
ك «سائر األيام» 
فتحيــي  بعظمائهــا  احليــة  األمم  حتتفــي 
وحتفظ  ومواقفهم،  أعمالهم  وتستحضر  أمرهم، 
ذكراهــم وآثارهــم، وتفــرح بأفراحهــم وحتــزن 
ألحزانهم، وتســعى الشــعوب – من خالل ذلك – 
واســتكمال حتقيق  عظمائهــا  اســتلهام قيــم  الى 
أليــام  األمــة  اســتحضار  فــإن  لذلــك  أهدافهــم. 
محمد وآل محمد (ع) فعل إنساني يؤكد نبل األمة 
وعمق وفائها، كما إنه عمل يحفــز وعي األجيال، 
أخالقياً  األمة  بواقع  لالرتقاء  هممها  ويستنهض 
والثقافي  املعرفــي  اخلزيــن  مســتثمرة  وحضاريـاً 
الذي ينسجم مع احلاضر ويتناغم مع املستقبل. 
لقد كــرم اللــه تعالــى أمــة اإلســالم بخامت 
األنبياء (ص) الذي أرســل رحمــة للعاملني. وقال 
ةٌ  ــوَ ــولِ اللّهِ أُسْ سُ ــي رَ مْ فِ عز وجــل: «لقــد كانَ لكُ
»، وقــد دعا (ص) الــى التوحيــد والعدل،  ةٌ ــنَ سَ البــر حَ علــى  والتعــاون  األخــالق  مــكارم  وترســيخ 
الــى  اجلنــوح   - وفعــالً  – قــوالً  وأكــد  والتقــوى، 
الســلم ونبــذ العنــف واحلفــاظ على أمــن الناس 
والنظــام العــام، واحلــرص على فضيلــة اتمع 
وتأمني رفاهه. ولم تكن رحلته (ص) في التغيير 
واإلصــالح مفروشــة بالــورود، بــل كانــت رحلــة 
شــاقة وأليمــة حتــى قــال (ص): «مــا أوذي نبي 

مثلما أوذيت».
إن الغريــب أن يتواصــل األذى لرســول اللــه 
نْ يقتــل األبرياء  (ص) الى يومنــا هذا، فهنــاك مَ
نْ يفتي بأحكام ما أنزل الله  باســم اإلســالم! ومَ
م البكاء على احلســني  ــنْ يحرِّ بها من ســلطان! ومَ
ويعده شــركاً بينما هو يعبد هواه ويتعبد بجهله! 
ــنْ يرى فــي بعض الشــعائر احلســينية  وهناك مَ
تطرفــاً، وكأن أولئك لم يســمعوا حديث احلســن 
ألخيه احلســني (ع): «ال يــوم كيومك يــا أبا عبد 
الله»! وكأنهم لم يدركوا ما أشــارت إليه احلوراء 
زينب (ع) ملا حتدثــت عن مقتل أخيهــا في الكوفة 
اً، تــكاد الســموات  فقالــت: «لقــد جئتــم شــيئاً إدّ
يتفطرن منه، وتنشــق األرض منه، وتخر اجلبال 
». أو كأنهم  اً .. أفعجبتم أن قطرت السماء دماً لــم يعرفــوا بــأن رســول اللــه (ص) أول مــن بكى هدّ
احلســني من أمة املســلمني التي - ما زالت - تؤذي 
نبيها بتجافيها عن االحتفاء بفاجعة استشــهاده 
هو (ص) فــي الثامــن والعشــرين من شــهر صفر، 
وكأن اليوم الذي رحل فيه الرســول األعظم الى 
ــا للّهِ  الرفيــق األعلى يــوم كســائر األيــام!! فـ»إِنّ

عون». اجِ هِ رَ يْ ـآ إِلَ إِنّ وَ
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تخميس الكتب
كتباً  فــتــرة  قــبــل  اشــتــريــت  س: 
خمسي)،  دفــع  موعد  (قبل  عــديــدة 
ـــس هـــذه الــكــتــب، ألنـــه ال  ميكنني قراءتها، وهل قراءة صفحة فــهــل اُخـــمّ
استعملتها  ــي  أن تعني  كــتــاب  كــل  مــن 

فيسقط اخلمس أم كيف؟
املشــتراة  الكتــب  تلــك  كانــت  إذا  ج: 
مما يحتــاج إليها الفــرد - بحيــث تعد من 

مؤونته عرفاً - فال خمس فيها.

المصروف في الحرام
بعض  يــصــرف  كـــان  شــخــص  س: 
وقد  ومعصية،  مة  محرّ أمور  في  املال 
كان  وقد  س،  يخمّ شخص  وهو  تــاب، 
حلول  عند  عليه  يتوجب  مــا  يــدفــع 
اآلن  يستطيع  ال  وهــو  سنته،  رأس 
املعاصي،  تلك  على  دفعه  ما  استرداد 
صرفه،  ما  تخميس  عليه  يجب  فهل 

علماً بأنه ال يعرف مقداره؟
ج: الســيد املرجــع: مــا صرفــه علــى 
املعاصي فيــه اخلمس، وإذا جهــل مقداره 
يعطي املظنــون، إال إذا متــت املصاحلة مع 

احلاكم الشرعي على ذلك.

البضائع المسروقة
بضاعة  شــــراء  ــجــوز  ي هـــل  س: 

مسروقة، ولكنها مجهولة املالك؟
ج: ال يصح شراؤها من السارق وال من 

غيره، ممن ال يعلم ملكيته، فيســتأذن في 
ذلك احلاكم الشرعي.

ل البيع المؤجّ
مرابحةً  بضاعتي  بعت  لــو  س: 
ثم  شهر،  ة  ملــدّ مؤجل  بثمن  لشخص 
والبضاعة  مــنــه  فاشتريتها  عـــدت 
هذه  فهل  تنقل،  لم  نفسه  املكان  في 

املعاملة صحيحة؟
ج: هــذه املعاملــة فــي فرض الســؤال 

صحيحة في نفسها.

بطاقات اإلئتمان
بطاقات  استخدام  يجوز  هل  س: 
االئــتــمــان (الــكــرديــت كـــارد) وعــدم 
الــشــركــات،  لتلك  الــقــســط  تــســديــد 
غير  وبــنــوك  ملــصــارف  أنــهــا  باعتبار 
في  إســالمــي،  غير  بلد  فــي  إسالمية 
حني الوثوق أن ال إشكال قانونياً على 
سمعة  لتشويه  استلزام  وال  الفرد، 

اإلسالم، فهل يجوز هذا شرعاً؟ 
ج: ال يجوز.

العمل بدون إجازة
شخص  مع  العمل  يجوز  هل  س: 
عمله  في  قانونية  إجــازة  لديه  ليس 
صة  مرخّ غير  صيدليّة  في  كالعمل 

من قبل الدولة؟
ج: هو في حدّ نفسه جائز.

سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي

تبقى جريمة هدم الروضة العسكرية المطهرة 
فاجعة عظمى وإن أُعيد بناؤها



البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
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املوقع على اإلنترنيت:
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العمل
مسلخ  في  العمل  يجوز  هل  س: 
يستحق  وهـــل  اخلــنــازيــر؟  ـــح  ذب
ــعــة  الــعــامــل أجـــرتـــه  حتـــت ذري
محترمي  غير  من  ــال  امل استنقاذ 
املــــال؟ وهـــل هــنــاك فـــرق بــني أن 
أو  بالذبح  مرتبطاًً  عمله  يكون 

مبجال آخر؟
علــى  جائــز  املرجــع:  الســيد  ج: 
مــه ألحد،  األظهــر إذا كان هــو ال يقدّ
وال يحتاج إلــى نية االســتنقاذ، بل ال 
تصح النيــة املذكــورة إذا كان الطرف 

اآلخر من محترمي املال.

الجيالتين
اجليالتني  ة  ــادّ م حكم  ما  س: 
والتي  احليوانات  من  املستخلصة 
ــات في  ــويّ تــدخــل فــي أغــلــب احلــل
من  النعلم  والتي  الغربية  الــدول 
حيوان  من  هي  هل  مصدرها  أيــن 

معيّن أم من النباتات؟ 
إذا  اجلالتني  الراحــل:  اإلمام  ج: 
لم يعلــم أنه من حيــوان أو نبــات فهو 
ــة، ولكن لو  محكــوم بالطهــارة واحلليّ
ــه مأخــوذ مــن احليــوان وكان  علــم أنّ
فــي بــالد الكفــر فهــو جنــس وحرام 
علــى األظهــر، نعــم يجــوز بيعــه على 

ار وغيرهم. مستحلّيه من الكفّ
مســتثنيات  مــن  املرجــع:  الســيد 
اللحــم»  عــن  د  اــرّ «العظــم  امليتــة 
يتخذ  احليواني  اجلالتــني  أن  ويقال: 
د عــن اللحم، وعليه:  من العظم ارّ
فيكــون طاهــراً، إال إذا أحــرز انــه من 
د عن اللحم فيحرم. العظم غير ارّ

زيت السمك
السمك  زيــت  حكم  هو  ما  س: 

اإلسالمية  أسواقنا  في  يباع  الذي 
ـــة واحلـــرمـــة  مــــن حـــيـــث احلـــلـــيّ

والنجاسة والطهارة؟
بــالد  مــن  كونــه  يعلــم  لــم  إذا  ج: 

الكفر فهو حالل وطاهر. 

الحلق
من  ورد  فيما  رأيــكــم  ــا  م س: 
روايــــات فــي أحــكــام احلــلــق أيــام 

الشهر العربي؟
الروايــات بذلك،  وردت بعــض  ج: 
أن  الشــريف  احلديــث  فــي  ولكــن 
النحوســة  العمل تدفع  قبل  الصدقة 

والبالء.

ملذات الدنيا
لــلــشــبــاب  ميـــكـــن  كـــيـــف  س: 
مة  ات الدنيا احملرّ االبتعاد عن ملذّ
فيه  تنشر  عــصــر  فــي  خــصــوصــاً 

الفضائيات الرذيلة؟
ج: الطريــق إلــى ذلــك: االهتمام 
بثقافــة  وتثقيفهــا  النفــس،  بتهذيــب 
الرســول  وثقافــة  الكــرمي  القــرآن 
(صلّــى اللــه عليــه وآلــه) وأهــل بيته 
عليهــم).  اللــه  (ســالم  الطاهريــن 
وفي نهــج البالغــة يقول اإلمــام أمير 
املؤمنــني (ســالم اللــه عليــه): «وإنّما 
نهــج  بالتقــوى».  ضهــا  أروّ نفســي  هــي 
(ســالم  وهــو  ص٧١.  ج٣،  البالغــة، 
علينــا  فيجــب  قدوتنــا،  عليــه)  اللــه 
 ، االقتــداء بــه فــي هــذا األمــر املُهــمّ
اللــذات  أن  الكــرام  الشــباب  وليعلــم 
آخرتهم،  عليهــم  تضيّع  كمــا  احملرمة 
ــع عليهــم دنياهــم، قــال  كذلــك تضيّ
القــرى  أهــل  أن  (ولــو  تعالــى:  اللــه 
بركات  عليهــم  لفتحنــا  واتقــوا  آمنوا 
كذبــوا  ولكــن  واألرض  الســماء  مــن 
يكســبون).  كانــوا  مبــا  فأخذناهــم 

األعراف:٩٦.

استفتاءات

قال الرسول األعظم 9:
٭  طوبى لمن حسن 
مع الناس خلقه، وبذل لهم 
معونته وعدل عنهم شره.

٭  إن الله يحب 
الجواد في حقه.

قبة النبي األكرم9
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الغيبة والنميمة
الغيبة  تــعــريــف  هــو  مــا  س: 

والنميمة؟
احلديــث  فــي  كمــا  الغيبــة  ج: 
يكره».  مبــا  أخــاك  الشــريف «ذكرك 
األمالي للشيخ الطوســي ج٢ ص١٥٠. 
أي: الــكالم خلفه مبــا لــو كان أمامه 
تنقــل  أن  والنميمــة:  منــه.  اســتاء 
احلديث من قــوم إلى قــوم على وجه 

السعاية واإلفساد.

اغتياب الممثّالت
س: هل يجوز اغتياب املمثّالت 
ـــي يــعــرضــنَ  ـــالت الـــســـافـــرات وال

أنفسهنَّ للغيبة؟
ج: صحيــح أن من واجب اإلنســان 
أن ال يعرّض نفسه للغيبة، ولكن ليس 

من حق اآلخر االغتياب.

غيبة األطفال
س: هل جتوز غيبة األطفال؟

غير  املميزين  األطفــال  غيبــة  ج: 
. جائزة على األحوط وجوباً

عر للفتاة قص الشَ
تقص  أن  الفتاة  أرادت  إذا  س: 
التشبه  بنية  ال  األذن  إلى  شعرها 
بالرجال، فهل في ذلك إشكال؟

ج: النيــة هنــا ال أثــر لهــا، وإمنــا 
إذا صــدق عليه أنــه تشــبه بالرجال 
إذا  نعــم  تركــه،  وجوبــاً  فاألحــوط 
أصبــح متعارفــاً للنســاء أيضــاً بحيث 

هاً عرفاً فال بأس. خرج عن كونه تشبّ

التحدث مع األجنبية
الفتاة  مالطفة  يجوز  هل  س: 
قريب  معسول  بكالم  األجنبية 

إلى الغزل؟
ج: كل نوع من اخلضوع مما يوجب 

م. اإلثارة محرّ

المرأة المخطوبة
اطوبة  للمرأة  يحلّ  هل  س: 
أن تخرج مع اخلاطب وتتكلّم معه 

من دون العقد الشرعي؟
إلــى  بالنســبة  اطوبــة  ج: 
خاطبهــا قبل العقد الشــرعي ليســت 
فــي  كاألجنبيــة  هــي  بــل  محرمــاً، 

احلرمة.

مجالس الخمر
أن  لــلــمــســلــم  يــجــوز  هـــل  س: 
فيها  م  تقدّ التي  االس  يحضر 

اخلمور؟
ج: حضــور الــس جائــز، ولكــن 
اخلمــر  فيهــا  مائــدة  علــى  اجللــوس 

حرام وإن لم يشرب هو.

اللعن والهداية
مع  الــلــعــن  يــتــعــارض  هــل  س: 
الرحمة؟  أو  بالهداية  الــدعــاء 

وكيف ذلك؟
ج: الدعاء باللعن هو دعاء بإبعاد 
امللعون من رحمة اللــه، فال يجتمع مع 

الدعاء بالهداية أو الرحمة.

اللعنة واحتمال التوبة
ال  ملــن  اللعنة  تــكــون  هــل  س: 

استفتاءات

قال الرسول 
األعظم9:

بلَت القلوب على  ٭  جُ
حب مَنْ أحسن إليها 
وبغض مَنْ أساء إليها.
٭  ارحموا عزيزاً ذل 
وغنياً افتقر وعالماً ضاع 
في زمان الجهال.

اِّـسجد النبوي الشريف
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ه التوبة؟ أم تكون  يحتمل في حقّ
الكفر  أو  لم  الظُ بلباس  تلبّس  ملن 
االلتفات  عدم  مع  فقط  الفسق  أو 

إلى إمكانية توبته أو هدايته؟
ج: اللعنة كما فــي القرآن احلكيم 
عاشوراء  وزيارة  الشريفة  والروايات 
وردت ألعداء أهل البيت (ســالم الله 
ورســوله،  الله  عــادوا  وللذين  عليهم) 

ونصبوا لهم احلرب.

قراءة السور واألدعية
قرأ  مــن  نــقــرأ:  مــا  كثيراً  س: 
سورة كذا فله من األجر كذا، ومن 
ومن  كذا،  فله  الفالني  الدعاء  قرأ 
كذا.  فله  الفالنية  العبادة  ى  أدّ
األعمال  بتلك  الشخص  فيجتهد 
ــب على  ــثــواب املــتــرتّ رغــبــة فــي ال
تكون  أن  ذلــك  ينافي  فهل  فعلها، 
مقبولة،  تكون  وهــل  الله؟  لوجه 
الثواب  في  طمعاً  يـــت  أُدّ قد  وهــي 
من الله سبحانه وتعالى، مع العلم 
ال  أن  يستطيع  بشر  يوجد  ال  بأنه 
يكون طامعاً في الثواب من الله؟

مــا  الشــريف  احلديــث  فــي  ج: 
مضمونــه: من بلغــه ثواب علــى عمل، 
الثــواب.  ذلــك  اللــه  أعطــاه  فعملــه، 
ويكــون  تعالــى،  للــه  العمــل  فيكــون 
العمــل  ذلــك  إلــى  لإلنســان  الداعــي 
ــد وحســن، إذ  هــو الثــواب، وهــذا جيّ
ال تنافــي بــني العمل للــه (ســبحانه) 
مغفرته  ورجــاء  ثوابــه  فــي  والطمــع 
الكرمي  القــرآن  وقــد مدح  ورضوانه. 
يســارعون  (كانــوا  قــال:  إذ  هــؤالء 
فــي اخليــرات ويدعوننــا رغبــاً ورهباً 
وكانوا لنا خاشــعني). ســورة األنبياء، 
اآلية:٩٠. نعــم إنّ فضيلة العبادة ال 

رغباً وال رهباً أكثر وأكثر.

الوقف
قام  يُ كــان  خالية  أرض  س: 
ــــأمت اإلمــــــام احلــســني  عــلــيــهــا م
كانت  عندما  عليه)  الله  (ســالم 
البناء،  م  تهدّ قد  واآلن  ة،  وقف مبنيّ أهــي  األرض،  عــن  وا  فما وحتـــرّ لها،  سنداً  يجدوا  فلم  ال،  أم 
وقفية  وجعلها  األرض  بناء  حكم 
الله  احلسني (سالم  اإلمام  باسم 

عليه)؟
علــى  شــهرة  هنــاك  كانــت  إذا  ج: 
املذكــور،  للمــأمت  األرض  هــذه  وقــف 
فالشــهرة كافية في ذلــك إال أن يعلم 
خالفها، فــإذا كان هناك يقني بخالف 
الشــهرة جــاز فــي مفــروض الســؤال 

إنشاء املشروع املذكور عليها.

 (كروت) الشحن
ــات  اجلــه ــعــض  ب هـــنـــاك  س: 
الهاتف  لشحن   ( ــاً (كــروت تبيعنا 
ـــفـــوق قــيــمــة  ــر ي ــســع اجلـــــــوال ب
فيها،  ــوجــود  امل الفعلي  الــرصــيــد 
ويكون   ،٪١٠ خصم  يــتــمّ  حيث 
ي  الــرصــيــد الــفــعــلــي الــــذي يــغــذّ
أنك  حني  في  ديناراً،   ٩٠ حسابك 
هذه  حكم  فما  دينار،   ١٠٠ تدفع 
ال  أنه  علماً   ، وشــراءً بيعاً  املعاملة 

يوجد اضطرار إليها؟
املعاملــة  الســؤال  فــرض  فــي  ج: 

صحيحة.

شراء الجلد الطبيعي
اجلــلــد  شــــراء  حــكــم  مـــا  س: 
في  احليوان  من  املأخوذ  الطبيعي 

البالد اإلسالمية وغيرها؟
كان  وإن  مطلقاً،  الشــراء  يجوز  ج: 
حرز  من البالد غير اإلســالمية ولم تُ

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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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استفتاءات

قال الرسول األعظم9:
٭  مروءتنا أهل 
البيت العفو عمَنْ ظلمنا 
وإعطاء مَنْ حرمنا.
٭  من عمل على 
غير علم كان ما يفسد 
أكثر مما يصلح.

قبة خاتم األنبياء9



. ذكاته كان جنساً

إرجاع السلع
في   ) هــنــا  السلعة  تــبــاع  س: 
حق  وللمشتري  الغربية)،  الــدول 
ــا خـــالل أســـبـــوع واحـــد  ــه إرجــاع
واستالم الثمن، فهل يجوز الشراء 
احلاجة  قضاء  بعد  اإلرجاع  بنية 
منها، علماً بأن البائع لو اطلع على 

نيّة املشتري ملا باعه؟
يجــوز  ال  الســؤال  فــرض  فــي  ج: 
مــن  والرضــا  اإلعــالم  مــع  إال  هــا  ردّ

البائع.

االختالط
بني  اــتــلــطــة  ـــدوة  ـــن ال س: 
املؤمنني واملؤمنات إذا كانت أحياناً 
الضحك  أصــــوات  فــيــهــا  تــرتــفــع 
إلى  بعضهم  أصــوات  تصل  بحيث 
جائزة  هــي  هــل  اآلخـــر،  البعض 
يكن  لم  الضحك  أن  علماً  ال؟  أم 
من  ضــروريــة  والــنــدوة  مقصوداً، 
أجل رفع املستويات التثقيفية؟

ج: جائز إذا لم يستلزم فساداً أو 
حراماً من جهة أخرى.

حليّة اللحم
يغلب  الـــذي  اتمع  فــي  س: 
املصالح  أجـــل  مــن  ــكــذب  ال عليه 
إلى  االطمئنان  يصح  هل  املادية، 
يقول  مسلم  مطعم  صاحب  قــول 

بأن اللحم الذي لديه حالل؟
حصــل  إذا  إال  يصــح  نعــم  ج: 
االطمئنان بكذب صاحــب املطعم فال 

يجوز األكل. 

الحور العين
س: في بعض األدعية الواردة 
عن أهل بيت العصمة (سالم الله 
العبارة: (ومن  هذه  ذكر  تُ عليهم) 
جنا).  فزوّ برحمتك  العني  احلــور 
العبارة،  هذه  املــرأة  تقرأ  فعندما 
في  الــعــاملــني  ربّ  يــرزقــهــا  ــاذا  ــم ف
بالنسبة  العني  احلور  هل  اجلنّة؟ 

للمرأة هو زوجها؟
ما يكون  ج: إن ذلك لغة أعــم، وربّ
املراد من احلور العني بالنسبة للمرأة 

هو زوجها. 

أدعية الصباح
س: ما هي األشياء أو األدعية 
من  ـــســـان  اإلن عــمــلــهــا  إذا  الـــتـــي 
وما  اليوم؟  ذلك  في  ق  فّ وُ الصباح 
ــرزق،  ال جتلب  التي  األشــيــاء  هــي 
في  قاً  موفّ دائماً  صاحبها  وجتعل 

كاته وحياته؟ عمله وحترّ
الصبــح  صــالة  بعــد  التعقيــب  ج: 
بالتعقيبــات الــواردة فــي مثــل كتــاب 
بــني  النــوم  وعــدم  اجلنــان  مفاتيــح 
الطلوعــني وقراءة القــرآن قبل طلوع 
ام األسبوع  الشمس وقراءة أدعية أيّ
وكذلــك زيارة املعصومني (ســالم الله 
ــام األســبوع. كلّ ذلك  عليهــم) فــي أيّ
مما يســبّب التوفيــق في ذلــك اليوم. 
وأهمّ األشــياء التي جتلــب الرزق هي 
وطيــب  األخــالق  وحســن  الصدقــة 

الكالم مع اجلميع.

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 الرسول 
األعظم 9:

٭  مداراة الناس 
نصف العقل والرفق 
بهم نصف العيش.
٭  أفضلكم إيماناً 
. أحسنكم أخالقاً
٭  الحياء من اإليمان.

القبة اِّـحمدية اِّـقدسة
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٭ إن عبارة «قدم صدق» في زيارة عاشــوراء هي كنظيراتها التــي وردت في القرآن 
 .« اًً لِيّ قٍ عَ ــدْ ــانَ صِ مْ لِسَ هُ ــا لَ لْنَ عَ الكرمي واألدعيــة والزيارات، ومنهــا قوله تعالــى : «وجَ
ومعنــى القــدم هنــا هــو اإلقــدام، فاإلنســان عندما يقــدم علــى أي عمــل يقــوم عادة 
. وهذه الفقرة من زيارة عاشــوراء تشــير إلــى أن بعض  بتحريك قدميــه ورفعهمــا أوالً
عى أصحابها بأنها في ســبيل اإلمام احلســني (ع). لقد  األقدام هي أقدام كذب، وإن ادّ
خرج مع اإلمام احلســني (ع) إلــى كربالء األلــوف، ولكن لم يبــقَ معه إلى يوم العاشــر 
ي بنفســه في ســبيل نصرة اإلمام إالّ قليل كزهير بــن القني (رضوان  الله تعالى عليــه). وقد كان عمل زهير هــذا مصداقاً لـ(قدم صــدق)، وكان عمل الذين من احملرم ليضحّ
تركوا اإلمام احلســني (ع) مصداقاً لـ(قدم كذب)، ألنه لو كانــت أقدامهم أقدام صدق 
لبقوا مع اإلمام احلســني (ع) ونصروه، لينالوا بذلك الســعادة األبدية. لقد قام بعض 
األشــخاص علــى مــرّ التاريخ وفي ســبيل اإلمــام احلســني (ع) بأعمــال كانــت بالظاهر 
ونشــرها  احلســينية  الشــعائر  إحيــاء  علــى  عوهم  وشــجّ اآلخريــن،  بــوا  ورغّ حســنة، 
ــروا طريقتهم،  وتوســيعها، بل بعضهم شــارك في مراســم العزاء، لكنهم بعــد فترة غيّ
وبــدؤوا يعترضــون علــى الشــعائر احلســينية ويحاربونهــا ويعرقلونهــا، ومنهــم رضــا 
ع  بهلوي (والد الشــاه املقبــور). فهذا الرجل في بداية ســيطرته على احلكم كان يشــجّ
علــى إقامة الشــعائر، وكان يحضــر في مراســم العزاء، وأنا شــخصياً رأيــت صورة عن 
مشاركته في مراســم العزاء احلســيني في إحدى الصحف اإليرانية ذلك احلني. لكنه 
كل من يقيــم مجلس العزاء وعلى اخلطيــب، وفرضت غرامة مالية أيضاً وبنســبة أقلّ كبار السنّ عن أوضاع ذلك الزمان أن شــرطة البهلوي فرضت غرامة مالية كبيرة على بعد أن اســتتبّ حكمه شرع في محاربة الشــعائر احلســينية ومنعها والصدّ عنها. ونقل 
على املشــاركني في مجالس العزاء، وكانوا يبطلون إذن عمل كثير من الكســبة (بســبب 
مشــاركتهم في تلك االــس). وانتهج أوبــاش احلزب العفلقــي في العراق النهج نفســه 
ين احلســينيني، بــل منعوا من  وزادوا علــى البهلــوي بأنهــم قمعــوا واضطهــدوا كل املعزّ
الذهاب إلى زيارة اإلمام احلسني (ع) مشــياً على األقدام، وقتلوا الكثير منهم وهم في 

طريقهم إلى كربالء املقدسة. 
٭ مــن املناســب أن نقيّم أعمالنــا ونرى مــا الس العــزاء واحلزن علــى مصاب أهل 
البيت (ع) مــن ثواب من خالل مــا ورد في ذلك عن اإلمــام املعصوم (ع)، ففــي رواية عن 
ة».  بادَ ــهُ لَنا عِ مّ هَ ، وَ ــبيحٌ سْ نا تَ لْمِ ــسُ املَهموم لِظُ اإلمام جعفر الصــادق (ع) أنّه قال: «نَفَ
اً عظيماً بســبب مــا حلق اإلمــام احلســني (ع) من ظلم  وإنّكــم حتملون فــي داخلكــم همّ
لها املالئكة لكم في صحيفة أعمالكم، ففي  وإجحاف، إذن أنفاسكم كلها تســبيح، تســجّ
كل نفس يكتــب لكم قول ســبحان الله. كما إن حزنكــم عبادة لكــم، وباإلضافة لهذين 
ل  الثوابني هناك ثواب عظيم آخر لكم هــو خدمتكم في هذا الطريق. لــذا، فمن يتحمّ

محاضرات

؟! قدم صدقٍ

قدم نبي 
اإلسالم9الضمان 
والرفاه االجتماعي 
هدية الى العالم، وفيه 
سعادة البشرية، وهو ما 
سيحصل ثانية حين 
يظهر ولي الله األعظم 
اإلمام الحجة المنتظر 
ويتحقق الوعد اإللهي.

المرجع الديني 
السيد صادق الشيرازي

 إضاءات من محاضرة
لسماحة اِّـرجع الديني السيد صادق الشازي 

«وثبّت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب 
الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين» 

من زيارة عاشوراء



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

محاضرات

راحتــه  ويضــع  أكثــر،  وأعبــاءً  مشــاقَّ 
وســهره في خدمــة اإلمام احلســني (ع)، 
احلســني (ع) بطبيعــة احلــال لــه أجــرٌ أعظــم، فالله  اإلمــام  أكــرم  قــد  تعالــى 
وعلى  االمتيــازات،  مــن  طويلــة  بقائمــة 
لون  هــذا األســاس، أولئــك الذيــن يتحمّ
والصعــاب  الشــدائد  مــن  أكبــر  قســطاً 
علــى  ويتحســرون  غيرهــم،  ســيغبطهم 
إنّ  احلقيقــة،  وفــي  إليــه.  ســبقوهم  مــا 
من  الدنيــا،  أســواق  كمثــل  اآلخــرة  مثل 
يعمل ويكــدّ أكثر، يكون ربحــه في نهاية 
املوســم أكبــر، ومــن كان عمله أقــلّ كان 
ربحه - بطبيعة احلال - أقــلّ من غيره، 
مــع فــارق واحــد وهــو أنّ كلّ مــا يجمعه 
اإلنســان في ســوق الدنيا قــلّ أو كثر هو 
ســراب، بينمــا خدمته لســيد الشــهداء 
مــا  وهــو  احلقيقيــة،  الثــروة  هــي  (ع) 
ــع لــه مــن الذخــر الذي يســتطيع  اإلنسان أن يأخذ معه آلخرته، بينما ال يتجمّ
يستطيع املرء أن يشــتري بأموال الدنيا 
يقــول  واحــدة.  حســنة  حتــى  الزائلــة 
أصحابه:  مخاطبــاً  الشــهداء (ع)  لــم». فأحياناً ســيّد  هــا حُ رُّ مُ هــا وَ لْوُ نْيــا حُ يــرى اإلنســان أحالمــاً ســعيدة، لكــن ما «الدُّ
ــر على  إن يصحو مــن نومــه حتى يتحسّ
احلــال  وكذلــك  أحــالم،  د  مجــرّ كونهــا 
حينما يــرى كابوســاً، يســعد لكونه كان 
كابوســاً ال حقيقة، وبالنسبة لنا عندما 
ننتقــل إلــى اآلخــرة ســنرى بــأنّ الدنيا 
لم تكــن إال حلماً وانتهى، لكــن اخلدمات 
مناها على طريــق محبة اإلمام  التي قدّ
احلســني (ع) باقيــة، وكلمــا كانــت هــذه 
أعظم.  فرحتنــا  كانــت  أكبــر  اخلدمــات 
قدرتــه  حســب  فــرد  كل  علــى  لذلــك 
م اخلدمة، ومن  وطاقاته أن يخطو ويقدّ
كان ذا مال كثير فعليه أن يقدم أكثر من 

اآلخرين. 
ــت اليوم وحتــت عناوين  سَ يات مختلفــة املئــات مــن القنوات ٭ لقد اُسِ تضليــل ومســمّ علــى  تعمــل  وكلّهــا  الفضائيــة، 
ســبيل  فــي  أدمغتهــم  وغســل  النــاس 
وعــن  (ع)  البيــت  أهــل  عــن  إبعادهــم 
موالتنــا الزهــراء وعن اإلمام احلســني 
أن  باملؤمنــني  جديــر  هــو  فكــم  (ع). 
ســوا قنــاة فضائيــة باســم موالنــا  ها يؤسّ ــي ببثّ ســيد الشــهداء (ع)، بحيث تغطّ
ف اإلمام  أرجــاء املعمــورة ببرامــج تعــرّ
وقــد  املقدســة.  وشــعائره  احلســني (ع) 
يصعــب هــذا العمــل فــي بدايتــه، لكنــه 
يســهل بهمم املؤمنني والشباب وبالصبر 
املؤمنون  اهتــمّ  فــإذا  املشــاكل.  وبتحمل 
بهــذا األمــر من هــذه الســاعة فســنأمل 

إن شــاء الله تعالى أن تكون عندنا قناة 
فضائية باســم احلســني (ع) في الســنة 
القادمة. وليعلم اإلخوة الذين يتمتعون 
مســؤوليتهم  أن  كبيــرة  ماليــة  بقــدرة 
غيرهــم،  مــن  أكبــر  اــال  هــذا  فــي 
وعلــى الضعفــاء ماليــاً أن ال ينســوا بأن 
جوارحهم  يستعملوا  أن  هي  مسؤوليتهم 
فــي هــذا اــال، وأقــلّ ذلــك هــو نشــر 

الشعائر احلسينية بلسانهم. 
عطلــة  عاشــوراء  يــوم  يكــن  لــم  ٭ 
رســمية فــي زمــن حكــم البهلــوي، ومــن 
كان يغلــق دكانــه ومحل عملــه اعتبروه 
فإن  فــي عصرنــا احلالــي  مجرمــاً، وأمــا 
ربع ســكان الكرة األرضية عندهم يوم 
عاشــوراء عطلــة رســمية، فأتبــاع أهــل 
البيــت (عليهــم الســالم) فــي الهند هم 
ــة، ويشــكلون نســبة عشــرة باملائة  من مجموع ســكان الهنــد الذيــن أغلبهم أقليّ
اد أوثان وأصنام، لكن ومنذ خمســني  ســنة يعتبــر يــوم عاشــوراء فــي الهنــد عبّ
ــاد البقر  عطلة رســمية للمســلمني ولعبّ
موالنــا  إن  وغيرهــم.  األصنــام  ــاد  اإلمــام احلســني (ع) ال يخــصّ الشــيعة ولعبّ
ار في شــرق األرض  فقط، فكثير من الكفّ
علــى  العــزاء  مجلــس  يقيمــون  وغربهــا 
عليــه،  ويحزنــون  (ع)،  احلســني  اإلمــام 
الكتب  ويؤلفون  ه،  بحقّ الشعر  وينظمون 
حولــه. إذن أليس مــن اجلديــر أن يكون 
فضائيــة  قنــاة  العظيــم  اإلمــام  لهــذا 
مستقلة؟! وأنتم يا شباب الشيعة إن لم 
تهتموا لهذا األمر فســيقوم به غيركم. 
ار اســتفادوا مــن اإلمام  فكثيــر مــن الكفّ
أتبــاع  مــن  كثيــراً  إن  كمــا  احلســني (ع)، 
موسى الكليم وعيسى املسيح (على نبينا 
وآله وعليهمــا الصالة والســالم) دخلوا 
احلسني (ع).في التشــيّع وذلك ببركة موالنــا اإلمام 
٭ لقد شــاء الله ســبحانه وتعالى أن 
تتســع إقامة الشــعائر احلســينية يوماً 
بعد يــوم رغــم محاربتهــا، فاللــه تعالى 
يبــزغ  وأن  الشــمس،  تشــرق  أن  شــاء 
األشــياء،  األرض  جتــذب  وأن  القمــر، 
واألرض  والقمــر  الشــمس  بحول  وليس 
أن يقوموا بغير ما شــاء اللــه جلّ وعال. 
وهكــذا فيما يخــصّ قضية موالنا ســيد 
الشــهداء (ع)، فقــد شــاء الله عــزّ وجلّ 
أن تــزداد الشــعائر احلســينية وتتســع 
يوماً بعد يــوم رغم عرقلــة الظاملني لها 
تكوينــي  إلهــي  وعــد  وهــذا  ومحاربتهــا، 
منعــه.  أو  عرقلتــه  ميكــن  وال  وقطعــي، 
حــول  اللــه (ص)  رســول  موالنــا  يقــول 
(ع):  احلســني  اإلمــام  موالنــا  قضيــة 

«وليجتهدنّ أئمة الكفر وأشياع الضاللة 
في محوه وتطميســه، فال يزداد أثره إالّ 
». وهنا نكتة مهمة  اً ظهوراً وأمره إالّ علــوّ
(ص)  الرســول  موالنــا  أن  وهــي  جــداً، 
ــن أن محــاوالت محاربــة القضية  قد بيّ
إن  أي  عكســية،  نتائــج  لهــا  احلســينية 
هذه احملاوالت تبعث علــى ازدياد إحياء 
ســاعها،  واتّ احلســني (ع)  اإلمــام  قضية 
وليس أنها محاوالت عقيمة فقط. فقبل 
احلسينية  الشــعائر  كانت  سنة  خمسني 
تقام فــي إيــران وفي بعــض الــدول في 
الشــرق األوســط، أما اليوم فإنهــا تقام 
بجنــب البيــت األبيــض وبجنــب قصــر 
الكرملني وفي املناطق القريبة من قطب 
الشــمال واجلنوب، وتزداد انتشاراً يوماً 
بعد يــوم. وبحســب كالم موالنا رســول 
ام الذين  الله (ص) فإن الرؤســاء واحلكّ
هم  احلســينية  الشــعائر  إقامة  مينعون 
من أئمة الكفر. فالبهلوي الذي كان يعدّ 
نفسه مسلماً وشيعياً هو من أئمة الكفر، 
نفســه  يعــدّ  كان  حيــث  أيضــاً  وصــدام 
مســلماً فهو حســب قــول الرســول (ص) 
من أئمــة الكفر، ألنــه حاول إطفــاء نور 

احلسني (ع).
٭ لقد قال موالنا اإلمام احلسني (ع) 
ألصحابــه األخيــار (ع): «إن القوم إمنا 
يطلبوننــي، ولــو قــد أصابوني لهــوا عن 
طلب غيــري» وبيّن لهــم أنهم ســيقتلون 
لــو بقــوا معــه. ولكــن األصحــاب (ع) مع 
يقينهــم بأنهــم ســيقتلون ببقائهــم مــع 
احلســني،  اإلمــام  يتركــوا  لــم  اإلمــام، 
وا بأنفســهم بــني يديــه (ع)، وهم  في الواقع إمنا فدوا أرواحهم كي تطول وضحّ
ر  ة بقاء اإلمــام احلســني (ع)، وتتأخّ مدّ
املرحــوم  قــال  وقــد  شــهادته.  ســاعة 
س  الشــيخ عبــد الكــرمي احلائــري (قدّ
املباركة  العلمية  احلوزة  مؤســس  ه)  في مدينة قم املقدســة حول استشــهاد ســرّ
(ع):  قبلــه  احلســني  اإلمــام  أصحــاب 
«إن كل حلظــة مــن حلظات عمــر اإلمام 
أجمعني».  اخللق  من  أفضل  احلســني (ع) 
كمــا إن إن قطــرة واحدة مــن دم موالنا 
دنا علي األكبر  أبي الفضل العباس وســيّ
(ع) أفضل مــن العالم، لكنهــا جديرة أن 
تهدر في ســبيل تأخير ســاعة استشهاد 

موالنا اإلمام احلسني (ع).
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لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
سورية - دمشق - ص ب ١١٩٠٤ فاكس ٦٤٧١١١٩(٩٦٣١١) 

العراق - كربالء املقدسة - هاتف: ٣٢٠٣٨٦ 
النجف األشرف - هاتف: ٢١٥٣٥٤

لبنان - بيروت - ص ب ٥٩٥٥/١٣
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8 ١٤٣٠ه 

قصصهم

أروع األمثلة!
عندما كان اإلمام احلســني (ع) في طريقه إلى كربالء، اعترضته عصابة من ألف فارس مدججني كلّهم بالســالح، 
وعلى رأســهم احلر بــن يزيد الرياحــي، وكانت مهمتهــم القبض علــى اإلمام (ع) وتســليمه إلــى ابن زياد، وقــد أعلنوا 
ر ـ سيشــتركون في إراقــة دمه الطاهر  مهمتهم لإلمــام. وكان اإلمام (ع) يعلم علــم اليقني أن هــذه العصابة ـ عدا احلُ
وقتله في يوم عاشــوراء وقتل أهل بيته وأصحابه (ع)، وكان يعلم أن هؤالء من أبغض اخللق إلى الله تعالى، لكنه (ع) 
رآهم عطاشــى فســقاهم املاء، ولم مينعه من ذلك كونهم أعداء له، وسيشــتركون فــي جرمية قتله. تقــول الروايات: 
». ففعلوا وأقبلوا ميلؤون القصاع  فوا اخليل ترشــيفاً (فقال احلســني (ع) لفتيانه: «اســقوا القوم وارووهم من املاء ورشّ
والطســاس من املاء، ثم يدنونها من الفرس، فإذا عب فيها ثالثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه، وسقي آخر، حتى سقوها 
عن آخرها». قــال علي بــن الطعان احملاربــي: «كنت مــع احلر يومئــذ، فجئت في آخــر من جاء مــن أصحابــه، فلما رأى 
احلســني ما بي وبفرســي من العطش قال: أنخ الراوية ـ والراوية عندي الســقاء ـ ، ثــم قال: يا ابــن األخ أنخ اجلمل. 
فأنخته، فقال: اشرب. فجعلت كلما شــربت سال املاء من السقاء، فقال احلسني: أخنث الســقاء. ـ أي اعطفه ـ، فلم أدر 
كيف أفعل، فقام فخنثه، فشــربت، وسقيت فرسي) .. هكذا كان اإلمام احلســني (ع)، وهكذا يجب علينا أن نكون ونتعلّم 

منه.
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 !!A هو للحسني
كان هناك شــخصان يعيشــان في أحد البلــدان، أحدهما بائع بســيط بدخل متواضــع، واآلخر من أغنيــاء املدينة 
وأعيانها، وكالهما رحل عن هذه الدنيا. كان البائع البســيط يكدّ ويشــقى من الصباح حتى املساء لتأمني رزقه، وعندما 
ي  كان يعود إلى بيته كان يأخذ ثلث دخله اليومي ويقول: «هذا ســهم اإلمام احلســني (ع)». وكان يدفــع عن املبلغ املتبقّ
(الثلثني اآلخرين) فريضة اخلمس إن فاض عنه شــيء. فكان يجمع املال باســم اإلمام احلســني (ع) ويبتاع به أراضي 
خارج املدينة، وكان الناس يقولون له: ملاذا تشــتري أرضاً في البراري، حيث ال ماء وال عمــران؟، وكان يجيبهم: «ليس 
لديّ املال الكافي لشــراء أراضٍ في املدينة، وقد اشــتريت هذه األراضي على أمل أن يبنى في موضعها حسينية». وبعد 
لت إلى حســينية كبيــرة، تقام فيها  ســنوات أصبحت تلك القفار مدينة عامرة، تقــع في مركزها تلك األرض التي حتوّ
مراســيم العزاء على ســيد الشــهداء (ع). وقد قال لي ابن ذلك الكاســب، بأنّ أهل البلد الذي تقع فيه تلك احلســينية 
عرضوا عليه شــراء تلك احلســينية مقابل مبلــغ كبير، وذلك لتحويلــه إلى مبنى عــام، لكنه رفض وقــال: «هذا املكان 

وقف، وهو بالتالي ليس لنا، هو لإلمام احلسني (ع)». 

بال واسطة!!
بعد استشــهاد اإلمام الباقر (ع) قال ســالم بن أبي حفصــة ألصحابه: انتظرونــي حتى أدخل على أبــي عبد الله 
ــن كان يقول: قال  يته، ثم قلــت: إنّا لله وإنّا إليــه راجعون، ذهب والله مَ يه»، فدخلــت عليه فعزّ جعفر بن محمــد فأُعزّ
. قال: فسكت  رى مثله أبداً ن بينه وبني رســول الله (ص). ال والله ال يُ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فال يســأل عمّ
يها له كما يربّي أحدكم  ق بشــق مترة فأُربّ ن يتصدّ أبو عبد الله ســاعة، ثم قال: «قال الله (عز وجل) إن من عبادي مَ
ا نســتعظم قول أبي جعفر  ه حتى أجعلها له مثــل أُحد». فخرجت إلى أصحابــي فقلت: ما رأيت أعجــب من هذا، كنّ لوّ فُ

(قال رسول الله صلى الله عليه وآله) بال واسطة، فقال لي أبو عبد الله: قال الله (عز وجل) بال واسطة.



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

أخبار

الثالثــة  الســنوية  الذكــرى  مبناســبة 
للعدوان اآلثــم على املرقــد الطاهــر لإلمامني 
العســكريني (صلوات اللــه عليهم) فــي مدينة 
فة الذي ارتكبه خوارج العصر،  اللــه سامراء املشــرّ آيــة  ســماحة  الدينــي  املرجــع  ق  الشــيرازي تطــرّ احلســيني  صــادق  الســيد  العظمى 
األليمــة  الذكــرى  هــذه  إلــى  ظلــه)  (دام 
والفاجعة العظيمة خالل درســه خــارج الفقه 
محــرم  شــهر  مــن  والعشــرين  الثالــث  صبــاح 
احلــرام ١٤٣٠ للهجرة في مســجد اإلمام زين 
العابديــن (ع) مبدينة قم املقدســة وقال: «إن 
اليوم هــو يوم ذكــرى هــدم القبــاب الطاهرة 
لإلمامــني العســكريني (ع) في مدينة ســامراء 
. واليوم متــرّ ثالث ســنوات على هذه  املقدســةّ
اجلرميــة التــي طالــت أيضــاً ســرداب الغيبــة 
س الــذي أمرتنــا األوامــر الشــرعية بأن  املقدّ
ى اإلمام  نزور ـ عند حضورنا فيــه ـ موالنا املفدّ
ــل اللــه تعالى  صاحــب العصــر والزمــان (عجّ
فرجه الشريف). أســأل الله تبارك وتعالى أن 
ــل بإعمــار الروضــة العســكرية الطاهرة  عجّ يُ
وأن جتــري عمليــات اإلعمــار بأســرع ممــا هي 
ــد الطريق للعاملــني أجمع كي  عليه حالياً، وميهَّ
ف إلى الزيارة، وأسأله  قوا وبحرية للتشــرّ يوفّ

تعالى أن مينّ علينا بفضيلة الزيارة».
الروضــة  هــدم  «إن  ســماحته:  وقــال 
العســكرية املطهــرة فاجعــة كبــرى وال انتهاء 
ال  املصائــب  فبعــض  إعمارهــا  أعيــد  وإن  لهــا 
إلــى  اإلهانــة  توجيــه  ومنهــا  جبرهــا  ميكــن 
 . ســات، وهذا أمر يقــرّ به العقــالء جميعاً املقدّ
ســة عند  نعــم قــد تكــون بعــض األشــياء مقدّ
غيرهــم،  عنــد  مقدســة  وغيــر  النــاس  بعــض 
ســاً عند أمــة فــإن التعرّض  ولكــن مــا كان مقدّ
عــدّ  يُ كانــت  مهمــا  إليــه  اإلهانــة  وتوجيــه  لــه 
أمــراً ال ميكن جبره. ومأســاة ســامراء من هذا 
القبيــل، وســتبقى إلــى أبــد الدهــر فاجعــة ال 
جتبر. وعمليــات إعادة إعمارهــا ال تعني إنهاء 
الفاجعــة وإمنــا تعني احلــدّ من اســتمرار هذه 

اجلرمية النكراء».
وأشار ســماحته إلى جذور جرمية تفجير 
الروضة العسكرية املطهرة وقال: «إن جرمية 
هدم املرقــد الطاهر لإلمامني العســكريني (ع) 
لها جذور وليســت وليدة اليــوم، وجذورها هي 
صــف بهما  ثقافــة الظلــم والغصــب اللذيــن اتّ

أعداء أهــل البيــت (ع). وهــذه الثقافــة بدأت 
منذ ذلك اليــوم الذي أعلن فيه أبو ســفيان مع 
قريــش حربه علــى موالنا رســول اللــه (ص)، 
وطالــت اثنتني وعشــرين ســنة. ورغــم أن أبا 
ة سنة ثالث  سفيان أسلم بالظاهر بعد فتح مكّ
وعشــرون للهجــرة لكن هــذه احلرب اســتمرت 
وســار على نهج أبــي ســفيان ابنــه معاوية ومن 
بعده ابنــه يزيد ومن بعــده مــروان وبنو أمية 

ومن بعدهم بنو العباس».
: «إن ثقافــة أهــل  د ســماحته قائــالً وشــدّ
البيــت (ع) هــي ثقافــة العدالة والرحمــة، أما 
والغصب.  الظلــم  ثقافة  فهــي  أعدائهم  ثقافة 
غيرنــا  ــا  أمّ نحــن،  نعرفهــا  حقيقــة  وهــذه 
كاملنحرفــني عن أهل البيت (ع) وغير املســلمني 
ار من أهل الكتاب وغيرهــم فإن أكثرهم  والكفّ
ال يعلمــون ذلك ألنه قــد غســلت أدمغتهم. فإن 
قمنا بعــرض هذه األمور عليهــم ومنها جرمية 
هــدم مراقــد البقيع وجرميــة هــدم الروضة 
العســكرية املطهرة فإنهم ســيبتعدون عن بني 
ن انتهــج نهجهم.  أميــة وعن بنــي العبــاس وعمّ
فلقــد ذكــر لنــا التاريــخ أن بعــض األشــخاص 
ويتطاولــون  (ص)  النبــي  إلــى  يأتــون  كانــوا 
عليــه، ولكنهــم بعــد إطالعهــم علــى احلقيقة 
كانــوا  (ص)  اللــه  رســول  ملوالنــا  ومعرفتهــم 
ــا صــدر منهــم،  يعتــذرون ويطلبــون العفــو عمّ
وكانوا يقولون: الله أعلم حيث يجعل رسالته، 

واألمر نفسه جرى مع األئمة األطهار (ع».
وفــي ختام كلمتــه بيّن (دام ظلــه) تكليف 
املؤمنني جتاه فاجعة هدم الروضة العسكرية 

املطهرة وقال:
فاجعــة  ذكــرى  يــوم  هــو  اليــوم  هــذا  «إن 
تاريخيــة عظمــى ولكــن من املؤســف جــداً أنه 
ق إليهــا، وإن ذكرت  ال أحــد يذكرهــا وال يتطــرّ
فإنها ليست باملســتوى املطلوب. لذا إن التكليف 
علينا نحــن أهل العلــم وعلــى املؤمنــني جميعاً 
املــدى  علــى  وهــو  األول:  أمــران:  هــو  اليــوم 
جرمية  اســتنكار  فــي  االســتمرارية  القصيــر، 
وإعــالن  املطهــرة  العســكرية  الروضــة  هــدم 
املظلوميــة للبشــرية جمعــاء وذلــك باأليــدي 
واأللســن وبرفــع األعــالم الســود علــى أبواب 
الصحف  وعبــر  الدكاكــني،  وواجهــات  البيــوت 
واإلذاعــات والتلفــاز والفضائيــات، وهــذا أقلّ 
ما ميكن فعلــه. الثاني: وهو على املــدى البعيد، 
إذا أردنــا أن نقلّــل مــن أمثــال فاجعة ســامراء 
هم. وأقلّ ما ميكن عمله في هذا فعلينا أن نغيّر تلك الثقافة الســيّئة بأن نهدي  الشــباب ونعلمّ
فهم  اال عقد جلســات تثقيفية للشــباب نعرّ
فيها علــى ثقافة أهــل البيــت (ع) ونعرض لهم 
ام الظاملني  منــاذج مــن الســيرة الســيّئة للحــكّ
الذين حكموا بلباس اإلســالم وباســم رســول 
الله (ص) ســواء من بني أميــة أو بني العباس 

ومن سار على نهجهم»

السيد المرجع:السيد المرجع:
جريمة هدم املرقد الطاهر لإلمامني العسكريني (ع) هلا جذور وليست وليدة اليوم
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مبناســبة حلــول شــهر محــرم احلــرام، وذكرى عاشــوراء 
(ع)،  احلســني  اإلمــام  األحــرار  أبــي  شــهادة  حيــث  اخلالــدة، 
وكالســنني الســابقة، ألقــى املرجــع الديني ســماحة آيــة الله 
العظمى الســيد صادق احلســيني الشــيرازي (دام ظله) كلمة 
بجمع من العلماء والفضالء وأساتذة احلوزة العلمية واملبلّغني 
الذين وفدوا من طهران وأصفهان باإلضافة الى قم املقدســة. 
قال سماحته: «نقرأ في زيارة املعصومني (صلوات الله عليهم) 
ملوالنــا قمر بني هاشــم أبــي الفضــل العبــاس (ع)، وهــي زيارة 
مروية بطــرق عديــدة وصحيحة الســند: (فجــزاك الله عن 
رســوله وعن فاطمــة وعــن أميــر املؤمنني واحلســن واحلســني 
أفضل اجلزاء مبا صبرت واحتســبـت وأعنت). هذه الفقرة من 
الزيارة تؤكد ثــالث خصيصات مهمة جداً ملوالنــا العباس (ع)، 
وهي: األولى: الصبر في الشــدائد. الثانيــة: النيّة اخلالصة 
لله تعالى، واحتســاب املصاعب قربة إلى الله وفي سبيله جلّ 
وعــال. الثالثة: إعانــة أخيه اإلمــام احلســني (ع) ونصرته له 
إلى آخــر حلظة من عمــره الشــريف (ع). فيجدر بنــا أن نتعلّم 

قها على أنفسنا».  هذه الفضائل من سيدنا العباس (ع) ونطبّ
وأضاف سماحته: «لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى 
ــة وأن تــزداد حيوية كل  قضية موالنا ســيد الشــهداء (ع) حيّ
يوم، وأن تزداد انتشاراً وسعة في كل مكان مهما سعى الظاملون 
فــي عرقلتهــا. ففــي املاضــي أي قبــل ألــف وثالثمائــة وثمان 
وســتني ســنة لم يشــترك في مجالس البكاء على احلسني (ع) 
ســوى بعض الناس من بني هاشــم فقط، وكان مجلــس العزاء 
منحصراً بهــم، ولكن بعــد ذلك أصبحــت مجالس العــزاء على 
ــني في كل  مصــاب احلســني (ع) تقام مــن قبــل املؤمنــني واحملبّ

أرجاء املعمــورة. فقد نقل لنا كبار الســنّ أن رضــا بهلوي (والد 
شاه إيران الوع) منع إقامة الشعائر احلسينية، لكننا اليوم 
ال نرى أثراً للبهلــوي وأعوانه الظلمة، وفــي املقابل انظروا إلى 
سعة وانتشار إقامة الشــعائر احلسينية في إيران. إن مجالس 
العــزاء أصبحــت – اليــوم – عامليــة، وغــدت منتشــرة في كل 
مكان». وفي جانب آخر من حديثه وصف السيد املرجع قضية 
موالنا سيد الشــهداء (ع) بأنها اختبار وامتحان كبير للخالئق، 
وقال: «هــذا االمتحان يجــري، وســيظل يجري علــى اجلميع، 
ــداً الــى أن إهانــة قضية ســيد الشــهداء  فعلينــا أن ننتبــه جيّ
». وختم  اً (ع) والتالعب بالشــعائر احلســينية أمر خطير جــدّ
: «أســأل الله تبــارك وتعالى  ســماحته كلمتــه بالدعاء قائــالً
قنــا جميعــاً  ببركــة موالنــا اإلمــام ســيد الشــهداء (ع) أن يوفّ
للتحلّي بالصبــر في الشــدائد، واالســتقامة في ســبيل خدمة 
القضية احلســينية املقدســة، وأن نحتســب كل مــا نالقيه في 

هذا الطريق خالصاً لوجه الله تعالى».

٭  قــال الســيد املرجع في درســه خــارج الفقه في مســجد 
اإلمام زيــن العابدين (ع) فــي مدينة قم املقدســة: «إن إحدى 
ام  ار باإلسالم هي أنهم يظنون أن احلكّ عوامل عدم إميان الكفّ
ــدون اإلســالم، في حني أن اإلســالم  الظاملني هــم الذين يجسّ
احلقيقــي الــذي دخــل فيــه النــاس أفواجاً هو إســالم رســول 
الله وأميــر املؤمنني (صلــوات الله عليهمــا وآلهما). هــذا مولى 
املتقني اإلمام عليّ بن أبــي طالب (ع) يقول حول طريقة مأكله 
روا  وملبســه: «إن اللــه تعالى فــرض على أئمــة العــدل أن يقدّ
نقل  أنفســهم بضعفة الناس، كيال يتبيّغ بالفقيــر فقره». فلم يُ
أن أحداً مات مــن اجلوع في فتــرة حكومة اإلمام علــي (ع)، بل 
إن اإلمــام عليــاً (ع) عندمــا رأى شــيخاً مكفوفــاً كبيــراً يســأل 
قال: «ما هــذا»؟ فقالوا له: «يــا أمير املؤمنــني نصراني». فقال 
(ع): «اســتعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتمــوه، أنفقوا عليه 

ام آخرين فقــد ذكر التاريــخ أنه -  من بيــت املال». أمــا عن حــكّ
وبسبب اجلوع - مات الكثير من الناس. من املؤسف أننا نرى في 
الهم  اتمعات اإلسالمية اليوم أن جمعاً من الناس يبيعون كِ
وأعضاء بدنهم لعوزهم وفقرهم املالي، فمن املســؤول عن مثل 

هذه القضايا»؟!
٭  مبناســبة حلول شــهر احملرم احلرام اســتقبل ســماحة 
الســيد املرجــع جمعــاً مــن طــالب احلــوزة العلميــة واملبلّغــني 
مــن أفغانســتان، وقــال ســماحته فــي جانب مــن حديثــه: «إن 
مســؤوليتنا جتــاه أهــل البيت األطهــار (صلــوات اللــه عليهم) 
ثقيلة وكبيــرة، وال ينبغــي لنــا أن نتهاون فــي هذه املســؤولية 
مهما كانت الظــروف، فعلى كل مؤمن أن يبــذل طاقاته وجهوده 
في ســبيل خدمة أهل البيت (صلوات الله عليهــم)، وال يتوانى 
». وقال ســماحته: «إن من مســؤوليتنا نحن - أهل  في ذلك أبداً
العلم - أن نســعى في تعليم علوم أهل البيــت األطهار (صلوات 
بعقائــد  يتعلــق  فيمــا  وباألخــص  كافــة  للنــاس  عليهــم)  اللــه 
وال  الشــباب،  بجيــل   َ كثيــراً نهتــم  أن  أيضــاً  وعلينــا  ندعهم حتى يكونوا طعماً لألفــكار الضالة والتيارات املنحرفة التشــيّع. 

واألحزاب الفاسدة».

لقـــاءات 
خ ه درس في املرجع يد س

ت تتتتتاالقـــا ءءاتق
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