اآلالف مهرولين حفاة وضاربين بأيديهم على رؤوسهم ووجوههم .ولقد رأيت مرات عديدة مراجع كبار وهم يؤدون هذه
المراسيم مع الجموع المهرولة ،كما كان يشارك فيها بعض الوزراء والوكالء واألعيان .هؤالء لم يكونوا يفعلون ذلك حتى في مجالس عزاء آبائهم،
ً
ً
ولم يكونوا ليجزعوا هذا الجزع حتى لو فقدوا أموالهم وثرواتهم ،فهنيئا لهم ثم هنيئا.
ً
مقيمي المآتم الحسينية إنما هم في الحقيقة ّ
ّ
نتصور ما كابد سيد الشهداء؟ع؟في
يعزون رسول اهلل؟ص؟ .وفي الحقيقة ،ال يمكننا مطلقا أن
ً
ً
ً
أحيانا بعض الخطرات ،لكن مع ذلك ال يمكن مطلقا ّ
تصور ما جرى في ذلك اليوم فعال ،وليس لنا أن
يوم عاشوراء ،قد تراود اإلنسان
نختصر القضية بالقول :إنه إمام ،واإلمام يتمتع بالصبر ورباطة الجأش .الشك في أن اإلمام المعصوم؟ع؟ أرقى خلق اهلل ،وله روح عالية تعلو على
ً
ً
جميع المخلوقات ،لكن له قلبا يطفح بعاطفة تسمو على عواطف جميع البشر ،إن له؟ع؟ عاطفة أيضا و ْإن كانت معقودة بأ كمل العقول .لقد
ً
ّ ً
هما وحزنا على فقد ولده إبراهيم ،الذي لم يتجاوز العام ونصف العام ،وكان؟ص؟ يجهش بالبكاء لدرجة أنه كان
ذرف الرسول الكريم؟ص؟ الدمع
َْ
كتفاه يهتزان حتى قال له بعض أصحابه « :يا رسول اهلل ،تأمرنا بالصبر وتبكي لهذه المصيبة»؟ فقال؟ص؟« :تدمع العين ،ويحزن القلب ،وال نقول ما
ّ
ً
يسخط الرب ،و إنا بك يا إبراهيم لمحزونون» .فالرسول األعظم؟ص؟ يبكي كل هذا البكاء لفراق ولده ذي الثمانية عشر شهرا ،في حين فقد اإلمام
ً
الحسين؟ع؟ في يوم عاشوراء أعز الناس وأقربهم إليه كأبي الفضل العباس وعلي األ كبر والقاسم؟مهع؟ .ولو كان هؤالء أفرادا عاديين لهان األمر،
ولكن معظمهم كان قد ترعرع في حجر اإلمامة الطاهر ،وكانوا بعد اإلمام المعصوم؟ع؟ قدوات في الوفاء والنخوة واألصالة ،وال مثيل لهم على وجه

ليس

إن
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ً
ّ
ّ
حقهم في وصف مكانتهم .في أقل من نصف يوم ّ
وتحمل ما
تجرع اإلمام الحسين؟ع؟ كل هذه المصائب
األرض مطلقا ،و إننا لنعجز عن أداء
ال يطيقه بشر ،وكل ذلك كان بعين اهلل التي ال تنام ،ولكن ستحل الساعة التي ُي ّقرر اهلل سبحانه بحكمته العالية انتهاء أمر الصبر ،وتصل النوبة
ّ
للعدل اإللهي الذي ُيعد االنتقام من الظالمين أحد فروعه.
ما نملك من ُم ُثل وقيم هو من بركات تضحيات سيد الشهداء؟ع؟ ،فعاشوراء هي التي غرست في أعماقنا مبادئ اإلنسانية والعبودية
ّ
هلل؟زع؟ واإليثار وخدمة اآلخرين والعطف على المستخدمين والدفاع عن المظلومين ،وألجل هذا كله يجب أن نبقي على جذوة ملحمة
عاشوراء ّمتقدة على الدوام ،وأن نبذل مهجنا دونها ،لنضمن الرفعة والشموخ لنا ولألجيال من بعدنا .إننا ننفق في حياتنا اليومية الكثير من
األموال في مختلف الشؤون ،وكذلك نصرف الكثير من الجهد والوقت مع األوالد والزوجة وفي البيت والعمل والتجارة وما إلى ذلك ،ولكن لنعلم
ً
أن ما ينفق ويبذل في سبيل اإلمام الحسين؟ع؟ هو األفضل حيث يحظى بمكانة أرفع وقيمة أ كثر ،ولنعلم أيضا بأن أي خطوة نخطوها في خدمة
أهل البيت؟مهع؟ ،سنثاب عليها من قبلهم بأفضل الثواب.
ّ
ّ
قضية اإلمام الحسين؟ع؟ قضية تكوينية ،بمعنى أنه من قدم خدمة خالصة لإلمام؟ع؟ ،سيثاب عليها في الدنيا قبل اآلخرة .كما
ً
ً
ً
أن لخدمة المواكب الحسينية ثوابا وأجرا جزيال ،كذلك فإن التصدي لهذه المواكب ومحاربتها ستكون لهما عاقبة سيئة ،ومن يضع
ّ ًّ
ً
ً
ظنا منه
العراقيل في طريق المواكب الحسينية عامدا أو جاهال ،سيلقى جزاءه في دار الدنيا قبل اآلخرة .على سبيل المثال ،الذي يشرب السم
أنه دواء سيموت ال محالة ،وكذلك الحال مع من يحارب اإلمام الحسين؟ع؟ .بالطبع أن الثواب الحقيقي لألعمال هو في يوم الحساب ،لكن
ً
المسيء لإلمام الحسين؟ع؟ سيدفع ثمن ذلك في الدنيا أيضا قبل وصوله الدار اآلخرة .مسألة أخرى يجب االلتفات إليها ،أال وهي السعادة
والنعمة التي يهبهما اهلل تبارك وتعالى لعباده مقابل تقديم الخدمة في المواكب الحسينية .لذا علينا أن نغتنم هذه النعم كبقية النعم اإللهية
األخرى قبل أن نندم على التفريط بها ،والت ساعة مندم ،وال مجال حين ذاك للعودة إلى الدنيا للتعويض عما فات .كما علينا أن نعلم بأننا
ّ
ً
ّ
ّ
إذا ّكنا قد ُوفقنا إلحياء مجالس العزاء الحسينية ،فالفضل في ذلك كله يعود آلبائنا وأجدادنا وأسالفنا ،لذلك علينا أن نتذكرهم دائما ،وأن نعلم
ً
ً
بأننا نحن أيضا سنترك تأثيرا على أجيالنا ،وذلك بحسب هممنا وعزائمنا في خدمة سيد الشهداء؟ع؟.

ّ
جل

تعتبر
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اإلمام الصادق؟ع؟  ..دوحة الفكر اإلسالمي وعلومه
تحرك الفقه في مدرسة آل الصادق؟ع؟ ،في كل من المدينة المنورة
البيت؟مهع؟ ،ضمن مراحل متصاعدة ،والكوفة المشرفة.
ّ
مدرسة المدينة المنورة
تمثلت في المدارس التي تأسست،
لقد ظهر الفقه مع ظهور المجتمع
استجابة لمتطلبات المكان والزمان،
ّ
ّ
والحراك الفكري والمعرفي ،غير أن اإلسالمي في المدينة المنورة ،واستمرت
ً
التأسيس العمود في هذه المدارس ،الحركة العلمية والفقهية فيها قدما ،فكانت
ّ
المنورة هي المنطلق األول للرسالة
ينحصر في مدرستي المدينة المنورة المدينة
والكوفة المشرفة ،والتي كان اإلمام جعفر اإلسالمية ،والمدرسة األولى للفقه اإلسالمي،
ً
ً
ً
الصادق فيهما ،مؤسسا وراعيا ،أستاذا وكانت الوطن األول لفقهاء آل البيت؟مهع؟ ،من
ً
وموجها ،فكانت قد تكونت بجهد اإلمام الصحابة والتابعين ،بعد الرسول األعظم؟ص؟
المؤسس؟ع؟ ،القاعدة الصلدة للجامعة واإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ ،فكان من فقهاء
اإلسالمية العلمية الكبرى ،في مدرسة آل الصحابة السابقين ،ابن عباس ،وسلمان
المحمدي ،وأبو ذر الغفاري ،وأبو رافع إبراهيم
البيت؟مهع؟.
وقد تمددت هذه الجامعة العظيمة مولى رسول اهلل ،ومن بطبقتهم.

إلى الحاضرة بغداد ،في عهد ما بعد اإلمامة
الحاضرة ،وانتهاء الغيبة الصغرى.
فقد شغل الشيخ المفيد فيها ،أول
مرجعية في تاريخ هذه المدرسة ،ثم إلى
الحلة الزيدية ،ودمشق وحلب في الشام،
وجبل عامل في لبنان ،وكربالء المقدسة،
وقم المقدسة وغيرها ،وقد استقرت
الجامعة في النجف األشرف ،بصفتها
المركز العلمي ،فيما كانت فروعها عامرة
في تلك الحواضر اإلسالمية وغيرها ،حتى
شعت بأنوارها على مجمل الحراك الفكري
والفقهي والعلمي ،في امتداد الساحة
الفكرية العربية اإلسالمية.
وعليه البد من التعريف في
المدرستين ،لجهة تأـسيسها وأدوارها،
ً
والتي رعاها وأرسى معالمها ،تأسيسا
ً
ً
ً
وبناء ،اإلمام جعفر
ومنهجا وتوجها

وكان من التابعين جمع من مريدي
وتالميذ أمير المؤمنين؟ع؟ ،الذين حفظوا
السنة النبوية ،وتداولوها في مجالسهم،
ونقلوها إلى األجيال التي تلتهم بأمانة ،فكان
ازدهار المدرسة الحديثية في علوم المذاهب
اإلسالمية ،بفضل الحراك العلمي ،لفقهاء
وعلماء مدرسة آل البيت؟مهع؟.
وخاصة المنجز العلمي في المدينة
والكوفة ،بعمادة وتوجيه اإلمام جعفر
الصادق؟ع؟ ،ولمصداق هذا المبنى ،قول
الذهبي في ميزان االعتدال ،في فضل علماء
آل البيت ومحدثيهم ورواة الحديث فيهم،
أنه «لو أردنا أن نسقط رجال الشيعة من إسناد
الروايات ،لم تسلم لنا من السنة إال القليل النادر،
فلو ّرد حديثهم لذهبت جملة اآلثار النبوية».
وعليه فإن التأصيل المنهجي
والنظامي في مدرسة المدينة ،قد تأسس في

١٦
فترة اإلمام جعفر الصادق؟ع؟ ،فازدهرت
جامعة المدينة المنورة في عصر عمادته،
وزخرت بطالب العلوم ووفود األقطار
اإلسالمية ،وانتظمت فيها حلقات الدرس،
ًّ
ً
إسالمية ،يزدحم فيه
وكان بيته جامعة
رجال العلم ،وحملة الحديث ،من مختلف
الطبقات ،ينتهلون من موارد علمه.
وقد ذكر الشيخ المفيد في كتاب
اإلرشاد  :وقد نقل الناس عنه (عن اإلمام
الصادق) من العلوم ما سارت به الركبان،
َ
أحد
وانتشر ذكره في البلدان ،ولم ُينقل عن ٍ
العلماء ما ُن ِقل عنه ،وال َ
لقي
من أهل بيته
ِ
ََ
ٌ
أحد منهم من أهل اآلثار ونقلة األخبار
وال نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد اهلل
(الصادق)؟ع؟ ،فإن أصحاب الحديث قد
أسماء الرواة عنه من ّ
َ
الثقات على
جمعوا
ِ
اختالفهم في اآلراء والمقاالت ،فكانوا «»4000
رجل .وكان له؟ع؟ من الدالئل الواضحة في
َ
القلوب وأخرست المخالف.
إمامته ما َب َهرت
وروى الحافظ عبد العزيز بن األخضر
الجنابذي في «معالم العترة الطاهرة» عن
صالح بن األسود ،قال سمعت جعفر بن
محمد يقول « :سلوني قبل أن تفقدوني ،فإنه ال
يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي».
وقال ابن حجر في صواعقه« :نقل
الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان،
وانتشر صيته في جميع البلدان».
وفي مناقب ابن شهر آشوب« :نقل عنه
ً
من العلوم ما لم ينقل عن أحد» .وقال أيضا :
ً
قال نوح بن دراج البن أبي ليلى « :أكنت تاركا
ً
قوال قلته أو قضاء قضيته لقول أحد ،قال :ال،
ً
ً
إال رجال واحدا ،قال من هو؟ قال :جعفر بن
محمد» .ولم ُينقل عن أحد من أهل بيته
ُ
العلماء ما نقل عنه ،وكان هذا نتيجة فرصة
توفرت لإلمام الصادق؟ع؟ ليبدأ انطالقة
علمية كبيرة في أواخر حكم بني أمية ،وبداية
دولة بني العباس ،فقد أتيح لطلبة العلم ورواد
المعرفة أن يتقاطروا على مجلسه لينهلوا من
يتبع
علمه؟ع؟.
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اإلمام المهدي

في التوراة واإلنجيل

جاء على لسان (القديس يوحنا) في رؤياه (:)19
َ
ً
«ثم ُ
ُ
رس أبيض والجالس عليه يدعى
بف
رأيت السماء مفتوحة ،و إذا
ٍ
ً
ً
أمينا وصادقا ،وبالعدل يحكم ويحارب .وعيناه كلهيب نار ،وعلى رأسه
ٌ
مكتوب ليس أحد يعرفه إال هو .وهو ُمتسربل
تيجان كثيرة ،وله اسم
ُ
بثوب مغموس بدم ،ويدعى اسمه كلمة اهلل  ..واألجناد الذين في
ٍ
ًّ
َّ ً
السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض ،البسين بزا أبيض ونقيا .ومن فمه
ٌ
يخرج سيف ماض ،لكي يضرب به األمم  .وله على ثوبه وعلى فخذه
اسم مكتوب َمل ُك الملوك ُّ
ٌ
ورب األرباب .»..
ِ
في هذه الرؤيا ،وردت صفات اإلمام المهدي المنتظر؟جع؟
كما نصه« :إنه ُيدعى بـ «األمين الصادق» ،وبالعدل يحكم ويحارب،
ُ
تقاتل معه المالئكة ،يخرج سيف من فمه يضرب به األمم».
وللتعرف إلى شخصية قائد الفئة المؤمنة الذي ّ
هيأه اهلل
للقضاء على قوى الكفر في العالم ،في أ كبر حرب ستعرفها البشرية،
وفي أعظم عملية إصالح وخالص للبشرية ،ينبغي دراسة صفاته
التي وردت في هذه الرؤيا.
وقد تناولت الحلقة السابقة صفة
«بالعدل يحكم» ،وهذه الحلقة مكرسة
ُ
للصفة الثانية «تقاتل معه المالئكة».
روي عن رسول اهلل؟ص؟ أنه قال بشأن
حفيده اإلمام المهدي المنتظر؟جع؟:
ّ
«..يمده ُ
اهلل بثالثة آالف من المالئكة
يضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم»
(الحاوي ج.)73/2
وهذا ما أشار إليه صاحب الرؤيا بقوله« :وكان األجناد الذين
ًّ
ً
ونقيا»( سفر
في السماء يتبعونه على خيل بيض ،البسين ّبزا أبيض
ٌ
الرؤيا  .)14 : 19يخرج من فمه سيف ماض ،لكي يضرب به األمم وهو
ً
سيحكمهم بعصا من حديد :
ً
قال صاحب الرؤيا واصفا اإلمام المهدي؟جع؟ « :ومن فمه
يخرج سيف ماض ،لكي يضرب به األمم وهو سيرعاهم (سيحكمهم)
بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب اهلل القادر
على كل شيء»(سفر الرؤيا .)19:15
ُيفهم من هذا النص أن اإلمام المهدي المنتظر؟جع؟ ،وقبل
أن يبدأ معركته الفاصلة مع القوى التي ستقف في وجهه ،سوف يقوم
ً
ّ
الحجة على الناس جميعا على اختالف أديانهم وعقائدهم،
بإقامة
وسيوضح لهم دين التوحيد الخالص ويدحض عقائدهم الفاسدة،
ّ
خاصة تلك التي تدعو إلى عبادة المخلوقات ورفعها إلى درجة
ّ
يؤلهون عيسى
الربوبية ،كما هو الحال عند النصارى الذين ِ
المسيح؟ع؟ .وهذا هو المعنى الذي ُيستفاد من قول صاحب الرؤيا:
«ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به األمم» ،فالسيف هنا

١٥

ّ
الحجة القوية والبرهان القاطع ،فإن اإلمام المهدي؟جع؟
هو سيف
ُ َ
«ح ّج ِة اهلل على خلقه».
وبعد أن يلقي حجته على الناس ،فمن تبعه منهم وآمن به
َّ
وصدقه فقد اهتدى وأنقذ نفسه ونجا من الهالكّ ،
وأما أمام المخالفين
والمعاندين فإنه سيلجأ؟جع؟ إلى استعمال القوة التي منحه اهلل ّإياها،
ً
َّ
المعبر عنها في هذه الرؤيا ،وأيضا في الرؤيا الثانية عشرة ،كما رأينا
وهي
َّ
بـ «عصا من حديد» التي سيضرب بها األمم الضالة المعاندة للحق
ً
ً
سوقاُ ،وي ِّ
دمر معاقل الكفر والفساد والضالل أينما
وللعدل ضربا ويسوقها
جدت على األرض.
ُو ِ
يشير الشهيد السيد حسن الشيرازي في موسوعة الكلمات
«كتاب :كلمة اإلمام المهدي» إلى أن التغيير العظيم الذي سيحدثه
اإلمام المنتظر؟جع؟ ،ال يطال طبائع الناس ونوازع الشر في نفوسهم،
كما ال يطال االنحرافات العقدية والفكرية ،و إال لبطلت تجربة الحياة
ً
والموت اللتان عبرهما ُيختبر الناس أيهم أحسن عمال .و إن حكومة

اإلمام المهدي؟جع؟ ستمنع استبداد الحاكم بالمحكوم واستعباد
القوي للضعيف ،لكن قد يبقى كافر وعاص ومنافق ،ما يؤكد ثوابت
ٰ ݧݩٓ ْ ٰ َ ݨݐ ّ
ادلی ِن�>
اإلسالم المقدسة في حرية الرأي والمعتقد ،فـ <ال ِاكاه ݭِڡ ٖ
البقرة .٢٥٦ :و إن اإلمام؟جع؟ سيبني دولة العدل التي يتمكن عبرها
بنو البشر من امتالك أدوات إنتاج اإلنسان الصالح والمجتمع الصالح.
وأن العالم الجديد الذي سيشيده اإلمام؟جع؟ لن يكون السيف أداة
ً
صنعه الوحيدة والذي به سيواجه الذين يسعون في األرض فسادا الذين
عميت بصيرتهم وخبثت نفوسهم واسودت قلوبهم كالتكفيريين
اإلرهابيين وحكام الجور واالستبداد ،و إنما سيكون للعقل والفكر
ً
ً
دورا استراتيجيا في بناء دولة العدل ،فإن عالم اإلمام المهدي؟جع؟
ً
عالم إيمان وصالح وسيكون اإلنسان فيه حرا ومصانة عقيدته ومحترمة
كرامته ،ومن يريد الحق سيجد من يدله عليه ومن يبتغي ظلم الناس
فسيجد من يمنعه.
عن اإلمام الرضا؟ع؟ ،قال« :إذا خرج؟جع؟ أشرقت األرض
ً
بنوره ،ووضع ميزان العدل بين الناس فال يظلم أحد أحدا ،وهو الذي
ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل األرض بالدعاء إليه ،يقول :أال
ّ
فاتبعوه ،فإن ّ
ّإن ّ
الحق معه وفيه» .يتبع
حجة اهلل قد ظهر عند بيت اهلل
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أعالم الشيعة

إبن طاووس

بكلمات عذبة وشفافة وأسلوب رصين ومحكم ،ونص مفعم
باإلنس والثقة والرضا ،ويعبق بإهداء العظة والتبصرة والنصيحة
ً
وتقديم الخير والخبرة ،ويرسم سبيل التطهر وصوال ألعالي درجات
ّ
النقاء والتقى ،طالما تحدث ابن طاووس عن تجاربه الشخصية
الفريدة وأعماله المباركة ُ
والمسددة.
يقول في كتابه «إقبال األعمال» عن معرفته النورية اليقينية
ّ
اإللهامية« :وكان من النعم التي أمر اهلل جل جالله بالحديث عنها
ّ ّ
جل جالله َ
ألهمني معرفته بطريق ال يحتمل َ
خطر
والتعظيم لها ،أنه
َ
َ
التلبيس ،وال يشتمل عليه كدر التدليس .ومن عرفني بالعيان ونور
َّ ً
َ
َ
اإليمان وجد لسان الحال مصدقا هذا المقال ،واستغنى بالوجدان عن
إقامة البرهان .وقد ُ
ُ
اغترفتها من بحار كرم المالك
أشرت في بعض كتب
اللطيف إلى طرف من كيفية ذلك التعريف».

خلق كريم

ولقد كان السيد ابن طاووس آية في األخالق الكريمة
والفضائل النبيلة ،ومما نقل عنه أدبه الراقي مع العلماء ،فإنه حين
ً
يذكر رأيا لعالم من العلماء السابقين ،اختلف معه في النظرة إلى
المؤدب بأدب اهلل تعالى أن ّ
ّ
موضوعّ ،ثم يريد هذا ّ
يرد على
السيد
ذلك الرأي الذي ال ّ
يقره وال يرتضيه .هو يذكر بطيب الكلم وألطفه
صاحب الرأي ّ
المتصل بالموقف من علم النجوم .فلنقرأ ُ عبارته
ً
َّ
ُ
تصنيفا لبعض علمائنا الماضين ـ وال أ ّ
سميه،
وجدت
المؤدبة« :ولقد
ّ
ً
َ
إظهار النقص بين السامعين».
لئال يكون عيبة له و

يقول اإلمام الشيرازي؟ق؟ّ :إن من أهم ما يحتاج إليه اإلنسان
لينال به سعادة الدنيا واآلخرة وكرامتهما ،هو الخلق الحسن،
واإلنسان كما يرتفع ويبتهج باألخالق الفاضلة ،كذلك ينتكس
ويتعذب برذائل األخالق .أال ترى أنه لو غفل اإلنسان عن نفسه
ً
وتلفظ بكالم غير الئق به كيف يندم ويتعذب نفسيا عند ما يلتفت
ّ
إلى خطئه ويعود إلى نفسه ،فإن رسول اهلل؟ص؟ لخص رسالته في
ّ
«إنما بعثت ّ
ألتمم مكارم األخالق».
قوله:
ومن توفيقات السيد ابن طاووس انفتاحه الفريد على اآلخر،
ُ
اآلخر في المذهب والدين والمعتقد ،فكان أفقه اإلنساني قد اتسع

٢
على كل االنتماءات ،في إطار الحوار من أجل تبيين الحقائق و إيصالها
إلى اآلخر ثم تبصيره وهدايته.
قال السيد ابن طاووس :كنت في ليلة جليلة من شهر رمضان
بعد تصنيف هذا الكتاب ـ يعني كتاب اإلقبال ـ بزمان وأنا أدعو في
السحر لمن يحب ويحسن تقديم الدعاء له ،ولي ولمن يليق بالتوفيق،
أن أدعو له ،فورد على خاطري:
أن الجاحدين هلل جل جالله ولنعمه والمستخفين بحرمته
والمبدلين لحكمته في عباده وخليفته ينبغي أن يبدأ لهم بالدعاء
بالهداية من ضاللتهم فإن جنايتهم على الربوبية والحكمة اإللهية
والجاللة النبوية أشد من جناية العارفين باهلل وبالرسول؟ص؟ فيقتضي
تعظيم اهلل وتعظيم جالله وتعظيم رسوله؟ص؟ وحقوق هدايته بمقاله
وفعاله أن يقدم الدعاء بهداية من هو أعظم ضررا وأشد خطرا حيث
نعذر أن يزال ذلك بالجهاد ومنعهم من اإللحاد والفساد.
ويضيف؟ضر؟ :فدعوت لكل ضال عن اهلل بالهداية إليه ،ولكل
ضال عن الرسول بالرجوع إليه ،ولكل ضال عن الحق باالعتراف به
واالعتماد عليه .ثم دعوت ألهل التوفيق والتحقيق بالثبوت على
توفيقهم والزيادة في تحقيقهم ودعوت لنفسي ومن يعنيني أمره بحسب
ما رجوته من الترتيب الذي يكون أقرب إلى من أتضرع إليه و إلى مراد
رسوله؟ص؟ ،وقد قدمت مهمات الحاجات بحسب ما رجوت أن يكون
أقرب إلى اإلجابات.
أفال ترى ما تضمنه مقدس القرآن من شفاعة إبراهيم؟ع؟ في
َ
َ
ُ ُ ݨݐ قَ ُ
َّ
<� ٰ ݣا ِݪݣد نل ٰا ݭٖڡ ْ� ِم ل ݫٍط ِا ن� ِاٮݓ ݧݨْ ٰرا ٖه�ی َم لَ ٖ یل ٌم ا ݩّوٰݢݢا ٌݤه
أهل الكفران ،فقال اهلل؟ج؟ :ی ݫݓ
ُ ݧݩ
ى> سورة هود :اآلية  ،75 -74فمدحه؟ج؟
ݫٖݐم ݫݔ ب
على حلمه وشفاعته ومجادلته في قوم لوط
الذين قد بلغ كفرهم إلى تعجيل نقمته.
أما رأيت ما تضمنه أخبار صاحب
الرسالة وهو قدوة أهل الجاللة كيف كان ،كلما
آذاه قومه الكفار وبالغوا فيما يفعلون قال؟ص؟:
«اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون» .أما رأيت
الحديث عن عيسى؟ع؟« :كن كالشمس تطلع
على البر والفاجر» .وقول نبينا؟ص؟« :اصنع الخير إلى أهله و إلى غير أهله،
فإن لم يكن أهله فكن أنت أهله».
وقد تضمن ترجيح مقام المحسنين إلى المسيئين ،قوله جل
ُ
ٰ ݨَ ݧݩݐݨْ ݧݩٰ ُ ُ ُ َ ن َّ ذ نَ َ ْ ُݦ ق ٰ ݧݑ ُݦ ُ ْ ݨݐ ّ ن َ َ ْݩ ُ ݧݩݐݨْ ݧُ ُ ْ نݨْ
م ِد ݫݔ ٰى ِر ْك
ادلی ِ� وݠلم ی� ِݪر ݫݓحوك ِ
الی� ل ی�ا ݫِٮ ݣ
لݣك ݭِڡ ٖ
جالله<:ال ی�هىك اهّٰلل ع� ٖ
َ نْ تَ ݧݩَ ݧُّ ُ ْݨݦ َݦ ݑُݦ ݧݑݨْ ُݦ ٓ َ ݧْ ِ ۚ ݦ نَّ َ ُ ُّ ْ ُ قْ
َ
ن
ا� ب�ر وه وٮ ِس ݢوݢا ِاݠل�ی ِ ݨݦ
س ی�> سورة الممتحنة:
� ال� ِ ٖ
ݠهْ٭ ِا� اهّٰلل ی ݫِ� ب
َ ٰٓ
ً
اآلية ،٨ويكفي أن محمدا؟ص؟ بعث رحمة للعالمين ،قال تعالى< :وما
َ ْ َ ْ ن ٰ َ ّ ݨٰ ݦ َ ْ ݧَ ةً ْ َ
ارسلاك ِالݠ ر
ح ِل ٰعاݠل ٖم ی نَ�> سورة األنبياء :اآلية .107

منهج الهدى والخير

ينقل سماحة المرجع الشيرازي ّ
قصة عن أسلوب تعامل
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العلماء مع الناس ،وتأثير هذا التعامل على هداية الناس ،قال☮:
في زمن المرحوم السيد أبو الحسن األصفهاني؟ق؟ّ ،
تعرض خمسة من طلبة العلوم الدينية ،في طريقهم من الكوفة إلى النجف ،إلى هجوم
ّ
ً
من ّقطاع الطرق ،وسلبوا منهم كل ما معهم إال ما كان ساترا للعورة .فوصل خبر ذلك إلى السيد األصفهاني ،فأمر عدد من رجال الدين ورؤساء
ً
العشائر بالقبض على ّقطاع الطرق .وفعال تم إلقاء القبض عليهم ،وأرادوا أن يسجنوهم ،فرفض السيد ،وقال إئتوني بهم .فلما أتوا بهم ،أخذهم
السيد إلى غرفة واختلى بهم ،ثم أطلق سراحهم .وبعد ّمدة صار معظمهم من الكسبة في األسواقّ .
فتبين أن السيد أبو الحسن األصفهاني كان
ً
ّ
ّ
التكسب الحالل
قد نصحهم ووعظهم بأن يكفوا عن السرقة وأن يجتنبوها ،وكان قد أعطاهم مبالغ مالية أيضا ،ونصحهم بأن يستفيدوا منها في
وفي الرزق الحالل.
ّ
وعقب☮ بقوله :لو أنه تم سجن أولئك السراق ،ألصبحوا أسوأ ،ولصار خطرهم أ كبر على المجتمع ،وذلك بسبب ما يتعلمونه من
المساوئ في السجون .ولكن السيد أبو الحسن بتعامله اإلسالمي واإلنساني ،استطاع أن يهديهم إلى الطريق الصحيح ،وأن يمنع من انحرافهم
وانحراف أبنائهم وعوائلهم.
هذا هو منهج نبي اإلسالم وأهل بيته وشيعة علي بن أبي طالب؟مهع؟ ،فال إكراه في الدين ،وال عدوان إال على الظالمين ،وما النصر إال من
عند اهلل ،يقول المرجع الشيرازي☮:
ّ
ّ
لقد ظل شيعة أمير المؤمنين؟ع؟ ،في بطون التاريخ وفي منعطفات التاريخ ،يتحملون المشكالت الكثيرة بثبات ،وال ينثنون ،وال ينحنون
وال يركعون .واليوم هكذا نجد في نقاط مختلفة من العالم ،أن الشيعة ّ
يتعرضون لكل أنواع التعذيب والمشكالت والقتل والحرق واإلبادة ،ولكن
ً
ّ
ّ
تجدهم أبطال التحديات ،وال يتعدون على أحد وال يظلمون أحدا ،وهذا خط رسمه القرآن الكريم ،وسار عليه رسول اهلل؟ص؟ ،وسار عليه أهل بيته
األطهار صلوات اهلل عليهم.
يتبع
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لقاءات

خطاب للشيعة على مدار التاريخ

أ كد المرجع الشيرازي☮ ،لجمع
من الفضالء وطلبة الجامعات ،زاروا
ّ
سماحته في بيته بمدينة قم المقدسة،
أهمية استثمار تطور وسائل اإلعالم
والتواصل في نشر وتعريف أهداف اإلمام
الحسين؟ع؟ إلى العالم ،وهذا العمل
بحاجة إلى أمرين ،وهما ّ :
الهمة في توفير
اإلمكانات المالية ،وامتالك لجان علمية
و إدارية قديرة وجديرة.
وقال سماحته :في جانب من اللقاء:
وردت عبارة من زيارة اإلمام الصادق؟ع؟
ّ
لإلمام الحسين؟ع؟ التي علمها ألبي حمزة
الثمالي ،بعد واقعة عاشوراء قرابة مائة سنة،
ّ
والمخاطب بها الناس كافة ،وال تقتصر
على أبي حمزة الثمالي.
يقول اإلمام الصادق؟ع؟« :إن كان
لم يجبك بدني عند استغاثتك ،ولساني
عند استنصارك ،فقد أجابك قلبي وسمعي
وبصري».
وقال سماحته :لقد واجه اإلمام
الحسين؟ع؟ في الساعات األخيرة من
عمره الشريف ،مصيبتين كبيرتين ،لم
يواجهها غيره من المعصومين األربعة عشر
صلوات اهلل عليهم ،مع أن رسول اهلل؟ص؟
ّ
واألئمة األطهار؟مهع؟ قالوا « :ما ّمنا إال مسموم
أو مقتول» ،ولكن لم يرد عن أي واحد من
المعصومين أنه في الساعات األخيرة من
عمره الشريف قد طلب النصرة واإلغاثة.

ّ
نداء للشيعة كافة

ّ
ال شك في أن أهل البيت؟مهع؟ هم
ً
األفصح واألبلغ قوال ،كما قالوا صلوات اهلل
ّ
عليهم« :و إنا ألمراء الكالم» ،ولهم إحاطة
على األلفاظ والمعاني ،ال يقدر عليها أي

ّ
أحد من الناس كافة .فبهذه الفصاحة والبالغة
األسمى ،استعمل اإلمام الحسين؟ع؟ كلمة
ً
ّ
النصرة وكلمة اإلغاثة ،مختزال فيها وبشدة
ّ
المعاني ،ليحكي لنا عن شدة المصاعب،
ّ
وقمة االبتالءات التي ّ
تعرض لها ،وهي في
الوقت ذاته نصرة و إغاثة تخاطب الشيعة
ّ
ً
جميعا وفي التاريخ كله .فقد ذكرت المقاتل
والروايات الشريفة ،أن اإلمام الحسين؟ع؟ في
آخر ساعات حياته الشريفة ،قال بصوت عال:
«هل من ناصر ينصرني وهل من مغيث يغيثني»
ً
ّ
جميعا ّ
الحجة
وتتم
لكي يسمعها الناس
عليهم.
ّ
وأوضح سماحته :إن اإلمام
الحسين؟ع؟ عندما نطق بكلمتي النصرة
واإلغاثة ،لم يفرق له وجود الناصرين له
من أهل بيته وأصحابه ،أو عدم وجودهم،
ّ
ألنه قد توكل على اهلل تعالى واستعان به.
فاإلمام الحسين؟ع؟ الذي له مقام اإلمامة
والعصمة ،قد نطق بهاتين الكلمتين في
ساعة كان قد فقد فيها كل من كان معه من
األنصار من الرجال ،ولم يبق له سوى اإلمام
ً
زين العابدين؟ع؟ الذي كان مصابا بمرض
ّ
شديد .وهذا يدل على أن اإلمام الحسين؟ع؟
كان في تلك اللحظات ،من ناحية العاطفة
اإلنسانية ،في ضغط شديد ،فمن صوب
يرى أعزاءه الذين كانوا من األخيارّ ،
مقطعين
على رمضاء كربالء ،ومن صوب آخر يرى
قرابة ثمانية وأربعين من النساء واألطفال في
الخيام يرتجفون من الخوف والهلع .ولم يك
ّ
المقرر أن يستعمل اإلمام؟ع؟ المعجزة،
من
أو أن يصلح األوضاع بمعجزة ،فكانت هذه
الحالة من أصعب الحاالت ّ
وأمرها .لتقريب
الحالة إلى أذهانكم ،أقول :لو دخل أحدكم

ّ
قم المقدسة

بيته ورأى ابنته الصغيرة ترتجف من الخوف،
وتقول له :أبه ،لقد جاء لبيتنا شرطي يبحث
عنك .فكم ستتأذى أنت وتحزن؟! فكيف
بثمانية وأربعين امرأة وطفلة وطفل ،يواجهون
وهم في الصحراء جالوزة وشرطة دمويين قد
قتلوا رجالهم ،ويريدون قتل آخر عمادهم
وأملهم؟! وعندما رأى اإلمام الحسين؟ع؟
اضطراب وخوف أهل بيته وحرمه ،نادى بقوله:
«هل من ناصر ينصرني وهل من مغيث يغيثني».
ومن هنا أرسل اإلمام الصادق؟ع؟ خطابه
ّ
ّ
للشيعة كافة وعلى مدار التاريخ ،وعلمهم بأن
يقولوا بكل وجودهم وكيانهم ويخاطبوا اإلمام
سيد الشهداء؟ع؟« :إن كان لم يجبك بدني
عند استغاثتك ولساني عند استنصارك ،فقد
أجابك قلبي وسمعي وبصري».

االمتثال لوصايا أهل البيت

ّ
وبين سماحته :كيف يمكننا أن
ّ
نمتثل لما علمه اإلمام الصادق؟ع؟ ألبي
حمزة الثمالي؟ الجواب :على كل واحد ّمنا
أن يسعى بمقدار استطاعته إلى إقامة مراسم
العزاء على مصاب موالنا سيد الشهداء؟ع؟،
و إن اقتصر على مجلس مختصر وبحضور
أفراد معدودين ،أو أن يشارك اإلنسان لوحده
ّ
في إقامة إحدى الشعائر الحسينية المقدسة.
وأضاف(دام ظله) :جاء في الزيارة
ّ
التي علمها اإلمام الصادق؟ع؟ ألبي حمزة
ّ
«والحجة على أهل الدنيا» .فهنالك
الثمالي:
ّ
طرق مختلفة إلتمام الحجة على العالمين
و إيصالها لهم ،ومنها تأسيس القنوات
الفضائية ،فعبرها يمكن إيصال أهداف
ّ
النهضة الحسينية للناس كافة ،وكذلك
فاجعة استشهاد اإلمام الحسين؟ع؟ّ ،
لتتم
ّ
الحجة عليهم ،و إن لم يقبلها أحد منهم.
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جلسات فقهية

جانب من المطارحات العلمية في بيت المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي(دام ظله)

الزواج من أهل الكتاب

سأل أحد الفضالء عن رأي سماحته
في الزواج من أهل الكتاب؟
فقال☮ :فيه خالف ،نعم بالنسبة
ّ
منهن
إلى غير أهل الكتاب ال يجوز النكاح
ً
ً
ال دائما وال متعة ،أما أهل الكتاب فاألقوال
ً
ً
فيها  :الجواز مطلقا ،وعدمه مطلقا ،وجواز
ّ
المتعة ّ
بهن دون الدوام .واألدلة فيها
متضاربة ،والذي يقتضيه الجمع بين األدلة
ً
ً
القول بالجواز مطلقا متعة ودواما ،ولكن في
الفتوى ربما يحتاط اإلنسان.

أدعية الحور العين

سأل أحد الفضالء ،هناك أدعية ورد
فيها طلب الحور العين من اهلل؟زع؟ ،فكيف
تقرأ المرأة هذه األدعية وكيف تطلب من اهلل
الحور العين؟
فأجاب سماحته :يرى بعض أن
الحور العين يشمل الذكر واألنثى ،على
خالف من قال بأن الحور جمع الحوراء،
والعين جمع العيناء ،فإنه قال الحور أعم
من جمع الحوراء واألحور ،والعين من
ّ
باألعم فالمسألة
العيناء واألعين ،فإذا قلنا
واضحة فهي تطلب الزواج من األحور
األعين في ّ
الجنة.
قالوا :أال تكون المؤمنة زوجة لزوجها
المؤمن في الدنيا؟
قال سماحته :األمر بيدها ،إذا كانا
من أهل ّ
الجنة وفي مرتبة واحدة ،كما كان
األمر بيدها في الدنيا حيث يشترط رضاها
ُ
في العقد .ثم إننا أمرنا بقراءة األدعية هكذا،
سواء الرجل أو المرأة من دون تفريق بينهما،
ّ
فإن األدعية وردت من المعصومين؟مهع؟
هكذا ،وأمروا بقراءتها ولم يستثنوا النساء.

كان شخص ،في مدينة كربالء
ّ
المقدسة ،يزور اإلمام الحسين؟ع؟ ربما
ً
يوميا ،ولكن لم يكن يقرأ هذه الفقرة من الزيارة
«التارك للخالف عليكم»(بحار األنوار :ج98
ص 199و ،)262فإنه كان يقول :كيف أ كذب،
وقد صدرت ّمني المعاصي فلم أترك الخالف
عليهم.
فقال له بعض العلماء :اقرأها حتى
ّ
توفق لذلك ،أي لترك الخالف عليهم .وهذا
هو الصحيح ،حيث ورد األمر بقراءة الزيارة
ً
هكذا بال استثناءَ ،م ْن كان عاصيا أو غير
عاص .هذا وربما يراد بترك الخالف ،عدم
مخالفتهم في أمر الوالية .وهناك وجوه أخر
محتملة .وكذلك كان بعض يقول :بأن
ّ
َ
<ا ّݫݩݦݔ ٰىك
المصلي العاصي يكذب عندما يقول ِ
نَ ݧݨْ ݧݨُ ݩُ ݨّ ٰ َ نݧݡَ ݧْ ݡَ
� ب�د ِاَو ݫݔىݡاك
� ݧݑٮ ٖع ݭݔ نݨُى> .والجواب على ذلك أنه
ورد األمر بقراءته في الصالة.

مالك الربا في البيع

ّ
قم المقدسة

أو تخصص باالعتبارين ألدلة الوضوء على
الوضوء.
ّ
ّ
قال اإلمام الصادق؟ع؟« :في كل
ّ
غسل وضوء ال غسل الجنابة»(وسائل الشيعة:
ج 2ص 249ب 35ح.)2073
وفي رواية« :الوضوء قبل الغسل وبعده
بدعة»(وسائل الشيعة :ج 2ص 248ب34
ح )2071والمراد به غسل الجنابة.
َ
وعن زرارة عن أبي عبد اهلل؟ع؟ وذكر
كيفية غسل الجنابة فقال« :ليس قبله وال بعده
وضوء»(وسائل الشيعة :ج 2ص 246ب34
ح.)2066
وعن محمد بن مسلم قال :قلت
ألبي جعفر؟ع؟( :إن أهل الكوفة يروون عن
ْ
علي؟ع؟ أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من
الجنابة ،قال :كذبوا على علي؟ع؟ ما وجدوا
ذلك في كتاب علي؟ع؟ قال اهلل تعالى:
ُ
نݧݨْ ُ ݨْ ُ
� ً�ا فَ� َّ َّ
<ݦ
ط ُݦر وا>(وسائل الشيعة:
ݦِاَو� ݩݧݐك ݧݑݩٮ ْم جُ ن ب
ج 2ص 247ب 34ح .2069واآلية في سورة
المائدة.6 :

سأل أحد الفضالء إذا كان الشيء عند
عقد البيع من المعدود فباعه بزيادة ،ولكن
فرع آخر
عند التسليم أصبح من المكيل أو الموزون،
لو أخذه النعاس بعد غسله للجنابة،
وكذلك العكس فما حكمه؟
ً
فقال سماحته :المعيار وقت عقد فهل يمكنه الوضوء احتياطا للصالة التي
البيع ،ألن البيع حينئذ تام بشرائطه وأجزائه ،بعده ،الجواب :بما أن االستصحاب حجة،
وبه يحصل التمليك ،أما التسليم فهو وفاء فبحسبه هو متوضئ فال يجوز له التوضي.
ً
من هنا ال يكون الفرض مشموال لمثل
بالعقد وليس العقد بنفسه.
الوضوء على الجنابة
الحديث الشريف« :الوضوء على الوضوء نور
سأل أحد الفضالء عن الوضوء على على نور ،من جدد وضوءه من غير حدث جدد
غسل الجنابة والجمع بينه ،وما دل على اهلل توبته من غير استغفار»(لفقيه :ج 1ص41
استحباب الوضوء على الوضوء؟
ح.)82والتوبة هي الرجوع فإن نسبت إلى
ّ
فقال☮ :بما أن النص واإلجماع العبد فرجوع إلى ربه ،و إن نسبت إلى اهلل فهي
دال على حرمة الوضوء قبل غسل الجنابة رجوع منه تعالى إلى عبده برحمته عليه.
وبعده وأنه بدعة فال يجوز ،وهذا تخصيص

من أحداث الشهر
مذ أن أرخى «العام 61هـ» سدوله المضمخة بالدم الزاكي آلخر ابن بنت نبي على
َّ َ ْ
يستقبلون العام الجديد بحزن وأسى ،فـ ِ«إن ِلق ْتل الحسين
وجه األرض ،والشيعة
ُ
ََْ ُ َ ً
حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد أبدا» ،كما قال النبي األعظم؟ص؟.
يقول اإلمام الرضا؟ع؟« :كان أبي (اإلمام موسى بن جعفر) إذا دخل المحرم ال ُيرى
ً
ضاحكا ،وكانت كآبته تغلب عليه ،حتى يمضي منه عشرة أيام ،فإذا كان يوم العاشر ،كان
ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ،يقول هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين».
ومع كل محرم جديد ،تتسع جغرافية أحزان كربالء ،فأينما يولي المرء وجهه ،نحو شرق
ً
ً
األرض أو غربها ،سيرى سوادا وحزنا ،حيث يقيم الحسينيون مجالس العزاء والموعظة
في المساجد والحسينيات والبيوت ،وبأشكال متنوعة تلفت األنظار ،وتقرع باب كل
ضمير حي.
وصل اإلمام الحسين؟ع؟ إلى كربالء ،وسأل :ما اسم هذه األرض؟ فقيل له:
تسمى كربالء فما أن سمع باسم كربالء حتى قال« :اللهم إني أعوذ بك من الكرب
كرب وبالء ،هاهنا مناخ ركابنا ،ومحط رحالنا ،ومقتل
والبالء» .ثم قال« :هذا موضع ٍ
رجالنا ،وسفك دمائنا».
أوكل عمر بن سعد لعمرو بن الحجاج مع  500فارس حراسة نهر العلقمي ،لمنع
اإلمام الحسين؟ع؟ من الورود إلى الماء.
روى الكليني عن اإلمام الصادق؟ع؟« :تاسوعاء هو اليوم الذي حوصر فيه الحسين
وأصحابه بكربالء ،واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه ،وفرح ابن مرجانة،
وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها».
ً
في ليلة عاشوراء ،جمع اإلمام الحسين؟ع؟ أصحابه ،وخطب فيهم قائال « :هذا
ً
الليل قد غشيكم فاتخذوه جمال» ،فقال له أخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد اهلل
ً
ابن جعفر« :لم نفعل ذلك ،لنبقى بعدك ،ال أرانا اهلل ذلك أبدا».
وقد ورد في فضيلة إحياء هذه الليلة ،أنه من أحياها فكأنه َع َب َد َ
اهلل بعبادة جميع
المالئكة.
ً
يوم عاشوراء ،في صبيحة هذا اليوم رفع اإلمام الحسين؟ع؟ يده بالدعاء قائال :
كرب ورجائي في كل شدة».
«اللهم أنت ثقتي في كل ٍ
وفي أمالي الطوسي عن أبي عبد اهلل؟ع؟ قال :سألته عن صوم يوم عاشوراء فقال :
ً
ُ ُ َ
يوم ق ِتل فيه الحسين ،فإن كنت شامتا فصم».
«ذاك

رسالة عاشوراء
هي إحياء اإلسالم ،و إرجاع القرآن إلى احلياة،
ن
احلسي؟ع؟
وهذا هو ما كان يهدفه اإلمام
من نهضته وشهادته ،وذلك ألن اإلسالم الذي
ّ
أنزله اهلل تعالى يف كتابه ،ونطق به قرآنه ،وبلغه
ّ
وضحى من أجله أهل البيت؟مهع؟
رسوله؟ص؟،
ن
وخاصة اإلمام احلسي؟ع؟ يف كربالء يوم
عاشوراء ،هو الدين الكامل ،والقانون الشامل،
الذي باستطاعته ويف كل عصر وزمان أن
يسعد اإلنسان ،واملجتمع البشري ،ويضمن له
التقدم والرقي ،والتطلع واالزدهار.
ن
رسول اهلل؟ص؟ ،ووصيه اإلمام أمير املؤمني علي
ابن أبي طالب؟ع؟ّ ،
صورا أيام واليتهما الظاهرية
القليلة ،عن اإلسالم أفضل صورة من احلرية
واالستشارية ،وتطبيق العدالة وأداء احلقوق
الفردية واالجتماعية.
ولكن ملا نزى على كرسي احلكم بنو أمية،
ً
ّ
تشدقوا باإلسالم ،وهتفوا به ظاهرا ،بينما قد
ً
خ
اتذوه مهجورا يف الواقع ،وطبقوا أحكام
الاهلية ،وحكموا بما حيلو هلم من نزعاتهم
ج
ً
ً
ً
الرومية ،فإن أصلهم رومي سببا ونسبا ،وفكرا
ً
ومعتقدا ،وأحيوا كل ما أمكنهم مما أماته
اإلسالم ،وأماتوا كل ما استطاعوا مما أحياه
اإلسالم ،فارجعوا عاصمة اإلسالم إلى الشام
عاصمة الروم ،وأعادوا احلكم إلى السلطنة
والوراثة كما كان عليه الرومانّ ،
وغيروا
ّ
وبدلوا ،وعكسوا عن أعماهلم العدوانية التي
كانوا يضفون عليها اسم اإلسالم ،صورة
ّ
مشوهة عن اإلسالم ،ووجهة مموهة منه ،وذلك
بغية طمسه وهجره ،حبيث أنه لو لم يتدارك
ن
احلسي؟ع؟ اإلسالم ،ملحوه من الوجود،
اإلمام
ّ
الذور ،وألكلوا عليه وشربوا.
والجتثوه من ج

