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املقدمة 


احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد واله الطاهرين: 

العتبة  يف  الدينية  الشؤون  بقسم  املناطة  اجلسيمة  املهام  تعدد  بعد 
يف  املخلصة  اجلهود  وتتظافر  األيدي  تتكاتف  حيث  املقدسة  العباسية 
سبيل التفنن يف خدمة الزائرين الوافدين ومن شتى بقاع األرض هلذه 

القباب السامية املضيئة.

احلكيمة  مرجعيتنا  من  وتأييد  وبتسديد  املبارك  قسمنا  أخــذ 
الثقايف والعلمي  املستوى  بالتصدي لكل ما من شأنه اإلسهام يف رفع 
واإلبداع يف تطوير اجلانب الديني واملعريف لدى الزائرين وذلك بعد أن 
ادهلمت الكثري من العقائد احلقه بسبب تراكم غبار أفكار السنيني البالية 
ورسوخ بعض العقائد الدخيلة يف أذهان البعض من الناس السذج ممن 
أجواء  عن  بعيدين  هؤالء  يكون  ما  وغالبًا  عام  بشكل  اإلسالم  يعتنق 
الترصفات  بعض  يعتقد  اخذ  منهم  البعض  نرى  لذا  والتعلم  الثقافة 
الدين ويستبعدها  يمقتها  بدعة  احلقيقة  يتبعها ولكنها يف  وجيعلها سنه 
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ونتيجة لكل ذلك ركست تلك النفوس املرتدية يف الكثري من الشكوك 
القراء  عىل  نعرض  إذ  اليوم  ونحن  الذنوب  من  أوحال  يف  وانغمست 
ال  أحيائها  بذلك  نريد  وال  الفاسدة  األفكار  تلك  من  بعض  األعزاء 
تصحيحها  هو  مهنا  جل  ولكن  هبا  التذكري  حتى  نريد  وال  اهلل  سمح 
السلوكيات  قائمة  منها من  املنحرف  ونبذ  منها  الفاسد  تقويم  وحماولة 

املتبعة ولو عند البعض القليل من أتباع املذهب احلق الرشيف.
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قالوا:- إن املرأة اذا طلقت جيب أن تتحجب من زوجها وتذهب 
إىل دار أهلها!

نقول:- غالبًا ما يكون الطالق رجعي واملرأة أثناء عدهتا الرجعية 
زوجة جيب عليها أن متكن نفسها لزوجها ويستحب هلا أن تظهر زينتها 
لزوجها وال جيوز هلا اخلروج من بيتها بغري إذنه وتستحق عليه النفقة إذا 

مل تكن ناشز، ويكون كفنها وفطرهتا عليه)1(.

*****
قالوا:- إن املرأة إذا مات عنها زوجها تبقى يف غرفة ال يراها وال 
يسمع صوهتا احد وأن كان صبيًا وال جيوز هلا تنظيف بدهنا أو مالبسها 
وتقليم أظافرها بل ال جيوز هلا االستحامم أو متشيط الشعر أو االفرتاش 
ومشطها  شعرها  جتمع  العدة  من  األخري  اليوم  ويف  الفاخر  بالفراش 

وثوهبا وترمي هبم يف املاء 
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الذهبية والفضية وكذلك ال بد أن جتتنب  جتتنب عن لبس املصوغات 
لبس املالبس امللونة من األمحر واألصفر مما يعد زينة عند العرف غالبا)2(.

*****
قالوا:- أن املرأة إذا كانت هي الزوجة الثانية أوالثالثة ثم طلقت 

ال عدة عليها!

نقول:- حتى لو كانت هي الزوجة الثانية والثالثة وطلقها زوجها 
جيب عليها االعتداد بعد توفر رشائط الطالق)3(.

املرأة مطلقة سابقًا وتزوجت من شخص آخر  إذا كانت  قالوا:- 
ومات هذا الثاين فال عدة عليها ألنه ليس بزوج صباها كام تدعي!

الثاين زوج صباها جيب عليها  نقول:- بل حتى لو مل يكن الزوج 
االعتداد منه فعدة الوفاة واجبة عىل كل زوجة يتوىف عنها زوجها صغرية 
كانت أم كبرية مدخول هبا أو ال منقطع كان الزواج أم دائم ال فرق يف 

مجيع ذلك)4(.

*****
قالوا:- إن الزوج إذا قال لزوجته )أنِت مطلقة بالثالث( حرمت 

عليه حتى تنكح زوجًا غريه!
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نقول:- إن مثل هذا النوع من الطالق يسمى بالطالق البدعي وهو 
غري جامع للرشائط فلذا يكون باطاًل)5(.

*****
قالوا:- إن الزوجة إذا غاب عنها زوجها ستة أشهر أو أكثر جاز هلا 

الزواج من زوج أخر وبدون طالق!!

نقول:- إن الزوج إذا غاب عن زوجته وإن طالت املدة وألي سبب 
تبقى الزوجة بذمة الزوج وال تنفصل عنه إال بالطالق أو املوت وليس 

هلا احلق أن تتزوج بغريه قبل ذلك ال دائاًم وال منقطعًا.

*****
قالوا:- إن زوجة األخ أذا قالت حلامها )آخيتك وحللتك يف اهلل 

وباهلل...( أصبح محاها حالالً وجاز هلا أن تنزع حجاهبا منه!!

نقول:- إن مثل هذا الكالم غري صحيح ويبقى احلام غريب عىل 
زوجة األخ بل إذا طلقها زوجها جاز ألخيه أن يتزوجها بعد انقضاء 
عدهتا وال حيق للمرأة أن ختلع حجاهبا ألخ زوجها فهو غريب وأجنبي 

متامًا عنها.

*****
قالوا:- إن العقيقة إذا ذبحت ُلّفت عظامها بخرقة بيضاء ودفنت 
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يف األرض حتى يأيت امليت راكبًا عليها يوم القيامة!

نقول:- بل عظام العقيقة توزع عىل الفقراء ودفنها يعد من التبذير 
املحرم)6( 

*****
قالوا:- إن العقيقة تذبح للميت عند وفاته وهي واجبة وال تصح 

من الغريب!

نقول:- تستحب العقيقة عن املولود ذكرًا أو أنثى وليست مرّشعة 
للميت وإهنا تذبح بعد املوت كام يعتقد البعض بل أن املولود الذي يولد 
يستحب أن يعق عنه يف اليوم السابع وأن تأخر ذلك لعذر أو لغري عذر مل 
يسقط استحباهبا بل لو مل يعق عن الصبي حتى بلغ وكرب عق عن نفسه 
بل لو مل يعق عن نفسه يف حياته فال بأس أن يعق عنه بعد موته وال جيزي 
عن العقيقة التصدق بثمنها نعم جيزي عنها األضحية فمن ضّحى عنه 
العقيقة من غري كرس عظامها وجيوز  العقيقة وينبغي تقطيع  اجزأه عن 
تفريق العقيقة حلاًم ومطبوخًا كام جيوز أن تطبخ ويدعى عليها مجاعة من 
املؤمنني واألفضل أن يكون عددهم عرشة فام زاد يأكلون منها ويدعون 
بل  األم  سيام  وال  يعوله  ممن  احد  أو  األب  منها  يأكل  أن  ويكره  للولد 

االحوط استحبابًا هلا الرتك )7(.
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ال يموتوا بعده!

امليت  أربعينية  تبارك وتعاىل وان  اهلل  بيد  املوت واحلياة  إن  نقول:- 
ليس بالقانون املسن وال بالسنة املرشعة وأن كان هو أمر جائز يف حد ذاته.

*****
قالوا:- إن الشاب املتوىف يتعذب يف قربه حال رشب املاء من أحد 

أهله وقت الغروب!

مطلقًا  بل  الغروب  املاء وقت  أصاًل بني رشب  نقول:- ال عالقة 
وعذاب املتوىف.

*****
قالوا:- إن غسل اجلنابة ال يصح إال بعد وضع ما يسمى بـ )طني 

خاوه( عىل الرأس!

نقول:- إن غسل اجلنابة ال يشرتط فيه ذلك بل هو إمرار املاء عىل 
الرأس والرقبة أوالً ثم متام البدن ويستحب تقديم اجلانب األيمن عىل 

األيرس عىل أن يكون كل ذلك باملاء املطلق ال املضاف )8(.

*****
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يومًا ألهنا  أربعني  يأكلون من طبخها  املرأة ال  إذا ولدت  قالوا:- 
نجسة!

نقول:- لعل منشأ ذلك هو االعتقاد اخلاطئ من أن املرأة إذا ولدت 
يبقى نفاسها أربعني يومًا وهذا أيضًا خطأ أكرب من سابقه ألن النفاس 
ليس  فهو  أيام  العرشة  بعد  يأيت  دم  وكل  أيام  عرشة  وأكثره  حلظة  أقله 
عدم  عن  أما  وصيامها  لصالهتا  تغتسل  أن  املرأة  عىل  جيب  بل  بنفاس 
ثمة عالقة بني  إذ ليس من  فليس لذلك أي منشأ  النفساء  تناول طعام 

النجاسة املعنوية للحدث قبل االغتسال وبني رسايته للطعام.

*****
قالوا:- إن املرأة املجنبة نجسة ال جيوز األكل والرشب من يدها 

ولو غسلتها ألف مرة إال بعد الغسل!

وأن  معنوي  حدث  كالنفاس  اجلنابة  أن  سابقًا  قلنا  كام  نقول:- 
اإلنسان املجنب ال يعني ذلك نجاسة متام بدنه وعرقه ومالبسه وأن من 
الرطوبة املرسية ال بد أن يغسل يده ال بل كل ذلك ليس  يصافحه مع 
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*****
اجلنة  بامء  خيتلط  ألنه  اجلمعة  يوم  املالبس  غسل  يكره  قالوا:- 

وبالتايل يقطع الرزق ويوم األربعاء كام سمعت من البعض األخر!

نقول:- إن األرزاق قبضها وبسطها بيد اهلل تعاىل وأن غسل املالبس 
أمر راجح يف كل زمان ومكان.

*****
قالوا:- إن العطسة الواحدة تعني وجوب الصرب واالثنني عجله 

يف العمل!

التي جتعل من العطاس أمان  الروايات  نقول:- ورد عندنا بعض 
أثناء  العطاس  جتعل  وأخرى  أيام  سبعة  وأخرى  أيام  ثالثة  املوت  من 
احلديث دليل صدق املتحدث)9( أما كون الواحدة صرب واالثنان عجلة 

فلم أعثر عىل دليله من الرشع ولعله من االتفاقيات املوروثة. 

*****
السبت  السبت ألن  يوم  الزواج يف  يتم عقد  ّأال  قالوا:- األفضل 

مسبوت أي ممنوع من إجراء العقد.

نقول:- مل يرد ذلك بل الوارد عندنا انه يكره إيقاع العقد والقمر يف 
برج العقرب وإيقاع العقد والقمر يف حماق الشهر وأيضًا الوارد عندنا انه 
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يكره اجلامع ليلة اخلسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إال يوم اخلميس 
بعد  اجلامع  أيضًا  ويكره  املحاق  ويف  الشفق  ذهاب  قبل  الغروب  وعند 
رمضان  شهر  إال  الشهر  من  ليلة  أول  ويف  الشمس  تطلع  حتى  الفجر 
الزلزلة  وعند  وآخ��ره  الشهر  من  النصف  ليلة  يف  اجلامع  يكره  وأيضًا 
والريح الصفراء والسوداء ويكره اجلامع مستقبل القبلة ومستدبرها ويف 
اجلامع  معاودة  يكره  وال  الغسل  قبل  االحتالم  وعقيب  وعاريًا  السفينة 
الزوجة والكالم  فرج  إىل  النظر  يكره  انه  بغري غسٍل كذلك ورد عندنا 
 – إليه  ينظر  بغري ذكر اهلل عند اجلامع وأيضًا يكره أن جيامع وعنده من 

حتى الصبي والصبية – ما مل يستلزم حمرمًا وإال فال جيوز)10(.

*****
قالوا:- إن عيد الغدير هو يوم ال يكنس فيه البيت وال خياط فيه 

الثوب!

  آل حممد  اهلل األكرب وعيد  الغدير هو عيد  إن عيد  نقول:- 
وهو أعظم األعياد ما بعث اهلل نبيًا إال وهو يعيد هذا اليوم وحيفظ حرمته 
اجلمعة  عيد  غري  عيد  للمسلمني  هل   : الصادق  اإلمام  سئل  وقد 
واألضحى والفطر ؟ قال : نعم أعظمها حرمة قال الراوي وأي عيد 
أمري املؤمنني عيل  : اليوم الذي نصب فيه رسول اهلل  هو ؟ قال 
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 وقال: من كنت مواله فهذا عيل مواله ثم سأل الراوي اإلمام وما 
ينبغي لنا أن نفعل يف ذلك اليوم ؟ 

قال : الصيام والعبادة والذكر ملحمد وال حممد وأما ما قيل يف 
السابق ال أساس له )11(.

*****
الوفاة عىل زوجها صار يف رقبة  إذا مل تعتد عدة  املرأة  إن  قالوا:- 
ذلك  فينتقل  موهتا  حيني  أن  إىل  قربه  يف  وهو  حديد  من  طوق  زوجها 

الطوق من رقبته إىل رقبتها! 

نقول:- لقد سمعت مثل هذا الكالم كثريًا ولألسف الشديد ينترش 
هذا الكالم يف أوساط البعض من النساء املثقفات ونحن بعد االسرتجاع 
الذي  امليت  شأن  وما  غريه  ارتكبه  بذنب  يعذب  ال  اإلنسان  أن  نقول: 
يعذب بذنب احلي وما ذاك إال خرق للسنن الرشعية واألنظمة الربانية 

قال تعاىل زبۉ  ۉ  ې  ې  ېرب- اإلرساء - اآلية - 15.

*****
قالوا:- إذا مل تذبح عقيقه للميت فأنه سوف يأخذها من احلي!

خيرج  وهل  احلي  من  العقيقة  امليت  يأخذ  كيف  أدري  ال  نقول:- 
من الرتاب بعد دفنه وقد ذكرنا أن العقيقة هي للمولود ال للميت وأهنا 
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مستحبة وليست واجبة.

قالوا:- إن امليت ال جتوز زيارته إال بعد يوم األربعني!

نقول:- بل يستحب زيارة امليت من أول يوم وحتى يوم األربعني 
وما بعد يوم األربعني أيضًا لياًل وهنارًا رسًا وإعالنًا رجاالً وركبانا)12(.

*****
قالوا:- إن الذي يذهب إىل املقربة ويصري عليه يشء من الرتاب ال 

جتوز له الصالة فيه!

نقول:- مل نسمع بذلك بل الوارد عندنا أنه تكره الصالة عىل القرب 
ويف املقربة واحلامم واملزبلة املجزرة واملوضع املعد للتخيل وبيت املسكر 
ومعاطن اإلبل ومرابط اخليل والبغال واحلمري والغنم بل يف كل مكان 
قذر)13(. كذلك ورد عندنا انه يكره الصالة يف الطريق إذا مل ترض )أي 
صالة( باملاره وإال حرمت وكذا تكره الصالة يف جماري املياه واألرض 
السبخة و بيت النار كاملطبخ ويكره اإلنسان أيضًا أن يصيل وأمامه إنسان 
مواجه له أو نار مرضمة ولو رساجًا أو متثال ذي روح وتكره الصالة بني 
قربين وإذا كان يف األخريين حائل أو بعد عرشة اذرع فال كراهة وكذا 
ورد عندنا أنه تكره الصالة يف بيت فيه كلب أو بيت فيه جنب أو كان 

أمامه بيدر من حنطة أو شعري.
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*****
قالوا:- إن الصالة خلف القرب باطلة!

احلديث كراهيتها ولكن رغم  فيام سبق من  لقد سمعت  نقول:- 
يستحب  بل    األئمة  قبور  خلف  بالصالة  بأس  ال  نقول:  ذلك 
الصالة يف مشاهد األئمة  وهي البيوت التي أمر اهلل أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه بل هي أفضل من املساجد بل قد ورد يف اخلرب أن الصالة عند 
: بامئتي ألف صالة وكذا يستحب يف روضات األنبياء ومقام  عيل 

األولياء والصلحاء والعلامء والعباد بل األحياء منهم أيضًا)14( 

*****
قالوا:- إذا كنت تصيل وأجتاز شخص من أمامك بطلت صالتك!

إليه بل يكره االجتياز ويستحب أن  نقول:- ليس هذا مما نذهب 
جيعل املصيل بني يديه سرتة إذا مل يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة 
بينه وبني من يمر بني يديه إذا كان يف معرض املرور ويكفي يف السرتة 
أن تكون عودًا أو حباًل أو كومة تراب بل يكفي اخلط وال يشرتط فيها 
للصالة  وتوقري  تعظيم  من  نوعًا  لكوهنا  ذلك  كل  الطهارة  وال  احللية 

وفيها أشارة أيضًا عن االنقطاع عن اخللق والتوجه إىل اخلالق )15(.

*****
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قالوا:- حيرم عىل املرأة الصالة يف املسجد!

املكان  الوارد أن األفضل للمرأة أن ختتار  نقول:- مل يرد ذلك بل 
األسرت لصالهتا وخيتلف ذلك حسب اختالف املوارد فان كان سرتها يف 
املسجد كسرتها يف البيت كانت صالهتا يف املسجد أفضل بل ورد عندنا 
أنه يستحب لإلنسان أن جيعل يف بيته مسجدًا أي مكانًا معدًا للصالة فيه 
املسجد  املساجد هو  املسجد.. وأفضل  وان كان ال جيري عليه أحكام 
احلرام فالصالة فيه تعدل ألف ألف صالة ثم مسجد النبي والصالة 
فيه تعدل ألف صالة ثم مسجد اجلامع وفيه تعدل مائة ومسجد القبيله 

وفيه تعدل مخسًا وعرشين ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عرش)16(.

*****
قالوا:- إن قول النبي صىل اهلل عليه واله:)ال صالة جلار املسجد 

إال يف املسجد( بمعنى أهنا باطلة لو صالها يف داره!

نقول:- ال بل يكره جلار املسجد أن يصيل يف غريه لغري علة كاملطر 
الوارد  وإنام  الثواب  التامة  الصالة  عىل  حيمل  املتقدم  النبي  وقول 
أيضًا  ويستحب  املسجد  حيرض  ال  من  مؤاكلة  ترك  يستحب  أنه  عندنا 

ترك مشاربته ومشاورته ومناكحته وجماورته )17(.

*****
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  األئمة  قبور  من  املأخوذة  هي  االستشفاء  تربة  إن  قالوا:- 
وقرب النبي +!

اإلمام  قرب  طني  من  املأخوذة  هي  االستشفاء  تربة  إن  نقول:- 
احلسني حرصًا والقدر املتيقن من حمل أخذ الرتبة هو القرب الرشيف 
وما يقارب منه عىل وجه يلحق به عرفًا فاالحوط وجوبًا االقتصار عليه 

نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاًء )18(.

*****
من  أقل  كان  ذكرًا  املولود  كان  إذا  النفاس  دم  مقدار  إن  قالوا:- 

عرشة أيام وإذا كان املولود أنثى جتاوز الدم العرشة أيام!

نقول:- إن دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالوالدة معها أو بعدها 
عىل نحو يستند خروج الدم إليها عرفًا وال نفاس ملن ال ترى الدم من 
الوالدة أصاًل أو رأته بعد فصل طويل بحيث ال يستند إليها عرفًا كام إذا 
رأته بعد عرشة أيام من الوالدة وال حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون 
بمقدار حلضه فقط وحد كثريه عرشة أيام وال فرق يف كل ذلك بني نوع 

املولود سواء كان ذكرًا أو أنثى)19(.

*****
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قالوا:- إن الصيام غري جائز يف يوم اجلمعة!

نقول:- لقد ورد عندنا أن ليلة اجلمعة وهنارها يمتازان عىل سائر 
الليايل واأليام سموًا ورشفًا فقد روي عن النبي صىل اهلل عليه واله:)إن 
ساعة  كل  يف  وجل  عز  هلل  ساعة  وعرشون  أربع  وهنارها  اجلمعة  ليلة 
: أن للجمعة حقًا  النار وعن اإلمام الصادق  ستامئة ألف عتيق من 
إليه  والتقرب  اهلل  عبادة  من  يشء  يف  تقرص  أو  حرمته  تضيع  أن  فإياك 
بالعمل الصالح وترك املحارم كلها فإن اهلل تعاىل يضاعف فيه احلسنات 
استطعت  فإن  ليلته  مثل  ويومه  الدرجات  فيه  ويرفع  السيئات  ويمحو 
أن حتييها بالدعاء والصالة فأفعل فإن اهلل تعاىل يرسل فيها املالئكة إىل 
السامء الدنيا لتضاعف فيها احلسنات ومتحو فيها السيئات وان اهلل واسع 
يوم  يف  احلسنات  مضاعفة  عىل  ينص    اإلمام  قول  كان  فإذا  كريم. 

اجلمعة فإن هذا ال ينسجم مع حرمة الصوم فيه )20(.

*****
قالوا:- إن الدماء الثالثة التي خترج من املرأة )احليض واألستحاضة 
والنفاس( ختتلف عن دم القروح واجلروح من حيث التطهري فإن بقى 

من تلك الدماء أثر يف املالبس تلفت!

نقول:- إن الدم كله نجس بكل أنواعه وأشكاله وطريقة تطهريه 
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واحدة ال ختتلف حيث يكفي زوال العني دون اللون ولو بالقليل ومره 
واحده وال يشرتط التعدد نعم توجد خصوصية لدم احليض من حيث 

عدم العفو يف الصالة ولو كان مقداره أقل من الدرهم.

*****
قالوا:- جيوز مصافحة املرأة األجنبية لو كانت مسنة!

كانت  إن  و  املرأة  جسد  مس  الغريب  الرجل  عىل  حيرم  نقول:- 
مسنة)21(.

*****
قالوا:- إن املرأة املرضع جيوز هلا أخراج صدرها إلرضاع طفلها 

حتى أمام الرجال األجانب!

نقول:- جيب عىل املرأة أن تسرت شعرها ومجيع بدهنا عن غري الزوج 
واملحارم ولكن ال جيب عليها سرت الوجه والكفني إال مع خوف الوقوع 
فيحرم  املحرم  النظر  يف  الرجل  إيقاع  بداعي  اإلبداء  كون  أو  احلرام  يف 

حينئذ.

*****
قالوا:- إن البنت إذا تربت مع أوالد خاهلا أو أوالد عمها ال جيب 

عليها لبس احلجاب أمامه بل يصبح كأخيها!
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متام  مراعاة  البنت  وعىل  وجيب  اخلطرة  البدع  من  هذا  نقول:- 
غرباء  فهم  معهم  ترعرعت  وإن  حتى  وخاهلا  عمها  أوالد  مع  احلشمة 

عنها.

*****
قالوا:- إن اجلنابة يمكن أن تنتقل إىل أفراد العائلة إذا مل تغتسل!

ال  ينتقل  ال  بصاحبه  خاص  معنوي  حدث  اجلنابة  إن  نقول:- 
بالرطوبة املرسيه ومتى ما أصبحت اجلنابة فايروس فإنه  باملعارشة وال 

ينتقل عن طريق اهلواء ولكن أنى ذلك.

*****
من  السالم  ينتظر  فإنه  الــدار  دخل  إذا  العائلة  أب  إن  قالوا:- 

أوالدهم وال يبادرهم بالسالم!

نقول:- إن أب العائلة هو أوىل من غريه من أفرادها بإشاعة أجواء 
كان  إذ  حسنة  أسوة  اهلل  رسول  يف  ولنا  األرسة  داخل  والسالم  املحبة 
يدخل عىل بيت الزهراء  ويسلم عليها ويقبلها وهي ابنته الصغرية.

*****
إىل  اآلباء  ومن  اآلباء  إىل  األجــداد  من  ينتقل  اليمني  أن  قالوا:- 

األبناء!
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نقول:- أن اليمني أذا انعقد وبرشوطه الرشعية املذكورة يف الكتب 
الفقهية وال يتعلق إال بذمة صاحبه وال ينتقل إىل غريه وأن األبناء غري 

مسؤولني عن وفاء يمني اآلباء واألجداد.

*****
قالوا:- إن النكبة أو البالء أو املرض إذا حّل باإلنسان فسببه يعود 

إىل وجود نذر أو حلف أو عهد أو رؤيه قديمه وال بد من حّلها.

املبارش  السبب  إنام  واالبتالءات  والنكبات  األمراض  إن  نقول:- 
زبڭ   تعاىل  قوله  لرصيح  اإلنسان  يرتكبها  التي  الذنوب  هو  هلا 

ڭرب - األنعام - اآلية - 6.

*****
قالوا:- إن املريض إذا أراد أن يربئ من مرضه وصاحب احلاجة 
إذا أراد قضائها وطالب الرزق إذا أراد توسعه ومبتغى الذرية وغريها 
النور أو الطرحية  من األمور عليه الذهاب إىل الكشاف أو إىل صاحبة 
وبعد أن يعرض عليه حاله يصف له العالج مقابل ثمن بخس دراهم 

معدودة!

من  وكل  وتعاىل  تبارك  اهلل  بيد  أمرها  الناس  حوائج  إن  نقول:- 
أدعى  من  وكل  بالدليل  يأيت  أن  عليه  وخلقه  اهلل  بني  الوساطة  يدعي 
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اهلل واملالئكة  لعنة  فعليه  املعصومني من دون حجة رشعية  الزلفى عند 
والناس أمجعني.

*****
قالوا:- إن من حصلت عنده حالة رسقة أو خطف عليه التوجه 

لقارئ الكف والفنجان )أبو املرايا( والكشاف ليخربه باحلال!

مراجعنا  أصدر  وقد  رشعًا  حمرمة  الشعوذة  هذه  مثل  إن  نقول:- 
سبيل  يف  هؤالء  بمثل  االستعانة  بحرمة  الواضحة  فتاواهم  اإلع��الم 
الكشف عن املغيبات ألن أمرها بيد اهلل تبارك وتعاىل وإين أنصح األخوة 
االستعانة  احل��االت  تلك  مثل  عندهم  حتصل  قد  الذين  واألخ��وات 
باألدعية واألذكار القرآنية والنبوية الواردة عىل لسان الرشع املبني ألجل 

الوصول إىل مبتغاهم.

*****
قالوا:- إذا كان البيت بحاجة إىل تكملة بناء ثم حصلت عندهم 

حاله وفاء فإن البناء سوف يتأخر إىل ما بعد السنة!

زبۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ   تعاىل:  قال  كام  نقول:- 
ۇ  ۆرب وال توجد أي عالقة بني إكامل البناء وموت الشخص 

وما ذاك إال من أوهام بعض الناس السذج حيث ختتلط عندهم األمور 
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وال يميز بني أنظمة اهلل تبارك وتعاىل ومدى عالقتها بالبرش.

*****
قالوا:- إن السدرة علوية فإذا كانت يف البيت فإهنا ال تقطع حتى 

وأن أرضت بالدار إال بعد فجران دم!!

كثريًا من اخلرافات)22(

*****
قالوا:- جيوز لألب واألم أن تنذر ابنتها )أي جتعل أبنتها منذورة( 

فال تتزوج إال للسيد مثاًل أو ألبن عمها أو فالن من الناس!

نقول:- ال حيق لألب أو غريه أن جيرب ابنته من الزواج برجل هي ال 
ترغب فيه وإذا كانت املرأة مكرهه عىل الزواج كان نكاحها غري رشعي 
نعم حيق لألب ولغريه أن ينصح أبنته ويعرض عليها نامذج من الرجال 
املذاهب  بعض  تفعله  ما  خالف  أحدهم  عىل  جيربها  أن  ال  الصاحلني 

األخرى )23(.
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ُيُأيت  املعصومني  أوالد  أو  للمعصومني  املنذور  الطفل  إن  قالوا:- 
والزينة  الذهب  عليه من  ما  )أي خيلع  ليسلبه  الكلدار  أو  السيد  اىل  به 

ليأخذها لنفسه( ثم يقوم بدوره بأعطائهم شيئ من املال قبال ذلك!

ملك  هي  الطفل  اىل  هتدى  التي  االم��وال  هذه  مثل  إن  نقول:- 
للطفل و إن كان صغريًا وال حيق ألي أحد الترصف هبا إال الويل وكان 
الترصف فيه مصلحة للصغري وما نسمعه من عادة التسليب لألطفال فام 
انزل اهلل بذلك من سلطان نعم يستحب للويل أن حيلق الصغري يف اليوم 
السابع ليتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة من ماله الشخيص ال من مال 

الطفل)24(.

*****
قالوا:- إن السيد املنتسب هلاشم جد النبي حيق له أن يأخذ اخلمس 

حتى لو كانت عتبة داره من ذهب!

وعائلته  نفسه  إعاشة  من  متمكنًا  غنيًا  كان  إذا  السيد  إن  نقول:- 
حيرم عليه أخذ اخلمس ألن اخلمس خمصص لسد احلاجات الرضورية 
للمؤمنني الفقراء ال األغنياء وما نسج من الكالم السابق هو كرساب 

يف قيعه.

*****
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قالوا:- إن املرأة اذا كانت يف دار لوحدها ومن دون أن يّطلع عليها 
أحد جاز هلا أن تصيل بدون حجاب!

َيَرها أحد  املرأة يف الصالة هو أمر واجب وإن مل  نقول:- أن سرت 
فيجب عليها أن تسرت متام بدهنا عدا الوجه والكفني.

*****
قالوا:- إن الشخص اذا سار لياًل يف املقابر وصارت قدمه عىل قرب 
رطب فإنه يصيبه مس من اجلن ويسمى بعرفهم بــ )الدايس( واملرأة بــ 

)الدايسه(.

الضعيفة  النفوس  بعض  يصيب  قد  اجلن  من  املس  إن  نقول:- 
والبعيدة عن الدين وال عالقة له بالسري لياًل عىل قرٍب رطب وإنام ذلك 

من تسويل الشيطان الرجيم عليه لعائن اهلل.

*****
أن  هو  زوجها  وفاة  يف  شعرها  جتز  التي  املرأة  كفارة  إن  قالوا:- 

تتصدق بوزنه لبنًا وحليبًا عىل الفقراء!!

نقول:- بل املشهور عندنا أن يف جز املرأة شعرها يف املصاب كفارة 
شق  أو  أدمته  إذا  وجهها  خدش  أو  نتفه  ويف  رمضان  شهر  يف  االفطار 
الرجل ثوبه يف موت ولده أو زوجته كفارة اليمني ولكن األظهر عدم 
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وجوب الكفارة وإن كان التكفري أحوط استحبابًا )25(.

*****
قالوا:- إن الشاب إذا كان صديقًا للعائلة فهو من العائلة وبالتايل 

جيوز اجللوس أمامه بدون حجاب!!

العائلة غريٌب من  الزمان وصديق  نقول:- هذا من مصائب آخر 
مجيع احليثيات وأمهها السرت واحلجاب.

*****
عقد  دون  ومن  للشاب  أخت  الشابة  تكون  أن  ممكن  قالوا:- 

وبالتايل جاز هلا التربج امامه!

نقول:- لقد هنى القرآن الكريم عن أي عنوان للصداقة بني الشاب 
والشابة يف رصيح قوله تعاىل: زبۀ ۀ ہرب سورة النساء 

اآلية 25.

*****
قالوا:- إن النذر يذبح بأسم املعصوم من دون ان يذكر عليه اسم 

اهلل ويوزع لزائريه!

نقول:- إن كل ذبيحة تذبح من غري أن يذكر عليها أسم اهلل فهي 
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ميته ال جيوز أكلها بنص القران وما يفعله بعض عوام املذهب من النذر 
للمعصوم أو أحد أوالده ال بأس به بعد أن يذكر عليه أسم اهلل ومن ثم 

يوزع عىل زائريه.

*****
قالوا:- إن النذر يتعلق بذمة املكلف و إن كان بأي صيغة كانت 

وأيًا كان مورده!

نقول:- ال ينعقد النذر إال بالصيغة الصحيحة واملشتملة عىل املورد 

جيب الوفاء هبا )26(.

*****
قالوا:- ال جتلس عزباء حال إجراء العقد وال جيوز شبك اليدين 
اثناء العقد وتفتح كل عقدة حتى أزرار املالبس وتضع املرأة رجلها يف 

نقول:- كثري من تلك العادات بعيدة متام البعد عن السنة النبوية إنام 
الوارد صالة ركعتني والدعاء باملأثور عن أهل البيت  واالشهاد 
حال إجراء العقد كذلك الوارد أستحباب األعالن عن النكاح واخُلطبة 
 – املسالك  يف  كام   – وأكملها  تعاىل  اهلل  محد  عىل  املشتمله  العقد  أمام 
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إضافة الشهادتني والصالة عىل النبي واله والوصية بتقوى اهلل والدعاء 
.)27( واألئمة للزوجني وإنام أستحب ذلك للتأيس بالنبي

*****

أوالدها ومن العيب هلا أن تتزوج!!

نقول:- إن من املعيب أن يعتقد املؤمن مثل هذا األعتقاد وما الزواج 
هلا ولغريها إال حصن وسور حيصن املرأة وحيميها من ذئاب آخر الزمان 
كاسامء  أربعة  من  تزوجت  اإلسالم  نساء  مشهورات  من  بعضًا  أن  بل 

بنت عميس )28(.

*****
قالوا:- إن املرأة حتل للرجل بمجرد اخلطوبة وأرسال النيشان كام 

يدعون!

نقول:- إن املرأة ال حتل لزوجها إال بالعقد الصحيح املشتمل عىل 
متام الرشوط واملرأة قبل العقد تعترب أجنبية متامًا بالنسبة للخاطب.

*****
قالوا:- األب له الوالية يف تزويج ابنته الباكر فإذا مات كان أخوها 

هو وليها يزوجها أو يمنعها ممن يرغب وممن ال حيب!
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نقول:- ال والية لألخ وال للعم وال لغريمها بعد األب واجلد فإذا 
ماتا أصبحت البنت الشابة الباكر هي ولية نفسها وينبغي هلا أن تستأذن 

من أخيها ألجل زواجها وليس من حقه غصبها عن الزواج )29(.

*****
وجائزة  حالل  الغنائية  األطوار  ذات  احلسينية  القصائد  قالوا:- 

ألهنا من املواليد!

الكالم اللهوي – شعرًا كان أو نثرًا – والذي يؤتى به باالحلان املتعارفة 
والعربة  إشكال  له  والرتجيح  املد  مقومية  واللعب ويف  اللهو  أهل  عند 
القرآن املجيد واألدعية  العريف وال جيوز أن يقرأ هبذه األحلان  بالصدق 
واألذكار ونحوها بل وال ما سواها من الكالم غري اللهوي عىل األحوط 
وجوبًا وأما املوسيقى التي تصحب مثل تلك االطوار واملناسبة ملجالس 
اللهو والطرب كام هو احلال يف غالب ما يعزف باالت الطرب كالعود 

والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي حمرمة كالغناء )30(.

*****
قالوا:- إن املرأة إذا ذهبت اىل احلج ومل تلبس شيئًا من الذهب فقد 

حرم عليها الذهب لبسًا وتزينًا!
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نقول:- إن لبس املرأة للذهب يعد من الزينة املحرمة حال االحرام 
بأن  بأس  وال  احلرمة  فتشتد  ومعه  االجنبي  الناظر  من  األمن  مع  هذا 
تصطحب املرأة معها شيئًا من الذهب من دون لبس )ومع اللبس يف غري 

وقت األحرام ومع االمن من الناظر األجنبي( )31(.

*****
قالوا:- إن احلاج إذا رجع من احلج بقى ثالثة أيام بعيد عن زوجته 

ال ينظر اليها حتى تبقى حجته حمفوظة!

نقول:- إن احلجة تبقى حمفوظة طاملا كان اإلنسان بعيدًا عن الذنب 
ما صغر منه وما كرب وليس من الذنب أن ينظر االنسان اىل أهله بل عىل 

احب اىل اهلل تعاىل من اعتكاف يف مسجدي هذا )32(.

*****
قالوا:- إن االنسان يستحب له أن يأخذ املسبحة ويستخري اهلل يف 

كل صغرية وكبرية!

سبحانه  اهلل  وهب  ملا  إطالقه  عىل  صحيحًا  الكالم  ليس  نقول:- 
يف  حيكمه  أن  لالنسان  ينبغي  ال��ذي  العقل  جوهرة  من  عباده  وتعاىل 
يلتجئ اىل اخلريه فورًا بل يستعني  له أن  ترصفاته وأن االنسان ال حيبذ 
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املؤمنني ثم الصالة والدعاء وطلب اخلري  يثق من أهل اخلربة من  بمن 
وإال فاخلريه عند احلريه )33(.

*****
االوالد  أستأثر  وبناتًا  أوالدًا  وترك  مات  إذا  األب  إن  قالوا:- 

بمرياث أبيهم دون البنات اذ حيرمن من املرياث!!

ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  زبپ  ال��رشع:  قال 
ٿرب-- الكهف - اآلية - 5 فاللبنت نصف حصة الولد )34(.

*****
قالوا:- إن املولود إذا كان بنتًا فهو مشؤوم!!

والبنون  حسنات  )البنات   : الصادق  االمام  قاله  ما  نقول:- 
  نعمة فاحلسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها( كذلك برش النبي
بابنة فنظر يف وجوه اصحابه فرأى الكراهية فيهم فقال: ما لكم! رحيانه 
الولد  اشمها ورزقها عىل اهلل كذلك ورد عنه صىل اهلل عليه واله: نعم 
النار  من  له  اهلل سرتًا  املخدرات من كانت عنده واحده جعلها  البنات 
ومن كانت عنده اثنتان ادخله اهلل هبام اجلنة وأن كن ثالثًا أو مثلهن من 

االخوات وضع عنه اجلهاد والصدقه )35(.

*****
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قالوا:- إن املرأة اذا ارادت الزواج اشرتت قفاًل ومفتاحًا وجاءت 
اىل أحد أرضحة املعصومني لتفتح ذلك القفل عند سيد أو خادم!

عند  حرض  شخصًا  أن  قرأنا  وانام  قبل  من  هبذا  نسمع  مل  نقول:- 
موالنا ايب عبد اهلل الصادق  وقال له عندي مخسة من البنات وأريد 
للنساء  بيته  يف    للزهراء  مأمتًا  يعقد  أن  اإلمام  فأرشده  أزوجهن  أن 
اجيابية  النتيجة  وكانت    اإلمام  بتوجيه  الرجل  ذلك  عمل  وبالفعل 
أنه  علاًم  ذاك  من  العمل  هذا  فأين  بناته  مجيع  تزوجت  السنة  نفس  ويف 

يوجد ما ينفع يف هذا املجال يف كتاب مفاتيح اجلنان.

*****
قالوا:- من العيب للمرأة أن تطلب لنفسها الزواج!

نفسها  تعرض  بأن  لنفسها  السرت  تطلب  أن  للمرأة  جيوز  نقول:- 
للزواج كام حصل ذلك مع رسول اهلل بل أكثر من ذلك ورد عندنا 
أن األب يستحب له أن خيطب لبنته رجاًل صاحلًا وال ينتظر من الزوج 

أن يطلب بلسانه ذلك )36(.

*****
قالوا:- إن الشاب ال يتزوج إال بعد أن يمتلك ماالً و منصبًا!

نقول:- إن الزواج مرشوع رباين يبارك به اهلل تبارك وتعاىل وتفرح 
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ورد  وقد  الروايات  من  كثري  يف  ورد  كام  الرزق  سبب  وهو  مالئكته  به 
يتزوج وهو  التي تنص عىل أن الشاب كان  الروايات  الكثري من  عندنا 
فقري ال ما له وال منصب بل كان مهر زوجته ما حيفظ من القرآن الكريم 
واالمر موقوف عىل إيامن الرجل ومدى توكله عىل اهلل تبارك وتعاىل )37(. 

*****
بعد  أو  الكلية  من  التخرج  بعد  إال  تتزوج  ال  البنت  إن  قالوا:- 

التعيني!

نقول:- قال رسول اهلل )االبكار كاالثامر اذا نضجت ومل تقطف 
غريهتا الشمس وافسدهتا الريح( )38(.

*****
قالوا:- إن غالء املهور ضامن حلق املرأة عند الطالق!

نقول:- إن من شؤم املرأة غالء مهرها واختيار الزوج الصالح قبل 
الزواج هو الضامن حلق املرأة عند الطالق )39(.

*****
قالوا:- إن ابن العم جيوز أن ينهى عن زواج املرأة لكونه أحق من 

غريه هبا!
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نقول:- من الظلم الكبري أن يسود مثل هذا الفعل يف املجتمع وال بد 
للعشائر أن تقف مع الرشع من أجل نبذ مثل تلك العادات املمقوته التي 

ال زالت متجذرة عند بعض النفوس املريضة والبعيدة عن الدين)40(.

*****
قالوا:- إن بعض النزاعات العشائرية يمكن أن حتل بتزويج أمرأة 
من عشرية املعتدي ألحد رجال عشرية املعتدى عليه )وهذا ما يسمى 

يف عرفهم باملرأة الفصلية(!

ورضاها  الزوجة  رغبة  عن  كان  اذا  الزواج  هذا  مثل  إن  نقول:- 
فال باس ولكن إن كان عن إكراه وعدم رضا يعترب هذا العقد باطاًل يف 

الرشيعة االسالمية )41(.

*****
قالوا:- إن دخول الكفن اىل الدار يعني دخول املوت اليه!

نقول:- يستحب لإلنسان أن هييئ كفنه قبل موته إن يكرر النظر 
اليه فقد ورد إن من نظر اىل كفنه اطال اهلل يف عمره وزاد يف تقواه )42(.

*****

ومن ثم يفتح كفنها ليضع خدها عىل الرتاب!
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أن  الواجب  بل  رشعية  وخمالفة  حمرم  وهو  ذلك  جيوز  ال  نقول:- 
ينزهلا يف قربها زوجها أو أحد من حمارمها.

*****
التلفاز وال اىل صورة  اىل  تنظر  أن  املعتدة  للمراة  قالوا:- ال جيوز 
زوجها وال اىل رجل غريب وإال وجب عليها قضاء ذلك اليوم وأعادته.

املرأة يف عدة وفاة زوجها أمور ثالثة ال  الواجب عىل  إن  نقول:- 
غري أوهلا عدم الزواج وثانيها عدم التزين يف البدن وثالثها عدم التزين 

يف اللباس وما عدا ذلك جائز واما ما ذكر ال اساس له من الصحة)43( 

*****
أن  بأس  فال  للمرأة  النظر  الدكتور  عىل  حلل  قد  اهلل  إن  قالوا:- 

تعرض نفسها وتنزع حجاهبا ألجل العالج!!

من  والكفني  الوجه  عدا  ما  اىل  ينظر  أن  للرجل  جيوز  ال  نقول:- 
جسد املرأة االجنبية سواءًا كان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أو بدونه نعم 
– مثاًل اىل العالج من مرض وكان الرجل االجنبي 

عليهام  توقف  إذا  بيده  وملسه  بدهنا  اىل  النظر  له  جاز  بعالجها  أرف��ق 
معاجلتها ومع أمكان األكتفاء بأحدمها – أي اللمس أو النظر – ال جيوز 

االخر )44(.
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*****
أحد  من  نور  أو  كرامة  عندها  يصبح  أن  يمكن  املرأة  إن  قالوا:- 

املعصومني وبالتايل يمكن هلا أن خترب عن الغيب وتتنبأ عن املستقبل!

ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  زبېئ  تعاىل:  قال  كام   - نقول: 
االية 34 وإن كانت مثل هذه  لقامن  سورة  ی جئ حئ مئ ىئرب 
املرأة تدعي احللول أو االحتاد فهو من الكفر واالحلاد وإن كانت تدعي 
الكرامة والزلفى فإن تنزلنا وجوزنا ذلك ومن دون حجة رشعية فليس 

هذا بمدعاة للرجم بالغيب.

*****
قالوا:- إن األخ أذا أمسك أخته متلبسة بجريمة الزنا جاز له قتلها 

وجاز لعشريهتا قتلها ايضًا مسحًا للعار الذي حلق بالعشرية!

الغيبة  زمان  يف  احلدود  يقيموا  أن  العوام  حق  من  ليس   - نقول: 
ومسح العار ال يكون بالقتل بل الرتبية الصاحلة وعدم وضع العراقيل 
اجلرائم  تلك  وما  الرشعية  حقوقها  متام  الزوجة  وأعطاء  الزواج  أمام 
التي نسمع هبا إال بسبب بخس احلقوق الزوجية وتضيع ما أمر اهلل به 
أن يطبق فلو غاب الزوج مثاًل أكثر من أربعة أشهر عن زوجته الشابه 
من دون مسوغ رشعي فهو باالضافة اىل ارتكابه احلرام يكون قد فسح 
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املجال لزوجته الشابة أن ترتكب احلرام وتنغمس بالرذيلة فالزوج الذي 
يشاهد زوجته وهي متارس الرذيلة أنصحه أن يقتل نفسه قبل أن يقتل 

زوجته ألنه هو املقرص أوالً وما هذا اجلرم إال نتيجة لذلك التقصري.

قالوا:- إذا عثر عىل طفل لقيط جاز ضمه اىل العائلة وأعتباره أحد 
أفراد من مجيع اجلهات من ضمنها السرت واملرياث!!

 5 االح��زاب  ڱرب  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  -زبڳ  نقول: 
يبقى أجنبيًا  القرب اىل اهلل تعاىل  يتياًم ويرجى برتبيته  واللقيط وأن كان 

عن متام أفراد العائلة وال يزامحهم بنفقة واجبة وال مرياث.

*****
قالوا:- أن اجلنني إذا ثبت كونه مشوهًا جاز ألمه اسقاطه ؟!

نقول: - - ال جيوز إسقاط احلمل وإن كان بويضة خمصبة باحلويمن 
أو كان  نفسها من إستمرار وجوده  االم الرضر عىل  اذا خافت  فيام  إال 
عندئذ  هلا  جيوز  فإنه  عادًة  يتحمل  ال  شديد  حرج  يف  لوقوعها  موجبًا 
الروح فيه ال جيوز االسقاط  الروح وأما بعد ولوج  إسقاطه ما مل تلجه 
واذا أسقطت  لزومًا  الرضر واحلرج عىل االحوط  مطلقًا حتى يف حالة 
األم محلها وجبت عليها ديته ألبيه أو لغريه من ورثته وإن أسقطه األب 
فعليه ديته ألمه – وإن أسقطه غريمها كالطبيب – لزمته الدية هلام حتى 
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االحوط لزومًا وكذلك جيب عىل مبارش اإلسقاط الكفارة وهي صوم 
شهرين متتابعني وإطعام ستني مسكينًا لكل مسكني مّد من الطعام )45(.

*****
البنات ثم  قالوا:- إذا تقدم أحد الشباب ألجل االقرتان باحدى 
حصلت حالة وفاة لدى أحد أفراد عائلة ذاك الشاب فإن مثل هذه املرأة 

توصف بكوهنا مشؤومة وعتبتها ملومه!

ولقد  زبٹ ٹ ٹ   ڤ ڤرب  تعاىل:  قال  نقول:- كام 
شاءت االقدار أن تقرتن حالة الوفاة بحالة الزواج وما شأن تلك البنت 
وأعرتاضًا عىل  بالغيب  إال رمجًا  ذلك  وليس  تعاىل  اهلل  بأمر  وما دخلها 

قضاء اهلل وقدره وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

*****
قالوا:- إن الولد وما يملك ملك ألبيه!

نقول:- إن الولد مستقل فيام يملك ويستطيع أن يترصف يف أمواله 
توفر سائر  ابيه مع  األنفاق عىل  املرشوعة ومن مجلتها  الترصفات  مجيع 
للحاكم  جاز  صغره  أو  الولد  سفاهة  إفرتضنا  لو  نعم  األنفاق  رشائط 

الرشعي احلجز عىل أمواله إىل حني بلوغ الرشد )46(.
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*****
زوج  لألخر  أحدهم  يقول  أن  العشائر  نظام  يف  جيوز  إنه  قالوا:- 

أبنتك ألبني وأزوج ابنتي ألبنك!

نقول:- إن كان مثل هذا الزواج برىض من قبل الطرفني فال أشكال 
وإن كان عن غصب وإكراه فهو حرام )47(.

*****
قالوا:- جيوز توديع امليت وذلك بدفنه يف أرض معينه ومن ثم نقله 
بعد فرتة من الزمن اىل مكان أخر لدفنه فيه بشكل هنائي )وأن االرض 

ما خانت أمانتها(!

نقول:- ال جيوز عىل األحوط لزومًا توديع امليت بوضعه عىل وجه 
جيوز  ال  كام  مثاًل  املرشفة  املشاهد  اىل  لنقله  متهيدًا  عليه  والبناء  األرض 
عىل االحوط لزومًا وضعه يف براد أو نحوه لفرتة طويلة من غري رضورة 

تقتضيه )48(.

*****
قالوا:- إن قيئ الطفل نجس وجيب شطفه!
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من مجلتها قيئ الطفل.

*****
قالوا:- إن كل دم تراه املرأة ترتك بسببه العبادة!

فمن  بينها  فيام  ختتلف  امل��رأة  من  خترج  التي  الدماء  إن   - نقول: 

تلك الدماء خيتلف باختالف نوعها فقد حترم عليها العبادة يف بعض وقد 
جتب عليها العبادة يف البعض االخر فيجب عىل املرأة أن تتفطن اىل نوع 
تلك الدماء حتى تأيت بوظيفتها الواجبة عليها رشعًا وبالتايل تربأ ذمتها 

أمام اهلل تعاىل.

*****

رأس زوجته حتى ال تلحق به!

امليت  عني  تغميض  املوت  بعد  يستحب  أنه  عندنا  ورد  نقول:- 
وتطبيق فمه وشد فكيه وتغطيته بثوب واالرساج يف املكان الذي مات 
يف  والتعجيل  جنازته  ليحرضوا  املؤمنني  وإعالم  الليل  يف  مات  إن  فيه 
دفنه وكذا ورد كراهية مس امليت حال النزع وتثقيل بطنه بحديد وابقاء 
امليت وحده فإن الشيطان يعبث يف جوفه وكذا كراهية حضور اجلنب 
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واحلائض عنده حال االحتضار والتكلم زائدًا عنده وورد كراهية خلوة 
فوق  من  االمرار  أما  عنده  رصاخهن  من  خوفًا  عنده  وحدهن  النساء 

.)49(

*****

وترميها يف املاء ويف يوم أربعني امليت خينق الديك ليدفن يف الرتاب!

نقول:- إن مثل هذه الترصفات بعيدة كل البعد عن مبادئ الرشيعة 
االسالمية بل هو من التبذير املحرم وقد قال تعال: زبىئ ىئ  ىئ 
ی  یی ی جئ حئ مئرب - اإلرساء - اآلية – 27 

قالوا:- إن الرضاع فوق الرضاع ال جيوز!

املرضعة  الولد  لرضاع  خيتار  أن  ينبغي  بل  به  بأس  ال   - نقول: 
املؤمنني  أمري  فعن  َخلقًا وُخلقًا  احلميدة  الصفات  ذات  العاقلة  املسلمة 
: )انظروا من يرضع أوالدكم فإن الولد يشب عليه( وال ينبغي أن 

تسرتضع الكافره واحلمقاء والعشامء وقبيحة الوجه )50(.

*****
دون  تتزوج  أن  هلا  الثالثني جاز  الباكر عمر  اذا جتاوزت  قالوا:- 

علم أبيها وأهلها!
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أن  حياهتا  شؤون  يف  مستقلة  تكن  مل  إذا  للباكر  جيوز  ال  نقول:- 
تتزوج دون اذن وليها عىل االظهر وأن كرب سنها وسار هبا الزمن )51(.

*****
قالوا:- إذا كان من قدر املرأة أن كلام تتزوج يموت زوجها يؤتى 

هبا اىل شجر فحل التوث لتعقد عليه لتاليف هذه املشكلة!

وال  احلنيف  الرشع  يف  الفارغ  الكالم  هذا  ملثل  أساس  ال  نقول:- 
يقره عاقل.

*****
ماضية  لسنني مرتاكمة  فائتة  املكلف صالة  بذمة  كان  إذا  قالوا:- 
جاز له أن يصيل أربع ركعات يف أخر مجعة من رمضان صالة الكفارة 

لتعوضه عن مجيع تلك السنني املاضية!

نقول:- من كان بذمته شيئ من الصلوات الواجبة ال تربئ ذمته إال 
باالتيان هبا ولو كانت ركعتني.

*****
قالوا:- إن إمرأًة رأت أحد املعصومني يف عامل الرؤيا وعلمها عىل 
 )14( عىل  وتوزعه  مرة   )14( وتكتبه  مرة   )14( يوم  كل  تقوله  ورد 
إمرأة فإن مل تفعل ذلك حل هبا البالء واالمراض والنكبات وفصلت 



غرائب الق�شايا  التي ال اأ�شا�س لها �شرعًا من بدع العوام

43

من الوظيفة وغري ذلك مما ال حتمد عقباه!!

نقول: - إن كل ما يرى يف املنام غري ملزم للمكلف وال لغريه العمل 
به وما قيل غري صحيح.

*****
قالوا:- إن املرأة إذا ذهبت للحج ورجعت تدفع ما يغطي قدمها 

دهن عن طفار البول وما يغطي فوق ذلك دبس عن أمور النساء!

نقول:- يستحب لألنسان إذا رجع من احلج أن يتصدق بشيئ من 
الطعام واملال وليس ألجل ما ذكر وال عىل نحو الوجوب.

*****
قالوا:- إذا سار اإلنسان عىل أرض رطبة فيها ماء بطل وضوئه!

من  اإلسالمية  الرشيعة  يف  معروفة  الوضوء  مبطالت  إن  نقول:- 

*****
بطل  زوجته  كانت  ولو  إمرأًة  املتوضئ  اإلنسان  مس  إذا  قالوا:- 

وضوءه!

نقول:- كام قلنا سابقًا من وضوح مبطالت الوضوء وليس منها 
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ما ذكر عندنا.

*****
قالوا:- إن جملس الفاحتة ثالثة ايام ذكر امليت وال ختتم يوم السبت 

وإال ختمت عىل شخص آخر من أهل البيت باملوت!

نقول:- وهذا أيضًا من البدع التي ال أساس هلا يف الرشع واما عن 
إذا مل يشتمل عىل حمرم بل قيل  به  الفاحتة فال بأس  إقامة مراسيم  اصل 

باستحبابه )52(.

*****
عىل  طعام  بوزنه  يــوزع  األرض  عىل  القرآن  سقط  إذا  قالوا:- 

الفقراء! 

نقول:- جيب أحرتام القرآن الكريم وذلك بوضعه يف مكان يليق به 
وال جيوز توهينه بأي وسيلة وال كفارة عىل السقوط املذكور.

*****
قالوا:- إذا مات شخص ومل يراه أحد من أهل بيته يف عامل الرؤيا 

فهو غري راِض عنهم!

نقول:- رىض امليت عن أهل بيته من عدمه غري مرتبط برؤيته يف 
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مشغولة  تكون  قد  الروح  وإنام  وهذا  ذاك  بني  عالقة  أي  وال  املنام  عامل 
بالعذاب أو بالنعيم عن هذه الدنيا الدنيه واهلها.

*****
مثاًل  سيارة  أشرتى  أو  جديدًا  شيئًا  اإلنسان  أحرض  إذا  قالوا:- 

جديدة فأنه يرمي عليها بيضة ليكرسها فيندفع بذلك الرش!

الترصف يعد هدرًا وتبذيرًا وهو حمرم وغري  نقول:- إن مثل هذا 
جائز والرش إذا أراد االنسان أن يدفعه فعليه بالصدقة واألستغفار بدل 

هذه الرتاهات.

*****
قالوا:- إن اخلمس هو الزكاة وأن من وجب عليه اخلمس وأداه 

سقطت عنه الزكاة!

نقول:- ان باب اخلمس خيتلف متامًا عن الزكاة وال مالزمة بينهام.

*****
أجزائها  يف  التدقيق  جيب  ال  عميق  بحٌر  الصالة  إن  قــالــوا:- 

ورشائطها وواجباهتا وأن اهلل يقبلها بأي كيفية كانت!
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وإي خلل يف ذلك فهو مبطل هلا وأن اهلل يتقبل من املتقني.

*****
قالوا:- إن املرأة ال يصلح هلا أن تكون إمام مجاعة أو مجعة!

دون  )للنساء  مجعة  أو  مجاعة  إمام  تكون  أن  للمرأة  جيوز  نقول:- 
الرجال( مع إجتامع رشائط اإلمام فيها وال ضري )53(.

*****
قالوا:- إن صالة اجلامعة واجلمعة ال تصح من املسافر!

احلارض  من  وتصح  مستحبة  واجلمعة  اجلامعة  صالة  إن  نقول:- 
واملسافر وثواهبا ال حيىص فقد ورد أن رسول اهلل قال: أتاين جربائيل 
مع سبعني ألف ملك بعد صالة الظهر فقال: يا حممد أن ربك يقرؤك 
تلك  وما  قلت:  قبلك  نبي  اىل  هيدمها  مل  هديتني  إليك  وأهدي  السالم 
اهلديتان ؟ قال: الوتر ثالث ركعات والصالة اخلمس يف مجاعة فقلت: 
يا جربائيل ما ألمتي يف اجلامعة ؟ قال: يا حممد إذا كانوا أثنني كتب اهلل 
لكل واحد بكل كلمة مائة ومخسني صالة وإذا كانوا ثالثة كتب اهلل لكل 
لكل  اهلل  كتب  أربعة  كانوا  وإذا  صالة  ستامئة  ركعة  بكل  منهم  واحد 
واحد بكل ركعة ألفني وأربعامئة ,و إذا كانوا ستة كتب اهلل لكل واحد 
منهم بكل ركعة أربعة أالف وثامنامئة صالة و إذا كانوا سبعة كتب اهلل 
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كتب اهلل لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عرش الف ومائتي صالة و 
إذا كانوا تسعة كتب اهلل لكل واحد منهم بكل ركعة ثامنية وثالثني ألفًا 
وأربعامئة صالة و إذا كانوا عرشة كتب اهلل لكل واحد منهم يف كل ركعة 
صارت  فلو  العرشة  عىل  زادوا  فإذا  صالة  وثامنامئة  الف  وسبعني  ستة 
مع  والثقالن  أقالمًا  واالشجار  مدادًا  والبحار  قرطاسًا  كلها  الساموات 
املالئكة كتابًا مل يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة يا حممد تكبرية يدركها 
املؤمن مع االمام خري من ستني ألف حجة وعمرة وخري من الدنيا وما 
فيها بسبعني ألف مرة وركعة يصليها املؤمن مع االمام خري من مائة ألف 
اإلمام يف  مع  املؤمن  يسجدها  املساكني وسجدة  هبا عىل  يتصدق  دينار 
مجاعة خري من عتق مائة رقبة( وعن اإلمام الصادق : )الصالة خلف 

العامل بألف ركعة وخلف القريش بامئة( )54(.

*****
من  شيئ  وبذمته  السن  كبري  وصار  اإلنسان  مرض  إذا  قالوا:- 

الصالة جاز له أن يستنيب يف حياته شخصًا للصالة مكانه!

امليت  عن  وجتوز  احلي  عن  الصالة  يف  االستنابة  جتوز  ال  نقول:- 
وال تسقط عن االنسان املريض بل جيب أن يأيت هبا بالكيفية التي يتمكن 
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عليها وكاًل بحسبه)55(.

قالوا:- إن الصالة املستحبة تصح ومن دون وضوء!

نقول:- ال تصح الصالة إال بطهور سواء كانت واجبة أم مستحبة 
ويستثنى من ذلك صالة االموات.

*****
حتى  اجلمعة  ويــوم  وصفر  حمرم  شهر  يف  الصوم  حيرم  قالوا:- 

القضاء!

نقول:- الصوم واجب يف شهر رمضان ومستحب فيام عدا ذلك 
وحمرم يف العيدين )57(.

*****
قالوا:- إن من كان يف ذمته صالة رباعية كالظهر والعرص وسافر 

اىل مسافة رشعية يقضيها ثنائية!

نقول:- إن من كان يف ذمته صالة رباعية ال تربئ ذمته عنها إال أن 
يأيت هبا رباعية ويف أي مكان كان حارضًا أو مسافرًا )يقيض ما فاته كام 

فاته( )58( 

*****



غرائب الق�شايا  التي ال اأ�شا�س لها �شرعًا من بدع العوام

49

إذا كان قاصدًا من  املسافر  االنسان  الصوم يصح من  إن  قالوا:- 
صيامه طلب حاجٍة بواسطة ويل من أولياء اهلل تعاىل!

نقول:- ال يصح الصوم من املسافر إال إذا نذر الصوم حال السفر 
فيصبح واجبًا )59(

*****
قالوا:- جيوز للرجل لبس الذهب إال يف وقت الصالة فهو حرام!

نقول: - إن لبس الذهب حمرم عىل الرجال بأي وقت وبأي حال يف 
الصالة وغريها )60(

*****
قالوا:- حيرم عىل املجنب ملس املصحف الرشيف!

له  وجيوز  الكريم  القرآن  كلامت  ملس  املجنب  عىل  حيرم   - نقول: 
قراءة القرآن عىل كراهية فيام زاد عىل سبع آيات وحيرم عليه قراءة آيات 

السجدة )61(.

*****
قالوا:- إذا أراد اإلنسان أن يدفع الرش أو احلسد يضع حجارة عىل 

باب داره يسموهنا بـ )سبع عيون(!



غرائب الق�شايا  التي ال اأ�شا�س لها �شرعًا من بدع العوام

50

*****
نقول: - هذا من العادات املوروثة واملتداولة اىل يومنا هذا علاًم أن 

 هلذا الغرض.

*****
قالوا:- من العيب باالنسان أن يسلم عىل الطفل!

نقول: - من أخالق االسالم ورسول االنسانية أنه كان يسلم عىل 
الصغري والكبري واملرأة عىل حد سواء إال السالم عىل البنت الشابه فإنه 

مكروه )62(.

*****
النهار  إال يف  النهارية ال يصح قضائها  القضاء  إن صالة  قالوا:- 

وصالة القضاء الليلية ال تصح اال يف الليل!

نقول: - يصح قضاء الصلوات يف أي وقت من الليل أو النهار)63(.

*****
قالوا:- ال تصح الصالة املستحبة ملن عليه صالة واجبة!
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نقول: - تصح الصالة املستحبة ممن يف ذمته صالة واجبة وال يصح 
الصوم املستحب ممن يف ذمته صوم واجب لنفسه)64(.

*****
قالوا:- إن طالق املحاكم احلكومية وكذا عقدهم صحيح!

عىل الرشوط املعتربة رشعًا كان صحيحًا وإال فهو باطل.

*****
بينه وبني شخص آخر وكفل  أو عهدًا  أبرم عقدًا  إن من  قالوا:- 
وليًا من أولياء اهلل عىل ذلك ثم أراد أن ينقض ما ابرمه عليه أن يفسخ 

تلك الكفاله وإال أثر ذلك عىل عافيته ورزقه مثاًل!

وغريها  االمور  تلك  مثل  يف  كفياًل  الويل  بجعل  بأس  ال  نقول:- 
تنزياًل للميت منزلة احلي خصوصًا مع كونه قد قتل يف سبيل اهلل لكوهنم 
االلزام  مرتبة  اىل  ذلك  مثل  يرقى  ال  ولكن  يرزقون  رهبم  عند  أحياء 
الرزق وغريها فال  الكفالة عىل  أثر عدم فسخ  ما قيل من  الفقهي وأما 

أساس لذلك من الصحة.

*****
العشائري  الفصل  حيدد  الــذي  هو  العشرية  رئيس  إن  قالوا:- 
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ومقدار الدية يف كثري من اجلرائم التي ترتكب!

نقول:- ما من واقعة يف االسالم إال وهلا حكم من قبل اهلل تعاىل 
قوله  اهلل  انزل  ما  بغري  أو حيكم  يفرض  أن  اي شخص  وليس من حق 
تعاىل: زبې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئرب- املائدة 

- اآلية - 45 )65( 

*****
قالوا:- إذا أشرتى االنسان دارًا أو عقارًا يستحب له أن يدفن يف 

عتبته رأس شاه دفعًا للرش املتوقع!

نقول:- دفن رأس شاه يف عتبة الدار من األمور املحرمة رشعًا كونه 
هدرًا وأرسافًا للامل ومن أسباب دفع الرش هو االستغفار ودفع الصدقة.

*****
قالوا:- إن املرأة املسنة جيوز هلا مصافحة الرجل االجنبي!

لو كانت  الغريب حتى  الرجل  للمرأة مصافحة  نقول: -ال جيوز 
مسنه )66(.

*****
من  نوعًا  أربعني  املتوىف  ذوي  أعّد  االربعني  يوم  حل  إذا  قالوا:- 
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الطعام!!

بالويل  التاريخ  سيذكرها  التي  البدع  من  أيضًا  وهذا  نقول:- 
والثبور بعد ذم العقالء واملترشعني له.

*****
سبيل  يف  متوساًل  اهلل  من  حاجته  طلب  إذا  الشخص  إن  قالوا:- 
الويل  عىل  يغتاض  سوف  فإنه  حاجته  تقض  مل  ثم  األولياء  بأحد  ذلك 

ويتجاىف عنه اىل درجة تصل اىل عدم زيارته.

عني هو خري يل لعلمك بعاقبة االمور(.

*****
قالوا:- ألنجاب الذرية تطّلق الزوجة ثم يعقد عليها مرة أخرى!
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من  وليس   50  - اآلية   - الشورى  رب-  ېئ  ۈئۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ 

الصحيح تطليق الزوجة ومن ثم العقد عليها ألجل ذلك.

*****
العروس  رجل  عىل  الشاه  أو  الدجاجة  تذبح  الرش  لدفع  قالوا:- 

ومن ثم يلوث ثوب العروس أو ساقها بشيئ من دم الشاه دفعًا للرش!

نقول:- ذبح الشاه أو الدجاجة كصدقة دفعًا للرش ثم التصدق هبا 
عىل الفقراء أمٌر راجٌح رشعًا وعقاًل وإن تلويث ثوب العروس بدمها 

أمر مذموم رشعًا وعقاًل.

*****
قالوا:- إنه يستحب إذا مات شخص أن يطبخ بثوابه اللحم ثالث 
بثوابه  ثانيه ثم يطبخ  بثوابه الدجاج ثالث مخيسات  مخيسات ثم يطبخ 

السمك ثالث مخيسات الثالثة االخرية!

من  فيه  ما  مع  للميت  كثواب  وتوزيعه  الطعام  طبخ  إن  نقول:- 
التحديد  من  ذكر  ما  أما  به  بأس  وال  رشعًا  راجح  أمر  الفقري  اطعام 

النوعي والزمني فال أساس له بل لعله من االرساف أو التبذير املحرم.

*****
ال  أهلها  أن  إال  وحتبه  حيبها  امرأة  عىل  الشاب  تقدم  إذا  قالوا:- 
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يعقد عليها  ثم  اهلها ومن  ينهبها من  أن  له  بزواجه منها جاز  يرضون 
ليضع أهله وأهلها أمام االمر الواقع!

نقول:- ليس من الصحيح رشعًا أن يمنع األهل أبنتهم من الزواج 

من دون رضا وليها عىل فرض عدم سقوط واليته.

*****
قالوا:- إذا غاب الزوج مدة من الزمن حترم عليه زوجته وال بد 

عند الرجوع من عقد جديد!

نقول:- مهام غاب الزوج عن زوجته ال تنفصل عنه وتبقى بحبالته 
إال حني املوت أو الطالق.

*****
قالوا:- حيرم عىل احلائض قراءة القران!

يقول الرشع:- يستحب للحائض أن تنظف وتبدل القطنة واخلرقه 
يف  وتقعد  مؤقته  صالة  كل  بل  اليومية  الصلوات  أوقات  يف  وتتوضأ 

 واله  النبي 
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عنه )67(

*****
يراه مؤهاًل  لبنته من رجل صالح  أن خيطب  يكره لألب  قالوا:- 

لالقرتان!

نقول:- جيوز لألب أن خيطب لبنته كام فعل نبي اهلل شعيب مع نبي 
اهلل موسى حيث قال: زبڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ  ٴۇ ۋ 
ۋ   ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ 

وئرب - القصص - اآلية - 27 

*****
قالوا:- ال يتزوج أخوان أثنان أو أختان أثنتان يف ليلة واحدة حتى 

ال يكبس أحدمها االخر عن الذرية!

نقول:- الذرية رزق من اهلل هيبه ملن يشاء ويمنعه عمن يشاء وال 
دخل ألقرتان زواج األخويني أو األختني يف ليلة واحده يف منع ذلك.

*****
قالوا:- مشاورة السكني من املستحبات قبل ذبح العقيقة!
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ال يسمع الناظر )68(.

*****
قالوا:- إن كل من يذبح أضحية البد أن يضحي سبع مرات وإال 

فال تقبل منه!

نقول:- االضحية من املستحبات والتي ورد احلث عليها يف الرشع 
املقدس فيجوز للشخص أن يضحي لنفسه أو لغريه يف كل عام كام كان 

يفعل رسول اهلل إما ما ذكر من السبع فال اساس له يف الرشع )69(.

*****

وتكرس الصحون وتشعل النار دفعًا لنحوسية هذا الشهر!

الربهان عىل سعادة يوم من االيام وال نحوسيته هذا بحسب النظر العقيل 
قال  حيث  نحسات  أيام  هناك  أن  ورد  فقد  الرشعي  النظر  بحسب  أما 
تعاىل: زبہ ہ ہ ہ ھ ھ ھرب - فصلت - اآلية - 
16 إال أن هذه النحوسية والشؤوم خاصة بنفس الزمان الذي كانت هتب 
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عليهم فيه الريح من غري أن تدور بدوران األسابيع وال بدوران الشهور 
)إىل أن يقول قدس رسه( وإما السنة فهناك روايات كثرية جدًا يف السعد 
شهور  أيام  ومن  العربية  الشهور  أيام  ومن  االسبوع  أيام  من  والنحس 
الفرس ومن أيام الشهور الروميه وهي روايات بالغة يف الكثرة مودعه يف 
جوامع احلديث أكثرها ضعاف من مراسيل ومرفوعات وبام أن كالمنا 
يف شهر صفر ودفع نحوسته املدعاة فأقول: إنام تأيت نحوسة هذا الشهر 

العارش من حمرم  الشهر كحال يوم  الكريمحال هذا  الرسول  رحلة 
اليوم  ذاك  الشهر نحس ومن  نجعل من هذا  الدينية  للروح  منا  فتقوية 
التي حصلت بمثل تلك  بتلك احلوادث االليمه  منا  مشؤوم أستذكارًا 

اإلمام  يعقوب عن  بن  ما جاء عن سهل  القول  به هذا  أختم  ما  وخري 
املقاصد  األيام قواطع عن  أكثر هذه  ياسيدي يف  : قلت  العسكري 
فتدلني عىل االحرتاز من املخاوف  النحس واملخاوف  فيها من  ملا ذكر 
يا  يل:  فقال  ؟  فيها  احلوائج  يف  التوجه  اىل  الرضورة  تدعوين  فإنام  فيها 
الغامرة  البحار  لو سلكوا هبا يف جلة  لعصمة  بواليتنا  لشيعتنا  أّن  سهل 
وسباسب البيداء الغائرة بني سباع وذئاب واعادي اجلن واالنس ألمنوا 
من خماوفهم بواليتهم لنا فثق باهلل عز وجل وأخلص يف الوالء ألئمتك 
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الطاهرين وتوجه حيث شئت وأقصد ما شئت )70(.

*****
قالوا:- ال تدخل أمرأة نفساء عىل أمرأة نفساء و إال فالطفل املولود 

)ينجبس( أي ال يكرب ويضمر!

للتعليق  داعي  فال  البطالن  الواضحة  اخلرافات  من  هذا  نقول:- 
عليها.

*****
قالوا:- ال يقرأ القرآن عىل امليت إال بعد التغسيل!

التغسيل  قبل  حتى  امليت  عىل  القرآن  ق��راءة  يستحب   - نقول: 
وكذلك يستحب تغميض عيني امليت وغلق فمه وشد فكيه و ومّد يديه 
اىل جنبه ومد رجليه وتغطيته بثوب وتوجيهه بأجتاه القبلة ثم تنوير املكان 

يف دفنه )71(.

*****
قالوا:- حترم الصالة يف املطبخ!

النار كاملطبخ وأن  بيت  الصالة يف  تكره  أنه  العلامء  نقول: - ذكر 
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يكون أمامه نار مرضمه ولو رساجًا.

*****
قالوا:- حيرم عىل احلائض وضع احلناء!

ويكره  أو غريها  باحلناء  احلائض اخلضاب  للمرأة  يكره  نقول: - 
هلا محل املصحف وملس هامشه وما بني سطوره وتعليقه بل يستحب هلا 
التحيش والوضوء يف وقت كل صالة واجبة واجللوس يف مكان طاهر 
مستقبله القبلة ذاكرة هلل تعاىل واالوىل هلا اختيار التسبيحات األربع )73(.

*****
قالوا:- حيرم صيام يوم عاشوراء!

 – السنة  نقول: - الصوم من املستحبات االكيدة يف سائر أوقات 
عنوان  عليه  ينطبق  تركه  كان  ما  متى  ولكن   – واملحرم  الواجب  عدا 
الرتك  كان  اميه  بني  لشعار  تركه خمالفة  كان يف  لو  كام  فعله  من  ارجح 
أرجح من الفعل. فعن زراره عن اإلمام الباقر  )ُسئل( عن صوم يوم 
عاشوراء فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلام نزل شهر رمضان ترك 
ويف الكايف عن اإلمام الصادق : عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من 
 وأصحابه  : تاسوعاء يوم حورص فيه احلسني  شهر حمرم فقال 
بتوافر  سعد  بن  وعمر  مرجانه  أبن  وفرح  كربالء  يف  عنهم  اهلل  ريض 
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اخليل وكثرهتا واستضعفوا فيه احلسني  وأصحابه كرم اهلل وجوههم 
وايقنوا أن ال يأيت احلسني نارص وال يمده أهل العراق بأيب املستضعف 
بني  رصيعًا    احلسني  فيه  أصيب  فيوٌم  عاشوراء  يوم  وأما  قال:  ثم 
أصحابه وأصحابه رصعى حوله افصوم يكون يف ذلك اليوم كال ورب 
البيت احلرام ما هو يوم صوم وما هو إال حزن ومصيبة دخلت عىل أهل 
مرجانه  ألبن  ورسور  فرح  ويوم  املؤمنني  ومجيع  األرض  وأهل  السامء 
وال زياد وأهل الشام غضب اهلل عليهم وعىل ذرياهتم وذلك يوم بكت 
فيه مجيع بقاع االرض خال بقعه الشام فمن صام أو تربك به حرشه اهلل 
مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه ومن ادخر اىل منزله فيه ذخرية 
اعقبه اهلل تعاىل نفاقًا يف قلبه اىل يوم يلقاه وأنزع الربكة عنه وعن أهل بيته 

وولده وشاركه الشيطان يف مجيع ذلك )74(.

*****
هذا غيض من فيض مما سمح به املجال وما أريد إال االصالح ما 

حلقة متممه لتتم بذلك الفائدة ومتوت البدعة وحتيا السنة.

مالحظة // مجيع ما تتبعته من املصادر ذكرته بترصف قليل وإما 
ما مل أذكر مصدره فلكونه من الواضحات يف مذهبنا. 
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اجلنابة.

62. قال أمري املؤمنني : )أين أكره السالم عىل املرأة الشابه خمافة 
أن يعجبني صوهتا( احلدائق النارضة للمحقق البحراين ج 3 ص138

63. منهاج الصاحلني ج1 مسألة 721
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64. منهاج الصاحلني ج1 مسألة 1035

تقريرات بحث مريزا هاشم  65. جممع االفكار ومطرح األنظار 
االميل ج1ص322

66. فقه احلضارة يف ضوء فتاوى اية اهلل السيد السيستاين دام ظله 
الوارف ج1ص194

احلكيم  الطباطبائي  حمسن   – الوثقى  العروة  مستمسك   .67
ج3ص368

فاضل  للشيخ   / الوسيلة  حترير  رشح  يف  الرشيعة  تفصيل   .68
اللنكراين ص546 الوجيز يف الفقه االسالمي للسيد حممد تقي املدريس 

ص197

69.من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج2ص489

ونحوستها  االيام  سعادة  يف  كالم   / القران  تفسري  يف  70.امليزان 
ج19 ص73

امليت  مع  التعامل  آداب  اإلسالمية  واألداب  ـــالق  71.األخ
ص1081

72.منهاج الصاحلني ج1 مسألة 566
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73.منهاج الصاحلني ج1 مسألة 234

74.مصباح اهلدى يف رشح العروة الوثقى للشيخ حممد تقي االميل 
ص78.والدأ

واحلد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد واله الطيبن الطاهرين

04/شوال/1434هـ
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