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

عرب  الشيعة  هلا  تعّرض  اليت  املظامل  هي  عديدة 
مرارات  الشيعة  يتجرع  طويلة،  قرون  فمنذ  التاريخ، 
القهر والقتل، وقد دأبت حكومات البغي واالستبداد 
مفاصل  يف  الفاعل  احلضور  عن  الشيعة  إقصاء  على 
الدولة واجملتمع، وعلى مدى أكثر من ألف عام، ظل 
وعلماؤهم  مصادرة،  وحقوقهم  مهمشني،  الشيعة 
أقبية  بني  ومثقفوهم  ممنوعة،  وكتبهم  مشردين، 
الفقر  تعايش  وجمتمعاتهم  اللجوء،  وغربة  السجون 
والقمع واحلرمان، ودماؤهم مستباحة، حيث يف كل 

يوم فتوى تكفري تقطر دمًا وحقداً ولؤمًا.
وقع  الذي  الظلم  جتليات  أبرز  يزال  وما  وكان 
ما  أبرز  يزال  وما  وكان  اإلرهاب،  هو  الشيعة  على 
العراق،  شيعة  على  وقع  ما  اإلرهاب  شرر  من  وقع 
�معركتنا  بـأن  بالشام  اجلدد(  )األمويون  صّرح  وقد 
الكربى ستكون على أسوار الكوفة�. لكن يف املقابل، 
التلكؤ والفشل يف عمل  فإن هناك العديد من مواطن 
بعض الشيعة، يف أكثر من مؤسسة، ويف أكثر من بلد، 

وخاصة يف العراق.
وذكرى  جديدًا،  هجريًا  عامًا  نستقبل  وحنن 
باملؤمنني  حري  اإلنسان،  ألجل  قامت  نهضة  أعظم 
وما  باألمس،  حدث  ما  قراءة  إعادة  واملؤمنات 
تشتعل،  واملنطقة  حمدقة،  فاألخطار  اليوم،  حيدث 
آخرون،  يريد  حيثما  يساقون  احلمقى  والتكفرييون 
العباد  ويقتلوا  مكان،  كل  يف  أجسادهم  ليفجروا 
ويدمروا البالد، وكأننا يف وسط منطقة مفخخة، وهو 
ما يضاعف املسؤولية. وأول املسؤولية حماسبة النفس، 
وتقويم الذات، وتشخيص األزمات، فليس أفضل لنا 
من عاشوراء مومسًا الختاذ القرار الشجاع، والشروع 
الديين  واإلعمار،  والبناء  واإلصالح،  بالتغيري 

والدنيوي، على حد سواء. زبۋ ۅرب.

     قال ر�سول اهلل   �يقتلونه وهم موؤمنون بي؟ قال جربيل:  نعم يقتلونه�
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إعادة نظر

أقام األئمة املعصومون جمالس العزاء يوم عاشوراء، وحثوا الناس على إقامة العزاء، 
اليوم  هذا  مصيبة  عظم  يف   عنهم ورد  وقد  األيام،  كسائر  ال  يوم  فهو  أشكاله،  وبكل 
بن  جعفر  اهلل  عبد  ألبي  قلت  قال:  اهلامشي،  الفضل  اهلل  عبد  عن  منها:  كثرية  أحاديث 
وغم وجزع  مصيبة  يوم  عاشوراء،  يوم  كيف صار  اهلل،  رسول  بن  يا   :الصادق حممد 
وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول اهلل، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة، واليوم 
يوم  "إن  فقال:  بالسم؟.   احلسن فيه  قتل  الذي  واليوم   ،املؤمنني أمري  فيه  قتل  الذي 
احلسني أعظم مصيبة من مجيع سائر األيام، وذلك أن أصحاب الكساء الذين هم أكرم اخللق 
وفاطمة واحلسن  املؤمنني  أمري  بقي   النيب فلما مضى عنهم  كانوا مخسة،   Q اهلل  على 
واحلسني، فكان فيهم للناس عزاء وسلوة، فلما مضت فاطمة، كان يف أمري املؤمنني 
واحلسن واحلسني للناس عزاء وسلوة، فلما مضى أمري املؤمنني كان للناس يف احلسن 
واحلسني عزاء وسلوة، فلما مضى احلسن، كان للناس يف احلسني عزاء وسلوة، 
فلما قتل احلسني مل يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة، فكان 

ذهابه كذهابهم مجيعهم كما كان بقاؤه كبقاء مجيعهم، فلذلك صار يومه أعظم مصيبة". 
اإلمام زين العابدين يف خطابه للناس، بعد عاشوراء، ومل يكن باستطاعته أن يقوم 
فقد أمّلت به األمراض، وأنهكته اآلالم، فجيء له بكرسي فجلس عليه، قال: أيها القوم، 
إن اهللQ ابتالنا مبصائب جليلة، وثلمة يف اإلسالم عظيمة، ُقتل أبو عبد اهلل احلسني وعرتته، 
وسبيت نساؤه وصبيته، وداروا برأسه يف البلدان من فوق عالي السنان، وهذه الرزّية اليت 
ال مثلها رزّية. أيها الناس، فأّي رجاالت منكم يسرون بعد قتله، أم أّي فؤاد ال حيزن من 
أجله، أم أية عني منكم حتبس دمعها، وتضّن عن انهماهلا، فلقد بكت السبع الشداد لقتله، 
وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، واألرض بأرجائها، واألشجار بأغصانها، 
واحليتان يف جلج البحار، واملالئكة املقّربون، وأهل السماوات أمجعون؟! أيها الناس، أّي 
قلب ال ينصدع لقتله، أم أّي فؤاد ال حيّن إليه، أم أّي مسع يسمع بهذه الثلمة اليت ثلمت 
يف اإلسالم وال يصّم؟! أّيها الناس، أصبحنا مشّردين، مطرودين، مذودين، شاسعني عن 
األمصار، كأننا أوالد ترك وكابل من غري جرم اجرتمناه، وال مكروه ارتكبناه، وال ثلمة يف 
اإلسالم ثلمناها، ما مسعنا بهذا يف آبائنا األولني، إْن هذا إاّل اختالق. واهلل لو أن النيب تقّدم 
إليهم يف قتالنا كما تقّدم إليهم يف الوصية بنا، ملا زادوا على ما فعلوا بنا، فإّنا هلل وإّنا إليه 
راجعون، من مصيبة ما أعظمها، وأفجعها، وأكّظها، وأفظعها وأمّرها، وأفدحها، فعنده 

حنتسب ما أصابنا، فإّنه عزيز ذو انتقام(.
وقال: )أيها الناس، من َعرفين فقد َعرفين، ومن مل يعرفين فأنا علي بن احلسني بن 
علي بن أبي طالب. أنا ابن من انتهكت حرمته، وسلبت نعمته، وانتهب ماله، وُسيب عياله، 

أنا ابن املذبوح بشّط الفرات من غري ذحل، وال تراث، أنا ابن من قتل صربًا(. 

..ملاذا عاشوراء
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بأنه  اهلل  صراط   الصادق اإلمام  وصف 
�أدّق من الشعرة وأحّد من السيف�. ويف سبيل 
)أحكام اهلل( ُقتل أنبياء وأولياء, وما عاشوراء إال 
نهضة متخضت عنها مذحبة مرّوعة من أجل إقامة 
الدين، وحفظ أحكامه من التشويه والتزييف، 
 Qاهلل خيلق  �مل   :الشريازي املرجع  يقول 
خلقها  بل  وذاك،  هذا  على  بها  مين  لكي  اجلنة 
للمؤمنني امللتزمني ألحكامه�. فأي أهمية عظمى 
أن  املؤمن  على  جيب  وكم  إذن؟!  اهلل  ألحكام 

يقف عندها ليتعلمها ويعيها ويعمل بها؟! 
بأحكام  الكامل(  )االلتزام  سياق ضرورة  ويف 
مع  أوهلما  كربالء:  واقعة  يف  مشهدان  يربز  اهلل 
أصحاب اإلمام سيد الشهداء: فقد ُروي عن 
أمرني احلسني  أبيه قال:  موسى بن عمري، عن 
بن علّي قال: �ناِد َأْن ال ُيقتل معي رجٌل عليه 
َديٌن، وناِد بها يف املوالي، فإني مسعُت رسوَل 
من  ُأخذ  دين  وعليه  مات  من  يقول:   اهلل
أن  أخرى،  رواية  ويف  القيامة(.  يوم  حسناته 
 :إّن عَليَّ دينًا. قال :رجاًل قال للحسني
�ال ُيقاتل معي َمْن عليه دين�. ثانيهما مع أعداء 
اإلمام احلسني: ففي يوم عاشوراء قال هلم 
مستمع  غري  ألمري  عاص  �كلكم   :اإلمام
لقولي، قد اخنزلت عطياتكم من احلرام، وملئت 

بطونكم من احلرام، فطبع اهلل على قلوبكم�.
 احلكم اإلهلي ألزم أصحاب اإلمام احلسني
من  عليهم  ما  بتسديد  األصحاب،  خري  وهم 
َدْين، ومل تفصلهم عن  أعظم شهادة إال ساعة، 
ال   اإلمام أعداء  الذي جعل  السبب  أن  كما 
بنبوة  وإميانهم  به  معرفتهم  رغم  إليه،  ينصتون 
احلروب  يف  أبيه  مع  كان  وبعضهم   ،جده
بـ)األكل  اهلل  خمالفتهم حلكم  هو  اليت خاضها، 
احلرام(. يقول املرجع الشريازي: �إن حب 
اإلمام احلسني يستتبع العمل الصاحل، وذلك 
لسالكيه،  احلق  طريق  ينري  مصباح   ألنه
احلق  طريق  بني  فّرق  املباركة  بنهضته   وألنه

وطريق الباطل�.  

عاشوراء .. وأحكام اهلل
كالم اإلمام احلسني

من   احلسني اإلمام  أراد  ماذا  س: 
خمط  آدم  ولد  على  املوت  �خط  قوله: 

القالدة على جيد  الفتاة�؟
على  املوت  �خط   :قوله ج: 
الفتاة،  القالدة على جيد  آدم خمّط  ولد 
يعقوب  اشتياق  أساليف  إىل  أوهلين  وما 
إىل يوسف، وخري لي مصرع أنا القيه، 
كأني بأوصالي تقطعها عسالن الفلوات 
مين  فيمألن  وكربالء،  النواويس  بني 
حميص  ال  سغبًا،  وأجربة  جوفًا  أكراشًا 
 عن يوم خط بالقلم� . صريح يف أنه
مزمعًا  عليه،  مقدم  هو  مبا  عارفًا  كان 
على الشهادة والثورة على يقني ودراية.

السالم على املعصومني

أو  السالم(  )عليه  عبارة  هل  س: 
)عليه الصالة والسالم( خمتصة باألنبياء 

واألوصياء؟
جرت  املتشرعة  سرية  إن  نعم،  ج: 
أحد  ذكروا  إذا  فإنهم  ذلك،  على 
املعصومني لفظًا أو كتابة صّلوا وسّلموا 
عليه، وأما إذا ذكروا غري املعصومني من 

املؤمنني ترّحوا عليه. 

الدورة الشهرية

س: بالنسبة لدورتي الشهرية، تنقطع 
عين يف اليوم اخلامس ملدة يوم أو يومني 
وبعدها تنزل مين قطرات دم، هل تعترب 

من الدورة؟
ج: جمرد نزول قطرات دم أو صفرة 

إال  استحاضة،  حيسب  العادة  أيام  بعد 
أن يعود التلّوث بالدم من جديد وينتهي 
ضمن األيام العشرة، فإنها مجيعًا حتى 
حصل  لو  نعم  حيضًا،  تعّد  النقاء  أيام 
عن  كشف  أيام  عشرة  وجتاوز  التلوث 
فقط،  األوىل  اخلمسة  هي  عادتها  أن 
واالستحاضة   . استحاضة  والباقي: 
ينبغي  وللتفصيل  ثالثة،  أقسام  على 
اإلسالمية�  �املسائل  كتاب  مراجعة 
و"أحكام  "االستحاضة"  عنوان  حتت 

االستحاضة" .

القراءة جهراً للتعليم

البنغالدش  من  عامل  عندنا  س: 
تعليمه  أردنا  العراق،  يف  عندنا  يعمل 
الصالة  نقرأ  أن  فاضطررنا  الصالة 

االخفاتية جهرًا، فهل هذا جائز؟
مواضع  يف  اإلجهار  جيوز  ال  ج: 
تعليم  به  قاصداً  كان  وإْن  اإلخفات 
الغري، نعم إذا كان ذلك عن جهل فال 
جيب إعادة تلك الصلوات وإاّل وجبت.

القنوت

ندعو  أن  جيوز  هل  القنوت  يف  س: 
حاجه  عنده  الذي  مثل  دنيوية  ألمور 
يريد قضاؤها فيدعو ويبكي أثناء ذلك؟

إذا  ج: جائز - يف فرض السؤال - 
بال  كان  أو  تعاىل  هلل  تذلاًل  بكاؤه  كان 

صوت. 

صالة اجلماعة

س: هل تصح الصالة إذا كنت أصلي 
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خري �لأ�صحاب و�أوفى
حبيب بن مظاهر: �ل�صالم عليكم 
 ،يا مع�صر حرم ر�صول �هلل
�أن  �آلو�  فتيانكم  �صو�رم  هذه 
َمن  رقاب  يف  �إلاّ  يغمدوها  ل 
�أ�صناّة  وهذه  فيكم،  �ل�صوء  يبتغي 
غلمانكم �آلو� �أن ل يركزوها �إلاّ 
يف �صدور َمن يفرق بني ناديكم. 

ويصلون  آخرون  يأتي  ولكن  حلالي 
أنويها  ال  أني  مع  مجاعة،  خلفي 
مجاعة لكوني شاك يف نفسي أني جامع 
للشرائط، فهل صالتي صحيحة؟ وهل 

صالة املأمومني خلفي صحيحة؟
وكذا  صحيحة  اإلمام  صالة  ج: 
صالة املأمومني لو أحرزوا عدالة اإلمام 

واجتمعت باقي شرائط اجلماعة.

صالة املرأة

س: هل األفضل للمرأة أن تصلي يف 
بيتها أم يف املسجد؟

أفضل  املسجد  يف  الصالة  ج: 
اإلسالمية  شؤونه  على  حافظت  إن 

كاحلجاب وحنوه.

الدعاء للميت

س: يف صالة اجلنازة نقول يف الدعاء 
إال  منه  نعلم  ال  إنا  �اللهم  للميت: 
خريًا� فإذا كان املتوفى نعلم بأنه ارتكب 
املعاصي واحملرمات فهل جيوز قول ذلك 

يف حقه؟
ألن  ذلك،  قول  جيوز  نعم،  ج: 
�اللهم  عبارة:  يف  �اخلري�  من  املقصود 
اإلسالم  هو  خريًا�  إاّل  منه  نعلم  ال  إنا 
بأنه  نشهد  إّنا  رب  يا  يعين:  واإلميان، 

مات مسلمًا مؤمنًا.

احلقوق الشرعية

ولكن  مرجعًا،  أقلد  كنت  إذا  س: 
آخر،  ملرجع  أدفعها  الشرعية  حقوقي 

هل حيق لي ذلك؟

ج: يعطى للمرجع أو وكيله.

خروج املرأة للعزاء

للعزاء  املرأة  خروج  حكم  ما  س: 
الرجال  أمام  والطرقات  الشوارع  يف 
للتعزية  أماكن  وجود  مع  األجانب، 
أخذ  إىل  حتتاج  وهل  ؟  للنساء  خمصصة 
الشرعي  وليها  أو  زوجها  من  اإلذن 

للخروج واملشاركة يف العزاء؟
مراعاة  مع  ذلك  كان  إذا  ج:   
بأنه  علمًا  فجائز،  الشرعية  الضوابط 
إال  البيت  من  اخلروج  للمرأة  جيوز  ال 
بإذن زوجها، وعلى الزوج اإلذن بقدر 
املعاشرة باملعروف، وخاصة بالنسبة ملثل 
حضورها يف العزاء احلسيين والذي هو 

.Qمصداق لتعظيم شعائر اهلل

النظر إىل املرأة

املرأة  إىل  النظر  حكم  هو  ما  س: 
املتعارف يف  تلتزم حبجابها  اليت  املسلمة 

بلدها؟
الوجه  غري  إىل  النظر  جيوز  ال  ج:   
والكفان  الوجه  وأما  مطلقًا،  والكفني 
يكن  ومل  الزينة،  من  خاليني  كانا  فإن 
النظر إليهما بريبة ومل يستلزم افتتانًا فال 

إشكال.

عمل املرأة

س: أنا امرأة متزوجة وأعيش يف بالد 
راتبه  ولكن  يعمل،  وزوجي  الغرب 
مثل  احتياجاتنا  كل  يسد  ال  الشهري 
فواتري الكهرباء والغاز وما أشبه، ودومًا 
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خري �لأ�صحاب و�أوفى
زهري بن �لقني: قد �صمعنا، هد�ك 
مقالتك،  �هلل  ر�صول  �بن  يا  �هلل 
وكنا  باقية،  لنا  �لدنيا  كانت  ولو 
�لنهو�ض  لآثرنا  خملاّدين،  فيها 
معك على �لإقامة. و�هلل لوددت 
ثم قتلت،  ن�صرت  ثم  قتلت  �إين 
حتى �أُقتل هكذ� �ألف مرة، و�أن 
�هلل تعاىل يدفع بذلك �لقتل عن 
نف�صك وعن �أنف�ض هوؤلء �لفتيان 

من �أهل بيتك. 

حنمل على عاتقنا ديونًا مرتاكمة، لذلك 
دوائر  يف  وأعمل  زوجي  أعني  أن  أريد 
مادية،  استفادة  ذلك  يف  ألن  الدولة، 
هل جيوز لي العمل مع مراعاة احلجاب 

والضوابط الشرعية؟
ج: ال إشكال يف الفرض املذكور. 

العباءة املزينة

عباءة  تلبس  قريباتي  إحدى  س: 
مرات  عدة  نهيتها  وقد  بالزينة،  مطرزة 
وملدة طويلة، ولكنها مل ترتدع ومازالت 
هل  احلالة  هذه  يف  لبسه،  على  مصرة 
جيوز لي أن أقوم بتمزيق موقع الزينة من 
العباءة أو البالطو أو أي حجاب آخر فيه 

زينة ؟
 :رسوله خماطبًا   Qقال ج: 

ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    زبۋ 
أن  املؤمن  اإلنسان  فعلى  ېرب، 
يدعو إىل أحكام اهللQ باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، وينبغي إخبارها بأنه مما يشرتط يف 
الزينة،  يكون خاليًا من  أن  الشرعي  السرت 
الوقور واحملتشم  بأنه يف احلجاب  ونصحها 
يتم االمتثال ألمر اهللQ باحلجاب، مضافًا 
وشخصيتها،  وقارها  على  احلفاظ  إىل 

وعزها وكرامتها.

العدسات امللونة

بألوان  طبية  عدسات  توجد  س: 
استعمال  هل  العني،  يف  توضع  خمتلفة 

هذه العدسات يعترب زينة للمرأة أم ال؟
الزينة  من  العرف  عّدها  إذا  ج: 

وجب سرتها.

مقاطعة األرحام

إذا  األرحام،  مقاطعة  حكم  ما  س: 
كان يف فعلي ذلك راحة ألمي.. بعد ما 

أصابها األذى منهم؟
ولو  واجبة  الرحم  صلة  ج: 
الوالدة  أذى  اجتناب  وجيب  بالسالم، 
للعقوق،  مصداق  الوالدين  أذى  فإن 

وعقوق الوالدين من الكبائر.

املطاعم

س: هل جيب سؤال املطاعم يف البالد 
طريقة  وعن  اللحم  نوع  عن  اإلسالمية 

الذبح؟
إذا  ولكن  السؤال،  جيب  ال  ج: 
حصل العلم بأن اللحم مستورد من بالد 
التذكية  غري إسالمية فما مل يطمئن إىل 

ال جيوز له األكل.

ضرب الطالب

س: هل جيوز لألستاذ ضرب الطالب 
بالعصا وما أشبه حبيث حتمّر يداه، وهل 

جيوز سّب األستاذ للطالب؟
ج: ال جيوز الضرب وعلى الضارب 
ال  أنه  كما  املذكور،  الفرض  يف  الدية 

جيوز السب أيضًا.

عوامل اإلنسان

بها  مير  اليت  العوامل  هي  ما  س: 
الدنيا،  عامل  إىل  يأتي  أن  قبل  اإلنسان 
وما هي العوامل اليت سوف مير بها بعد 

عامل الدنيا؟
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خري �لأ�صحاب و�أوفى
بنا  �صر  �لبجلي:  نافع  بن  هالل 
قًا �إن �صئت �أو  ر��صدً� معافى م�صراّ
بًا، فو�هلل ما �أ�صفقنا من قدر  مغراّ
و�إناّا  رباّنا،  لقاء  كرهنا  ول  �هلل، 
َمن  نو�يل  وب�صائرنا،  نياتنا  على 

و�لك، ونعادي َمن عاد�ك.

إىل عامل  جميئه  قبل  اإلنسان  مير  ج: 
الدنيا بعوامل عديدة، كعامل الذر وعامل 
ثم  ومن  األرحام،  وعامل  األصالب 
 ،Qيعيش يف عامل الدنيا إىل ما يشاء اهلل
عامل  ثم  الربزخ،  عامل  إىل  ينتقل  ثم 
القيامة واآلخرة، ومنه إىل اجلنة أو النار 
النار،  من  املؤمنني  ومجيع  اهلل  أعاذنا 

.Qوجعلنا من أهل اجلنة إن شاء اهلل

ذكر العاطس

س: إذا عطس شخص مرة واحدة أو 
مرتني أو ثالث مرات أو أكثر ماذا يقال 
يقال  التسميت؟ وهل يف كل مرة  له يف 

له ذلك؟
ما مل  اهلل�  �يرحك  له:  يقال  ج: 
الثالثة  على  زاد  فإن  الثالثة،  على  يزد 

قيل له: �شفاك اهلل�.

استخدام التورية

س: أحيانًا عندما تسألين والدتي أو 
تواجدي  مكان  عن  لي  قريبة  أو  أخيت 
تذهبني  أين  أو  تسافرين  متى  أو  اآلن، 
غدًا، أو هل تذهبني إىل السوق اليوم أو 
ما شابه ذلك من األسئلة اليت نواجهها 
إعطاء  يف  أرغب  أكن  مل  إذا  يوميًا، 
سبب  ألي  هلم،  الصحيحة  اإلجابة 
كان، وأجبت بالنفي أو باجملهولية، هل 

هذا خيالف الشرع؟
ج: إذا كان ذلك باستخدام التورية 

فال بأس.

بول األرنب

س: ما حكم بول األرنب إذا المس 
األرض أو املالبس؟ وهل يؤثر وجوده 
على صحة الصالة، وكذلك ما يسقط 

من شعرات فرو األرنب؟

اللحم  حرام  حيوان  كل  بول  ج: 
دم  )أي  سائلة  نفس  وذي  )كاألرنب( 
دافق عند الذبح( جنس، وال تصح منه 
مع  الصالة  تصح  ال  وكذلك  الصالة، 
أجزاء احليوان حرام اللحم، وتبطل لو 

كان عليه شيء منها حتى ولو شعرة.

التعامل برخص العمل

ال  العربية  البلدان  بعض  يف  س: 
من  إال  العمل  املواطن  غري  يستطيع 
أو  شركة  طريق  عن  القدوم  خالل 
مؤسسة جتارية يتم من خالهلا عقد عمل 
بني العامل ورب العمل، والسؤال هنا: 
هل بيع هذه الرخص وشراؤها جائز إذا 
أراد العامل العمل يف غري املؤسسة اليت 

جاء من أجلها؟

السؤال،  فرض  يف  ذلك  جائز  ج: 
املال  مقدار  يف  اإلنصاف  ينبغي  ولكن 

الذي يتم االتفاق عليه.
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برير بن خ�صري: يا �بن ر�صول 
�هلل لقد َمنَّ �هلل بك علينا، �أن 

ع فيك  نقاتل بني يديك، فُتقطاّ
�أع�صاوؤنا حتى يكون جدك يوم 
�لقيامة بني �أيدينا �صفيعًا لنا، فال 

�أفلح قوم �صيعو� �بن بنت نبيهم، 
وويل لهم، و�أف لهم يوم ينادون 

بالويل و�لثبور يف نار جهنم. 

بّينوا احلق!

�إ�صاء�ت من حما�صرة
ل�صماحة �ملرجع �لديني �ل�صيد �صادق �حل�صيني �ل�صري�زي

العالمة  املرحوم  ذكر 
كتاب  يف  البحار  يف   اجمللسي
 احلسني اإلمام  أن  الصالة 
 :بقوله  Qاهلل يدعو  كان 
من  أولياءك  وأعذ  �اللهم 
برحتك  وفتنهم  بي،  االفتتان 
لرحتك يف نعمتك تفتني االجتباء 
طريقيت  بسلوك  واالستخالص 
واتباع منهجي�. ما ذكرته آنفًا كان 
مقتطفًا من دعاء لإلمام احلسني، وجيدر 
باملؤمنني أن يقرؤوا هذا الدعاء كله، ويتأملوا 
معنى  أما  ومفاهيمه.  مضامينه  يف  ويتدبروا 
أولياءك  أخرج  إهلي  فهو:   اإلمام كالم 
من االمتحان بي ناجحني، وذلك بأن يسريوا 
على طريقيت، ويتبعوا منهجي وعملي. وإن 
يتعلموا  أن  اإلمام هو  املقصود من كالم 
منه تبيان احلق وعدم كتمانه، وليس فقط 
الطواغيت.  ضد  واجلهاد  الظاملني  مقارعة 
العلم،  ألهل  بالنسبة  األمور  أهم  من  وإن 
أم  مبلغني  أم  خطباء  أم  وعاظًا  أكانوا  سواء 
عملهم  بأن  جيداً  يعلموا  أن  هو  أساتذة، 
أو  كالكسبة  الناس  باقي  عمل  عن  خيتلف 
هو  العلم  أهل  فعمل  وغريهم،  املوظفني 
تعليم الناس الدين، فالناس يتعلمون األمور 
الدنيوية كاهلندسة مثاًل من أهلها،  والعلوم 
ويتعلمونه  يأخذونه  الناس  فإن  الدين  وأما 
تعليم  مصاديق  أبرز  ومن  العلم،  أهل  من 
الدين وأهمها تبيني احلق وترك كتمان احلق، 
وهذا األمر يضاعف مسؤولية العلماء وأهل 
العلم، ألنه إذا صلح العلماء صلح الناس، 

وإذا فسد العلماء فسد الناس وفسد دينهم.

قال رسول اهلل: �من سلك     *
طريقًا يطلب فيه علمًا سلك اهلل به طريقًا 
أجنحتها  لتضع  املالئكة  فإن  اجلنة،  إىل 
ليستغفر  وإنه  به،  رضا  العلم  لطالب 
يف  ومن  السماء  يف  من  العلم  لطالب 
األرض، حتى احلوت يف البحر، وفضل 
على  القمر  كفضل  العابد  على  العامل 
سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة 
تناسب  يكون  أن  فيجب  إذن  األنبياء�. 
بني املسؤولية واملقام بالنسبة ألهل العلم. 
للناس،  الدين  تعليم  مسؤوليته  فالعامل 
من  اهلدف  يتحقق  أن  بالضرورة  وليس 
الناس متدينني، فالكثري  عمله بأن يكون 
رسول  مع  عاشوا  الذين  األصحاب  من 
طاحلني.  رحيله  بعد  خرجوا   اهلل
إلقاء  العلم هي  العلماء وأهل  فمسؤولية 
سواء  الدين،  بتعليم  الناس  على  احلجة 
وذلك  يصلحوا،  مل  أم  الناس  صلح 
هلك  من  )ليهلك  الكرمية  لآلية  مصداقًا 
عن بينة وحييا من حي عن بينة(. ومن أبرز 
وعلى  الناس  على  احلجة  إلقاء  مصاديق 
كتمان  وعدم  احلق،  تبيني  ذلك:  رأس 
القضاة  قاضي  كان  يوسف  أبا  إن  احلق. 
رئيسًا  قاضيًا  أي  العباسيني  حكومة  يف 
أنه  عنه  التاريخ  وذكر  القضاة.  كل  على 
الفضيل  بن  "عن حممد  احلق:  يكتم  كان 
وبشر بن إمساعيل قال: قال لي حممد بن 
قال:  مثنى؟  ياابن  أسرك  أال  إمساعيل: 
دخل  قال:  إليه.  وقمت  بلى.  قلت: 
آنفًا،  ـ  يوسف  أبا  ويقصد  ـ  الفاسق  هذا 
أقبل  ثم   ،احلسن أبي  قبالة  فجلس 
يف  تقول  ما  احلسن  أبا  يا  له:  فقال  عليه 
له:  فقال  احململ؟  على  أيستظل  احملرم 
له:  فقال  اخلباء؟  يف  فيستظل  قال:  ال. 
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م�صلم بن عو�صجة: نحن نخلاّي 
عنك، وملا نعذر �إىل �هلل يف 

ك؟ �أما و�هلل ل �أفارقك  �أد�ء حقاّ
حتى �أطعن يف �صدورهم 

برحمي، و�أ�صربهم ب�صيفي، 
ما ثبت قائمه يف يدي، ولو 

مل يكن معي �صالح �أقاتلهم به 
لقذفتهم باحلجارة دونك، حتى 

�أموت معك.

املستهزئ  شبه  القول  عليه  فأعاد  نعم. 
يضحك، فقال: ياأبا احلسن فما فرق بني 
هذا وهذا؟ فقال: ياأبا يوسف إن الدين 
تلعبون  أنتم  كقياسكم،  بقياس  ليس 
رسول  صنع  كما  صنعنا  إنا  بالدين، 
 . اهلل  رسول  قال  كما  وقلنا   ،اهلل
فال  راحلته  يركب   اهلل رسول  كان 
فيسرت  الشمس  وتؤذيه  عليها،  يستظل 
وجهه  سرت  ورمبا  ببعض  بعضه  جسده 
ويفء  باخلباء  استظل  نزل  وإذا  بيده، 
البيت ويفء اجلدار". مل يكن من أخالق 
بكالم  أو  حبدة  يردوا  أن   البيت أهل 
املواقف  إال يف بعض  غليظ على اخلصم 
موقف  ومنها  ذلك،  تتطلب  كانت  اليت 
فأبو  أبي يوسف،  الكاظم مع  اإلمام 
يوسف مل يكن إنسانًا كسائر الناس، بل 
الناس  وكان  بالدين،  علم  كان صاحب 
منه،  دينهم  يأخذون  العباسيني  وبأمر 
أنتم   :الكاظم اإلمام  له  قال  ولذلك 
تلعبون بالدين. وذلك ليبني له ولغريه 
مدى خطورة اللعب بالدين من قبل أهل 
ـ ال  وفرعون  كشداد  ـ  احلكام  إن  العلم. 
وهكذا  بالدين،  اللعب  على  يقدرون 
من  وغريهم  مثاًل  للتجار  بالنسبة  األمر 
والعامل،  الدين  رجل  أما  الناس،  سائر 
فإنه يستطيع أن يلعب بالدين، وأن يكتم 

احلق أو يبينه. 
واملؤمنات  املؤمنني  من  الكثري     *
املقدسة  احلسينية  القضية  سبيل  يف  قتلوا 
زمن  يف  وخصوصًا  التاريخ،  مر  على 
العباس، فلمدة قرن كان  أمية وبين  بين 
ومصادرة  والسجن  والتعذيب  القتل 
يشرتك  من  كل  مصري  واألمالك  األموال 
يذهب  من  أو   احلسني اإلمام  بعزاء 

ولده  يسمي  كان  من  زيارته، وحتى  إىل 
والقتل.  للسجن  يتعّرض  كان  حسينًا، 
ومع كل هذه املظامل اليت تعرض هلا زوار 
 ،البيت أهل  اإلمام احلسني وحمبو 
الناس  اليت يقول عنها بعض السذج من 
بأنها إلقاء النفس يف التهلكة، وأن القرآن 
ينهى عن ذلك، مع كل ذلك مل ينه األئمة 
وحمبيهم  وأتباعهم  شيعتهم   األطهار
زيارة  أو عن  احلسينية  القضية  إحياء  عن 
 بل كان أهل البيت ،اإلمام احلسني
اهللQ يف  يدعون  وكانوا  ذلك،  يقرون 
صلواتهم وسجودهم بأن مين بالرحة 
على  العظيم  وباألجر  اجلميل  وباجلزاء 
وعلى   الشهداء سيد  اإلمام  زائري 
املقدسة.  احلسينية  القضية  حييون  الذين 
ومن ذلك كله، فإن مسؤولية أهل العلم، 
أن  وصفر،  حمرم  شهري  يف  وخصوصًا 
تبيني  يف   احلسني اإلمام  بنهج  يلتزموا 
حسب  كل  احلق،  كتمان  وترك  احلق، 
من  حيذروا  أن  وعليهم  وطاقاته،  قدرته 
اللعب بالدين، وهذا األمر بأيديهم. ويف 
شهر حمرم وشهر صفر على أهل العلم أن 
يتوسلوا إىل اهللQ ويطلبوا منه التوفيق يف 
كتمانه،  وترك  احلق،  تبيني  على  العمل 
ومن   احلسني اإلمام  من  يطلبوا  وأن 
رعايتهما  تشملهم  أن   املهدي اإلمام 
بأن يوفقوا للعمل على تبيني احلق وعدم 
الغفاري  ذر  كأبي  يكونوا  وأن  كتمانه، 
الذي بنّي احلق، ومل يكتمه، فكلفه ذلك 
أن نفي ومات من اجلوع، حيث مل يكن 

عنده حتى قرص واحد من اخلبز.
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�صعد بن عبد �هلل �حلنفي: و�هلل ل 
نخلاّيك حتى يعلم �هلل �أناّا قد حفظنا 

غيبة ر�صول �هلل و�آله فيك. 
و�هلل لو علمت �أين �أقتل ثم �أحيا 

ًا ثم �أذرى، يفعل ذلك  ثم �أُحرق حياّ
بي �صبعني مرة، ما فارقتك حتى 

�ألقى حمامي دونك، فكيف ل �أفعل 
ذلك، و�إمنا هي قتلة و�حدة، ثم هي 

�لكر�مة �لتي ل �نق�صاء لها �أبدً�. 

 اإلمام زين العابدين
قراءة للحاضر

زين  علي  اإلمام  عصر  يف  اجملتمع  كان 
حضارية  أزمة  ات  تداعي يعاين   ،عابدين ال
ة  اسي ة والسي ة والفكري ي ة يف اجلوانب اإلميان ي عات
على  وكان  واالقتصادية،  ة  واالجتماعي
ة تغيري وإصالح  يجي اإلمام الشروع باسرتات
أفق يشمل احلاضر ويستشرف املستقبل، ومن  ب
األفكار  مواجهة  ة،  يجي االسرتات هذه  ويات  أول
العدل  قيم  ل والطاردة  ناس،  ال إميان  ب العاصفة 
وكان  اعه.  وطب اجملتمع  وعي  من  لة  والفضي
ر من حمور واجتاه، فإضافة  عمله على أكث
ة  ة وفقهي ه من دروس فكري إىل ما كان جيود ب
فة السّجادية خارطة  ة، رمست الصحي ي وأخالق
يم اجملتمع املشوهة، فضاًل عن  تقومي ق طريق ل
ه  ه وتوجي ته وأصحاب ي إعداده اخلواص من أهل ب
د  ي ب ع ه ال تغيري واإلصالح، وشرائ جهودهم حنو ال

ة مث عتقهم بعد ذلك. ي ة إسالم ي رب تهم ت ي رب وت

قبل عاشوراء
ة  اسي السي السلطة  تعاونت  آنذاك، 
"جمتمع  اعة  صن على  ة  ي ن دي ال واملؤسسة 
اإلرهاب  اسة  سي معاوية  بع  ات فلقد  القطيع"، 
يسوا معه.  قتل والتجويع مع مجيع الذين ل وال
بن  ان  ي سف وهو  جيشه  قادة  ألحد  قال  فقد 
يف  غامدي: �إين باعثك يف جيش كث عوف ال
الزم يل جانب الفرات حىت  ذي أداة وجالدة، ف
داً فأغر  متر هبيت فتقطعها، فإن وجدت هبا جن
ار،  ب األن على  تغري  حىت  فامض  وإال  يهم،  عل
يف  توغل  حىت  فامض  داً،  جن هبا  جتد  مل  فإن 
الكوفة،  تقرب  أن  واتق  إيّل.  بل  أق مث  املدائن، 
ار، وأهل  ب واعلم أنك إن أغرت على أهل األن
املدائن، فكأنك أغرت على الكوفة، إن هذه 
ترعب  العراق،  أهل  على  ان  ي سف ا  ي غارات  ال
منهم،  هوى  ا  ن ي ف ه  ل من  كل  وتفرح  قلوهبم، 
اقتل من  ر، ف ا كل من خاف الدوائ ن ي وتدعو إل
يس هو على مثل رأيك، وأخرب  ل ته ممن  ي ق ل
ه من القرى، واحرب األموال،  كل ما مررت ب
أوجع  وهو  قتل  ال ب ه  ي شب األموال  حرب  فإن 

لقلب�.  ل
بعد  اسة  السي هبذه  معاوية  استمر  وقد 
 ،طالب أيب  بن  علي  املؤمنني  أمري  شهادة 
فاً ومشوالً. جاء  ر عن لكنها أخذت شكاًل أكث
بالغة البن أيب احلديد املعتزيل:  يف شرح هنج ال
بدء  ه  عمال إىل  واحدة  نسخة  ة  معاوي كتب 
يها: �أن برئت الذمة ممن  عام اجلماعة، يقول ف
ته�.  ي ب وأهل  راب  ت أيب  فضل  من  اً  ئ شي روى 
ة،  اد بن مسي ة على الكوفة زي واستعمل معاوي
ه  ي إل علي، وضم  عة  شي من  هبا  من  رة  لكث
عة، وهو هبم عارف،  بع الشي ت ت بصرة، وكان ي ال
قتلهم حتت  ـ ف  ،ّي عل ام  أي منهم  كان  ألنه 
األيدي  وقطع  وأخافهم،  ومدر،  حجر  كل 
بهم على جذوع  عيون، وصل واألرجل، ومسل ال
بق  النخل، وطردهم وشّردهم عن العراق، فلم ي
ه  عمال إىل  ة  معاوي وكتب  منهم،  معروف  هبا 
عة  يف مجيع اآلفاق: �أن ال جييزوا ألحد من شي

ته شهادة�. ي علي وأهل ب
ة فقد افتتحت  ة األموي ي ن دي أما املؤسسة ال
أنَّ  يعين  الذي  )اجلرب(  برتويج مذهب  عهدها 
حسنها  أفعال،  من  ه  ي أت ي ما  ي ف ربرْ  جمجُ اإلنسان 
يزيد  ة  ي ول ت بررت  هذه  اجلرب  قافة  ث بيحها.  وق
ة العهد، حيث قال فقهاؤهم:  بن معاوية والي
اد اخلرية  ب ع ل يس ل �إن أمر يزيد قضاء وقدر، ول
من أمرهم�. وسار اخللفاء األمويون، من بعد 
قاعدة  اجلرب  ة  أيديولوجي اختاذ  على  ذلك، 
د  عب بن  يزيد  أحضر  فقد  حلكمهم،  ة  شرعي
يس على  ه أن ل امللك سبعني شيخاً يشهدون ل
فة من حساب وال عقاب، ألنه جمبور على  ي اخلل
تويل اخلالفة من جهة، ومن مث فهو جمبور على 
جهة  من  لها  ي سب يف  أعمال  من  قرتفه  سي ما 
أخرى!. وكان هدف األمويني من وراء إشاعة 
تهم عما  ي تنصل من مسؤول ـ)اجلرب(، ال القول ب
إحراق  ومنها  ائح،  ب وق م  جرائ من  ارتكبوه 
 ،ة الرسول األعظم ن احة مدي ب ة، واست الكعب
على  القسري  وتسلطهم  اخلالفة،  زاعهم  ت وان
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عبا�ض بن �أبي �صبيب �ل�صاكري: 
يا �أبا عبد �هلل، �أما و�هلل ما �أم�صى 
على ظهر �لأر�ض قريب ول بعيد 
�أعز علياّ ول �أحب �إيلاّ منك، ولو 
قدرت على �أن �أدفع عنك �ل�صيم 
و�لقتل ب�صيء �أعزاّ علياّ من نف�صي 

ودمي لفعلته، �ل�صالم عليك يا �أبا 
عبد �هلل، �أ�صهد �أين على هديك 

وهدي �أبيك.

تعذيب  أبشع طرق ال ناس ب ال لهم ب نكي األمة، وت
قتل. وال

بعد عاشوراء
جانب  هناك  كان  آنذاك،  اجملتمع  يف 
غاية  يف  جانب  وهو  ام،  األي ه  أفسدت قد  آخر 
عة، وقد  اخلطورة، أال وهو احنراف بعض الشي
برز هذا االحنراف بشكل واضح يف عاشوراء، 
يف  سقط  �لقد   :الشريازي املرجع  يقول 
حىت  كثريون،  يها  ف ويسقط  عاشوراء  حادثة 
 ،بيت ال أهل  اع  ب أت من  يجُعدون  وا  كان ممن 
هم  عاشوراء  قصة  يف  سقطت  طائفة  وأول 
د  سي مع  وا  دخل شخص،  ألف  من  ر  أكث
يصلون  ممن  وا  وكان كربالء،  إىل   الشهداء
عن  ونه  ويسأل يديه،  لون  ّب ق وي اإلمام،  خلف 
قامة يف  است على  وا  فكان ة،  الشرعي لهم  مسائ
لة عاشوراء،  ي قاد باإلمام احلسني إىل ل االعت
لة خبذالهنم اإلمام  ي ل إال أهنم سقطوا يف تلك ال
عاذوا من  فّرقهم عنه، ألهنم مل ي احلسني وت
ه  حول من  نفرطون  ي فأخذوا  تان،  ت االف هذا 

مجاعات مجاعات�.
بعد شهادة اإلمام احلسني كان اإلمام 
رفقة  ب اإلسالم  ة  راي حامل   عابدين ال زين 
ه  خطب خالل  من   ،زينب دة  السي ه  عمت
لفة، خصوصاً  الشريفة يف املدن واألماكن املخت
ة, قد ضمن استمرار  يف جملس يزيد بن معاوي
نهضة املقدسة، ومتكن من فضح يزيد،  تلك ال
وأيضاً  والدرهم،  الدم  فقهاء  زيف  وكشف 
بيت. يقول اإلمام  بات ظالمة أهل ال من إث
 عابدين ال زين  اإلمام  ه  »وّج  :الشريازي
ناس إىل اهلدف السامي الذي قام من  أنظار ال
نفسه  ب احلسني، وضّحى  اإلمام  أبوه  ه  أجل
له،  ي ه الكرام يف سب ته وأصحاب ي وأوالده وأهل ب
يس لإلنسان إال أن  اء اإلسالم، وأن ل وهو إحي
يعيش حراً كما خلقه اهلل، دون أن يستسلم 
اجلور،  أنظمة  بطش  ل خينع  أو  ة  الطاغي لقهر 
يد حاكم ظامل  وأن ال يكون مصري الشعوب ب

بد«. مست
الكوفة  قدمت  بشري:  بن  حذام  يقول 
احلسني  بن  ّي  عل جميء  عند  هـ(   61( سنة 
وقد  النسوة  ومعه  الكوفة،  إىل  كربالء  من 
لنظر  ل ناس  ال خرج  وقد  اجلنود،  هبم  أحاطت 
وا على مجال بغري وطاء، فجعلت  يهم، وكان إل
ورأيت  ندبن،  وي يبكني  الكوفة  أهل  نساء 
عنقه  ويف  ة،  عّل ال ه  أهنكت قد  احلسني  بن  ّي  عل
يقول  وهو  عنقه،  إىل  ة  ول مغل ويده  اجلامعة 
وينوحون  يبكون  هؤالء  �إن  بصوت ضعيف: 
اجلماهري  وأحاطت  ا؟«.  ن ل ت ق فمن  ا،  ن أجل من 
»أيها   :فقال  عابدين ال زين  باإلمام 
م  ت ب ناس، ناشدتكم اهلل هل تعلمون أنكم كت ال
أنفسكم  تموه من  إىل أيب وخدعتموه، وأعطي
اً  ّب ت ف لتموه؟!  ات وق عة،  ي ب وال يق  واملواث العهود 
أية عني  رأيكم، ب ّدمتم ألنفسكم وسوأة ل ملا ق
م  ت ل ت ق لكم:  يقول  إذ  اهلل  رسول  إىل  تنظرون 
أجُميت�.  من  فلستم  حرميت،  تهكتم  وان عرتيت، 
اإلمام  رد  طاعتهم،  لإلمام  وا  ن أعل أن  وبعد 
َغدرة  ائالً: �هيهات، هيهات، أيها ال يهم ق عل
نكم وبني شهوات أنفسكم�.  ي املكرة، حيل ب
وخطاب اإلمام هذا يؤكد أن بعض الذين 
عته،  شي من  وا  كان  احلسني اإلمام  وا  ل ات ق
 بيت ّدعون احلب ألهل ال وا ي وهؤالء وإن كان
ضوابط  أن  إال  حيبوهنم،  وا  كان فعاًل  هم  أو 
تماء مل تقبل هبم، فجعلتهم  انون احلب واالن ق
من املطرودين، وما أوصل هؤالء املطرودين إىل 
للشهوات،  اعهم  ب ات هو  ة  ئ سي ال ة  ب عاق ال هذه 
ا  ن عت يس من شي يقول اإلمام الصادق)(: �ل
ا،  ارن وآث ا  ن أعمال يف  ا  فن وخال بلسانه  قال  ن  َم
بع  ه، واّت ب ل ه وق ا بلسان ا َمن وافقن ن ت ع ولكن شي
ا�.  ن ت ع شي أجُولئك  ا،  ن أعمال ب وعمل  ا  ارن آث
استحسن،  ما  ّدم  ق من  ا  ن عت �شي  :وقال
وسارع  اجلميل،  وأظهر  استقبح،  ما  وأمسك 
ا  يل، فذاك مّن ة إىل رمحة اجلل يل، رغب باألمر اجلل

ا�. ثما كّن ا حي ا ومعن ن ي وإل
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نهوض حضاري
حـــركـــة عــــاشــــوراء هنــضــة حــضــاريــة شــامــلــة، 
تــســتــهــدف خـــالص اإلنـــســـان وحتــقــيــق كــرامــتــه، 
وتــــوفــــري حـــريـــتـــه الـــكـــامـــلـــة، وســـــيـــــادة الـــعـــدالـــة، 
اإلنسان  استعباد  واستبعاد  السالم،  واستتباب 
»إن   :الشريازي اإلمـــــام  يــقــول  لــإلنــســان. 
بــاإلخــالص  اإلمـــام احلسني التصافها  ثـــورة 
متأججة،  بقيت  السامية،  اإلنسانية  للمبادئ 
القلوب  تتناقلها  وستبقى هكذا طوال السنني، 
واأللسن، وجيدد ذكراها الناس يف كل عام، دون 
أن ميّلوا أو يفرتوا عن ذلك أبداً، ألهنا كانت هلل، 
ويف سبيِل اهلل، والــشــيء الــذي يبذل يف سبيل 

اهلل، حيييه اهللQ وينميه«. 
إضافة إىل األهداف العظيمة اليت انطلقت 
الشهداء، كــانــت  أجــلــهــا هنــضــة ســيــد  مـــن 
أن  فيها عظيمة، كما  الــيت قدمت  التضحيات 
والدموية،  الوحشية  بأقسى صور  اجلرمية كانت 
حــيــث جــســد آخـــر ابـــن بــنــت نـــي وهـــو ملقى 
على صحراء الهبة مضرٌَّج بالدماء. قال اإلمام 
وسبعون  نــّيــف  بــاحلــســني  »وجـــد   :الصادق
فيما  بالسيف«.  ضربة  وسبعون  ونّيف  طعنة، 
كانت السيدة زينب تعيش املأساة املروعة، 
وتودع الشهيد بعد الشهيد. لذلك فإن ألحزان 
عــاشــوراء قــوة جــذب البــد وأن يقف اإلنــســان 
عندها، كما أن هلا قوة دفع غالباً ما حتفز املؤمن 
 إىل التعبري العملي عن حبه لسيد الشهداء
بالكلمة الطيبة والعمل الصاحل، واالرتقاء بوعيه 
وتقواه، وتشذيب خلقه وسلوكه، وزيــادة علمه 
ونظم أمور دنياه وآخرته، والقيام بأعمال تنفع 
االستفادة من ذكرى  يقول: »يلزم  الناس. 
عاشوراء لرتكيز اإلميان والفضيلة والتقوى واملثل 
األخالقية الرفيعة يف املسلمني، وتوسعة دائرهتا«.

مناء ديين
من سنن التاريخ أن متر األمم واحلضارات 
حباالت من الضعف أو االنكفاء، وإن أخطر ما 
تصاب به األمة هو الضعف الديين، حيث إن 
للعامل الديين قوة هائلة يف صناعة اجملتمع، سلباً 

أو إجياباً، وإن إرجاع الناس إىل الدين عمل كبري 
يقول  ثقايف سليم.  أســاس  بناء  إىل  أواًل  حيتاج 
املباركني )حمّرم  اإلمــام الشريازي: »إن الشهرين 
للدعوة لإلسالم،  األوقـــات  أفضل  وصفر( من 
احلــق وقيمه،  مــبــادىء  التشيع، ونشر  ومذهب 
هذا  بالعزاء  القائمني  للمسلمني  إذا كــان  فيما 
اهلــدف«. ويقول: »على سبيل االفــرتاض، 
تجُعقد يف شهري  مليون جملس حسيين،  أن  لــو 
حمــــرم وصـــفـــر يف كـــل الـــبـــالد اإلســـالمـــيـــة وغــري 
اإلسالمية، وتكفلت اهليئة اإلدارية لكل جملس 
بطبع كتاب تثقيفي أخالقي أو عقائدي أو ما 
أشبه، وتوزيعه جماناً، وإذا فرضنا أن كل مؤسسة 
عــزمــت على أن تــوجــد امـــتـــداداً هلــا يف املناطق 
أو  أو مسجداً  بــأن تؤسس حسينية  األخـــرى، 
تعقد جملساً حسينياً، فمعىن ذلك إسهام هذه 
الناس وإرشــادهــم وهدايتهم،  اجملالس يف توعية 
وختــفــيــف آالمــهــم ومــعــانــاهتــم«. وألن اإلســـالم 
ميتاز عن سائر األديــان واملبادئ واألفكار بأنه 
بأحكامه  يشمل  فهو  للحياة،  جمموعة كاملة 
 اإلهلــيــة أمــــور الــدنــيــا واآلخــــــرة، لــذلــك دعا
إىل اســتــثــمــار شــهــري )حمـــرم وصــفــر( يف إحــيــاء 
كل ما دعا إليه اإلسالم مبا يف ذلك ما يتعلق 
بالدنيا، يقول: »من الضروري أن جيعل هذا 
أحكام  ونشر  والتبليغ  لإلرشاد  منطلقاً  املوسم 
اهلل وتعاليم الرسول الداعية إىل احلياة الطيبة 
عرب تطبيق الشورى وإطالق احلريات اإلسالمية 
واألمـــة الــواحــدة واألخــــّوة اإلســالمــيــة والــســالم، 
وعرب تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر«.

جمتمع صاحل
يف إطار االستثمار األمثل جملالس عزاء سيد 
الشهداء يف )حمــّرم وصفر( يف تناول قضايا 
اإلنسان واجملتمع والتعامل اجلــاد مع األزمــات، 
لذلك فإن من الواجب أن هتتم املؤسسات الدينية 
بالشباب  العزائية  واملــواكــب  احلسينية  واجملــالــس 
والــنــســاء والــعــجــزة واألطــفــال. يقول: »من 
خالل شعائر سيد الشهداء ينبغي االهتمام 
بكافة فئات اجملتمع العمرية، أما األطفال فإن 

خري �لأ�صحاب و�أوفى
�أم وهب )�أول �صهيدة مع 

�لإمام(: قم يا بني فان�صر 
�بن بنت ر�صول �هلل. يا بني 

قاتل بني يدي �بن بنت ر�صول 
�هلل، فيكون غدً� يف �لقيامة �صفيعًا 

لك بني يدي �هلل.

عاشوراء .. قيم وعطاء
)منهج إيمان وعمل(
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للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين: �ص ـ ب 1921 املنامة ـ البحرين
 هاتف 17230236   فاك�ص17254690

احلادية والعشرون/ حمرم احلرام/1434هـ

الشعوب اليت تبحث عن سعادهتا، ال بد هلا أن 
هتتم جبيلها املستقبلي، أما الشباب فهم عماد 
عن  احنــرافــهــم  توجب  عنهم  والغفلة  املستقبل، 
ووقوعهم  الصحيحة،  واألفــكــار  السليم  املنهج 
يف شبكات الفساد واإلفساد، فتتحول الطاقات 
النساء  أمــا  للهدم.  مــعــاول  إىل  اخلـــرية  الشبابية 
فلكوهنّن عاطفيات، فإهنن معّرضات لالستغالل 
من قبل املفسدين يف األمور احملّرمة. أما العجزة: 
مِسَــةجُ  العجزة وشــأهنــم  بالرمحة، وتــرك  فإهنم أوىل 

اجملتمع املتخّلف«.

إصالح سياسي
تــنــظــيــم  هتـــــدف إىل  الـــــيت  الـــســـيـــاســـة -  إن 
 Qأمـــور دنــيــا الــنــاس الـــذي هــو مــضــمــون قوله
يف وصف الرسول األعظم: »ويضع عنهم 
إصرهم واألغــالل الــيت كانت عليهم« -  هي 
مــن صميم اإلســـالم، ومــن أســس الــديــن، وقد 
أشار اإلمام الشريازي إىل أنه ميكن أن يستفاد 
ـــطـــف يف حــــل املــشــاكــل  مــــن ذكــــــرى واقــــعــــة ال
الــســيــاســيــة الـــيت تــعــاين منها األمــــة، وأبــــرز هــذه 
املشاكل، أواًل: مشكلة االستبداد يف دول العامل 
الثالث، فإن اإلمام احلسني جاهد للقضاء 
على االستبداد، أليس هو القائل: »إمنا خرجت 
لطلب اإلصـــالح يف أمــة جــدي، أريــد أن آمر 
مشكلة  ثانياً:  املنكر«.  عن  وأهنــى  باملعروف، 
احلـــروب يف الــبــالد اإلســالمــيــة، فــإن 80% من 
صـــراعـــات الــعــامل مــســرحــهــا الــــدول اإلســالمــيــة. 
 :ثالثاً: مشاكل اجلوع والفقر واملرض. يقول
»يتم حل املشاكل - إىل حد ما - عرب قيام 
بـــأداء دورهـــم، وقــيــام اهليئات اإلداريـــة  اخلطباء 
للمساجد واحلسينيات بتوزيع الكتب التثقيفية، 

وقيام وسائل اإلعالم بدورها احلقيقي«. 

تنمية اجتماعية
يدعو اإلمام الشريازي إىل توسيع دائرة 
االســتــفــادة مــن حمــــّرم ومــعــنــويــاتــه اهلــائــلــة خلدمة 
اجملالس  استثمرت  أنــه »إذا  مــؤكــداً  اإلنــســانــيــة. 
ـــنـــاس، لقضيت  احلــســيــنــيــة يف قــضــاء حـــوائـــج ال

ماليني احلاجات يف كل عام، وهذا يتوقف على 
مشاركة ثالث جهات: 

1- اخلطيب: بتوجيه الناس وإرشادهم إىل 
فقد  اخلــري،  وأعمال  االجتماعي  التكافل  أمهية 
ورد: »من قضى ألخيه املؤمن حاجًة، قضي له 
يوم القيامة سبعني حاجة أيسرها دخول اجلنة«. 
وقــال اإلمــام احلسني: »واعلموا أن حوائج 
الناس إليكم من نَِعِم اهلل عليكم، فال متّلوا النعم 

فتحور نقمًا«. 
2- هــيــئــة أمــيــنــة تــتــشــكــل يف كـــل مسجد 
وحسينية، وتنبثق من كل جملس حسيين، جلمع 
ــلّــم  الــتــربعــات، وقــضــاء حــوائــج الــنــاس، وفـــق سجُ

األولويات. 
ــتــجــار مـــن خــالل  3- الـــنـــاس اخلـــرييـــون وال
مسامهتهم يف التربع والتمويل، فقد قال اإلمام 
احلسني يف احلــث على الــتــربع واإلنــفــاق يف 
ســبــيــل اهلل: »مـــالـــك إن يــكــن لــــك، كــنــت له 
لغريك،  ذخـــرية  فيكن  بــعــدك،  تبقه  فــال  منفقاً، 
وتـــكـــون أنـــت املــطــالــب بـــه، املـــأخـــوذ حبــســابــه، 
واعلم أنك ال تبقى له، وال يبقى عليك، فكله 

قبل أن يأكلك«. 
كما أن من الضروري على اخلطباء واملبّلغني 
حتــريــض الــنــاس على الــوصــيــة بـــ)الــثــلــث( لألمور 
اخلريية واملؤسسات اإلسالمية، ثقافية كانت أو 
صحية أو مهنية أو غريها(. ويف سياق حسن 
التصرف والتدبري بالنسبة للتربعات اليت يقدمها 
املــؤمــنــون واملــؤمــنــات، يقول: »مـــن األمـــور 
املهمة اليت جيب مالحظتها يف صرف التربّعات 
واملــهــّم( و)احلسن واألحسن(،  )األهــّم  قانون: 
فــمــثــاًل مجــع الــتــربعــات لــلــفــقــراء واحملــتــاجــني، قد 
يجُعطى بصورة نقدية آنية، وقد يجُعطى مناؤه بعد 
أن يوضع رأس املال يف املضاربة أو يشرتى برأس 
املــال األمــالك لالنتفاع من إجيارها أو يستأجر 
للفقراء منازل ليسكنوا فيها أو يشرتى هلم دور 
تــوقــف لسكناهم مــادامــوا فــقــراء. وال شــك أن 
الثاين بأقسامه - إن أمكن - أفضل من األول، 
ويف املثل: اعط إلنسان مثن مسكة تشبعه يوماً، 

وأعطه شبكة صيد تشبعه عمراً«.

خري �لأ�صحاب و�أوفى
جماعة من �أ�صحابه: و�هلل ل 
نفارقك، ولكن �أنف�صنا لك �لفد�ء، 

نقيك بنحورنا وجباهنا و�أيدينا، 
فاإذ� نحن قتلنا كنا وفينا، وق�صينا 

ما علينا.



معركة  رمست  نتائجها،  من  جانب  يف 
عموم  حفزت  جديدة  واقعية  الدامية  كربالء 
التسلطي،  أمية  بين  حكم  على  للثورة  األمة 
 ،الشهداء سيد  اإلمام  استشهد  إن  فما 
حتى اضطربت أطراف البالد، وأخذت الثورات 
الطغيان األموي، وإن كانت دوافع  تتواىل ضد 
يف  البداية  وكانت  متباينة،  وأهدافها  الثورات 
املدينة،  ثورة  ثم  االستشهادية،  التوابني  حركة 
سنة  ويف  الثقفي،  املختار  انتفاضة  وبعدها 
زين  علي  اإلمام  بن  زيد  حركة  كانت  121هـ 
العابدين. وهذه احلركات الثائرة، وإن انتهت 
العوامل  من  كانت  لكن  مفجعة،  بنهايات 
اإلمام  يقول  األموية.  الدولة  النهيار  الرئيسة 
 احلسني اإلمام  استشهاد  �إن   :الشريازي
ألفت األنظار إىل مواطن احنراف الدولة األموية 
عن اإلسالم، وأّسس لألجيال اآلتية خري مرقب 
يرصدون به االحنرافات، ال فقط االحنرافات اليت 
اليت  االحنرافات  بل  اإلسالم،  باسم  ميارسونها 

تقع يف اإلطار اإلنساني العام أيضاً�.

أمية،  بين  حكم  لسقوط  آخر  جانب  هناك 
أهميته  رغم  عليه  الضوء  يسلط  ما  وقليل 
واالعتبار،  للتأمل  وكعربة  تارخيية،  كحقيقة 
اجلانب  وهذا  السياسي،  النظام  فساد  وهو  أال 
لوحده كفيل بإسقاط أي دولة مهما بلغ شأنها 
قوة وسطوة. يذكر املسعودي يف مروج الذهب: 
أمية وكبارهم، عقيب  ُسئل بعض شيوخ بين 
كان  ما  العباس:  بين  إىل  عنهم  امللك  زوال 
سبب زوال ملككم ودولتكم؟ قال: �إنا شـُغلنا 
�فظلمنا  يلزمنا�..  كان  ما  تفقد  عن  مبلذاتنا 
منا�.  الراحة  إنصافنا ومتّنوا  فيئسوا من  رعيتنا، 
واألقوام  )الدول  خراجنا  أهل  �ظلمنا  وثم 
ضياعنا،  وخربت  عنا،  فتخّلوا  اخلاضعة( 
وخلْت بيوت أموالنا فساداً�. ثم �وثقنا بوزرائنا 
منافعنا،  على  )مصاحلهم(  مرافقهم  فآثروا 
عنا�.  عـِلمها  وأخفوا  دوننا  أموراً  وامضوا 
لنا،  طاعتهم  فزالت  جندنا  عطاء  �تأخر  ثم 
واستماهلم أعادينا فتظاهروا معهم على حربنا� 
ملا جيري  عنا )جهلهم  األخبار  استتار  �كان  ثم 

بني الناس( من أوكد أسباب زوال 
ملكنا�.

نقاًل  األنوار(  )حبار  كتاب  ويف 
عن أمالي الشيخ املفيد جاء 
عبدامللك  األموي  اخلليفة  أن 
يوماً،  مكة  يف  خطب  مروان  بن 
البالد  عّمت  قد  املظامل  وكانت 
بتقوى  وأمرهم  الناس  �فوعظ 

وقال:  احلضور،  من  رجل  اليه  فقام  اهلل...� 
�مهاًل مهالً، إنكم تأمرون وال تأمترون، وتنهـَون 
أم  أنفسكم  بسريتكم يف  أفنقتدي  تنتهون،  وال 
نطيع أمركم يف ألسنتكم؟�. وأضاف: �فإن قلتم 
اقتدوا بسريتنا، فأين، وكيف، وما احلجة، وما 
النصري من اهلل يف االقتداء بسرية الظلمة الذين 
خواًل  اهلل  عباد  وجعلوا  دوالً،  اهلل  أموال  أكلوا 
واقبلوا  أمرنا،  أطيعوا  قلتم  وإن  )معوزين(؟! 
يغّش  من  غريه  ينصح  فكيف  نصيحتنا، 
تثبت  مل  ملن  الطاعة  جتب  كيف  أم  نفسه؟! 
حيث  من  احلكمة  خذوا  قلتم  وإن  عدالته؟! 
مسعتموها،  ممن  العظة  واقبلوا  وجدمتوها، 
يف  وحكـّمناكم  أمورنا،  أزّمة  قلدناكم  فعالم 
علمتم  �أما  مذّكراً:  قال  ثم  وأموالنا؟�.  دمائنا 
العظات، وأعَرف  بفنون  أبصر  فينا من هو  أن 
كالمه،  الرجل  وختم  منكم؟�.  اللغات  بوجوه 
كما أفاد الشيخ املفيد، قائالً: �فتحلحلوا عنها 
وإال  منكم(  أفضل  هم  )ملن  هلم  احلكم(  )عن 
يتدبر  )اهربوا( وخلوا سبيلها،  فاطلقوا عقاهلا 
ونقلتموهم  البالد،  يف  شّردمتوهم  الذين  إليها 
أمورنا،  أزمة  قلدناكم  ما  فواهلل  واد،  كل  يف 
لتسريوا  وأدياننا  وأموالنا  أبداننا  يف  وحكمناكم 

فيها بسرية اجلبارين�.

لقصص  عرضه  خالل  الكريم  القرآن  بنّي 
بقصصهم,  االعتبار  إىل  احلاجة  السابقة,  األمم 
تقلبات  إليه  آلت  مبا  والفكر,  العقل  وإعمال 
يف  االحندار,  أو  الصعود  أيف  سواء  أمورهم، 
التدهور.  أو  الرقي  يف  التداعي,  أو  التطور 
ثنايا  يف  يبني  الشأن  بهذا  القرآني  النص  وإن 
 Qاهلل سنن  عليها,  تعقيبًا  أو  القصص  تلك 

احلياة,  هذه  يف  املتحكمة  ونواميسه  خلقه,  يف 
واالعتبار  بالعقل  اإلنسان  ليدرك  واملوّجهة هلا, 
ولذا  احلضارات.  وانهيار  الدول  أسباب سقوط 
يدفع  التارخيية,  مبعطياته  الكريم  القرآن  فإن 
الشريفة:  اآلية  من  املستمد  املنهج  خالل  من 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  زبوئ  
ېئرب.  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  
اليت  األهداف  صوب  اإلنسان  يتحّرك  أن  إىل 
الوقت ذاته, فرداً  رمسها له اإلسالم, ويبعده يف 
أودت  اليت  واملنعرجات  املزالق  عن  مجاعة,  أو 
يقول  واألمم.  والشعوب  اجلماعات  مبصائر 
)أرنولد توينيب(: "إن الذين يقرؤون التاريخ، وال 
باحلياة،  فقدوا اإلحساس  أناس  منه،  يتعلمون 
وإنهم اختاروا املوت هربًا من حماسبة النفس أو 

صحوة الضمري واحلس�.

آخذ  وقائع  سلسلة  هو  البشري  التاريخ  إن 
وإن  املآل,  يف  تنفك  ال  بعض,  بعنان  بعضها 
جتاوزها  عن  والعاجز  األشكال,  يف  تباينت 
بل  الصفر,  من  بدأ  قد  وكأنه  فيكون  متجاهل, 
من سالب الفعل, فيما احلكمة توجب أن يشرع 
البشرية  جتارب  فإن  اآلخرون,  انتهى  حيث  من 
ملك مشاع, أفلح من استفاد منها. يشري اإلمام 
"تفيد يف  املعرفة  مثل هذه  أن  إىل   الشريازي
واألخذ  السقوط,  إىل  الداعية  األسباب  جتّنب 
حديثه  لدى   ويقول النجاح".  بأسباب 
�حكام  إن  أمية:  بين  تاريخ  قراءة  ضرورة  عن 
املسلمني  ال  العامل  تأخر  سبب  هم  أمية  بين 
وإمنا  ينفع،  وال  مضى  حديث  وهذا  فحسب، 

النافع منه اليوم االعتبار به�.

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
www.ajowbeh.com   :على العنوان التايل

اإ�شدار: م�ؤ�ش�شة الإمام ال�شريازي العاملية
اإعداد : جلنة ال�شفتاء يف مكتب الإمام ال�شريازي

ت�زيع: م�ؤ�ش�شة امل�شتقبل للثقافة والإعالم
ت�شميم واإخراج: م�قع الإمام ال�شريازي

*
*
*
*

دولة على وجه سقوط ظلم أمية .. اجلانب اآلخر اأكرب   امل�ؤمنني اأمري  الإمام  حَكم 
الب�شيطة، يف وقته كانت ت�شم يف خريطة العامل الي�م 
قرابة خم�شني دولة، مدة مل تتجاوز خم�س �شن�ات، 
يف ظروف ات�شمت غالبًا بامل�شاكل املختلفة، والتي 
من جملتها م�شاكل الفقر، ويف مثل هذه الأو�شاع، 
اأو اليمامة من ل  يق�ل الإمام: »ولعل باحلجاز 

طمع له يف القر�س، ول عهد له بال�شبع«. 
املرجع ال�شريازي


