
مطابقة لفتاوى املرجع الديني 
)(اآية اهلل العظمى ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي

من أجل اإلنسان

أي عمل حيمل مضمونًا حسينيًا ال ميكن 
تارخيية  حادثة  لوقائع  متثياًل  فقط  يكون  أن 
عاشوراء  إن  حيث  تأثريها،  توقف  قد 
اإلنسان  حركة  مع  تتفاعل  وستبقى  كانت 
والتاريخ، وإن عاشوراء نهضة استثنائية قام 
متهتك  احلسني)( ضد طاغية  اإلمام  بها 
وقد  الدامية،  بثورته  ليوقظ  فجار،  وفقهاء 
أيقظ، ضمري أمة طاملا ختاذلت أمام جربوت 
السلطة. كما أن عاشوراء إنبثاقة حضارية مل 
تتوقف، تهدف اىل خالص اإلنسان، لذلك 
فإن كل ما يذكِّر بعاشوراء فهو عمل صاحل 
بشرط أن يكون خالصًا لوجه اهلل، فعن أبي 
"فمن كان  تعاىل:  اهلل  عبداهلل)( يف قول 
وال  صاحلًا  عمال  فليعمل  ربه  لقاء  يرجو 
يشرك بعبادة ربه أحداً" قال: "الرجل يعمل 
إمنا  اهلل  وجه  به  يطلب  ال  الثواب  من  شيئًا 
به  يسمع  أن  يشتهي  الناس،  تزكية  يطلب 

الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه". 
إن حدث كربالء نهضة لنقد الذات وتغيري 
حكم فاسد وإصالح واقع مأزوم، كما أن 
ذكرى الطف مل تكن مناسبة للندب والتعزية 
فحسب، إمنا عرب لالعتبار، وثورة من أجل 
العدل واحلرية، ومشاهد موت تصنع حياة.

السنة العشرون

يف  واألحرار   )(البيت أهل  حمبو  يعيش  حيث  احلرام  حمرم  يف 
الشهداء  سيد  بها  انطلق  اليت  الكربى  اإلنسانية  النهضة  وقائع  العامل 
اهلل  يف  جهده  فبذل  عاشوراء،  يوم  يف  كربالء  من   )(احلسني اإلمام 
»ليستنقذ العباد من اجلهالة وحرية الضاللة«، وخلالص الناس من عبودية 
االستبداد وحترير عقوهلم من الدين الباطل اىل الدين احلق، ومع إطاللة 
العام اهلجري  1433تنطلق )                              ( يف عامها العشرين 
اإلميان  من  تستمد عزمها  مزيدة وهمة طموحة  حبلة جديدة وصفحات 

باملبدأ ودعاء املؤمنني واملؤمنات ودعمهم.
يف  تفجرت  اليت  واإلصالح  التغيري  حركة  تواكب  جديدة  انطالقة 
وحيثما  العامل  بلدان  من  العديد  على  بربيعها  لتطل  فرعي،  شارع 
هذا  واستغالل.  واستغفال  وتكفري،  وإرهاب  وقمع،  ظلم  يكون 
التغيري انطلق من أجل اسرتداد كرامة وتذوق حرية، لكن  اليوم فتحت 
الفقه والفكر والسياسة واالقتصاد  نتائجه حوار مساءلة واستكشاف يف 
والرتاث والتاريخ واإلنسان واجملتمع واحلزب والدولة واملاضي واحلاضر 
الباحثون  التغيري تبحث عن حلول ما دام  واملستقبل، وستظل حركات 
بعيدين عن مبادئ الغدير حيث احلكم العادل واحلرية الكاملة، وما دام 
الثائرون بعيدين عن قيم عاشوراء حيث مسو اهلدف واخللق النبيل، وما 

وقائع هذه األيام إال دليل من ألف دليل ودليل على ذاك.
كل يف  والتصميم،  والتحقيق  واإلعداد  التحرير  أسرة  لقد حرصت 
اختصاصه، على مواكبة املستجدات والتطورات خالل العقدين املاضيني 
والقمع  والتضييق  املنع  زال  وما  القى  الذي  اإلصدار  هذا  عمر  من 
والرتهيب يف أكثر من بلد من بالد املسلمني، بينما هو يطبع ويوزع حبرية 
يف البالد األخرى. وألن العدل شرعة اهلل، فإن احلرية ال ميكن أن تستقر 
يف بلد حتى تعم يف كل البالد وحيثما يوجد إنسان، وإن هذا وذاك من 

»فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ولن جتد لسنة اهلل تبدياًل«.

ال�سالم على �سهيد ال�سهداء           ال�سالم على �ساكن كربالء
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السنة العشرون حمرم احلرام1433هـ2

احلرية والتعايش السلمي

يف   )(احلسني اإلمام  قال  س: 
دين،  لكم  يكن  مل  )إن  عاشوراء: 
فكونوا  املعاد،  ختافون  ال  وكنتم 
أحراراً يف دنياكم(. السؤال: فيما لو 
لكم  يكن  )مل  حالة  يف  اجملتمع  كان 
هل  املعاد(،  ختافون  ال  وكنتم  دين، 
هي  )احلرية(  تكون  أن  املمكن  من 
السلمي،  األهلي  للتعايش  ال�شبيل 
ويف الوقت نفسه، طريقًا حلفظ الدين 
والفضيلة يف اجملتمع... أم إن للحديث 

احلسيين الشريف معطيات أخرى؟
 )(ج: إن لكالم اإلمام احلسني
كثرية،  معطيات  عاشوراء  يوم  يف 
ونبذ  اإلنسانية  إىل  الدعوة  منها: 
السبعية، فإن اإلنسانية تدعو للتعايش 
اإلنساني، ومنها: الدعوة إىل احلرية 
الذين  الطغاة،  احلكام  عبادة  ونبذ 
الربيئة  النفوس  بإزهاق  يأمرونهم 
يف  والصاحلة  اخلرية  القوى  وإعادة 
الدعوة  اجملتمع، ومنها: -باملالزمة- 
الرسول  به  جاء  الذي  السالم  إىل 
أرض  على  وطّبقه   )(الكريم
مل  )إن  عبارة  من  وُيفهم  الواقع. 
الذي  الدين هو  أن  يكن لكم دين(، 
يدعو للتعايش السلمي أواًل وقبل كل 

شيء، واىل غري ذلك من املعطيات.

الشهوة اخلفية

جعفر،  بن  موسى  عن  س: 
رسول  قال  قال:   )(آبائه عن 
اهلل)(: إن أخوف ما أختوف على 
أميت من بعدي هذه املكاسب احملرمة، 

والشهوة اخلفية، والربا(. فما املقصود 
بالشهوة اخلفية؟

ج: الشهوة اخلفية - كما يف جممع 
على  الناس  اطالع  حّب   - البحرين 

العمل، أي: الرياء يف العمل.

االستعالم عن احلكم

يدري  وال  مبسألة  ابتلي  من  س: 
املسألة  تلك  أكانت  )سواء  حكمها 
عبادي  أمر  بأي  أو  بالصالة  متعلقة 
يستطع  ومل  آخر(،  معامالتي  أو 
االستعالم عن حكمها، هل جيوز له 
إن مل  االحتماالت  أحد  العمل على 

يكن يعرف كيفية االحتياط فيها؟
مل  فإن  باالحتياط،  يعمل  ج: 
األشكال  من  شكل  بأي  منه  يتمكن 
بعد  ثم  االحتمال،  مبقتضى  عمل 
ليعرف  املسألة  تعلم  إىل  يبادر  ذلك 
به  أتى  ما  فإن كان صحيحًا  تكليفه، 
فصالته صحيحة وإاّل صّححها. على 
املعامالت  يف  االحتياط  مقتضى  أن 
إىل  التوقف  هو  املشكوكة  اخلطرية 
حني االستعالم، ال سيما فيما يرتبط 

بالفروج واألموال الكثرية، وحنوها.

مسح القدم

س: اكتشفت أني خالل 3 سنوات 
تقريبًا كنت يف الوضوء أمسح اإلصبع 
فقط أي ال أمسح إىل منتصف القدم 
أو إىل الكعبني، فهل أعيد الصلوات 

أم ال؟
»وامسحوا  تعاىل:  اهلل  قال  ج: 

احملور اإلصالحي

للمجالس  كان  التارخيية  احلقب  عرب 
استنهاض  يف  احليوي  الدور  احلسينية 
قيمها  على  احلفاظ  أجل  من  األمة 
وإصالح أمورها، وقد وردت روايات 
تؤكد أهمية هذه اجملالس وضرورة وعي 
 )(الصادق اإلمام  قال  أهدافها، 
جتتمعون  ُفضيل  »يا  أصحابه:  ألحد 
سيدي«،  »نعم  قال:  وتتحدثون؟« 
اهلل  رحم  أمرنا  »أحيوا   :)(قال
اجملالس  تلك  إن  واهلل  أمرنا،  أحيا  من 
مبأساة  التذكري  املهم  من  وإن  أحبها«. 
بلورة  أيضًا   املهم  من  لكن  كربالء، 
الوعي  يف  مؤثر  فعل  اىل  التذكري  هذا 
باجتاه جتسيد نظرية اإلصالح احلسينية 
النمط  وإن  األرض،  على  نتائج  اىل 
فهو  اجملالس  هذه  عليه  الذي  العاطفي 
لغرض نقل املأساة اىل عقول الناس عرب 
عاطفتهم، وبالتالي دعوتهم اىل التخلق 

بها.
إن االهتمام باحملور اإلصالحي ضمانة 
اجملالس  اىل  الناس  إلنشداد  إضافية 
احلسينية، حيث إن واقع بعض جمتمعاتنا 
ال  جذري،  إصالح  عملية  اىل  حيتاج 
البعض يف  سيما وأن اخللل قد أصاب 
 ،)(البيت ألهل  حمبتهم  ضوابط 
وهو ما أشار إليه مساحة السيد صادق 
الشريازي )دام ظله( يف لقائه جبمع من 
طالبات العلوم الدينية قائاًل: »حمبتكنَّ 
أمر  هو  وإظهارها   )(البيت ألهل 
حسن وفاضل، ولكن نيل مقام القرب 
منهم يتطلب العمل باإلسالم، وليس 
إظهار  وإن  فقط،  هلم  احملبة  إظهار 
دلياًل  ليس   )(لإلمام حمبته  اإلنسان 
قاطعًا على حمبة اإلمام لذلك الشخص 
إن  بل  اإلمام،  حمبة  يوجب  أنه  أو 
االمتثال لسرية اإلمام وااللتزام بها هو 

.»)(الذي يوجب حمبة اإلمام
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السنة العشرون حمرم احلرام1433هـ

الكعبني«  إىل  وأرجلكم  برؤوسكم 
اإلنسان  احتمل  فإذا  املائدة/6، 
وهما:  الكعبني،  إىل  املسح  وصول 
تيقن  ومع  إعادة،  فال  القدمني  قّبتا 
جتب  الكعبني  إىل  الوصول  عدم 

اإلعادة.

صالة الصبح

يقضي  أن  املكلف  أراد  إذا  س: 
صالة الصبح، فهل جيب أن يأتي بها 

قبل الظهرين؟
األحوط  وإمنا  جيب،  ال  ج: 
الظهرين،  قبل  بها  اإلتيان  استحبابًا 
أن  قبل  تذّكر  ثم  الظهر  نوى  ولو 
يتجاوز الركعتني أن عليه قضاء صالة 
الصبح لذلك اليوم، فيجوز أن يبّدل 
على  ويسّلم  الصبح  قضاء  إىل  نيته 

الركعتني، ثم يقوم لصالة الظهر.

صالة الغفيلة

س: هل جتزئ ركعتا صالة الغفيلة 
عن ركعتني من الركعات األربع لنافلة 

املغرب؟ 
ج: نعم، وذلك بأن ينوي النافلة، 

ويأتي بركعتني منها بصورة الغفيلة.

الصالة االستيجارية

صالة  أصلي  أن  نويت  إذا  س1: 
ثالثني عامًا بالنيابة عن أحد املؤمنني 
الصالة،  عن  أجر  مقابل  املتوفني 
تلك  أداء  عند  عليَّ  جيب  فماذا 

الصلوات؟

ج1: الواجب يف مفروض السؤال 
نيابة  أنك تصّلي قضاًء  تنوي  أن  هو: 

تراعي  وأن  امليت،  ذلك  عن 
جيب  ما  مجيع  الصالة  يف 
الصلوات  يف  مراعاته  عليك 

اليومية الواجبة.
أداؤها  يشرتط  وهل  س2: 
يف أوقاتها أم ميكن اجلمع بينها 
يلزم  وهل  أوقاتها؟  غري  يف 
صالة  كل  أداء  عند  اإلقامة 

منها؟
ج2: جيوز اجلمع بينها يف أي وقت 
األذان  فيها  جيب  ال  أنه  كما  شاء، 
ذلك  املؤجر  اشرتط  إذا  إال  واإلقامة، 

فيجب.

جلود احليوانات

س: ما حكم جلود احليوانات حمرمة 
األكل كالسباع وما شاكلها من حيث 

التذكية، وما هي طريقة التذكية؟ 
ج: إذا ذّكي احليوان احملّرم اللحم، 
ما عدا الكلب واخلنزير ، طهر جلده 
وحلمه، وطريقة التذكية،بعد البسملة 
والشروط األخرى، إّما بقطع األوداج 
أو  باألسلحة،  الصيد  أو  األربعة، 
طريقة  وتفصيل  املعّلم،  بالكلب 
)املسائل  كتاب  يف  مذكور  التذكية 
اإلسالمية( حتت عنوان: )أحكام ذبح 
)الطريقة  وعنوان:  وصيده(  احليوان 
وعنوان:  احليوان(  لذبح  الشرعية 
بعدها  وما  والتذكية(  الذبح  )شرائط 

من العناوين.

 :)(قال اإلمام الصادق

المحرم  هالل  هل  إذا 
ثوب  المالئكة  نشرت 
مخّرق  وهو   )(الحسين
من ضرب السيوف ، وملطخ 
بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا 
بالبصيرة ال بالبصر فتنفجر 

دموعنا.
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القالدة ودخول احلمام

قالدة  نرتدي  أن  جيوز  هل  س: 
بها احلمام أم  عليها اسم اهلل وندخل 

ال جيوز؟
ج: ال بأس إذا كانت مستورة 
مصونة من السقوط أو التنجيس، 

ومل متس اآليات القرآنية البدن.

املؤونة السنوية

من  املؤونة  من  يتبقى  ما  س: 
طعام أو أشياء كبقية علبة صغرية 
أرز  كيس  بقية  أو  الصلصة  من 
قنينة  بقية  أو  كيلو(  )كربع  صغري 
ليس  األشياء  هذه  )وكل  عطر، 
هلا قيمة سوقية وال ميكن بيعها فعاًل( 
هل فيه اخلمس لو بقي أكثر من سنة؟

رأس  يوم  يفضل  ما  كل  ج: 
من  املتبقِّي  مثل  من  اخلمسية،  السنة 
املأكوالت  مثل  ومن  العطر،  قّنينة 
كان  فإن  وحنوها،  الباقية  واحلبوبات 
مؤونة  من  عرفًا  ُيعّد  حبيث  القّلة  من 
وإن  فيه،  مخس  فال  السابقة  السنة 
مقدار  مثل  من  جداً  قلياًل  يكن  مل 
ملن  األرز  من  غرامًا  كيلو  العشرين 
وحنو   - مثاًل   - شهر  خالل  يصرفه 
ذلك حبيث ُيعّد عرفًا من مؤونة السنة 
والضابطة:  اخلمس،  ففيه  القادمة 
ُيعّد عرفًا من مؤونة السنة املاضية  ما 
عرفًا  ُيعّد  وما  فيه،  لقّلته فال مخس 
قّلته  لعدم  القادمة  السنة  مؤونة  من 

ففيه اخلمس.

التخميس بالقيمة الفعلية

األلبسة  حمالت  ختفض  س1: 
-أحيانًا- أسعار املالبس بشكل كبري، 
فقد يكون الثوب بـ 500 دوالر ويباع 
بقي  فلو  دوالر،   75 بـ  التنزيل  بعد 
أي  فعلى  سنة،  من  أكثر  الثوب  هذا 

سعر خيمس؟ 
السوقية  بالقيمة  خيمس  ج1: 

الفعلية.
س2: إن أجبتم بالتخميس بالقيمة 
فعاًل يف هذه  بيعه  أردنا  فلو  الفعلية، 
 75 من  بأقل  إال  يباع  فال  البالد، 
دوالرًا، فهل قيمته الفعلية هي السعر 
الذي يعلم أو يطمئن بتحصيله لو شاء 

أن يبيعه؟ 
ج2: تقدر قيمة الشيء الذي يراد 
ختّمس  ثم  ومن  السوق  يف  ختميسه 

القيمة السوقية الفعلية.

الرضاعة

أخي  ابن  أرضعت  زوجيت  س: 
رضاعة تامة من ناحية عدد الرضعات 
والشبع، كذلك زوجة أخي أرضعت 
بنت  ولدي  نفسها،  بالطريقة  ابين 
احلكم  هو  فما  كذلك،  وألخي 

املرتتب على ذلك؟
ج: إذا كان الرضاع وفقًا لشروطه 
على  حمرمًا  يصبح  فولدك  الشرعية 
ويصبح  أوالده  وعلى  أخيك  زوجة 
وبناته،  أخيك  ألوالد  رضاعيًا  أخًا 
وكذلك ابن أخيك يصبح حمرمًا على 

ألحد   )(الرضا اإلمام  قال 
أصحابه: 

معنا  تكون  أن  سرك  إن 
من  العلى  الدرجات  في 
الجنان فاحزن لحزننا، وافرح 
تولى  رجالً  أن  فلو  لفرحنا، 
يوم  لحشره اهلل معه  حجراً 

القيامة.
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أخًا  ويصبح  أوالدك  وعلى  زوجتك 
علمًا  وبناتك...،  ألوالدك  رضاعيًا 
بأن شروط هذا الرضاع هي كالتالي:
من  الطفل  يرتضع  أن  أواًل: 
الرضاع  يف  فائدة  فال  حية،  مرضعة 

من ثدي امرأة ميتة.
املرضعة  لنب  يكون  ال  أن  ثانيًا: 
من احلرام، فإذا ارتضع من لنب ناشئ 
من زنا، مل يصر املرتضع حمرمًا على 

أحد.
من  اللنب  الطفل  ميتص  أن  ثالثًا: 
الثدي، فإذا صب اللنب يف حلقه، ال 

يكون له أثر.
رابعًا: أن يكون اللنب خالصًا غري 

خملوط بشيء آخر.
اللنب من زوج  خامسًا: أن يكون 
واحد، فلو طلقت امرأة ذات لنب من 
زوجها، ثم تزوجت بعد ذلك بزوج 
كان  الوضع  وعند  منه  آخر ومحلت 
حباله  األول  الزوج  من  الذي  اللنب 
منه  أرضعت  قد  وكانت  ينقطع،  مل 
طفاًل مثاني رضعات مثاًل قبل الوضع 
ذلك  بعد  أرضعت سبع رضعات  ثم 
الثاني، مل يصر ذلك  الزوج  من لنب 

الطفل حمرمًا على أحد.
اللنب  الطفل  يتقيأ  ال  أن  سادسًا: 
األحوط  فعلى  تقيأ  ولو  ملرض، 
معه  حمارم  يصريون  من  جيتنب  أن 
النظر  وعن  به  الزواج  عن  بالرضاع 

إليه كما ينظر احملارم إىل بعضهم.
مخس  الطفل  يرتضع  أن  سابعًا: 

وليلة  يومًا  أو  كاملة  رضعة  عشرة 
-بالنحو الذي سنذكره بعد قليل- أو 
يبلغ رضاعه حداً يقال بأنه نبت حلمه 
أما لو  اللنب،  واشتد عظمه من ذلك 

ارتضع عشر رضعات، فاألحوط 
استحبابًا، أن جيتنب من يصريون 
عن  الرضاع  بسبب  حمارم  من 
كما  إليه  النظر  ومن  منه  الزواج 

ينظر احملارم إىل بعضهم.
يف  الرضاع  يكون  أن  ثامنًا: 
وقبل  األولني  العامني  خالل 
بعد  ارتضع  فلو  استكماهلما، 
يصر  مل  العامني  استكمال 
لو  حتى  بل  أحد،  على  حمرمًا 
قبل  رضعة  عشرة  أربع  ارتضع 

واحدة  ورضعة  العامني  استكمال 
على  حمرمًا  يصر  استكماهلما مل  بعد 
أحد، ولكن لو بقي لنب املرضعة إىل 
وليدها هي،  عمر  من  سنتني  بعد  ما 
مل  طفاًل  اللنب  بذلك  أرضعت  ثم 
الطفل  ذلك  حرم  العامني  يستكمل 
وجوبًا. األحوط  على  ذكر  من  على 
هذا وجيب أن ال يأكل الطفل غذاًء، 
أخرى  امرأة  من  لبنًا  يرتضع  أن  وال 
خالل يوم الرضاع وليلته، أو خالل 
وأن  عشرة،  اخلمس  الرضعات 
يرتضع كل دفعة رضعة واحدة كاملة 
به  معتّد  فصل  دون  من  يشبع  حتى 
بينها، نعم ال إشكال بالفصل للتنّفس 
ال  كما  الرضعة،  أثناء  يف  الصرب  أو 
إشكال إذا تغذى بشيء قليل حبيث ال 

يقال عرفًا إنه تغّذى أثناء الرضاع.

 :)(قال اإلمام الرضا

كان  شهر  المحرم  إن 
يحّرمون  الجاهلية  أهل 
فاستحلت  القتال  فيه 
وهتكت   ، دماؤنا  فيه 
فيه  وسبي   ، حرمتنا  فيه 
ذرارينا ونساؤنا ، وأضرمت 
 ، مضاربنا  في  النيران 
وانتهب ما فيها من ثقلنا 
، ولم ترع لرسول اهلل حرمة 

في أمرنا.
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جل ما منلك من مثل وقيم 
هو من بركات ت�ضحيات 

)(ضيد ال�ضهداء�
فعا�ضوراء هي التي غر�ضت 

يف اأعماقنا مبادئ الإن�ضانية 
والعبودية هلل تعاىل والإيثار 

وخدمة الآخرين والدفاع 
عن املظلومني واملقهورين، 

ولأجل هذا كله يجب اأن 
نبقي على جذوة ملحمة 

عا�ضوراء متقدة على 
الدوام، واأن نبذل مهجنا 

دونها، لن�ضمن الرفعة 
وال�ضموخ لنا وللأجيال من 

بعدنا.

االنتماء اىل عاشوراء

اإ�ضاءات من حما�ضرة
)(ل�ضماحة املرجع الديني ال�ضيد �ضادق احل�ضيني ال�ضريازي

علينا  يطل  أخرى  مرة 
وذكرى  احلرام  حمرم  شهر 
إحياء  مت  حيث  عاشوراء، 
استشهاد  منذ  املناسبة  هذه 
اإلمام  الشهداء  سيد 
يومنا  إىل   )(احلسني
من  مئات  وعدة  ألفًا  هذا 
ينهل  املرات، ويف كل مرة 
فيها حمبو اإلمام قيمًا ومفاهيم جديدة من 
أبقى  ما  اخلالدة، وهو  مدرسة عاشوراء 
مضيئًا  العظيمة  امللحمة  هذه  قبس  على 
وجعل  العصور،  عرب  األبصار  خيطف 
األغيار يطأطئون رؤوسهم إجالاًل لعظمة 
صاحب الذكرى، واملؤمنني يتزودون من 
هذه املدرسة الغنية لدنياهم وأخراهم. وال 
مبسرية  مرت  عاشوراء  ذكرى  بأن  ننسى 
التضحيات  وأن  التحوالت،  من  طويلة 
بسيد  والواهلون  األسالف  قدمها  اليت 
إلينا  أوصلت  اليت  هي   )(الشهداء
هذه املدرسة العاشورائية املناهضة للظلم 
ميكننا  وال  املقدسة.  بأهدافها  والعريقة 
مل  ما  املدرسة  هلذه  انتماءنا  ندعي  أن 
الغالي والنفيس يف سبيل حتقيق  نرخص 
األمانة  هذه  ونسلم  العالية،  أهدافها 
احلسينية إىل األجيال الالحقة مصونة ال 
فاعلة  نفسه  الوقت  ويف  شائبة،  تشوبها 
وحمفوظة من أي زيغ أو حرف. هذا طبعًا 

املصاحل  وذابت  النوايا،  خلصت  إذا 
الشخصية، ليحل حملها طلب حتقيق 
حميب  مهام  وأوىل   .)Q(اهلل مرضاة 
أهل البيت)( إعالء شأن عاشوراء 
عاشوراء،  وبرامج  عاشوراء  وثقافة 
ومواكب  عاشوراء،  وجمالس 
بها  يتعلق  ما  كل  وإحياء  عاشوراء، 
مسألة  أنها  خيفى  وال  ذكراها.  وخيِلد 
لكنها  والصعاب،  باملشاق  حمفوفة 
مشاق عاقبتها الثواب اجلزيل واألجر 
اجلميل. فالذين قدموا يف هذا الطريق 
سبيله  يف  وحتملوا  اجلليلة،  اخلدمات 
ذلك  والعذاب، سيَسجل هلم  العناء 
بأحرف من نور يف سفر التاريخ، ويف 
وجهوا  الذين  أمساء  ستكتب  املقابل 
واملآمت  العزاء  ملواكب  إهانة  أدنى 

احلسينية بأحرف من نار وهوان.
منزلة  احلسينية  العزاء  ملواكب  إن 
جهابذة  جعلت  ساميًا  ومقامًا  رفيعة 
يفخرون  الوجهاء  وكبار  العلماء 
باملشاركة فيها أميا افتخار. على سبيل 
املثال، سنويًا يف مدينة كربالء املقدسة، 
ويف يوم عاشوراء، كانت تقام مراسم 
عزاء تعرف بـ)عزاء طويريج(، وكان 
السيد حبر العلوم مواظبًا على املشاركة 
فيها، وكان يقول بأنه قد شاهد اإلمام 
املعزين.  صفوف  بني   )(املهدي
وكان العمل بهذه املراسيم مستمراً يف 
كربالء حتى خروجنا منها أي قبل أكثر 
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ل ميكننا اأن ندعي انتماءنا 
لهذه املدر�ضة ما مل نرخ�ص 

الغايل والنفي�ص يف �ضبيل 
حتقيق اأهدافها العالية، 

ون�ضلم هذه الأمانة احل�ضينية 
اإىل الأجيال اللحقة م�ضونة 

ل ت�ضوبها �ضائبة، ويف الوقت 
نف�ضه فاعلة وحمفوظة من 

اأي زيغ اأو حرف. هذا طبعًا 
اإذا خل�ضت النوايا، وذابت 

امل�ضالح ال�ضخ�ضية، ليحل 
حملها طلب حتقيق مر�ضاة 

اهلل تعاىل.

يشارك  كان  حيث  سنة،  ثالثني  من 
فيها اآلالف مهرولني حفاة وضاربني 
ووجوههم.  رؤوسهم  على  بأيديهم 
ولقد رأيت مرات عديدة مراجع كبار 
وهم يؤدون هذه املراسيم مع اجلموع 
املهرولة، كما كان يشارك فيها بعض 
الوزراء والوكالء واألعيان. هؤالء مل 
ذلك حتى يف جمالس  يفعلون  يكونوا 
ليجزعوا  يكونوا  ومل  آبائهم،  عزاء 
أمواهلم  فقدوا  لو  حتى  اجلزع  هذا 
إن  هنيئًا.  ثم  هلم  فهنيئًا  وثرواتهم، 
مقيمي املآمت احلسينية إمنا هم يف احلقيقة 
يعزون رسول اهلل)(. ويف احلقيقة، 
ال ميكننا مطلقًا أن نتصور ما كابد سيد 
قد  عاشوراء،  يوم  يف   )(الشهداء
تراود اإلنسان أحيانًا بعض اخلطرات، 
لكن مع ذلك ال ميكن مطلقًا تصور ما 
جرى يف ذلك اليوم فعاًل، وليس لنا 
إنه إمام،  بالقول:  القضية  أن خنتصر 
واإلمام يتمتع بالصرب ورباطة اجلأش. 
الشك أن اإلمام املعصوم)( أرقى 
خلق اهلل، وله روح عالية تعلو على 
مجيع املخلوقات، لكن له قلبًا يطفح 
مجيع  عواطف  على  تسمو  بعاطفة 
أيضًا وإْن  له)( عاطفة  إن  البشر، 

كانت معقودة بأكمل العقول. 
 )(الكريم الرسول  ذرف  لقد 
ولده  فقد  على  وحزنًا  همًا  الدمع 
العام  يتجاوز  مل  الذي  إبراهيم 

جيهش   )(وكان العام،  ونصف 
يهتزان  كتفاه  كان  أنه  لدرجة  بالبكاء 
"يا  أصحابه:  بعض  له  قال  حتى 
وتبكي  بالصرب  تأمرنا  اهلل،  رسول 
"تدمع   :)(فقال املصيبة"؟  هلذه 
ما  نقول  وال  القلب،  وحيزن  العني، 
إبراهيم  يا  بك  وإنا  الرب،  يسخط 
 )(األعظم فالرسول  حملزونون". 
ولده  لفراق  البكاء  هذا  كل  يبكي 
ذي الثمانية عشر شهرًا، يف حني فقد 
عاشوراء  يوم  يف   )(احلسني اإلمام 
الفضل  إليه كأبي  الناس وأقربهم  أعز 
 .)(والقاسم األكرب  وعلي  العباس 
هلان  عاديني  أفراداً  هؤالء  كان  ولو 
األمر، ولكن معظمهم كان قد ترعرع 
بعد  وكانوا  الطاهر،  اإلمامة  يف حجر 
اإلمام املعصوم)( قدوات يف الوفاء 
هلم  مثيل  وال  واألصالة،  والنخوة 
على وجه األرض مطلقًا، وإننا لنعجز 
مكانتهم.  وصف  يف  حقهم  أداء  عن 
اإلمام  جترع  يوم  نصف  من  أقل  يف 
املصائب،  هذه  كل   )(احلسني
ذلك  وكل  بشر،  يطيقه  ال  ما  وحتمل 
ولكن  تنام،  ال  اليت  اهلل  بعني  كان 
 )Q(اهلل ُيقرر  اليت  الساعة  ستحل 
الصرب،  أمر  انتهاء  العالية  حبكمته 
وتصل النوبة للعدل اإلهلي الذي ُيعد 

االنتقام من الظاملني أحد فروعه.
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حينما خرج الإمام 
احل�ضني)( لطلب 

ح علماء البلط  الإ�ضلح �ضرَّ
باإدانة كل من يخرج على 

احلاكم امل�ضلم، فاأفتى �ضريح 
القا�ضي بـ: »اإن احل�ضني 
خرج عن حده، فليقتل 

ب�ضيف جده«. وهو ما يوؤكد 
اأن كثريًا من الأحكام 

الفقهية والتنظريات العقدية 
والروؤى التاريخية نتجت 

بدوافع �ضيا�ضية.

التالعب بالدين 
بني أزمة واقع وأزمة وعي

منهجه  يف  مكشوفًا  معاوية  كان 
الذي يعتمد توظيف الدين للسياسة، 
املصاحف  جيشه  رفع  حينما  وذلك 
حتكيم  متحاربني.  جيشني  بني  حكمًا 
ديين  بغطاء  خمادع 
أدى  سياسي  لغرض 
اىل  نتائجه  إحدى  يف 
أمري  جيش  انقسام 
علي  اإلمام  املؤمنني 
 )(طالب أبي  بن 
عرفت  جمموعة  ومترد 
القت  وقد  باخلوارج، 
وما  اإلسالمية،  األمة 
نهجي  من  زالت، 
والتخريب  األذى  واخلوارج  معاوية 
والتحريف والتقتيل. وسعى املنهجان 
اىل تغييب أهل البيت)( عن املشهد 
من  معاوية  أراد  حيث  اإلسالمي، 
األموية  األسرة  حكم  تكريس  ذلك 
مكراً  اخلالفة  عرش  على  نزت  اليت 
أمور  أرادوا متلك  وبطشًا، واخلوارج 
ال  عندهم  احلياة  باتت  حيث  األمة، 
عاشوراء  واقعة  وقبل  لغريهم.  تتسع 
أدت  فاسدة  تيارات  األمة  يف  تفشت 
فقهاء  كان  فيما  اجملتمع،  تفسخ  اىل 
األموي  للحكم  يربرون  السلطان 
بغيه واستبداده، وحينما خرج اإلمام 
احلسني)( لطلب اإلصالح صرَّح 
خيرج  من  كل  بإدانة  البالط  علماء 
شريح  فأفتى  املسلم،  احلاكم  على 

عن  خرج  احلسني  "إن  بـ:  القاضي 
ما  وهو  جده".  بسيف  فليقتل  حده، 
الفقهية  األحكام  من  كثرياً  أن  يؤكد 
التارخيية  والتنظريات العقدية والرؤى 
من  وهناك  سياسية.  بدوافع  نتجت 
اخندع بهذا املنهج التربيري أو خادع، 
احلسني  "إن  يقول:  العربي  ابن  فهذا 
ملا خرج عن حده قتل بسيف جده". 
"إن  يصرح:  خلدون  ابن  وهذا 
ويضيف  جده".  بسيف  قتل  احلسني 
اجتهاده  يف  مثاب  "احلسني  قائاًل: 
يزيد على  الذين كانوا مع  والصحابة 

حق واجتهاد".
بـ"فقه  حكمهم  األمويون  افتتح 
به  الذي  )اجلرب(  شرعنة  عرب  التربير" 
من  يأتيه  فيما  جُمرْباً  اإلنسان  يكون 
للصحابي  خطبة  يف  وذلك  أفعال، 
معاوية بن أبي سفيان يف جنده حبرب 
قضاء  من  كان  "وقد  قائاًل:  صفني 
البقعة  هذه  إىل  املقادير  ساقتنا  أن  اهلل 
أهل  وبني  بيننا  ولفَّت  األرض،  من 
وقد  مبنظر،  اهلل  من  فنحن  العراق، 
قال اهلل ولو شاء اهلل ما اقتتلوا ولكن 
اهلل يفعل ما يريد". وهكذا روج معاوية 
وأتباعه فكرة أن ما حدث كان بقضاء 
امللك  عبد  بن  يزيد  وأما  وقدره.  اهلل 
يشهدون  شيخًا  سبعني  أحضر  فقد 
حساب  من  اخلليفة  على  ليس  أن  له 
تولي  على  جمبور  ألنه  عقاب،  وال 
على  جمبور  فهو  ثم  ومن  اخلالفة، 
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هناك ما ي�ضري اىل تناق�ص 
فقهي دخلت فيه ال�ضعوب 

التي ثارت – موؤخرًا - على 
حكامها، فاإما اأن فقهها ل 
ي�ضلح لهذا الزمان اأو اأن 

ثورتها غري �ضرعية!.

سبيلها!.  يف  أعمال  من  سيقرتفه  ما 
ارتكب  اجلرب(  )فقه  غطاء  وحتت 
هلا  نظري  ال  جرائم  معاوية  بن  يزيد 
جيشًا  أرسل  البشرية حيث  تاريخ  يف 
بقيادة مسلم بن عقبة اجتاح به املدينة 
املنورة وأباحها جلنوده ثالثة أيام، ما 
الناس،  من  آالف  مخسة  عن  يزيد 
الكعبة  بضرب  اجليش  هذا  قام  كما 
باملنجنيق، وبعد التنصل من املسؤولية 
غطاء  حتت  الدنيوية  األخالقية 
على  احلكم  بـ)إرجاء(  نادوا  )اجلرب( 
والغرض  القيامة.  يوم  إىل  األمويني 
من ذلك: عدم مشروعية الثورة على 
طاملا  ختطئتهم،  أو  األموية  السلطة 
يوم  بنفسه  حماسبتهم  سيتوىل  اهلل  أن 
األموية  السلطة  وحصلت  القيامة!. 
"إميان"  يف  يكفي  "ديين"  تربير  على 
أن  دون  بالشهادتني  اإلقرار  األمويني 
التزامات جتاه الدين  يرتب عليهم أية 
تناقض  اىل  يشري  ما  الشعب. وهو  أو 
فقهي دخلت فيه الشعوب اليت ثارت 
أن  فإما  حكامها،  على   - مؤخراً   –
أن  أو  الزمان  هلذا  يصلح  ال  فقهها 

ثورتها غري شرعية!.
ترسم  املصاحل  هذا،  يومنا  واىل 
تدين الناس، فقد برر سلفيون الرتحم 
العراق  يف  البائد  النظام  علىطاغية 
بقوهلم أنه بالرغم من ارتكابه للعديد 
من اجلرائم إال أنه نطق الشهادتني قبل 
موته. والغريب أن رجل دين "سلفي" 

الكيمياوي"  لـ"علي  التربير  بذات  برر 
الذي عاث ظلمًا وفساداً يف بلده. لكن 
الشهادتني  ينطقون  الشيعة  أن  رغم 
واحد  سلفي  هناك  ليس  نهاراً  جهاراً 

"يربر" هلم اعتقادهم. 
نفسه،  السياق  يف 
على  البعض  يرتحم 
الزرقاوي  اإلرهابي 
فعله  ما  إن  مبينني 
قتل  من  الزرقاوي 
العراق  يف  وذبح 
سبيل  يف  جهاد  هو 

"الوطنية"  األعمال  بواكري  ومن  اهلل، 
لبعض ثوار اليوم هدم أضرحة أولياء 
اىل  يدعو  الذي  األمر  وعلماء، 
يف  اجلاري  التغيري  حقيقة  استكشاف 
باحلرية  تطالب  حشود  لفهم  املنطقة، 
أفتى  تكفريي  إمام  خلف  وتصلي 
يطالب  حزب  أو  املدنيني!  قتل  جبواز 
بالعدالة ويدعو للعفو عن إرهابي! أو 
من يطالب حبكم دميقراطي وفضائيته 
قتل  تبيح  بفتاوى  تصرخ  الدينية 
الشيعة... وإن اإلشارة اىل هذه األمثلة 
الذي  التغيري  ملشهد  اختزااًل  ليست 
أقدمت عليه الشعوب يف تونس ومصر 
إمنا  ضده،  نهائي  حكمًا  أو  وغريهما 
هو تشخيص حالة وليدة قد تتحول يف 
خطرية،  ظاهرة  اىل  القريب  املستقبل 
وهو ما ينبغي أن يكون يف دائرة اهتمام 

أتباع أهل البيت)( يف العامل.
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الق�سم الأول

تأثريات معاصرة 
الفكرية  الساحة  استجابت 
اىل  الدعوة  خالل  من  املعاصرة، 
والتغيري،  التجديد 
أدوات  من  للكثري 
البحثية  املناهج 
والنظريات  املستحدثة، 
التغريبية،  الفلسفية 
الدعوة  شأنها  من  اليت 
تأويلية،  قراءات  اىل 
النقلية  للنصوص 
يف  موغلة  الدينية، 
تستلهم يف ذلك،  املعاصرة واحلداثة، 
مقتبسات الفكر والفلسفة النسبية، اليت 
املعتقدات  يف  املطلقة،  الثوابت  ترفض 
وسائر  واجلمعي،  الفردي  والسلوك 
استجابت  وقد  اإلنسانية.  متبنيات 
البحث  أدوات  اىل  وتأصياًل،  فكراً 
تعتمد  اليت  اهلريمينوطيقية،  واملناهج 
مذاهب التأويل التفسريي، للنصوص 
الدينية، مبنية أحيانًا على استدالالت 
املشتغلون  ويعتقد  املفرط،  القياس 
أنها  "اهلريمينوطيقية"،  األدوات  على 
تفسريات  يف  منطية   تأويالت  تشّكل 
اىل  تستند  وأحيانا  الدينية،  النصوص 
مزاجية،  ورؤى  شخصية  إحياءات 
وهذه التداعيات الفكرية، القدمية منها 
ابتداعات  مبجملها  هي  املعاصرة،  ثم 

اإلسالم،  روح  عن  غريبة  فكرية 
ال  فيها،  املمتنع  يف  يتعلق  ما  خاصة 
إن يف كل عنوان فكري مساحة  سيما 
من املمكن، ال غضاضة يف قبوله. وإن 
وإسقاطاتها  النظريات  هذه  خمرجات 
ويف  واإلسالمي،  العربي  العقل  يف 
أصبحت  واسعة،  فكرية  امتدادات 
تتناوهلا منهجًا وتأسيسًا عقديًا، حتى 
بني  الفاصل،  اخليط  تتجاوز  باتت 
احلقيقة والزيف يف الفهم اإلسالمي، مما 
دعى خنبة من أعالم الفكر اإلسالمي، 
متسك  منهجية،  وفق  مواجهتها،  اىل 
استخدام  يف  الفكري  السجال  بزمام 
أدوات علمية لدحض متبنيات اآلخر، 
يستجيب  ومبا  املعاصرة،  قواعد  وفق 

لفضاءات التحضر الفكري.

حراك فكري 
اهلل  آية  اإلسالمي،  املفكر  يعّد 
الشريازي  احلسيين  مرتضى  السيد 
اليت  واألقالم،  األصوات  مقدمة  يف 
السجال  هذا  واجهة  اىل  تقّدمت 
منهجية،  خصوصية  وفق  الفكري، 
اليت  وكتاباته،  عنها يف حماضراته  عرّب 
أثرت الفكر اإلسالمي، مبا متّيز فيه من 
شجاعة فكرية يف رفض العقائد الدينية 
املتطرفة، اليت تتعارض وروح اإلسالم 
 )(البيت أهل  مدرسة  ومنهج 
الفكرية والسلوكية يف السماحة واليسر 
هي  باليت  وحماورته  اآلخر،  وقبول 

نسبية النصوص واملعرفة 
 املمكن واملمتنع

يعتقد امل�ضتغلون على 
الأدوات الهريمينوطيقية، 
اأنها ت�ضّكل تاأويلت منطية، 

يف تف�ضريات الن�ضو�ص 
الدينية، واأحيانا ت�ضتند اىل 

اإيحاءات �ضخ�ضية وروؤى 
مزاجية، وهذه التداعيات 

الفكرية، القدمية منها ثم 
املعا�ضرة، هي مبجملها 

ابتداعات فكرية غريبة عن 
روح الإ�ضلم.
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خمتلفًا  حقوقه،  يضمن  ومبا  أحسن، 
الدين أو املذهب، دون سلب  كان يف 
واملواطنة،  احلياة  إلنسانيته، وحقه يف 
فكانت  املسلمة.  األكثرية  دولة  يف 
واحلكم  العدل  يف  مساحته  كتابات 
والوكالة  األمانة،  على  املبتين  الرشيد 
سلطته  حيدد  مبا  للحاكم،  الشعبية 
وصالحياته يف احلكم، ونطاق فعاليات 
فضاًل  الدولة،  يف  املتعددة  السلطات 
الدعوات  يف  مساحته،  كتابات  عن 
»اإللزام  قاعدتي  تفعيل  اىل  الفاضلة، 
الفقه  اشرتاطات  وفق  واإلمضاء«، 
اإلسالمي، مبا يضمن حقوق اجلميع، 
وعلى  مسلمني،  وغري  مسلمني 
ومعتقداتهم،يف  مذاهبهم  اختالف 
معاماللتهم وعباداتهم،وفق التزاماتهم 
كما   والفقهية.  العقدية  وإمضاءاتهم، 
الفقهي  احلراك  هذا  يف  مساحته،  قدم 
والعلمي والفكري القراءات اإلسالمية 
وفق  املقدسة،  النصوص  يف  املوثقة، 
منهج نقلي وعقلي منفتح، مستعرضًا 
التسامح  عن  املعربة  القرآنية  اآليات 
واحرتام  الفكرية،  واحلرية  الديين، 
من  ومعتقداته،  وعقله  اآلخر  حقوق 
العلمية  النتاجات  من  جمموعة  خالل 

والفكرية والفقهية والثقافية.

منهجية علمية 
مرتضى  السيد  مساحة  اعتمد 
خماطبة  يف  علمية  رؤية  الشريازي 

وكذا  املتدين،  وغري  املتدين،  املسلم 
املنهج  ينتهج  فهو  لذا  املسلم،  غري 
النقلي الشرعي يف خماطبة  االستداللي 
املتدين، الذي سيقبله حّجة يف اإلقناع، 
املقدس  النص  وقبوله  التدين،  لزعمه 
الشريفة،  والسنة  الكريم  الكتاب  يف 
املتدين،  غري  املسلم  يكون  وقد 
االستدالل  يف  املنهج  هلذا  مستجيبًا 
كذلك، لكونه يف النهاية مسلمًا، يقبل 
بها  يلتزم  مل  وإن  املقدسة،  النصوص 
سلوكًا أو يف العبادات أو يف املعامالت. 
أما غري املتدين الرافض للنص املقدس، 
وكذا اآلخر غري املسلم، فهو يقدم له 
خطابًا آخر، مستنداً اىل املنهج العقلي، 
اإلنساني  العقل  خياطب  منهجًا  لكونه 
أدوات  اىل  مستندة  وحجته  عامة، 
ال  واليت  املنطقي،  واإلقناع  الذهن 
اإلنسان،  مع  اإلنسان  فيها  خيتلف 
مهما كانت مدركاته، باستثناء املنغلق 
السيد  كتاب مساحة  وميثل  واملتزمت. 
»نسبية  الشريازي،  احلسيين  مرتضى 
النصوص .. املمكن واملمتنع« حلقة من 
سلسلة واعدة، يف سياق احلراك العلمي 
الكتاب  وهذا  للمؤلف،  والبحثي 
املتفردة،  الفكرية  النتاجات  من  يعّد 
جلملة  والثقافية  العلمية  الساحة  يف 
واملوضوعية،  الذاتية  العوامل،  من 
وتقدميه  لعرضه  احلاجة  يستدعي  مما 
حلقات  يف  سيكون  ما  وهو  للقارئ، 

قادمة. 

                   يعد كتاب 
»ن�ضبية الن�ضو�ص .. املمكن 
واملمتنع« حلقة من �ضل�ضلة 
واعدة، يف �ضياق احلراك 

العلمي والبحثي للموؤلف، وهو 
يعّد من النتاجات الفكرية 

املتفردة جلملة من العوامل، 
الذاتية واملو�ضوعية.



حترير العقل
احلريات،  وقمع  باحلكم،  االستبداد 
من أبرز العوامل اليت وجدها اإلمام 
احلسني)( تستوجب إعالن نهضته 
مراحلها  أوىل  كانت  واليت  اخلالدة 
العاشر  يف  جرى  ما  عنفًا  وأكثرها 
ولقد  61هـ.  لسنة  احلرام  احملرم  من 
كربالء  من   )(الشهداء سيد  دعا 
وأبيه  جده  أمة  عرب  مجعاء  اإلنسانية 
والتحرك  والرأي،  العقل  حترير  إىل 
كرامة  حيفظ  حكم  نظام  بناء  حنو 
اإلنسان ووجوده، وخيضع فيه اجلميع 
احلاكم  فيستمد  القانون،  سلطة  إىل 
التزامهما  عرب  قيمتهما  واحملكوم 
واحرتامهما  القانون  ذلك  بقيم 
اجملتمع،  خدمة  يف  وتفانيهما  له، 
العدل  قيم  ترسيخ  على   )(وعزم
احلقوق  يف  األمة  أبناء  بني  واملساواة 
الكفاءة  مبدأ  وسيادة  والواجبات، 
واالستقامة فيمن يتوىل شؤون احلكم 
تسيري  يف  العدالة  لضمان  واإلدارة 

أمور الناس. 

مسؤولية اجلميع
ثقافة  كربالء  كرسته  ما  أبرز  من  إن 
والسلطة  احلكم  النقد ومساءلة ذوي 
ألحد  فليس  وكبريها،  صغريها 
له،  الشعب  حصانة متنع عنه حماسبة 
السلطة  صاحب  دور  خلطورة  وذلك 
اىل  كربالء  أشارت  كما  وأهميته، 
هو  وإصالحه  األمة  حال  تغيري  أن 

ما  وعادة  اجلميع،  مسؤولية 
عندما  الثورة  شرارة  تتوهج 
الركود  من  حالة  األمة  تعيش 
الفكري  والتيه  واحلرية 
والضياع  الدين  يف  والتدليس 
أو  املصلح  فيربز  السياسي، 
من  األوضاع  لتغيري  الثائر 

واملزَيفني  املزِيفني  خالل كشف زيف 
وإيقاظ  اجملتمع،  تفكري  منط  وتقويم 
لألمة،  احلركي  والوعي  احلس 
األنظمة  تغيري  ضرورة  مبدأ  وتثبيت 
الفاسدة وتفعيل روح الثورة والفداء 

من أجل ذلك. 

امتحان صعب
أن  ينبغي  لكربالء  االنتماء  عمق  إن 
لسيد  حبه  بلورة  اىل  املؤمن  يدفع 
الشهداء)( اىل كلمة طيبة، وعمل 
رفيع،  وخلق  نافع،  وعلم  صاحل، 
فسد  ما  وإصالح  املظلوم،  ونصرة 
العون  يد  ومد  الناس،  أمور  من 
للمحتاج والضعيف، ورعاية األيتام 
أبًا  املسلمني  كبري  واختاذ  واألرامل، 
ولدًا،  وصغريهم  أخًا  وأوسطهم 
أخ  إما  أنهم  على  الناس  اىل  والنظر 
وإن  اخللق،  يف  نظري  أو  الدين  يف 
تتوقف  عاشوراء نهضة إصالحية مل 
هـ،   61 العام  يف  انطلقت  أن  منذ 
زالت  ما  واخلسارة  الفوز  ساحة  وإن 
عوامل  أن  كما  للجميع،  مفتوحة 
اجلميع،  حتيط  واخلسارة  الفوز 

صادق  السيد  الديين  املرجع  يقول 
سقط  »لقد   :)(الشريازي
فيها  ويسقط  عاشوراء  حادثة  يف 
ُيعدون  كانوا  ممن  حتى  كثريون، 
ليس   ،)(البيت أهل  أتباع  من 
يف  بل  فحسب،  األول  عامها  يف 
أيضًا، ويف  العام  كل عام، ويف هذا 
األعوام الالحقة، حتى قيام الساعة. 
وأول طائفة سقطت يف عاشوراء هم 
أكثر من ألف شخص دخلوا مع سيد 
وكانوا  كربالء،  إىل   )(الشهداء
ويقبلون  اإلمام،  خلف  يصلون  ممن 
مسائلهم  عن  ويسألونه  يديه، 
يف  استقامة  على  فكانوا  الشرعية، 
االعتقاد باإلمام احلسني)( إىل ليلة 
تلك  يف  سقطوا  أنهم  إال  عاشوراء، 
 )(احلسني اإلمام  خبذالنهم  الليلة 
من  يعاذوا  مل  ألنهم  عنه،  وتفرقهم 
من  ينفرطون  فأخذوا  االفتتان،  هذا 
ولكن  مجاعات.  مجاعات  حوله 
جنح يف هذا االمتحان الصعب القليل 
من أتباع أهل البيت)(، وهم القلة 
أعاذهم  إذ   ،)(اإلمام مع  الباقية 

اهلل من االفتتان«
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية

www.ajowbeh.com                                        :على العنوان التايل
موقع مكتب �شماحة املرجع ال�شريازي يف

www.alshirazi.net كربالء املقد�شة
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كربالء .. ساحتها ما زالت مفتوحة
من  اأكرث  هم  وراء  ش عا� قطت يف  �ش طائفة  اأول 
 )(هداء ال�ش يد  ش � مع  دخلوا  شخ�ص  � األف 
العتقاد  تقامة يف  ش ا� وكانوا على  كربالء،  اإىل 
قطوا  ش � اأنهم  اإل  وراء،  ش عا� يلة  ل اإىل   )(به
 )(يف تلك الليلة بخذلنهم الإمام احل�شني

وتفرقهم عنه.
املرجع الديني
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