
استكمال االنتصار 
من جديــد يطــل «عاشــــوراء» بكل أحزانــه التي 
ما غابت يوماً منــذ أن تفجرت في العاشــر من احملرم 
احلرام من العام الهجري ٦١، تلك األحزان الدامية 
بأبشــع الصور وأكثرها توحشــاً  التي كانت مأســاتها 
وظلمــاً، فــكان لهــا أن تكــون – وســتبقى - أثــراً فــي 
برة  برة في العني، وعِ الوجدان، ولوعة في القلــب، وعَ
للعقل حتى يحتار املرء ما بني االجنرار الى العاطفة 
الســامقة  املواقف  فــي  والتأمــل  لعاشــوراء  اجلارفــة 
التي كتبها ســيد الشــهداء بدماء األنبياء على أرض 
كربــالء التي ما زالــت تضج حزنــاً، وتتحفز ثــأراً من 
هول ما وقع في ذلك اليــوم الذي ال يوم كمثله، حيث 
جســد آخر ابن بنت نبــي ملقىً على صحــراء الهبة، 
وقد مضــت عليه ســيوف وأســهم ورماح حاملــة معها 
حقداً وخبثــاً ولؤماً، والرأس الشــريف يتلو آيات ربه 
ر  الكــرمي املتعالــي فيما ينتظــر الســجاد دوره املنتظَ
بعــد أن هد جســده املــرض، وتظــل احلــوراء تراقب 
بقلــب  الشــهيد  بعــد  والشــهيد  املأســاة  تلــو  املأســاة 
مكســور، لكنــه عامــر بإميان أشــد ثباتــاً مــن اجلبال 
الراســيات، وهي تنظر الى تقطيع أجســاد هاشميني 
ـــاد أحرار وعينها حتن الــى املغوار العباس،  أبرار وعبّ
ة الى عزيزها أبي عبد الله احلســني  فيما هي منشــدَّ
ج بدمائــه، وتدعو جبــار الســماوات واألرضني  بصبر جميل أن يتقبل القربان.  املضرَّ
وعمــق  املتوهجــة  عاشــوراء  أحــزان  جــذوة  إن 
االنتماء لكربــالء ينبغي أن يدفع املؤمن الى جتســيد 
(حــب احلســني) كلمة طيبــة وعمــالً صاحلــاً يرتقي 
به ورعــاً ووعيــاً وخلقــاً وأدبــاً وعلمــاً، وتفعيــل ذلك 
االرتقــاء عبر كلمة حق عند ســلطان جائــر أو عالم 
ســوء والى أعمال تنفــع الناس فــي دينهــم ودنياهم 
وحياتهــم وآخرتهم ف «خيــر الناس من نفــع الناس». 
وإن عاشــوراء مثلمــا كانــت ثــورة علــى دولــة الظلم 
والرذيلة واالســتبداد هي نهضة للتقييــم والتقومي 
والبنــاء  واإلصــالح  واحملاســبة  والتغييــر  والنقــد 
واإلمناء فإن نــداء النصرة «أما من ناصــر ينصرني» 
ومنذ أن أطلقه أبو األحرار - حيث وقف وحيداً أمام 
جيش العتــاة - ســيبقى مدويـاً فــي الضمائــر احلية 
والنفــوس األبيــة الســتكمال االنتصار في اســتقامة 
ديــن خــامت األنبيــاء (ص) وإصــالح أمور البشــرية 
بعد أن انتهشــتها ســيوف البغي وظالمات االســتبداد 
ــاد األنـــا واجلــاه  وفتــاوى التكفيــر وجنــى عليهــا عبّ
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مقامات المعصومين (ع)
املعصومني  مقام  بيان  في  ورد  س: 
اخللق  (وإيــاب  عليهم):  الله  (ســالم 
مقام  وفي  عليكم).  وحسابهم  إليكم 
اإلمام علي (سالم الله عليه) خاصة 
احلساب  فهل  واجلنة).  النار  (قسيم 

والقسمة حقيقيان أم مجازيان؟
ج: احلســاب حقيقي، وكذلك القسمة 
حقيقيــة، وال مانــع عقــالً وال شــرعاً مــن 
ل اللــه (تعالى) بعض  ذلك، كيف وقد خوّ
األعمال اجلســام إلى بعض مالئكته مثل 
له إلــى عزرائيل  قبض األرواح الــذي خوّ
(عليــه الســالم) ملــك املــوت، ومثــل نفــخ 
له إلى  الصــور للبعــث والقيامة الــذي خوّ
املانع من  الســالم)، فمــا  إســرافيل (عليه 
ل اللــه (تعالــى) حســاب النــاس  أن يخــوّ
عليــه  اللــه  (صلــى  محمــد  حبيبــه  إلــى 
وآله) وأهــل بيته املعصومني (ســالم الله 
عليهم)، وكذلك تقسيمهم اجلنة والنار؟

زيارة عاشوراء
بزيارة  التشكيك  يجوز  هل  س: 

عاشوراء واللعن الوارد بها؟
زيــارة  فــي  التشــكيك  يصــحّ  ال  ج: 
فيهــا،  الــوارد  اللعــن  فــي  وال  عاشــوراء 
 ، ألنهــا مــن حيــث الســند حديــث قدســيّ
روي عــن النبــي (صلى اللــه عليــه وآله) 
جبرائيــل (عليه الســالم) عــن الله  عــن 
(تعالــى)، ومن حيــث اللعن فقد لعــن الله 
(تعالــى) مكــرراً الذيــن آذوه في رســوله، 
وآذوا رســوله فــي أهــل بيتــه فــي القرآن 
األحــزاب  ســورة  فــي  ومنهــا  احلكيــم، 
اآلية: ٥٧، قــال الله تعالــى: {إن الذين 

يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
}. مضافاً  واآلخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً
إلى أنّ اللعن هو إعالن البراءة من أعداء 
ــي فرضــان  ي وكذلــك التولّ اللــه، والتبــرّ
ان من الله (تعالى) على كلّ مسلم  اللساني شــرعيّ التنقيص  هو   ( ومسلمة، (والسبّ

(واللعن) هو البعد عن الله (تعالى).

ثواب الزيارة
الصحيحة  الطريقة  هي  ما  س: 
اإلمام  زيارة  بها  الفرد  يستطيع  التي 
ويهدي  عليه)،  الله  (ســالم  احلسني 

ثوابها إلى روح والده؟
قبــل  الوالــد  عــن  النيابــة  ينــوي  ج: 
الشروع في الزيارة، أو ينوي إهداء ثواب 

الزيارة إلى الوالد بعد متامها.

البكاء
تساهم  التي  األمـــور  هــي  مــا  س: 
ــبــكــاء على  ال فـــي  الـــفـــرد  وتــســاعــد 
الله  الــبــيــت (ســــالم  أهـــل  مــصــائــب 

عليهم)؟
ج: القلب إذا رقّ جرت الدمعة، ولرقة 
األحاديــث  فــي  مذكــورة  عوامــل  القلــب 
الكرميــة. هــذا وفــي احلديث الشــريف: 
(من بكــى أو تباكى فلــه اجلنّة). وســائل 
ص٥٩٦.  ج١٤  العاملــي)  الشــيعة (للحــر 
فإنّ فــي التباكي إشــارة إلى مــن لم تدمع 
عينه، ولم يبك، وإنّما اتخذ لنفسه هيئة 
لهُ  فــإن  املتأثر،  احلزيــن  وموقــف  الباكي 

. اجلنة أيضاً
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برزن من الخدور
الناحية  ـــارة   زي فــي  ورد  س: 
ــن اخلـــدور،  ــــرزن م ــقــدســة: (ب امل
نـــاشـــرات الــشــعــور عــلــى اخلـــدود 
كيف  سافرات)  والوجوه  الطمات 

تفسرون هذه العبارة؟ 
 : أي   ... اخلــدور  مــن  بــرزن  ج: 
الرجــال  بــني  ليــس  و  خيامهــن،  مــن 
عنــد  األجانــب  كان  فقــد  األجانــب، 
مجيء جــواد اإلمــام احلســني (عليه 
مشتغلني  ايم،   بعيدين عن  السالم) 
بقتل ســيّد الشــهداء (عليه الســالم) 

كما في املقاتل.

ناشرات الشعور
زيارة  في  جاء  ما  معنى  ما  س: 
ل  قوله -عجّ من  املقدسة  الناحية 
الــلــه تــعــالــى فــرجــه الــشــريــف-: 

(ناشرات الشعور)؟
ج: كان مــن املتعــارف عنــد العرب 
عزيــزاً  فقــدت  إذا  املــرأة  أن  ســابقاً 
محزونة  عمرهــا  ــة  بقيّ تبقــى  عليهــا 
ملصابه، وفي ظروف كهــذه كانت تفتح 
واحلجــاب  الســتر  داخــل  ضفيرتهــا 
املصيبة، (وهذه العادة  كعالمة لشدة 
موجودة فــي العــراق أيضــاً ورمبا في 
معنــى  إذن  أخــرى).  عربيــة  مناطــق 
العلويــات  أن  هــو  الشــعور)  (ناشــرات 
املقانــع  حتــت  مــن  ضفائرهــن  حللــن 
لشــدة املصــاب بعــد أن ربطــن املقانع 
علــى رؤوســهن بإحــكام امتثــاالً ألمر 
سيد الشهداء (سالم الله عليه)، فقد 
أوصاهن بذلك، لكي ال يهتك حجابهن 

عند املصيبة والفاجعة.

لسان الحال
أهل  لــشــعــراء  يــجــوز  هــل  س: 
كتابة  عليهم)  الله  (سالم  البيت 
ــر الــعــتــب  ــبّ ــقــصــائــد الـــتـــي تــع ال

(سالم  زينب  السيدة  من  الشديد 
الله  (ســالم  للعباس  عليها)  الله 
الــزهــراء  السيدة  مــن  أو  عليه)، 
املؤمنني  ألمير  عليها)  الله  (سالم 
شابه  وما  عليه)  الله  (سالم  علي 

ذلك؟
فــي  ظاهــراً  العتــاب  كان  إذا  ج: 
نسبة التقصير والنقص إلى أحدهما 
ا مبقــدار ما يكون  فهو غير جائــز، وأمّ
) بال ترتب محذور  لسان احلال (عرفاً

خارجي فهو جائز.

يزيد وفجوره
أن  على  دليل  هناك  هــل  س: 
يالعب  كـــان  ــلــه)  ال يــزيــد (لــعــنــه 
أوصــاف  بأيّة  يتصف  أو  الــقــرود 

أخرى سيئة؟
البالغــة  نهــج  شــرح  يراجــع  ج: 
 ١٣٣ ص   ٢٠ ج  احلديــد:  أبــي  البــن 
 ٨ ج  كثيــر  البــن  والنهايــة  والبدايــة 

ص٢٣٩ وغيرهما. 
عليــه  الشــهداء  ســيد  كالم  وفــي 
الســالم: (ويزيد رجل فاســق شــارب 
معلن  احملترمــة  النفــس  قاتــل  اخلمر 
ص٣٢٥.  ج٤٤  األنوار  بحار  بالفسق). 
يزيــد  (وكان  عســاكر:  ابــن  وقــال 
حمــل قــرداً علــى أتــان لينظــر كيف 
فروســيته). تاريخ مدينة دمشق ج١٩ 

ص١٥٧.

صوت المرأة
مأمت  بقراءة  تقوم  امرأة  س: 
وفي  عليه)،  الله  (ســالم  للحسني 
ــكــون الــصــوت  بــعــض األحـــيـــان ي
من  املـــارة  بعض  يسمعه  مرتفعاً 

الرجال، ما حكم ذلك؟
ج: يجــوز للمرأة أن ترفــع صوتها 
(فــي فــرض الســؤال)، وإنّمــا احلرام 
أن تخضع املرأة بصوتها لدى الرجال 

استفتاءات

قال اإلمام الحسين 
(عليه السالم):
إنكم تُكرَمونَ بالله على 
مون الله في  عباده، وال تُكرِ
عباده، فاعتبروا بنزولكم منازل 
مَنْ كان قبلكم، وانقطاعكم 
عن أوصل إخوانكم.

كربالء اِّـقدسة ١٣٥٠ه 



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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األجانب. 

المشاركة في المناسبات
املــرأة  تلقي  أن  رأيكم  ما  س: 
في  ــرك  ــشــت ت أو  احملـــــاضـــــرات، 
موالد  مناسبات  في  االحتفاالت 
في  كلمة  بإلقاء  األئمة  ووفيات 
وجود  مع  ستار  خلف  من  املسجد 
ذلك  ترك  األفضل  وهل  الرجال؟ 
مــع أنــه يــوجــد بــديــل بــأن تكتب 
أحد  ويلقيها  محاضرتها  املـــرأة 

الرجال نيابة عنها؟
هــو  ذكــرمت  كمــا  البديــل  ج: 
احملاضرات  إلقــاء  وميكنهــا  األفضــل، 

في االس النسوية.

الغيبة
اإلنسان  الله  يعاقب  هل  س: 
إليه  ذهب  ثم  شخصاً،  اغتاب  إذا 
وكذا،  كذا  عنه  قال  بأنه  وأخبره 
لــكــن الـــطـــرف اآلخــــر رفـــض أن 

ته؟ يسامحه وأن يبرئ ذمّ
عــدم  املغتــاب  احتمــل  إذا  ج: 
مــن  يــه  تأذّ أو  اغتابــه  مــن  مســامحة 
إخباره بذلــك فإنــه ال يلــزم إخباره، 
وبعد  اللــه (تعالــى)،  إلى  يتــوب  وإمنا 
اللــه  يســتغفر  الغيبــة  مــن  التوبــة 
له متــى ذكــره بقولــه: (اللهــم اغفر 

لفالن)، فإن الله عفوّ غفور.

الغناء
مــع  شـــخـــص  ركـــــب  إذا  س: 
شخص آخر في السيارة اخلاصة، 
إلى  يستمع  السيارة  سائق  وكــان 
على  ب  يتوجّ الـــذي  فما  الــغــنــاء، 
ذلك  عن  نهيه  كان  وإذا  الراكب؟ 
يسبب االنزعاج لصاحب السيارة، 

فما هو احلكم؟

ج: عليه أن يأمــر باملعروف وينهى 
عــن املنكــر إذا توفــرت الشــروط، مع 
واملوعظة  املراتب،  في  التدرّج  وتشــرح مراعاة  اإلنســان،  جتــذب  احلســنة 

النفس، وال تسبب االنزعاج عادة.

النظام اإلداري
اإلداري  الــنــظــام  هــو  مــا  س: 

األمثل في اإلسالم؟
كتــاب:  ذلــك  فــي  يراجــع  ج: 
املوســوعة  مــن  اإلدارة)  (الفقــه: 
الراحل  الشــيرازي  لإلمــام  الفقهيــة 
أُحلــق  وقــد  درجاتــه)،  اللــه  (أعلــى 
باجلزء الثاني من هــذا الكتاب كتاب: 
املســلمني)  علمــاء  إلــى  (احلاجــة 

وكتاب: (كيف تدير األُمور).

حسن العاقبة
أن  ميكن  دعــاء  هناك  هل  س: 
في  العاقبة  حسن  لإلنسان  يضمن 

الدنيا؟
ج: الــذي يضمــن لإلنســان حســن 
العاقبة بــإذن الله تعالــى هو اإلميان 
الذنــوب  ــب  وجتنّ الصالــح،  والعمــل 
واآلثام، والدعاء مبثل دعاء العديلة 
«املوجود فــي كتاب (مفاتيــح اجلنان) 
وكتــاب (الدعــاء والزيــارة) للمرجــع 
الراحل (قدس سره) مفيد كذلك (إن 

شاء الله)».

الدعاء والذنوب
ورد  ـــث  حـــدي ـــاك  هـــن س:    
صــالة  بــعــد  قــــال  مـــن  أنّ  فــيــه: 
(اللهم  الــظــهــر:  وصـــالة  الفجر 
مالئكتك  وصــالة  صالتك  اجعل 
وآل  محمد  على  ورسلك  وأنبيائك 
إلى  ذنــب  عليه  يكتب  ال  محمد) 
صحيح؟  هـــذا  هــل  كــامــلــة،  ســنــة 
ارتكاب  الشخص  تعمد  لو  ومــاذا 

استفتاءات

قال اإلمام الحسين 
(عليه السالم):
الصدق عز، والكذب 
عجز، والسر أمانة، والجوار 
قرابة، والمعونة صدقة، 
والعمل تجربة، والخلق 
الحسن عبادة، والصمت زين، 
. والشح فقر، والسخاء غنىً

الروضة الحسينية اِّـطهرة
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عليه  يكتب  ال  أنه  معناه  هل  ذنب، 
ذنب مهما أذنب؟

ج: هذه األحاديــث وأمثالها ـ وهي 
ــر  كثيــرة ـ مقتضيــات، واملقتضــي يؤثّ
وجــود  عــدم  بشــرط  الكامــل  األثــر 
إال  إلــه  ال  قــال  (مــن  نظيــر  املوانــع، 
احلديث الشريف  بالنســبة إلى  الله) 
:(كلمــة ال إلــه إال الله حصنــي، فمن 
دخل حصنــي أمن من عذابــي)، وغير 
الشــروط أن ال يرتكب ما  ومــن  ذلك. 
ميحو أثر الدعاء، فــإنّ بعض الذنوب 
شــروط  وهنــاك  الدعــاء،  حتجــب 
أخرى ذكــر بعضهــا العالّمة الســي 
(رحمه اللــه) في البحــار ج٩٠، الباب 
يســتجاب  (مــن  والعشــرون:  الثانــي 

دعاؤه ومن ال يستجاب).

العمل
س: ما حكم من يعمل في أحد 
ق ضمن  املــســتــودعــات الــتــي تــســوّ
علماً  مة،  احملرّ املشروبات  املبيعات مبيعاتها  هذه  حمل  في  يعمل  أنه 

في فترة عمله اليومي؟
حمــل  علــى  االقتصــار  عليــه  ج: 
املبيعــات غيــر احملرمــة ونقلهــا. نعــم 
قانــون  عليــه  ينطبــق  مبــا  بــأس  ال 
اإللــزام كحمل األســماك احملرمة ملن 
يســتحلها، أمــا اخلمــر واخلنزيــر فال 
يجوز حملهما أو نقلهمــا حتى في هذا 

الفرض. 

قراءة القرآن للموتى
الــقــرآن  قـــراءة  حكم  مــا  س: 
ــى أشــخــاص فــارقــوا  وإهــدائــهــا إل

احلياة وهم مذنبون؟
ج: الســيد املرجــع: إن كانــوا مــن 
املســلمني غيــر الظاملــني فهــو مطلــوب 
للتخفيف عنهم والتكفير عن ذنوبهم 
الظاملــون  أمــا  تعالــى،  اللــه  شــاء  إن 

والكفار فاألحوط الترك.

أصحاب السوء
أصحاب  يجالس  شخص  س: 
وإخــوانــه،  أهله  من  وهــم  الــســوء، 
يخسرهم  ال  حتى  يجاريهم  فهل 

أم ماذا يفعل؟
طريــق  أفضــل  هــي  املــداراة  ج: 
ســبيل  أفضــل  إنهــا  كمــا  للتعايــش، 
للهداية واإلرشــاد أيضاً، فإنّ اإلنسان 
وإخوتــه  أهلــه  يهــدي  أن  يســتطيع 
بأخالقه احلســنة، وبسيرته الطيّبة 
معهم، مضافاً إلى نصائحه وإرشاداته 
واملوعظة  باحلكمة  لهــم  مها  يقدّ التي 
احلســنة بني احلــني واآلخر، فــي كلّ 
زمان يرى ذلك مناســباً لهم وحلالهم، 
مــن  يلــزم  ال  أن  بشــرط  كلــه  هــذا 

االسة محذور شرعي.

االنتخابات
فــي  ـــم  ـــظـــرك ن هـــــو  مـــــا  س: 

االنتخابات؟
اإلمامــة  لــه  يحــق  الــذي  إن  ج: 

واحلكومة على قسمني:
اللــه (تعالــى)،  مــن  منصــوص   -١
وهــو النبــيّ (صلــى اللــه عليــه وآله) 
بيته  أهــل  مــن  عشــر  االثنا  واألئمــة 
نهــم  عيّ الذيــن  الســالم)  (عليهــم 
وال  بأســمائهم.  فهــم  وعرّ الرســول، 

مجال لالنتخابات في هذه الصورة.
اللــه  مــن  منصــوص  غيــر   -٢
باملواصفــات  مذكــور  بــل  (تعالــى)، 
واملؤهالت وهذا يكــون في زمن الغيبة 
كزماننــا هذا، فيجــوز االنتخــاب (في 
الكفــوء  ى  ويتحــرّ الفــرض)،  هــذا 
الشــروط  فيه  املتوفر  للحكم  واملؤهل 

الشرعية املذكورة في محلها.

البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية
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استفتاءات

قال اإلمام الحسين 
(عليه السالم):
• اعلموا أن حوائج الناس 
عَمِ الله عليكم نْ نِ إليكم مِ
• إني أدعوكم الى إحياء 
معالم الحق وإماتة البدع، فإنْ 
تُجيبوا تهتدوا سبل الرشاد.



عدم الوفاء بالنذر
تعالى  لــلــه  نـــذر  شــخــص  س: 
خالل  مــرتــني  ــرآن  ــق ال يختم  أن 
لم  ولــكــنــه  يـــومـــاً،  عــشــر  خمسة 
املـــدة  خـــالل  خــتــمــة  إالّ  يــخــتــم 
الوفاء،  عدم  يقصد  ولم  املذكورة، 
القراءة،  عن  كسل  قد  كان  وإمنــا 

فماذا عليه اآلن؟
ج: اإلمــام الراحــل: عليــه كفارة 
مخالفة النذر، وهي عبارة عن إطعام 
شــهرين  صيــام  أو  مســكيناً  ســتني 

 . متتابعني على األحوط وجوباً
كفــارة  عليــه  املرجــع:  الســيد 
مخالفة النذر، وهي عبارة عن إطعام 
عشرة مساكني أو إكسائهم، وإن عجز 

عن ذلك صام ثالثة أيام.

األموال المقترضة
هل  املــقــتــرضــة  األمــــوال  س: 
عليها  حال  إذا  اخلمس  فيها  يجب 
احلول مع العلم أنها معزولة حلني 

إرجاعها إلى صاحبها؟
املقتــرض  املــال  فــي  ليــس  ج: 

اخلمس.

راتب األطفال الشهري
يصلني  شــهــر  ــــلّ  ك ـــي  ف س: 
أقوم  وأنــا  ألطفالي،  شهري  راتــب 
سبيل  ــى  عــل املـــــال  هــــذا  بــجــمــع 
في  ينفعهم  لكي  ألوالدي  األمانة 
شيئاً،  منه  أصــرف  وال  املستقبل، 
ذهبية  مصوغات  شــراء  وأحــاول 
للبنات من هذا املال، فهل هذا املال 

عليه اخلمس؟
ج: نعم، في هذا املال اخلمس.

الشباب
دنا املرجع  س: مباذا ينصح سيّ
أخطر  في  يعيشون  وهم  الشباب 

األزمنة؟
بتقويــة   : الً أوّ ننصحهــم  ج: 
واعتقادهــم  تعالــى  باللــه  إميانهــم 
بيتــه  وأهــل  األعظــم  بالرســول 
عليهــم)  وســالمه  اللــه  (صلــوات 
ــم مــن ثقافــة القــرآن احلكيم  ومتليهّ
الســالم).  البيت(عليهــم  وأهــل 
وتــرك  الواجبــات،  بإتيــان   : وثانيــاً
باألخــالق  والتخلّــق  مــات،  احملرّ
طالقــة  مــن:  اإلســالمية  واآلداب 
النــاس،  وخدمــة  واحللــم،  الوجــه، 
واألقرباء،  واألهل  الوالدين  ة  وخاصّ
: بالهمــة الرفيعة  وغير ذلــك. وثالثاً
التفوق  ومحاولــة  الدؤوب  والنشــاط 
قــال  احليــاة.  مجــاالت  مختلــف  فــي 
الله تعالى: (وأنتــم األعلون إن كنتم 
الشــريف:  احلديــث  وفــي  مؤمنــني). 
(املرءيطيــر بهمته كمــا يطير الطائر 

بجناحيه).

الطالق عبر الهاتف
يطلق  أن  للرجل  يجوز  هل  س: 
يقول  ــأن  ب الــهــاتــف  عبر  زوجــتــه 
مع  طالق).  طالق  طالق  (أنت  لها: 

العلم أنهما في الدولة نفسها؟
ر بقية الشــرائط  ج: يصح مع توفّ
املعتبــرة فــي الطــالق، ومنهــا حضــور 
شــاهدين عادلني يســمعان من الرجل 
بأن  علمــاً  الطــالق.  لصيغــة  إجــراءه 
الصيغة  ســماعها  أو  الزوجــة  حضور 
ليس شــرطاً في صحــة الطــالق، كما 
إنّ التلفّظ بالطالق ثالثــاً من دون أن 
يتخللــه الرجــوع يعــد طلقــة واحدة 
شــروط  ســائر  توفــرت  لــو  (فيمــا 

الطالق). 

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

استفتاءات

قال اإلمام الحسين 
(عليه السالم):
أيها الناس: 
إن أعفى الناس 
مَنْ عفى عن قدرة، 
ل الناس مَنْ  وإنَّ أوصَ
ل مَنْ قطعه، ومَنْ  وصَ
نَ الله إليه،  نَ أحسَ أحسَ
والله يحب المحسنين.
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البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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٭  في كل عــام ينقضــي (عاشــوراء)، ويبقى شــيئان، أحدهمــا الثــواب اجلزيل، 
ل هــو الرحمــة اإللهية الواســعة، واآلخــر: الغضب  واآلخر العقــاب األليــم، واألوّ
ــز الفريقان،  اإللهي الشــديد. وهكــذا كان يوم عاشــوراء عام ٦١ للهجــرة، فلقد متيّ
واســتحق أصحــاب اإلمــام احلســني (ع) الثــواب والرحمــة، وحــقّ علــى أعدائهــم 
الســخط والعقاب. أجل في مثل هذه الليلة انتهــت أحداث عاشــوراء األولى في فصلها 
الذي سبق األســر، وكانت النتيجة انقســام الناس فريقني، وكما قالت األية الكرمية: 
ــة بالقيامــة، ولكــن القيامة تبدأ مــن هنا.  ». فهــي وإن كانــت مختصّ ــونَ قُ رَّ فَ تَ ــذٍ يَ ئِ مَ وْ لقد كان حبيب بن مظاهر األســدي وشــمر بن ذي اجلوشــن كالهما مــن مدينة واحدة، «يَ
ان ما بني عاقبتيهما وما آل إليه أمر كل منهما في  وعاشــا معاً ســنوات طويلة، ولكن شــتّ
تمت حياته وهو في صفّ اإلمام احلســني (ع) ومعســكره، وذاك  يوم عاشــوراء. فهذا خُ
انتهى به األمر ألن يكون فــي زمرة أعدائه وقاتليه. وكان زهير بــن القني رجالً عثمانيّ 
الهوى، وكان وهب نصرانيــاً، في بداية أمرهما، ولكنهما بلغا في عاشــوراء منزلة بحيث 
صارا ضمن من وقــف – ويقف -  املاليــني أمام قبورهــم ويخاطبونهم بالقــول: «بأبي 
ثون واملؤمنون فضالً  هات، وفيهم العلمــاء واحملدّ أنتم وأمي». أي يفدونهم باآلبــاء واألمّ
ون من  ة الناس. هذا في حني لم يحظ بهذا الشــرف الرفيع أشخاص كانوا يعدّ عن عامّ
الشيعة مثل عبيد الله بن احلرّ اجلعفي، الذي دعاه اإلمام احلسني (ع) كما دعا زهيراً، 
علــم اآلن ما هو  ولكنه لم يلــبّ دعوة اإلمام ومــال عنه، فخســر الدنيا واآلخــرة، وال يُ
مصيره األليم، وفي أيّ عذاب يقيم حتى أبد اآلبدين؟! وفي كل ســنة يحدث ما حدث 
ى في طريق اإلمام احلســني  باألمس نفســه (أي في عام ٦١ هـ)، فهناك من خدم وضحَّ
(ع) وبذل اجلهد في ســبيل إقامة شــعائره التي هي من شــعائر الله تعالــى، وهناك من 
صنع املشــاكل ووضــع العراقيــل فــي طريــق هــذه الشــعائر، وآذى، واســتهزأ باملقيمني 
لها، فســقط في الفتنة، ولم يكن من املشــمولني بدعــاء اإلمام احلســني (ع) في قنوته، 
ل الله تعالى فرجه الشــريف)  والذي نقلــه النائب اخلاص الثالث لإلمــام احلجة (عجّ
إذ روي أنّ ســيّد الشــهداء (ع) كان يقول في قنوتــه: «وأعذ أولياءك مــن االفتتان بي». 
أي: ارحم يا إلهي الشــيعة وأولياءك بأن حتفظهم من الســقوط في االمتحان الصعب 

بسببي. وإنني لم أر في أيّ دعاء من أدعية املعصومني (ع) مثل هذا الدعاء.
ون  عدّ ٭ لقد ســقط في حادثة عاشــوراء ويســقط فيها كثيــرون، حتى ممن كانــوا يُ
من أتباع أهل البيت (ع)، ليس في عامها األول فحســب، بل في كل عــام، وفي هذا العام 
ل طائفة ســقطت في قصة  أيضــاً، وفــي األعــوام الالحقــة، حتــى قيــام الســاعة. وأوّ
عاشــوراء هم أكثر من ألف شــخص دخلوا مع ســيد الشــهداء (ع) إلى كربــالء، وكانوا 
لون يديه ويسألونه عن مســائلهم الشرعية، فكانوا على  ممن يصلّون خلف اإلمام ويقبّ
استقامة في االعتقاد باإلمام احلسني (ع) إلى ليلة عاشــوراء، إال أنهم سقطوا في تلك 
قهم عنه، ألنهم لم يعاذوا من هذا االفتتان،  الليلة بخذالنهم اإلمام احلســني (ع) وتفرّ

محاضرات

امتحان عاشوراء

إن لمحرم خصوصية 
وتميزاً، فبحلول هذا 
الموسم وبمجرد أن يهل 
هالل هذا الشهر يتبادر 
إلى الذهن اسم اإلمام 
الحسين‹عليه السالم›، 
حيث قتل في العاشر 
منه مظلوماً شهيداً.

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة اِّـرجع الديني السيد صادق الشازي 



فأخــذوا ينفرطــون من حولــه جماعات 
جماعــات. ولكن جنح في هــذا االمتحان 
الصعــب القليــل مــن أتبــاع أهــل البيــت 
اإلمــام  مــع  الباقيــة  القلّــة  وهــم  (ع)، 
(ع)، إذ أعاذهــم اللــه مــن االفتتــان به. 
واالســتعاذة مــن هــذا االفتتــان بحاجة 
إلــى شــيئني، األول: الدعــاء، والثانــي: 
ا  ــلْ مَ العمــل. فقد قــال اللــه تعالــى: «قُ
». وقال عزّ  ــمْ كُ اؤُ عَ ال دُ ــي لَوْ بِّ مْ رَ كُ أُ بِ بَ عْ ــا يَ مَ إِال  ــانِ  نسَ لِإلِ ــسَ  لَّيْ أَن  قائــل: «وَ مــن 
ــعَى». مــا يعنــي أن األمريــن مطلوبــان  . صحيح أنّ اإلمام احلســني (ع) دعا سَ معــاً
لنــا، ولكــن يجــب علينــا أيضــاً أن نهتــمّ 
عَ إثارة املشــاكل واألثرات،  بذلك، وأن ندَ
شــعائر  احلســينية  الشــعائر  أنّ  ذلــك 
ــص فــي إعطــاء الــرأي  إلهيــة، والتخصّ
ينبغي  الذيــن  للمراجــع،  مفرداتهــا  فــي 
ســؤالهم، فحــذار أن يحكــم أحــد بغيــر 
فيســقط ـ ال ســمح  أنــزل اللــه فيهــا  مــا 
وممتحــن  فيصــل  عاشــوراء  وإن  ـ.  اللــه 
متحنون به، ســرعان مــا ينتهي  للنــاس يُ
بســببه اإلنســان إلــى اجلنة والســعادة 
أنفســنا  والشــقاء.فلنجنّب  النــار  إلى  أو 
وأهلينــا وإخواننا فــي النســب ومن أهل 
اإلميان من الســقوط في هذا االمتحان، 
يقــول  وكمــا  لهــم،  بالنصيحــة  وذلــك 
ةِ  ظَ عِ وْ الْمَ وَ ــةِ  مَ كْ الْحِ «بِ الكرمي:  القرآن 

.« ةِ نَ سَ ٭ مــن املؤســف جــداً أنْ يســقط فــي الْحَ
عاشــوراء)  الى  االمتحان (االنتماء  هذا 
بعــض مــن هــو فــي العقيــدة مــن أتبــاع 
أهل البيــت (ع). وقــد جاءني قبــل أيام 
شــخص يعتقد أنه من أتباع أهل البيت، 
وكان يشــكك بواحدة من شــعائر اإلمام 
احلسني (ع)، فســألته عن سبب تشكيكه 
هــذه  أنّ  األول:  «إلشــكالني،  فقــال: 
الشعيرة لم تكن موجودة في زمن النبي 
(ص) واألئمة املعصومــني (ع). والثاني: 
أن بعض مــن ميارس هــذه الشــعيرة قد 
مــات أو يتخلّف عن  يرتكــب بعــض احملرّ

بعض الواجبات». أما عن اإلشكال األول 
ابية،  فقلــت له: إن هذا مــن كلمــات الوهّ
ابيــة  والوهّ ترديــده.  لكــم  ينبغــي  فــال 
ال يرجعــون إلــى ســند قــوي، أمــا نحــن 
فنســتند فــي عقائدنــا وفــي فقهنــا إلــى 
مدرســة أهل البيت (ع) الذيــن ال يقاس 
بهــم مــن النــاس أحــد. ثــم إنني أســأل 
من يعترض علــى هذه الشــعائر بدعوى 
عدم وجودها في زمن النبي (ص): ماذا 
يقــول في قبــاب األئمــة، واحلســينيات، 
الدينية  واملــدارس  احلديثيــة،  والكتــب 
واملراجع و... فهذه كلّها لم تكن في زمان 
النبي وال زمان األئمة (ع)، مع أنّ سخف 
القول ببطالنها مــن الواضحات. ويجاب 
فقهيــني:  بجوابــني  اإلشــكال  هــذا  عــن 
األول: أنّ هــذه الشــعائر داخلــة حتــت 
فكما  اجلميــع.  تشــمل  وهــي  العمومــات، 
(ع)  احلســني  اإلمــام  ــة  قبّ تشــمل  إنهــا 
وضريحه ولم تكن في زمــن األئمة (ع)، 
فكذلــك تشــمل الشــعائر كلّهــا. الثاني: 
وجــود  مــات  مقدّ مــن  الشــعائر  هــذه  إن 
ـ  الوجــوب  وجــود  مــات  ومقدّ الواجــب، 
كما هو معلــوم ـ واجبة، عينيــة كانت أو 
كفائيــة، وإنّ علماء الشــيعة من الشــيخ 
بحثــوا  احلاضــر  زمننــا  وحتــى  املفيــد 
هــذه املســائل بتحقيــق وعمــق وبســط. 
إذن فهذا اإلشــكال غيــر وارد، وهو كالم 
قــرأوه  أو  القــرآن  يقــرؤوا  لــم  الذيــن 
ولم يفهمــوه، أو لــم يقــرؤوا احلديث أو 
قــرؤوه ولم يعــوه. أمــا اإلشــكال الثاني 
فجوابــه: أنّ الشــخص العــادي ـ فضــالً 
ه ـ يــدرك أنّ وقــوع احلرام أو  عن املتفقّ
التخلّــف عن الطاعــة في مــكان أو مقام 
ال يعنــي عدم مشــروعية ذلك املــكان أو 
املقام، وإمنا تنحصــر احلرمة في الفعل 
نفسه. فلو أنّ إنساناً بات في مسجد مثالً 
الشــمس،  طلوع  حتــى  الفجــر  طلــوع  من 
وبســبب تســاهله فاتتــه الصــالة، فهــل 
يؤمر بغلق هذا املســجد أم يجب هداية 
واملوعظــة  باحلكمــة  اإلنســان  ذلــك 

ــه إليــه فــي  ع عن إبداء احلســنة؟ إنّ مــا أود أن أنبّ املقام أن على املؤمنني التــورّ
الرأي في أحكام الله تعالى، وأن عليهم 
ــد بالرجوع إلــى من لهــم احلق في  اإلفتــاء وبيــان أحــكام الله تعالــى، ألنّ التقيّ
أحكام الله ســبحانه وتعالى مهمة جداً 
وعظيمة عنده، وال تنال بسهولة من كل 
أحد، بل يبــذل الفقهاء اجلهد لســنوات 
مســألة  بّ  ورُ إليهــا،  الوصــول  أجــل  مــن 
أســابيع  فيها  البحــث  يســتغرق  واحــدة 
ل الفقيه فــي نهاية األمر  قبــل أن يتوصّ

ل. إلى فتوى فيها، وقد ال يتوصّ
٭ لــم يبلغنــا مــن قضايــا عاشــوراء 
كتب  األعــداء  أحــرق  فلقــد  القليــل،  إال 
يتعلــق  ممــا  الكثيــر  فضــاع  الشــيعة، 
اإلمام  املعلوم أنّ  ومن  وغيره.  بعاشوراء 
احلســني (ع) خرج مــن مكــة املكرمة في 
الثامــن ذي احلجــة، ووصــل كربالء في 
الثاني من محرم، أي استغرقت مسيرته 
(٢٤) يومــاً، وكان يرافقه فــي هذه املدة 
ألف ومائــة شــخص حتــى ورد كربالء. 
فكم مسألة سألوا اإلمام (ع) خالل هذه 
املــدة؟ أيــن صــارت؟ وأيــن خطبــه (ع)؟ 
ثــم إننــا نعلــم أن قــول املعصــوم وفعله 
وفعل  قــول  مــن  فكــم  ــة،  حجّ وتقريــره 
خــالل  (ع)  اإلمــام  عــن  صــدر  وتقريــر 
ة مقابــل أكثر من ألف إنســان؟  إنه لــم يبلغنا حتــى واحد باملائــة منها. هذه املــدّ
وفاتــه وقالــوا: إنّ الســيد املرتضــى كان عنده  بعــد  انتقلــت  كتــاب  ألــف   (٨٠)
وقــد  اللــه)،  (رحمــه  الطوســي  للشــيخ 
بغــداد.  فــي  الطوســي  مكتبــة  أحرقــت 
كما نســمع أن فالنــاً الــرواي نقــل (٣٠) 
ألف روايــة مثالً عــن اإلمام، مــع أنه لم 
يصلنــا منها ألــف روايــة، وأن فالنــاً نقل 
مئــة روايــة، لكنــا لم نســمع منهــا حتى 
الروايــات  ذهبــت  فأيــن  روايــات،  عشــر 
وشعائر  بقضايا  التشكيك  إن  الباقية؟! 
اإلمــام احلســني (ع) ليــس لعبــاً فــي نار 
آخــرة  يفســد  هــو  وإمنــا  فقــط  الدنيــا 

في أقل من نصف يوم تجرع اإلمام الحسين ‹عليه السالم› كل تلك المصائب، وتحمَّل ما ال يطيقه 
بشر، وكل ذلك كان بعين الله التي ال تنام، ولكن ستحل الساعة التي يقرر الله سبحانه بحكمته 
التامة انتهاء أمر الصبر، لتصل النوبة لعدل الله الذي يعد االنتقام من الظالمين أحد فروعه.
المرجع الديني
السيد صادق الشيرازي
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محرم احلرام

كانون٢

8 ١٤٣٠ه 

محاضرات

أخــرى:  جهــة  ومــن   . أيضــاً اإلنســان 
إن مــن املســتحبات الدعــاء للقائمــني 
قهــم  يوفّ بــأن  احلســينية  بالشــعائر 
الصبر  ويلهمهم  ويعينهم،  تعالى،  الله 
الطريــق.  هــذا  فــي  التحمــل  وزيــادة 
وهــذا املســتحب مأخــوذ مــن الرواية 
بالتواتــر  األقــل  و(وعلــى  املتواتــرة 
اإلمــام  عــن  واملنقولــة  اإلجمالــي) 
ــه دعــا حال الســجود  الصــادق (ع) أنّ
اللــه  عبــد  أبــي  اإلمــام  قبــر  ار  يبذلون لــزوّ الذيــن  وأولئــك  احلســني (ع) 
«فارحــم  فقــال:  عزائــه  فــي  جهــداً 
الشــمس،  رتها  غيّ التــي  الوجــوه  تلك 
كانــت  التــي  الصرخــة  تلــك  وارحــم 
لنا». ويقــول العلماء في أمثــال ذلك: 
فالعبــرة  مخصصــاً،  ليــس  املــورد  «إن 
املورد».  بخصــوص  ال  الــوارد  بإطالق 
ومن الشعائر في هذه األيام أن بعض 
الرضــع  بأطفالهــم  يأتــون  املوالــني 
احلســني (ع)،  اإلمام  برضيع  تشــبيهاً 
فيحملونــه علــى األكــفّ ليشــتدّ بكاء 
النــاس، وال شــك أن لهم بذلــك أجراً 
إن كان فــي مقــام تعظيم شــعائر أبي 
عبــد اللــه (ع)، ولقــد روي أن اإلمــام 
يســتمع  جالســاً  كان  (ع)  الصــادق 
اإلمــام  مصــاب  فــي  شــاعر  ملرثيــة 
خلــف  النســوة  وكانــت  (ع)،  احلســني 
بطفل  فجــيء  أيضــاً،  يســتمعن  ســتار 
حجــر  فــي  فوضــع  الســتار  وراء  مــن 
اشــتد  اإلمــام  رآه  فلمــا  (ع)،  اإلمــام 
بــكاؤه. هــذا مــع أنــه كانــت قــد مرت 
على حادثــة عاشــوراء ومقتل الطفل 
ولكنهــا  الزمــن،  مــن  عقــود  الرضيــع 
. لقد تألــم األئمة  اً رة جــدّ كانــت مؤثّ
مــن كل ما جــرى على اإلمام احلســني 
(ع) يــوم عاشــوراء، وتأثــروا عميقــاً 
ودائمــاً مــن كل واحــدة مــن املصائب، 
والعبــاس  األكبــر  علــي  قتــل  مــن 
والقاســم واألصحــاب، ولكــن مصيبة 
مقرحــة. قد  كانــت مصيبة  الرضيــع 
كان موقــف اإلمــام احلســني (ع) يوم 
عاشــوراء عند مقتــل الرضيع موقف 
الرضيــع  بطفلــه  يصنــع  مــا  املتأمــل 
بعــد أن ذبحــوه، أيرجعه إلــى أمه أم 
يدفنه أوالً ثــم يخبرهــا مبقتله؟ إنه 
كان قد ذهــب ليطلب لــه املــاء، فماذا 
يصنع وما ســيقول ألمه، وقــد عاد به 
معصومــاً  اإلمــام  كان  ولئــن  قتيــالً؟! 
فإن أمه ليســت معصومة. واختار (ع) 
أن يدفنــه، ولــم يذهــب بــه مذبوحــاً 
كل  األمــران  كان  وإن  اخليــام،  إلــى 
واحد منهما صعب وفــي منتهى األلم. 

أن  شــأنها  مــن  كان  املصائــب  هــذه  إن 
تذيب احلديــد، ولكن اإلمــام (ع) كان 
أرقّ  كان  وإنْ  واملعصــوم  معصومــاً، 
النــاس عاطفــة، ولكنه أيضــاً أكملهم 
، ويســير عقله بأمر اللــه تعالى.  عقالً
أن  فــكادت  (ع)  زينــب  احلــوراء  أمــا 
تذوب أيضــاً لوال أن اإلمــام (ع) وضع 
يــده املباركة علــى صدرهــا، ودعا لها 

فألهمها الله الصبر.
ميكــن  التــي  احلــوادث  مــن  ٭ 
االستشــهاد بهــا فــي مقــام التأمل في 
عاشــوراء حادثة  جرى في  عظمة ما 
خروج النبي (ص) من مكة ليالً بعدما 
أراد قومه أن يقتلوه فــي قصة املبيت 
املشــهورة، كان (ص) يعلم أنه ســيعود 
ظافراً، وســيحكم مكــة، ولكنه عندما 
خرج مــن مكة فــي تلــك الليلــة تلفت 
إليها، وبكى، ألنها كانت مســقط رأسه، 
وفيها بيتــه وبيــت أبيه وأمــه وتاريخ 
وعبد  وإســماعيل  ابراهيــم  أجــداده 
املطلــب. وروي عن النبــي واألئمة (ع) 
أنــه مــن أجــل ذلــك «أي بســبب بكاء 
النبــي (ص)» غضــب اللــه علــى مكة، 
العالــم  فــي  الوحيــدة  البقعــة  وهــي 
ه املبيت  التي تضم بيته سبحانه، فكرَّ
فيهــا، فصــار مــن املنــدوب ملــن يذهــب 
، ثم يعود  للحج أن يبيت خارجهــا ليالً
احلكم  بهــذا  عمــل  ولقد  نهــاراً،  إليهــا 
الشــرعي النبــي (ص) واإلمــام أميــر 
املؤمنني (ع) مــع أن املواصالت لم تكن 
ــرة كما في أيامنا هذه.  يوم ذاك ميسّ
وهكــذا مــا روي عــن قصة صالــح وما 
جرى على ثمود الذين عقروا الناقة، 
مَ  دَ مْ دَ ــا فَ وهَ رُ قَ عَ يقول اللــه تعالى: «فَ
وهذه  ا».  اهَ ــوَّ سَ فَ مْ  هِ نبِ ذَ بِ هُم  بُّ رَ مْ  هِ لَيْ الفاء فــي «فدمدم» هي فــاء الترتيب عَ
فــان  العلمــاء،  قــال  كمــا  االتصالــي، 
اللــه تعالى لــم ميهلهم، بــل قتلهم في 
نفســه الذي عقروا فيه  مســاء اليوم 
يعلمــون  املالئكــة  وحيــث إن  الناقــة. 
بهــذه األمــور، ورأوا أن مــا يجــري في 
مــن  (أي  منهــا  أعظــم  هــو  عاشــوراء 
عقــر الناقــة) بكثيــر، لذلــك توجهوا 
إلى الله يطلبون منــه أن يحولوا دون 
وقوعها، ولكن اإلمام احلسني (ع) كان 
قــد اختار مــا اختــاره الله تعالــى له، 
نهايته،  حتى  الشــهادة  طريق  فواصل 
ليكــون دمه ضمانــة حلفظ اإلســالم 

من االنحراف. 

ال يمكننا مطلقاً أن 
نتصور ما كابد سيد 
الشهداء ‹سالم الله 
عليه› في يوم عاشواء، 
وقد تراود اإلنسان 
أحياناً بعض الخطرات، 
ولكن ال يمكن 
مطلقاً تصور ما جرى 
. في ذلك اليوم فعالً

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي



لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ املنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

قصصهم

اجلنة درجات
ــنْ منكم تطيب نفســه أن يأخذ جمــرة في كفه  عن اإلمام أبي جعفــر (ع) قال: قــال أبي يوماً وعنــده أصحابه: مَ
فيمسكها حتى تطفأ؟ قال: فكاع الناس كلهم ونكلوا. فقمت وقلت: يا أبه أتأمر أن أفعل؟ فقال: ليس إياك عنيت، إمنا 
. ثم قال: مــا أكثر الوصف وأقل الفعــل! إن أهل الفعل قليل،  أنت مني، وأنــا منك، بل إياهم أردت. قــال: وكررها ثالثاً
إن أهل الفعل قليل. أال وإنا لنعرف أهــل الفعل والوصف معاً، وما كان هذا منا تعامياً عليكــم، بل لنبلُو أخباركم ونكتب 
ضُّ عرقاً، ما يرفع  فَ رْ آثاركم. فقال: والله لكأمنا مــادت بهم األرض حياء مما قال، حتى إني ألنظر إلى الرجــل منهم يَ
. إن اجلنة درجــات فدرجة أهل الفعل ال  عينيه من األرض. فلمــا رأى ذلك منهم قال: رحمكم اللــه، فما أردت إال خيراً

يدركها أحد من أهل القول، ودرجة أهل القول ال يدركها غيرهم. قال: فوالله لكأمنا نُشطوا من عقال.

شرٌّ يتطاير
عزم حاكم إحــدى البلدان على إرســال قاضٍ إلــى إحدى املناطــق، إالّ أنَّ والي تلك املنطقة ســرعان ما قــام بقتله، 
وحتى يتبني للحاكم الســبب في ذلك، قام بإرســال قاضٍ آخر، ولكن الوالــي أحلقه بالقاضي الذي ســبقه، األمر الذي 
ع بقبول املنصب  ى ببعض القضاة إلى االمتناع عن التوجه إلى ممارسة القضاء في تلك املنطقة. غير أن أحدهم تبرّ أدّ
عياً أنه ســيعمل على الكشــف عن أسباب مقتل القاضيني اللذين ســبقاه، ليكسب ثقة احلاكم،  لقاء أجرٍ باهظ جداً، مدّ
ولكي يضمن لنفســه بعد ذلك منصباً أرفع وأجراً أعلى. وحني توجه إلى تلك املنطقة أخذ مبسامرة الوالي ومجالسته، 
ليعرف منه أســباب قتله القاضيني الســابقني بصورة مباشــرة، وملا اطمأن إليه الوالي بعدما أخذ مبجامع عقله وقلبه، 
قال له: «أنا لم أقتل القاضــي األول إال بعد أن رأيت في املنام ذات مــرة أنه عدو لدود لي، وحينما اســتيقظت مرعوباً 
أمرت بقتله فوراً، أما القاضي الثاني فرأيت فيه رؤياً وكأنه حل مكاني والياً، ففزعت والشر يتطاير من عيني، فأحلقته 
اً حينهــا إال الهروب والعودة إلى احلاكــم، مؤكداً له بأنه  بصاحبه». فلما ســمع القاضي الثالث تلك اإلفادة لم يجد بدّ

يعجزعن أن يأمن جانبه من أن يقتله ويلحقه بالقاضيني اآلخرين بسبب رؤيا يراها في حقه في املستقبل.

أعلم مني
كان للشيخ األنصاري زميل في الدراسة اسمه سعيد العلماء، وكانا يحضران معاً عند األستاذ شريف العلماء، وبعد 
مرور عشر ســنوات على الدراســة معاً اســتدعى أهل مازندران ســعيد العلماء لكي يقيم لهم صالة اجلماعة، ويفتيهم 
في املسائل الشرعية، ويقضي حوائجهم، فلبى دعوتهم، فيما بقي الشــيخ األنصاري في مدينة كربالء، ثم انتقل بعد 
وفاة شــريف العلماء إلى النجف، وظل يواصل الدرس والتدريس. وملا توفي صاحب اجلواهر كانت األصابع تشير إلى 
الشــيخ األنصاري، وتطالبه بالتصدي للمرجعية، ولكن الشــيخ األنصاري أجاب مناشــديه بأنه يشــترط األعلمية في 
مرجع التقليد، وأنه يذكر أن سعيد العلماء كان أذكى منه أيام دراستهما في كربالء، فذهب وفد من العراق إلى مدينة 
مازندران، وعرضوا األمر على ســعيد العلماء، وطلبوا منه أن يصدر رســالة عملية ليتســنى لهم تقليــده، ولكنه امتنع 
غ إلمامة اجلماعة، فيما واصل الشــيخ  معلّالً بالقول: «إنني انقطعت عن البحث والتحقيق منذ مغادرتي كربالء، ألتفرّ

ي، وإن كنت سابقاً أعلم منه». األنصاري الدرس، وكان متفرغاً للبحث والتحقيق، فصار أعلم منّ
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سامراء تزدهر 

٭ إصدار: مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد: لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي

٭ توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
٭ تصميم وإخراج: موقع اإلمام الشيرازي

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكونية
على العنوان التالي: 

www.ajowbeh.com

فيما يســتذكر أتبــاع أهل البيــت (ع) التدمير الــذي تعرض له مرقــد اإلمامني 
العســكريني (ع) فــي الثالث والعشــرين من احملــرم احلرام/١٤٢٧هـ ومــا حلقه من 
تفجير ثان في الســابع والعشــرين من شــهر جمادى األولى/١٤٢٨هـــ أعلن مصدر 
مسؤول في ديوان الوقف الشيعي في العراق املشــارك في إعمار العتبة العسكرية 
املقدســة في األســبوع األخير من شــهر ذي احلجة/١٤٢٩ عن االنتهاء من تركيب 
الهيكل احلديــدي الداخلي للقبة الشــريفة والبــدء في تركيب الهيــكل احلديدي 
اخلارجي لها». وقال املصــدر «البناء بالطابوق لكال القبتــني الداخلية واخلارجية 
سيبدأ في غضون أيام قليلة»، مبيناً أن «قوالب املنارات احلديدية سوف تصل الى 
موقع العمــل في القريب العاجــل». وتابع «إن هناك اجراءات في توســيع الضريح 
الشــريف». مشــيراً الى أن مفاوضــات جتري حاليــاً مع اجلهــة الصانعة للشــباك 
الشــريف من أجل اإلســراع فيــه واحلفاظ على شــكله القــدمي. ويذكــر ان القبة 
العســكرية في ســامراء تعد من أكبر القباب الذهبية في العالم، إذ تبلغ مســاحة 
قطرها ٥٤ متراً وارتفاعها ٣٠ متراً، أما اآلن - وفي القريب العاجل إن شــاء الله - 
فستكون القبة عبارة عن قبتني متداخلتني، متســكهما هياكل حديدية وما بينهما 
حشــوة قادرة على امتصاص القذائف. وقد فتحت مدينة سامراء أبوابها مجدداً 
أمام زائريها من أنحاء العالم الذين أجبروا على مقاطعتها قســراً، لتشــهد مناطق 
واســعة منها حركة نشــطة خالل األيــام املاضيــة، فيما اتســعت بوضــوح حركة 
البيع والشــراء في أســواقها ومتاجرهــا بعدما وفــدت إليها أعداد كبيــرة وغفيرة 
من الزائرين مــن العديد من احملافظــات العراقية والعاصمة بغــداد لزيارة املرقد 
الطاهر. مــن جهته قال الســيد حــق احلكيم مســؤول االعمــار في املرقديــن: «مع 
بداية عام ٢٠٠٩ ستشهد مدينة سامراء املقدســة - ومن خالل أسلوب املساطحة 
- إنشاء فنادق وساحات وقوف للزائرين، وكذلك بناء كراج متعدد الطوابق إلنهاء 
الزخم املروري في شــوارع املدينة، وســوف يتــم تخصيص مبالــغ إضافية إلعادة 
البنيــة التحتيــة، وفي املرحلــة القادمة ستشــهد ســامراء طفرة كبيــرة من حيث 

األماكن الترفيهية ومشاريع اقتصادية كبيرة». 
وفيما يستعجل املؤمنون إعمار الروضة العســكرية املشرفة بأحسن مما كانت 
عليه ما زال األســى يعتصر قلوبهم على ما حل في روضة البقيع املقدسة التي لم 
م إال ألنهــا تضم بني ثنايـــا تربتها الطيبـة أجســاداً طاهرة ألربعــة من أوالد  تهدَّ

سيد األنبياء واملرسلني (صلى الله عليه وآله)!!.

املراجعــة  موســم  عاشــوراء  إن 
والتصحيــح والبنــاء، وهــو موســم فريــد 
لتنقيــة اإلميــان وتنميــة التقــوى والعلم 
ومــكارم األخــالق، وإن عاشــوراء رســالة 
إلحيــاء  تدعوهــم  املســلمني،  جلميــع 
اإلســالم الذي جاء به الرســول األعظم 
ومنافقــون  طغــاة  روجــه  الــذي  ال  (ص)، 
اإلمــام  نهضــة  فــإن  لذلــك  ومنتفعــون، 
متخضــت  التــي  والنتائــج  (ع)  احلســني 
على  اإلنســان  النتصــار  عملي  منهــج  عنها 
علــى الظالــم، واحلرية  واملظلــوم  هــواه، 
املــوت،  علــى  واحليــاة  االســتبداد،  علــى 
األســباب  عــن  يكشــف  الــذي  األمــر 
احلقيقية التي تدفع الظاملــني الى دأبهم 
الدينيــة  االنتصــارات  تقويــض  علــى 
حققهــا  التــي  واإلنســانية  واألخالقيــة 
عاشــوراء،  يــوم  احلســني (ع) في  اإلمــام 
والتي تواصلت - وما زالــت - عبر القرون 
(الباقريــة – املهدويــة) مــروراً باحلقبة 
تخفى  (الزينبية – السجادية)، حيث ال 
تلك احلــرب املســتمرة علــى كل ذي بصر 
وبصيرة، والتــي تنوعت صورهــا وآثارها 
الداميــة، فمــن تخريــب كربــالء وهدمها 
بــني حــني وآخــر الــى قتــل األبريــاء من 
األطفــال والنســاء والشــيوخ احملتفــني بـ 
(أيــام الله العشــرة من احملــرم احلرام). 
وبالرغــم من ذلك فــإن النتيجــة لم تكن 
إال كما أرادهــا الله تعالى، وهــي ما قالته 
احلوراء زينــب (ع) لإلمام زيــن العابدين 
لقبر  علمــاً  الطف  لهــذا  (ع): «وينصبــون 
ــدرس أثره، وال  أبيك ســيد الشــهداء، ال يُ
يعفو رســمه علــى كــرور الليالــي واأليام، 
وأشــياع الضاللة  أئمــة الكفر  وليجتهدن 
في محوه وتطميســه، فال يــزداد أثره إال 

.« ظهوراً، وأمره إال علواً
 ١٤٣٠ اجلديــدة  الســنة  إطاللــة  إن 
تشــرف بنا على عقد جديــد ينبغي  التي 
للتأمل  وجديـــاً  حقيقيــاً  دافعــاً  تكــون  أن 
وعلمــاء  وشــعوب  أمم  مــن  مضــى  فيمــا 
رأس  إن  حيــث  وقــرون،  وســنني  وحــكام 
(قــوالً  للتأكيــد  فرصــة  الهجــري  العــام 
(ع)  احلســني  االمــام  شــهادة  أن   ( وعمــالً
ينبغي أن تكون حافزاً لنصرة قيم العدل 
على  والرفاه  والسالم  واإلنسان  واحلرية 
ســلطة العنف والتطرف والطغيان؟! وأن 
كربالء نهضــة لكل بني البشــر، وعامليتها 
وال  األمم  مــن  بأمــة  تختــص  ال  جتعلهــا 
شعب من الشــعوب؟! وأن عاشوراء حركة 
دورهم  اجلميــع  أخــذ  شــاملة  اجتماعية 
الشــيخ  الــى  الرضيــع  الطفــل  مــن  فيهــا 
دوراً  للمــرأة  إن  كمــا  الســن  فــي  الطاعــن 
األحــرار  أبــا  وإن  الرجــل؟!  دور  مياثــل 
لم يخــرج من مكــة الى كربــالء إال لطلب 

.{ لُواْ مَ لِ اعْ قُ اإلصالح؟! {وَ

عام جديد 
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