
اآمّنا ب »الح�سين« 
 م��ا جرى ف��ي عاش��وراء ل��م يك��ن حدث��ًا وليد 
زمان��ه ومكان��ه بق��در كون��ه )ح��دث مبوع��د( أبكى 
أنبياء وأح��زن أوصياء، وق��د أكد خ��امت األنبياء 
)ص( - وفي ساعة والدة احلسني )ع( - ما سيجري 
على سبطه في عاش��وراء، كما أكد )ص( في مرات 
ُأخ��ر موعد احل��دث )العاش��ر م��ن مح��رم( ومكانه 
)كرب��اء(، فه��ا ه��ي أم س��لمة تس��تمع ال��ى النبي 
)ص( واحلس��ني في حجره، أن جبري��ل قد أخبره 
مبقت��ل احلس��ني قائ��ًا: »إن أمتك س��تقتل هذا«، 
فقال )ص( جلبريل: »يقتلونه وه��م مؤمنون بي«! 

قال: »نعم يقتلونه«!. 
ما ج��رى ف��ي عاش��وراء كان حدثًا فري��دًا بكل 
األس��باب واملقايي��س والنتائج، حيث كان احلس��ني 
وأهله وأصحابه في تلك الساعات الدامية كجبال 
ش��امخة بنبله��ا ومبدئيته��ا، وعل��ى أس��مى مراتب 
البطول��ة والفضيل��ة دفاع��ًا ع��ن دي��ن الل��ه وروح 
الع��دل وش��رعة اإلنس��ان، وكان كل واح��د منه��م 
أس��طورة في الثبات على القيم الس��امقة حيث لم 
يبدؤوا عدوهم بقتال، بل س��قوه ماء قبل ساعات 
م��ن موعد صح��راء الهب��ة بال��دم والس��يف، فيما 
كان الع��دو كوحش كاس��ر ال يهدأ إال بس��فك دماء 
وتقطي��ع أجس��اد، وق��د ق��ال س��يد الش��هداء  )ع( 
واصفًا أع��داءه: »حتى ل��و استس��لمت لهم، فلن 
يتوّرع��وا ع��ن قتل��ي«!. لذل��ك ل��م يكتف��وا بقت��ل 
طفل رضيع أحرقت جس��ده الغض سياط العطش 
فأقدم��وا عل��ى تنفيذ مج��زرة ب��� )آخر اب��ن بنت 
نبي( ليس له على وجه األرض من شبيه أو مثيل. 

م��ن مش��اهد  واقع��ة عاش��وراء مب��ا تتضمن��ه 
متباين��ة »ِعْب��رة وَعْب��رة« ل��كل َم��ْن ل��ه قلي��ل من 
ضمي��ر وبقي��ة إنس��ان، م��ا يجع��ل ش��هري اإلمامة 
والش��هادة )مح��رم وصف��ر( لي��س كباق��ي أش��هر 
الس��نة، بالرغ��م م��ن اخت��اق بع��ض هن��ا وهناك 
ذرائع ما أنزل الله بها من س��لطان ال لش��يء س��وى 
حتجي��م  أو  احلس��ينية(  الل��ه  )ش��عائر  لتح��رمي 
حضور الناس فيه��ا وإليه��ا، وهناك َمْن يس��عى الى 
إف��راغ حدث عاش��وراء م��ن محت��واه، وحص��ره في 
زاوي��ة اإلمي��ان ب��ه بالقل��ب والق��ول دون العمل أو 
توجيه االهتم��ام بالش��كل دون املضم��ون، وبأدنى 
وأقصاه��ا،  فيه��ا  األه��م  دون  وأيس��رها  األه��داف 
فكثير م��ن الن��اس دينهم لعق عل��ى ألس��نتهم فإذا 
محّص��وا بالب��اء ق��ل منه��م الدّيان��ون.... }َوُق��ِل 

اْعَمُلوْا{.
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تمثيل واقعة كربالء
واق��ع��ة  مت��ث��ي��ل  ي���ج���وز  ه���ل  س: 
يعرض  سينمائي  فلم  بشكل  كرباء 
ل��ل��ع��ال��م، وي���راع���ى ف��ي��ه ال��ش��روط 
حلرمة  ال��ه��ت��ك  ع���دم  أي  ال��دي��ن��ي��ة 

اإلمام احلسني )عليه السام(؟
ج: يج��وز، بل ينبغ��ي االهتم��ام بذلك 
م��ع رعاي��ة التاري��خ الصحي��ح واس��تدعاء 
خبراء في فن التمثيل، كما في املؤسس��ات 
العاملية املتقدمة في صن��ع األفام، وذلك 
أه��داف  مبعرف��ة  العال��م  أذه��ان  لتنوي��ر 

اإلمام احلسني )عليه السام( وسيرته.

دورنا في اأيام محرم
أي��ام  ف��ي  م��ا ه��و دورن���ا نحن  س: 
يوم  ف��ي  وخ��ص��وص��ًا  احل���رام  محرم 

عاشوراء؟

ج: يل��زم أن نقت��دي بأئمتن��ا )عليه��م 
واحل��داد،  احل��زن  إظه��ار  ف��ي  الس��ام( 
وإقام��ة الش��عائر احلس��ينية تأسيس��ًا أو 

حضورًا.

ال�سير حفاة
م��س��ي��رات  ف���ي  ال��س��ي��ر  ه���ل  س: 
ُس��ن��ة -ك��م��ا يقول  ُح���ف���اة  ال���ع���زاء 
البعض- خصوصًا في يوم عاشوراء؟

ج: نع��م، وت��دل عل��ى ذل��ك صحيح��ة 
عب��د  الل��ه ب��ن س��نان ع��ن أب��ي عب��د الله 

الصادق )عليه السام(.

لماذا البكاء؟
ال��ب��ك��اء ع��ل��ى اإلم���ام  مل����اذا  س: 

احلسني )عليه السام(؟
ج: ورد عن رس��ول الله )ص( أنه قال: 

عام جديد
م��ع حل��ول الع��ام الهج��ري اجلدي��د 1431 تدخ��ل )أجوبة املس��ائل 
الش��رعية( س��نتها الثامنة عش��رة، حيث حرصت أس��رتها على دميومة 
إصدارها مع إطالة كل ش��هر، وفي أكثر م��ن دولة م��ن دول العالم، فيما 
دأب العاملون فيها على مواكبة مس��تحدثات عالم الفقه والفكر وجديد 
وكان  الورقي��ة،  والطباع��ة  اإللكتروني��ة  اإلص��دارات  إخ��راج  تقني��ات 
الردي��ف والس��ند لذل��ك التواص��ل ف��ي العم��ل وحتس��ني األداء حرص 
مؤمنني جنب��اء ومؤمن��ات كرمي��ات على الدع��م والتأيي��د، وتنبي��ه على 
هفوات، وإبداء ماحظ��ات، وتقدمي مقترحات، وذلك كل��ه ما كان ليكون 
لوال فض��ل الل��ه )تب��ارك وتعال��ى( الذي منه نس��تمد الس��داد والرش��اد 
والع��ون والتوفي��ق، فه��و )جل ف��ي ع��اه( م��ن وراء القص��د ونع��م الولي 

والنصير.

�شماحة المرجع الديني ال�شيد �شادق الح�شيني ال�شيرازي

الحسين  إمامنا ومثلنا األعلى، فلنر ماذا قّدم لنا حتى نسلك طريقه ونتبع أثره جميعًا



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

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com
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)الب��كاء رحم��ة ورق��ة(، وع��ن اإلم��ام 
احلسني )عليه الس��ام( أنه قال: )أنا 
قتيل العب��رة ال ذكرني مؤمن إال بكى(. 
وقد أمر النبي )ص( بالبكاء على عمه 
حم��زة ش��هيد أح��د، وبك��ى )ص(على 
اإلمام احلس��ني )علي��ه الس��ام( قبل 

استشهاده.

قول الإمام الحجة
من  االس��ت��ف��ادة  ميكن  ه��ل  س: 
الله  )عجل  احلجة  اإلم���ام  ق��ول 
خطابه  ف���ي  ال��ش��ري��ف(  ف��رج��ه 
السام(:  )عليه  احلسني  جل��ده 
)ف��أن��دب��ن��ك ص��ب��اح��ًا وم���س���اًء 
دمًا(  الدموع  بدل  عليك  وألبكني 

في أن التطبير مستحب مؤكد؟
ج: نعم، فإن جريان الدم من العني 

أشد من جريان الدم من الرأس.

�سقي الأعداء
احلسني  اإلمام  سقى  ملاذا  س: 
)ع��ل��ي��ه ال���س���ام( ج��ي��ش ع���دوه 
الرياحي(  يزيد  بن  )احلر  بقيادة 
م���ادام ي��ع��رف أن��ه��م ق��ادم��ون إلى 
املاء  من  وسيمنعونه  معه،  احلرب 

فيما بعد؟
ج: س��قاهم اإلمام احلسني )عليه 
الس��ام( وهو يعلم بأنه��م قاتلوه، كما 
سقى جده رس��ول الله )ص( املشركني 
في احل��رب )غزوة ب��در(، وس��قى أبوه 
أمير املؤمنني )عليه الس��ام( األعداء 
اإلحس��ان  عادته��م  ألن  صف��ني  ف��ي 

وسجيتهم الكرم حتى مع األعداء.

المراأة اليائ�سة
من  اخلمسني  ف��ي  ام���رأة  س: 
العادة  تأتيها  زال��ت  وم��ا  عمرها، 
هو  فما  منتظم،  بشكل  الشهرية 

حكمها؟
عام��ًا  اخلمس��ني  أكمل��ت  إذا  ج: 

الواح��د  ف��ي  ودخل��ت  )هجري��ة(، 
ال��دم، فه��و محكوم  واخلمس��ني، ورأت 
باالس��تحاضة، ولذا فإن عليه��ا العمل 
بأعم��ال املس��تحاضة. ه��ذا ف��ي املرأة 
القرش��ية  ف��ي  وأم��ا  القرش��ية،  غي��ر 
باحليضي��ة  محك��وم  املذك��ور  فال��دم 
حتى تكمل الس��تني. واملراد بالقرشية 
امل��رأة الت��ي تنتس��ب إل��ى )النض��ر بن 
كنان��ة(- ال��ذي ه��و م��ن أج��داد النبي 
وآل��ه  علي��ه  الل��ه  )صل��ى  األعظ��م 

وسلم(-.

تاأخير ال�سالة
ال��ص��اة عن  ت��أخ��ي��ر  س: ه��ل 

وقتها حرام؟
ج: تأخيره��ا حت��ى يخ��رج وقته��ا 
حرام، وتعجيلها في أول الوقت يسبب 
اخلي��ر  ل��ه  ويوّف��ر  اإلنس��ان،  س��عادة 

والبركة.

اإغما�ض العين في ال�سالة
س: هل يجوز أن أغمض عيني 

وأنا أصلي؟
ف��ي  الع��ني  إغم��اض  يك��ره  ج: 

الصاة.

ال�سالة بخالف القبلة
عشر  طيلة  أص��ل��ي  كنت  س: 
باعتقاد  م��ع��ني،  ب��اجت��اه  س��ن��وات 
ث���م علمت  ال��ق��ب��ل��ة،  أن���ه اجت����اه 
االجت��اه  ف��ي  أصلي  أن��ي  ه��ذا  بعد 
القبلة  عن  درجة   180( اخلاطئ 
صلواتي  حكم  فما  الصحيحة(، 
علّي  جتب  وهل  امل��دة،  هذه  ط��وال 

كفارات؟
ج: في الف��رض املذك��ور تعيد تلك 
كف��ارة  وال  فش��يئًا،  ش��يئًا  الصل��وات 

عليك.

استفتاءات

قال �شيد ال�شهداء 
:الإمام احل�شني

٭  إني لم أخرج أشراً، وال بطراً، 
وال مفسداً، وال ظالمًا، وإنما 
خرجُت لطلب اإلصالح في أمة 
جدي، أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكر، وأسير 
بسيرة جدي وأبي، فَمْن قبلَني 
بقبول الحق فالله أولى بالحق، 
وَمْن ردَّ عليَّ هذا أصبر حتى 
يكم الله بيني وبين القوم 
القوم، وهو خير الحاكمين
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�سالة الم�سافر
عن  أس��أل��ك��م  أن  أري�����د  س: 
ق��ط��ع مسافة  ف��ي ح���ال  ال��ص��اة 

سفر كل يوم إلى اجلامعة؟
الف��رض  ف��ي  تام��ة  الص��اة  ج: 

املذكور.

�سالة الجماعة
صاحب  امل��أم��وم  ك��ان  إذا  س: 
الصاة  على  يقدر  ال  بحيث  علة 
الكرسي،  على  يجلس  ولكن  قائمًا، 
في  وه��و  ال��ط��اول��ة،  على  ويسجد 
على  أو  اإلمام  األول خلف  الصف 
يزاحم  وه���و  ي���س���اره،  أو  ميينه 
صل  له:  يقولون  والناس  املصلني، 
ف��ي آخ���ر ص��ف ب���داًل م��ن الصف 
الصفوف  إل���ى  اذه���ب  أو  األول، 
بحيث  اجل��وان��ب  إل��ى  أو  اخللفية 
ال ت���زاح���م امل��ص��ل��ني، ول��ك��ن��ه ال 
هو  فما  عمله،  على  ويصر  يقبل 
يجب  وكيف  الشخص،  هذا  حكم 

التعامل في هذه احلالة؟ 
ج: فصل��ه ب��ني املأموم��ني ال يض��ر 

باجلماعة.

تخمي�ض المالب�ض والكتب
س: ما حكم اخلمس بالنسبة 
وامل��ص��وغ��ات  اخمل��ي��ط��ة  للمابس 
اشتريت  التي  واألشياء  الذهبّية 
وأدوات  والكتب  الزينة،  لغرض 
ال���زي���ن���ة وال���ع���ط���ور وال���دي���ك���ور 

وغيرها؟
ج: املاب��س اخمليط��ة واملصوغ��ات 
الذهبّي��ة واألش��ياء املش��تراة لغ��رض 
الزين��ة إن كان��ت بعد لم يس��تفد منها 
رأس  حل��ول  )عن��د  اخلم��س  ففيه��ا 
السنة(، وكذلك الكتب التي لم ُيستفد 
منها وأدوات الزينة والعطور والديكور 

ونحوها.

الإرث والخم�ض
املتوّفى  األب  إرث  في  هل  س: 
في  احل���ّق  للميت  وه���ل  ُخ��م��س؟ 

اإلرث بأن يصرف ألجله؟
مخمس��ًا  امل��ال  يك��ن  ل��م  إن  ج: 
ف��ي  كان  إن  وكذل��ك  اخُلم��س،  ففي��ه 
ذّم��ة املي��ت ُخم��س أو ديون أخ��رى، أو 
وصّي��ة بش��يء، فإن��ه يخرج م��ن أصل 
التركة )ما لم يتجاوز الثلث بالنس��بة 
للوصية(. وأّما س��ائر مصاريف جتهيز 
امليت باملقدار املتع��ارف فإنها تخرج من 
أصل املال أيضًا، لكن يقتصر فيها على 

املقدار الواجب، إال مع إجازة الورثة.

الذهب الُمخّم�ض
اخملّمس  الذهب  حكم  ما  س: 
املبلغ  على  وح��ال  بيعه  ح��ال  ف��ي 

حول؟
ج: إذا كان مخّمسًا فا ُخمس فيه، 
إال في مق��دار زيادة القيمة الس��وقية، 

فإن في الزائد ُخمسًا.

خم�ض اأموال الزوجة
قد  م��ب��ل��غ  ل��دي��ه��ا  ام�����رأة  س: 
تعّلق به اخُلمس وأعطتُه لزوجها 
املبلغ  خمس  فهل  أرض،  ل��ش��راء 

على املرأة أم على زوجها؟
ج: كان ُخمس��ه واجب��ًا أواًل عليها، 

ثم صار واجبًا على زوجها.

�سعر الخنزير
ال��ل��ه  أن  ن���ع���رف  ن���ح���ن  س: 
)س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى( ح���رم حلم 
اخل��ن��زي��ر، ل��ك��ن ه���ل اس��ت��خ��دام 
شعر  من  مصنوعة  للشعر  فرشاة 

اخلنزير أيضًا حرام؟
ج: اخلنزي��ر الب��ري جن��س حت��ى 
ش��عره وعظم��ه ومخالب��ه، والرطوبة 

منه جنسة أيضًا.

استفتاءات

قال �شيد ال�شهداء 
:الإمام احل�شني

٭ ويلكم ما عليكم أن 
تنصتوا لي فتسمعوا قولي، 
وإنما أدعوكم الى سبيل 

الرشاد، فمن أطاعني كان من 
المرشدين ومن عصاني كان 

من المهلكين، وكلكم عاص 
ألمري، غير مستمع لقولي، 

فقد ملئت قلوبكم من الحرام، 
وطبع على قلوبكم، ويلكم، 

أال تنصتون؟ أال تسمعون؟.
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العد�سات الال�سقة
لبس  ل��ل��م��رأة  ي��ج��وز  ه��ل  س: 
خارج  امللونة  الاصقة  العدسات 
باحلجاب  احتفاظها  م��ع  بيتها، 
ال����ك����ام����ل، وع������دم االخ���ت���اط 

بالرجال ومحادثتهم؟
ها الع��رف زينة، ولم  ج: إن لم يعدُّ
يترتب على ذل��ك محذور ش��رعي جاز 

لبسها.

عّم الزوج واأخوه
ه��و ح��ك��م س��ت��ر وجه  م��ا  س: 
)زوجها(  خطيبها  عم  أمام  الفتاة 
الوجه  كشف  حكم  وم��ا  وأخ��ي��ه؟ 
مع التبرج؟ وهل يعتبر عم زوجها 

مبثابة عمها )والد زوجها(؟
ج: عم الزوج وأخ��وه أجنبيان عن 

الزوجة فا يجوز التبرج أمامهما.

الم�ساكل الزوجية
تتعلق  م���س���أل���ة  ل�����دي  س: 
ب��زوج��ي ووال����دي، أرج���و تقدمي 
يرضي  مبا  شأنهما  في  لي  النصح 
متزوجة  ام��رأة  أنا  ورسوله.  الله 
وفاق،  على  ليسا  وزوجي  ووالدي  
وقد  دائ���م،  ف��ي خ��ص��ام  ب��ل هما 
التدخل  ع��دم  مني  زوج���ي  طلب 
مع  عاقتي  ب���دأت  وق��د  بينهما، 
هي  فما  األسوأ،  نحو  تتغير  زوجي 
هذه  من  للتخلص  لي  نصيحتكم 

املشكلة؟  
ببع��ض  االس��تعانة  ميكن��ك  ج: 
اجلانب��ني  ف��ي  يؤث��ر  مم��ن  املؤمن��ني 
لإلصاح بينهم��ا، وعليك باالس��تفادة 
م��ن ذكائ��ك ف��ي أن حتفظ��ي عاقت��ك 

بأبيك وبزوجك والله املعني.

الهداية
س: سكنت قبل خمس سنوات 

الباد  إح��دى  في  تقريبًا  ونصف 
سنتني  منذ  وتزوجت  األجنبية، 
ون���ص���ف. ك��ن��ت دائ���م���ًا أري����د أن 
أتزوج من إنسان مؤمن، تقي وورع، 
ولكن  ال��دن��ي��ا،  مب��غ��ري��ات  يغتر  ال 
 - األسف  مع   - إنسان  من  تزوجت 
ففرض  كثيرًا،  بصلواته  يتماهل 
ال  ال��ف��روض  م��ن  وكثير  يصليه، 
من  الكثير  استعملت  لقد  يصليها. 
على  يحافظ  ألجعله  األس��ال��ي��ب 
فائدة،  أي��ة  أرى  ال  ولكن  صاته، 
فماذا يجب أن أفعل ألجعل زوجي 
واملشكلة  ص��ات��ه؟  على  يحافظ 
يشاهد  زوج���ي  أنَّ  ه��ي  األخ����رى 
أفامًا منافية للعفة، فهذا الشيء 
احلني  بني  أني  مع  كثيرًا،  يحزنني 
الدين  وأكلمه عن  أذّك��ره  واآلخ��ر 
أعيش  اآلن  إني  اإلمي��ان.  وحاوة 
ثقة  عدم  وحالة  قلق،  حالة  في 
ت���راودن���ي ب���ني احل���ني واآلخ����ر، 
الطاق  في  أفكر  بدأت  أنني  حتى 
حل  إلى  ترشدوني  أن  أرجو  منه، 

للمشكلة التي أعاني منها؟
ج: ف��ي احلدي��ث الش��ريف: )لئ��ن 
يه��دي الله بك رج��ًا واح��دًا خير لك 
مما طلعت عليه الش��مس(. وم��ن  أولى 
بالهداي��ة م��ن ال��زوج؟! لذل��ك ينبغ��ي 
نصح��ه  عل��ى  واملداوم��ة  االس��تمرار 
م��ن  واملل��ل  الي��أس  وع��دم  ودعوت��ه، 
كان��ت  إذا  النصيح��ة  ف��ان  هدايت��ه، 
بأس��لوب رصني وبحكمة أّث��رت أثرها 
احلس��ن ف��ي اإلنس��ان، وجذبته ش��يئًا 
إن  والتق��وى  الهداي��ة  إل��ى  فش��يئًا 
ش��اء الل��ه تعالى، ولق��د حف��ل التاريخ 
م��ن  بالكثي��ر  البعي��د-  القريب-كم��ا 
األفراد الذين عادوا إلى الله سبحانه 

بعد طول متّرد وإباق.

حدود الرحم
ال��رح��م  ه���ي ح����دود  م���ا  س: 
والرحمية التي معها جتب الصلة 
أخرى  وبعبارة  القطيعة،  وحترم 
يكون  أن  يعني  ال��ذي  احل��د  هو  ما 
وحترم  صلته  جت��ب  رح��م��ًا  ف��ان 

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

املوقع على اإلنترنيت:
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استفتاءات

قال �شيد ال�شهداء 
:الإمام احل�شني

٭ هيهات منا الذلة، يأبى الله 
لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، 

وجدود طابت، وحجور طهرت، 
وأنوف حمية، ونفوس أبية، 

من أن نؤثر طاعة اللئام على 
مصارع الكرام... أال وإني قد 

أعذرُت وأنذرُت، أال وإني زاحف 
بهذه األسرة مع قلّة العدد 

وكثرة العدو، وخذالن الناصر



قطيعته، وفان ليس رحمًا؟
ج: حدود األرح��ام حدود عرفية، 
فم��ا رآه الع��رف رحم��ًا بع��د الوالدي��ن 
واألج�����داد واجل����دات، واإلخ�����وة 
واألخ�وات، واألعم�������ام واألخ��وال 
والعم��ات واخل��االت، حرم��ت قطيعته 
ومن لم ي��ره العرف كذل��ك فا يجري 

عليه هذا احلكم.

�سلة الرحم
صلة  ك��ذل��ك  جت���ب  ه���ل  س: 
من  أو  شرعًا  امللتزم  غير  الرحم 
منحرفة  أو  فاسدة  عقائده  كانت 
كانت  وإن  اخملالفني؟  م��ن  ك��ان  أو 
ص��ل��ة ه����ؤالء واج���ب���ة، ف��ه��ل هي 
واج���ب���ة ك��ذل��ك ف���ي ح���ال خ��وف 

املفسدة؟
ف��ي  ويس��عى  صلته��م  جت��ب  ج: 

هدايتهم مع األمن من املفسدة.

�سائق التاك�سي
سياقة  م��ه��ن��ة  ح��ك��م  م��ا  س: 
س��ي��ارة األج����رة )ال��ت��اك��س��ي( في 
يضطر  قد  إذ  األجنبية؟  الباد 
ال���س���ائ���ق ف���ي ب��ع��ض األح���ي���ان 
احملّرمات  بعض  أو  اخلمور  حلمل 

بنفسه؟ 
ويجتن��ب  جائ��زة،  الس��ياقة  ج: 
اإلجارة واألجرة حلمل اخلمور ونقلها 
فإن حمله��ا ونقلها حرام، أّم��ا إذا كانت 
اإلج��ارة واألجرة للحام��ل معه قنينة 
اخلمر مثًا م��ن دون ُأجرة حلمل نفس 

اخلمر، فا إشكال. 

عقد الإيجار
م��ك��ان  ل����دي����ه  ش���خ���ص  س: 
أن  بعد  املستأجرين  أحد  يؤجره، 
ذلك  من  خ��رج  اإليجار  مبلغ  دف��ع 
فيه  يبقى  أن  وامل��ف��روض  امل��ك��ان، 
وقد  اإليجار،  مدة  انقضاء  حلني 

خرج دون أن ُيطلب منه، فهل على 
بعضًا  له  ُيرجع  أن  املكان  صاحب 
ال  ب��أن��ه  علمًا  امل��دف��وع،  املبلغ  م��ن 
يوجد في العقد ما ينص على ذلك 

أو خافه؟
ج: ف��ي -ف��رض الس��ؤال- ال يجب 
ذل��ك  كان  وإن  األج��رة  بع��ض  إرج��اع 
أفضل وأجم��ل، وفيه أجر وث��واب كما 

في احلديث الشريف.

المحالت التابعة للم�سجد 
س: يقوم الشخص الذي يبني 
واحلسينيات  -امل��س��ج��د  ال��وق��ف 
وم���اش���اك���ل- ب���إحل���اق ع����دد من 
���ر ل��ي��ص��رف ب��دل  احمل�����ات ت���ؤجَّ
إي��ج��اره��ا خل��دم��ة امل��س��ج��د، ف��إذا 
للمحال  اإلي��ج��ار  أس��ع��ار  ارتفعت 
شاغلي  على  يجب  ه��ل  اجمل����اورة، 
م��ح��ات ال��وق��ف زي����ادة األج���رة 
أي��ض��ًا،ً وه��ل ي��ك��ون��ون آث��م��ني إذا 

خالفوا؟
يدف��ع  الس��ؤال-  ف��رض  ف��ي   - ج: 
املس��تأجر أجرة املس��مى، أي التي وقع 
عليه��ا العقد، ولكن عل��ى متوّلي الوقف 
للعق��ود  األج��رة  ف��ي  يف��رط  ال  أن 

اجلديدة.

العمل
الذي  للشخص  يجوز  هل  س: 
معّين  ومببلغ  معّين  لعمل  اسُتؤجر 
ل��ش��خ��ص آخ��ر  ال��ع��م��ل  أن ي��دف��ع 
أن  دون  للربح  طلبًا  أق���ّل،  مببلٍغ 
يضيف املستأجر األّول إلى العمل 

شيئًا؟
ج: ال يج��وز ف��ي مفروض الس��ؤال 
ذل��ك، إال أن يق��وم بأداء بع��ض العمل 
لل��ذي  األق��ل  املبل��غ  ويعط��ي  بنفس��ه، 

يقوم بإكمال ذلك العمل. 
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استفتاءات

قال �شيد ال�شهداء 
:الإمام احل�شني

٭ إنكم تُكرَمون باللّه على عباده، 
وال تُكِرمون اللّه في عباده، فاعتبروا 

بنزولكم منازل َمْن كان قبلكم، 
وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم
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٭ مرة أخ��رى يط��ل علينا ش��هر مح��رم احل��رام وذك��رى عاش��وراء، حي��ث مت إحياء 
هذه املناسبة منذ استشهاد س��يد الش��هداء اإلمام احلس��ني )ع( إلى يومنا هذا ألفًا وعدة 
مئات من املّرات، وفي كل م��ّرة ينهل فيها محّبو اإلم��ام قيمًا ومفاهيم جديدة من مدرس��ة 
عاش��وراء اخلالدة، وهو ما أبقى على قبس هذه امللحمة العظيمة مضيئًا يخطف األبصار 
عبر العصور، وجعل األغيار يطأطئون رؤوس��هم إجااًل لعظمة صاحب الذكرى، واملؤمنني 
يتزّودون من هذه املدرس��ة الغنية لدنياهم وأخراهم. وال ننسى بأن ذكرى عاشوراء مّرت 
مبس��يرة طويلة م��ن التح��ّوالت، وأن التضحي��ات الت��ي قّدمها األس��اف والوالهون بس��ّيد 
الش��هداء )ع( هي التي أوصلت إلينا هذه املدرس��ة العاش��ورائية املناهضة للظلم العريقة 
بأهدافه��ا املقدس��ة. وال ميكنن��ا أن نّدع��ي انتماءن��ا لهذه املدرس��ة م��ا لم نرخ��ص الغالي 
والنفيس في س��بيل حتقيق أهدافها العالية، ونسّلم هذه األمانة احلس��ينية إلى األجيال 
الاحق��ة مصونة ال تش��وبها ش��ائبة، وفي الوقت نفس��ه فاعل��ة ومحفوظة م��ن أي زيغ أو 
حرف. هذا طبعًا إذا خلصت النوايا، وذابت املصالح الش��خصية، ليحّل محّلها طلب حتقيق 
مرضاة الله )عّز وج��ّل(. وأولى مهام محبي أهل البيت )ع( إعاء ش��أن عاش��وراء وثقافة 
عاشوراء، وبرامج عاش��وراء، ومجالس عاشوراء، ومواكب عاش��وراء، وإحياء كل ما يتعّلق 
بها ويخِلّد ذكراها. وال يخفى أّنها مسألة محفوفة باملشاّق والصعاب، لكّنها مشاّق عاقبتها 
الثواب اجلزيل واألجر اجلميل. فالذين قّدموا في ه��ذا الطريق اخلدمات اجلليلة لإلمام 
ل لهم ذلك بأح��رف من نور في  احلس��ني )ع(، وحتّملوا في س��بيله العناء والعذاب، سيَس��جَّ
س��فر التاريخ، وفي املقابل س��تكتب أس��ماء الذين وّجهوا أدنى إهانة ملواكب العزاء واملآمت 

احلسينية بأحرف من نار وهوان.
٭ ليس البائ��س من يبيت ليلته وه��و جائع، أو من يقب��ع في غياه��ب الزنزانات ويذوق 
أش��ّد أن��واع التعذي��ب، ألن ذلك كّل��ه إلى أج��ل معل��وم، ث��م بعدها يش��بع اجلائ��ع ويتحّرر 
الس��جني، إّنما البائس هو من حك��م الله تعالى عليه بالعدل وحاس��به على س��ّيئاته، يوم 
تعرض صحيف��ة أعم��ال اخلائق على الل��ه تعالى، ف��ا تخفى علي��ه صغي��رة وال كبيرة. 
عندها يفوز الذين ثقلت موازينهم، ومنهم أولئك الذي��ن تفانوا في خدمة مجالس اإلمام 
احلس��ني )ع(، وكان محّفزهم ف��ي كّل ما بذل��وا من جهد وتضحي��ة هو خدم��ة اإلمام )ع(. 
إن ملواك��ب العزاء احلس��ينية منزلة رفيع��ة ومقامًا س��اميًا جعل��ت جهابذة العلم��اء وكبار 
الوجهاء يفخرون باملش��اركة فيها أّيما افتخار. على س��بيل املثال، تقام س��نويًا في مدينة 
كرباء املقدس��ة، وفي يوم عاشوراء بالتحديد مراس��يم عزاء تعرف ب� )عزاء طويريج(، 

محاضرات

عاشوراء.. مسؤولية!

 إضاءات من محاضرة
لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

جل ما نملك من 
مثل وقيم هو من 

بركات تضحيات سيد 
الشهداء، فعاشوراء 

هي التي غرست 
في أعماقنا مبادئ 

اإلنسانية، والعبودية لله 
تعالى، واإليثار، وخدمة 

اآلخرين، والدفاع عن 
المظلومين والمقهورين، 
وألجل هذا كله يجب 

أن نبقي على جذوة 
ملحمة عاشوراء متقدة 
على الدوام، وأن نبذل 
مهجنا دونها، لنضمن 

الرفعة والشموخ لنا 
ولألجيال من بعدنا.

المرجع الديني
السيد صادق 

الحسيني الشيرازي
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محاضرات

وكان الس��يد بح��ر العل��وم مواظب��ًا عل��ى 
املش��اركة فيها، وكان يقول بأنه قد شاهد 
اإلمام امله��دي )عج��ل الله تعال��ى فرجه 
وكان  املعّزي��ن.  صف��وف  ب��ني  الش��ريف( 
العمل بهذه املراسيم مستمّرًا في كرباء 
حتى خروجن��ا منه��ا أي قب��ل حوالي 33 
اآلالف  فيه��ا  يش��ارك  كان  حي��ث  س��نة، 
مهرولني حف��اة وضارب��ني بأيديه��م على 
رؤوس��هم ووجوهه��م. ولق��د رأي��ت مرات 
عدي��دة مراج��ع كب��ار وه��م ي��ؤّدون هذه 
املراس��يم م��ع اجلم��وع املهرولة، كم��ا كان 
وال��وكاء  ال��وزراء  بع��ض  فيه��ا  يش��ارك 
واألعيان. هؤالء لم يكون��وا يفعلون ذلك 
حت��ى ف��ي مجال��س ع��زاء آبائه��م، ول��م 
يكون��وا ليجزع��وا ه��ذا اجل��زع حت��ى ل��و 
فق��دوا أمواله��م وثرواته��م، فهنيئ��ًا لهم 
ث��م هنيئ��ًا. إن مقيم��ي املآمت احلس��ينية 
إمنا ه��م في احلقيق��ة يعّزون رس��ول الله 
)ص(. وف��ي احلقيق��ة، ال ميكنن��ا مطلق��ًا 
أن نتصّور ما كابد س��يد الش��هداء )ع( في 
يوم عاش��وراء، قد تراود اإلنسان أحيانًا 
بع��ض اخلط��رات، لك��ن م��ع ذل��ك ال ميكن 
مطلقًا تصّور ما جرى في ذلك اليوم فعًا، 
وليس لن��ا أن نختص��ر القضي��ة بالقول: 
إنه إمام، واإلم��ام يتمتع بالصبر ورباطة 
اجل��أش. الش��ك أن اإلم��ام املعص��وم )ع( 
أرق��ى خل��ق الل��ه، ول��ه روح عالي��ة تعل��و 
قلب��ًا  ل��ه  لك��ن  اخمللوق��ات،  جمي��ع  عل��ى 
عواط��ف  عل��ى  تس��مو  بعاطف��ة  يطف��ح 
جمي��ع البش��ر، إن ل��ه )ع( عاطف��ة أيض��ًا 
وإْن كان��ت معق��ودة بأكم��ل العق��ول. لق��د 
ذرف الرس��ول الك��رمي )ص( الدم��ع هّمًا 
وحزنًا على فقد ول��ده إبراهيم، الذي لم 
يتجاوز الع��ام ونصف الع��ام، وكان )ص( 
يجه��ش بالب��كاء لدرج��ة أن��ه كان كتفاه 
يهتزان حتى قال ل��ه بعض أصحابه: »يا 
رس��ول الله، تأمرن��ا بالصب��ر وتبكي لهذه 
الع��ني،  »تدم��ع  )ص(:  فق��ال  املصيب��ة«؟ 
ويحزن الَقْلب، وال نقول ما يسخط الرب، 
وإنا بك يا إبراهيم حملزونون«. فالرس��ول 
الب��كاء  ه��ذا  كّل  يبك��ي  )ص(  األعظ��م 
لف��راق ول��ده ذي الثماني��ة عش��ر ش��هرًا، 
في حني فقد اإلمام احلس��ني )ع( في يوم 
عاش��وراء أعز الناس وأقربهم إليه كأبي 

الفض��ل العب��اس وعل��ي األكبر والقاس��م 
)ع(. ولو كان ه��ؤالء أف��رادًا عاديني لهان 
األم��ر، ولك��ن معظمه��م كان ق��د ترع��رع 
في حج��ر اإلمام��ة الطاه��ر، وكان��وا بعد 
اإلم��ام املعص��وم )ع( ق��دوات ف��ي الوفاء 
والنخ��وة واألصال��ة، وال مثي��ل له��م على 
وج��ه األرض مطلق��ًا، وإنن��ا لنعج��ز ع��ن 
أداء حّقهم ف��ي وصف مكانته��م. في أقل 
من نصف ي��وم جتّرع اإلمام احلس��ني )ع( 
كل ه��ذه املصائ��ب وحتّم��ل م��ا ال يطيق��ه 
بش��ر، وكل ذل��ك كان بع��ني الل��ه الت��ي ال 
تنام، ولك��ن س��تحل الس��اعة الت��ي ُيقّرر 
الله س��بحانه بحكمته العالية انتهاء أمر 
الصبر، وتصل النوبة للعدل اإللهي الذي 

ُيعّد االنتقام من الظاملني أحد فروعه. 
٭ ج��ّل ما منلك م��ن ُمُثل وقي��م هو من 
)ع(،  الش��هداء  س��يد  تضحي��ات  ب��ركات 
فعاش��وراء هي التي غرس��ت ف��ي أعماقنا 
مب��ادئ اإلنس��انية والعبودي��ة لل��ه )ع��ز 
اآلخري��ن  وخدم��ة  واإليث��ار  وج��ل( 
والعطف عل��ى املس��تخدمني والدف��اع عن 
املظلومني، وألجل هذا كّل��ه يجب أن نبقي 
مّتق��دة  عاش��وراء  ملحم��ة  ج��ذوة  عل��ى 
دونه��ا،  مهجن��ا  نب��ذل  وأن  ال��دوام،  عل��ى 
لنضم��ن الرفعة والش��موخ لن��ا ولأجيال 
من بعدنا. إنن��ا ننفق في حياتن��ا اليومية 
الكثي��ر من األم��وال في مختلف الش��ؤون، 
وكذلك نصرف الكثير م��ن اجلهد والوقت 
م��ع األوالد والزوجة وفي البي��ت والعمل 
والتجارة وما إلى ذلك، ولك��ن لنعلم أن ما 
ينف��ق ويب��ذل في س��بيل اإلمام احلس��ني 
)ع( هو األفضل حيث يحظى مبكانة أرفع 
وقيمة أكثر، ولنعلم أيض��ًا بأن أي خطوة 
)ع(،  البي��ت  أه��ل  خدم��ة  ف��ي  نخطوه��ا 

سنثاب عليها من قبلهم بأفضل الثواب. 
٭ تعتب��ر قضي��ة اإلمام احلس��ني )ع( 
قضي��ة تكويني��ة، مبعن��ى أّن��ه م��ن ق��ّدم 
س��يثاب  )ع(،  لإلم��ام  خالص��ة  خدم��ة 
عليه��ا ف��ي الدنيا قب��ل اآلخ��رة. كم��ا إن 
خلدم��ة املواكب احلس��ينية ثواب��ًا وأجرًا 
جزيًا، كذلك فإن التص��دي لهذه املواكب 
ومحاربته��ا س��تكون لهم��ا عاقب��ة س��يئة، 
وم��ن يض��ع العراقيل ف��ي طري��ق املواكب 
س��يلقى  جاه��ًا،  أو  عام��دًا  احلس��ينية 

جزاءه ف��ي دار الدنيا قب��ل اآلخرة. على 
س��بيل املث��ال، ال��ذي يش��رب الس��ّم ظّن��ًا 
منه أنه دواء س��يموت ال محال��ة، وكذلك 
احلال مع من يحارب اإلمام احلس��ني )ع(. 
بالطب��ع أن الثواب احلقيق��ي لأعمال هو 
ف��ي ي��وم احلس��اب، لك��ن املس��يء لإلم��ام 
احلس��ني )ع( س��يدفع ثمن ذلك في الدنيا 
أيضًا قبل وصوله الدار اآلخرة. مس��ألة 
وه��ي  أال  إليه��ا،  االلتف��ات  يج��ب  أخ��رى 
السعادة والنعمة التي يهبهما الله تبارك 
وتعالى لعباده مقابل تقدمي اخلدمة في 
املواكب احلس��ينية. ل��ذا علين��ا أن نغتنم 
هذه النعم كبقي��ة النعم اإللهية األخرى 
قب��ل أن نن��دم عل��ى التفري��ط به��ا، والت 
س��اعة مندم، وال مجال حني ذاك للعودة 
إلى الدنيا للتعويض عما ف��ات. كما علينا 
أن نعل��م بأّنن��ا إذا كّنا ق��د ُوّفقن��ا إلحياء 
فالفض��ل  احلس��ينية،  الع��زاء  مجال��س 
ف��ي ذل��ك كّل��ه يع��ود آلبائن��ا وأجدادن��ا 
نتذّكره��م  أن  علين��ا  لذل��ك  وأس��افنا، 
دائمًا، وأن نعلم بأننا نحن أيضًا س��نترك 
تأثيرًا على أجيالنا، وذلك بحسب هممنا 

وعزائمنا في خدمة سيد الشهداء )ع(. 
الدني��ا  ه��ذه  ع��ن  س��نرحل  كلن��ا  ٭ 
ث��اث  ف��ي  أعمالن��ا  عل��ى  وسنحاَس��ب 
محط��ات - أعاننا الل��ه عليه��ا - حيث ُنقل 
في بعض الرواي��ات أنه عند امل��وت يؤتى 
بروح اإلنسان عند الله الرحمن الرحيم 
لُتس��أل، وحس��ب الرواية فإن اجلس��د ال 
يرفع م��ن مكانه م��ا لم يت��م االنته��اء من 
احلس��اب. وهناك حس��اب ثاٍن قبيل يوم 
القيامة، وثالث في يوم القيامة. وتصّرح 
الب��رزخ  حس��اب  ب��أن  املذك��ورة  الرواي��ة 
للمؤم��ن والكاف��ر ف��رادى وجماع��ات ه��و 
م��ن اختصاص س��يد الش��هداء )ع( فقط. 
إذن كلن��ا س��نواجه اإلم��ام احلس��ني )ع( 
وسنكون مسؤولني أمامه، وقد خّصه الله 
)جّل وع��ا( بخصوصية ل��م يخّص جّده 
أو أباه أو أمه أو أخاه بها � مع أّنهم جميعًا 
يفوقون��ه في املنزل��ة � ه��ذه اخلصوصية 

هي في حسابه للخلق قبل يوم القيامة.
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eeالمستشرق اإلنكليزي: إدوارد دبروان
وهل ثم��ة قل��ب ال يغش��اه احل��زن واألل��م حني 

يسمع حديثًا عن كرباء؟ 
ee الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي

الهندوسي: تامالس توندون
هذه التضحيات الكبرى من قبيل ش��هادة اإلمام 
احلس��ني.. رفع��ت مس��توى الفك��ر البش��ري، وخليق 
به��ذه الذك��رى أن تبق��ى ال��ى األب��د، وتذك��ر عل��ى 

الدوام.
eeالمستشرق األميركي: فيليب حتي

إن يوم )العاش��ر من احمل��رم( من كل ع��ام ميثل 
مأس��اة النضال الباس��ل واحلدث املفجع الذي وقع 
لإلمام  احلس��ني الش��هيد، حي��ث غدت كرب��اء من 
األماكن املقدس��ة في العال��م، وأصبح ي��وم كرباء 
مناهض��ة  ف��ي  االس��تنفار  صيح��ة  احلس��ني  وث��أر 

الظلم.
eeالكاتب المسيحي: انطون بارا

ملحمة االستش��هاد في كرباء.. امللحمة األولى 
والرائدة والوحيدة واخلالدة في تاريخ اإلنسانية 
منذ وج��دت وحتى تنقض��ي الدهور، إذ ه��ي خالدة 

خلود اإلنسان الذي قامت من أجله.
eeالمستشرق األلماني: يوليوس فلهاوزن

بالرغم من القضاء على ثورة احلسني عسكريًا، 
فإن الستش��هاده معن��ًى كبي��رًا ف��ي مثاليت��ه، وأثرًا 
فاعًا في اس��تدرار عطف كثير من املسلمني على آل 

البيت.
ee:المستشرق األلماني هونيغمان

إن االنطب��اع العام ال��ذي يحصل عليه اإلنس��ان 
داخل املش��هد احلس��يني في كرباء ال مياثله إال ما 

يروى في األساطير
eeالمستشرق الفرنسي: لويس ماسينيون

ال��روح  مصي��ر  عاتق��ه  عل��ى  احلس��ني  أخ��ذ 
اإلسامية، وقتل في سبيل العدل بكرباء.

eeاآلثاري اإلنكليزي: ستيفن لويد
باحلس��ني  املعرك��ة  ف��ي  األع��داء  أح��اط  لق��د 
وأتباعه، وكان بوسع احلس��ني أن يعود إلى املدينة 
لو لم يدفعه إميانه الش��ديد بقضيته إلى الصمود، 
ففي الليلة التي سبقت املعركة بلغ األمر بأصحابه 
القائل ح��دًا مؤملًا، فأتوا بقص��ب وحطب إلى مكان 
من ورائهم، فحضروه في س��اعة م��ن الليل، وجعلوه 
كاخلن��دق، ث��م ألقوا في��ه ذل��ك احلط��ب والقصب، 
وأضرم��وا في��ه الن��ار لئ��ا يهاجم��وا م��ن اخلل��ف، 
وف��ي صب��اح الي��وم التال��ي ق��اد احلس��ني أصحابه 
إلى املوت، وهو ميس��ك بيده س��يفًا وبالي��د األخرى 
القرآن، فما كان من رجال يزيد إال أن وقفوا بعيدًا، 
وصّوبوا نباله��م فأمطروهم بها، فس��قطوا الواحد 

بعد اآلخر، ولم يبق غير احلسني وحده! 
eeالمستشرق اإلنكليزي: د. ج. هوكارت

صفوف ال��زوار التي ترحل إلى مش��هد احلس��ني 
ف��ي كرب��اء والعواطف الت��ي مات��زال تؤججها في 
العاش��ر من محرم في العالم اإلس��امي بأسره كل 
هذه املظاه��ر اس��تمرت لت��دل عل��ى أن امل��وت ينفع 

القديسني أكثر من أيام حياتهم مجتمعة.
eeاآلثاري اإلنكليزي: وليم لوفتس

لقد قدم احلس��ني بن علي أبلغ شهادة في تاريخ 
اإلنس��انية وارتفع مبأس��اته إلى مس��توى البطولة 

الفذة.

 الحسين
في وجدان األمم والحضارات

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
سورية - دمشق - ص ب 11904 فاكس 6471119)96311( 

العراق - كربالء املقدسة - هاتف: 320386 
النجف األشرف - هاتف: 215354

لبنان - بيروت - ص ب 5955/13
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قال س��ماحة الس��يد املرج��ع )دام ظل��ه( جلمع م��ن طالبات 
العل��وم الدينية في إي��ران: »تعالي��م الدين على ثاثة أقس��ام 
ه��ي: العقائ��د واألح��كام واألخ��اق. وم��ن يري��د أن ين��ال رضا 
اإلم��ام علي��ه أن يس��عى ف��ي االلت��زام بتل��ك األقس��ام. وإن 
محبتكم ألهل البي��ت )ع( وإظهارها هو أمر حس��ن وفاضل، ولكن 
نيل مق��ام القرب منه��م يتطل��ب العمل باإلس��ام وااللت��زام به 
وليس إظهار احملبة لهم فقط. فكم��ا إن اإلمام  هو في طليعة 
امللتزمني باإلس��ام، فإن أس��اس نيل القرب منه  هو االلتزام 
بالعقائد واألحكام واألخاق اإلس��امية. ورمبا يكون لش��خص 
تعّلق قلبي قوي باإلس��ام فتراه لتعّلقه القلب��ي والعاطفي يبكي 
على فراق اإلم��ام )عّجل الله تعال��ى فرجه الش��ريف(، ولكن إْن 
كان تدّي��ن ذلك الش��خص وعقائ��ده وأخاقه وأعمال��ه مخالفة 
مل��ا يريده اإلم��ام  فإن��ه س��يحرم من ني��ل القرب م��ن اإلمام. 
فالطريق الوحيد للتقّرب من اإلمام ينحصر بالعمل باإلس��ام. 
وإن إظهار اإلنس��ان محبته لإلمام  � مهما كان مس��توى احملبة 
� لي��س دلي��ًا قاطعًا عل��ى محب��ة اإلمام لذل��ك الش��خص أو أنها 
توج��ب محبة اإلم��ام، وهذا م��ا يؤّكده الق��رآن الك��رمي واإلمام 
بقية الله، ب��ل إن االمتثال وااللتزام بس��يرة اإلمام صاحب 

العصر والزمان وعمله  هو الذي يوجب محبة اإلمام«.
وقال س��ماحته: »إن اإلنس��ان مهم��ا كانت ظروف��ه ميكنه أن 
يكون أحس��ن إنس��ان أو أس��وأ إنس��ان في زمان��ه أو عب��ر التاريخ، 
فاإلنسان بنفس��ه يختار احلس��ن أو السوء لنفس��ه، فالله تبارك 
وتعالى قد تلّطف على اإلنس��ان فوهبه العق��ل واإلدراك والفهم 
واالختيار ليقوم اإلنس��ان بإرادته في اختيار طريقه. وفي إطار 
اإلرادة وح��ق اإلختيار ال��ذي أعطاه الله لإلنس��ان، ق��د تنحرف 
املرأة وإْن عاش��ت في بيت ملتزم بالعقائ��د الصحيحة وبأحكام 

اإلسام وأخاقه«.
عليك م�سوؤولية

م��ن  واملؤمن��ات  املؤمن��ني  م��ن  جلم��ع  املرج��ع  الس��يد  ق��ال 
الس��عودية: »يحص��ل اإلنس��ان عل��ى األج��ر مبق��دار م��ا يعط��ي 
وبنس��بة ما يعطي في س��بيل الله من نس��بة ما تفّضل الله عليه 
ومن نسبة ما ميلكه، س��واء أعطى من فكره أو طاقاته أو ماله أو 
علمه أو أخاق��ه، وهذا ه��و املاَحظ وامله��م عند الل��ه )تعالى(. 
وكل إنس��ان عليه مس��ؤولية مبقدار ما تفّضل الله )تعالى( عليه 
من امل��ال والعلم والق��درة واألخ��اق، فقد تكون مس��ؤولية االبن 
أكب��ر م��ن مس��ؤولية األب، وق��د تك��ون مس��ؤولية األخ األصغ��ر 
أكبر من مس��ؤولية األخ األكب��ر، وهكذا بالنس��بة ل��أم والبنت، 
واألرح��ام، وزم��اء العم��ل«. وأض��اف س��ماحته: »يق��ول اإلمام 
الصادق )ع(: »تفّكر س��اعة خير م��ن عبادة س��نة«. فيجدر بكل 
إنس��ان أن يتأّمل فيما منحه الل��ه )تعالى( من طاق��ة وعلم ومال 

وأخ��اق، وينف��ق م��ن ذلك عل��ى اآلخري��ن، حت��ى يكون ق��د أدى 
املس��ؤولية التي عليه، وحتى ال يك��ون مقّصرًا، ف��إن الله )تعالى( 
ر ي��وم القيامة، لكنه )تعالى( ال يرفع  قد يرفع العذاب عن املقصَّ

العتاب عنه«.

م�سوؤولية الجميع
ف��ي ذك��رى عي��د الغدير األغ��ر، وف��ي درس��ه )خ��ارج الفقه( 
في مس��جد اإلمام زي��ن العابدي��ن )ع( مبدينة قم املقدس��ة قال 
الس��يد املرجع: »إن اجملتمع بحاجة إلى التربية وليس االنتقام، 
وبحاج��ة إلى الفضيل��ة ال التكّب��ر، وبحاجة إل��ى العدالة وليس 
الظلم، وبحاج��ة إلى أن يعي��ش برفاه، وه��ذه األم��ور إن توّفرت 
في اجملتمع فس��يصلح، وتقل املظال��م فيه، وتنع��دم. وإن العدالة 
والفضيلة والرفاه، كل ذلك ال يتحقق في العالم وفي اجملتمع إاّل 
بالعمل بس��يرة النبي األكرم )ص( وبسيرة اإلمام أمير املؤمنني 
)ع( ومبب��ادئ الغدي��ر. ودني��ا الي��وم تنع��م بنس��بة م��ن احلرية 
فيجب تعريف مبادئ الغدير، وهذه مسؤولية اجلميع، وهي على 
أهل العلم مس��ؤولية أكبر، وبحاجة إلى الهمة. فيجدر باجلميع 
أن يقوموا بأعباء هذه املسؤولية الكبيرة واملهمة وأن ال يقّصروا 

في ذلك«.

عمله ي�سمو به
ق��ال الس��يد املرجع جلم��ع م��ن اإلخ��وة واألخ��وات زّوار 
العتبات املقدس��ة من الس��عودية: »إن اإلنس��ان ال��ذي يعمل 
العمل الصالح، فإن عمله هذا سيس��مو به في الدنيا، ويسمو 
به في اآلخرة، وس��يكون ه��ذا العمل س��ببًا لس��عادة العامل 
به ف��ي الدنيا، وس��ببًا لس��عادته ف��ي اآلخرة. وال��ذي يعمل 
العمل الس��يء ف��إن هذا العم��ل س��يكون مضرًا له، وس��يكون 
سببًا لش��قائه في الدنيا وش��قائه في اآلخرة بنسبة العمل 

السيء«.

اأنتم �سمموا 
قال الس��يد املرج��ع جلمع من ط��اب وطالب��ات اجلامعة 
من محافظ��ة أرومية اإليراني��ة: »إنكم ال حتب��ون أن يصدر 
جتاهك��م الك��ذب م��ن أقاربك��م أو أرحامك��م أو أصدقائكم، 
فصّمموا أنتم أيضًا على أن ال يص��در منكم الكذب جتاههم، 
وكما أنكم ال حتب��ون أن يتخاصم أو يتن��ازع معكم زماؤكم 
أو جيرانكم أو أرحامكم، فصّمم��وا أنتم كذلك على اجتناب 

النزاع والتخاصم معهم ومع غيرهم«.

ال�شيد المرجع:

الطريق الوحيد للتقرب من اإلمام ينحصر بالعمل باإلسالم

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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٭ إصدار: مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
٭ إعداد: لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي

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

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

www.ajowbeh. comعلى العنوان التالي:   


