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

باملناشري  الرؤوس  وفصل  بالسيوف،  ذبح 
وخنر  باملناجل،  النساء  أثداء  وقطع  الكهربائية، 
أجساد الشباب بالرصاص، وإلقاء األحياء من فوق 
وهم  أفرادها  بكامل  عوائل  وإبادة  عالية،  بنايات 
وأطفاهلم نيام، وأجساد متفجرة وسيارات مفخخة 
وأشالء متناثرة. مشاهد موت فظيع باتت معتادة، 
بالد  أكثر  يف  وحتدث  يوم،  كل  يف  أمامنا  فهي 
املسلمني، مشاهد رعب تتحرك معنا يف كل مكان، 
وال توقف عجلتها الدموية دعاء أو صالة أو فرحة 
عيد أو إحرام حج أو شهر رمضان أو أشهر حرم، 
وكرنفاالت  القتل  مهرجانات  املواسم  هذه  يف  بل 
الذبح تزداد. مشاهد رعب تنبأ الناس بفوضى قتل 
تعم األرض، فالقائمون بها يقتلون ألي سبب وبال 
سبب، هم ال حيتاجون ألكثر من فرصة كي يقتلوا 
فهم  يقتلون،  كم  ضري  ال  إنسان،  ألف  أو  إنسانًا 
بعدد القتلى يفاخرون، واحلساب عندهم يبدأ من 
العشرة، فـ"من يذبح عشرة يصبح أمريًا"، وأفضل 
اجلهاد عندهم قتل الرافضة، ونشوة إميانهم يف إبادة 
زوار القبور، وكل هذا القتل مشرعن، فقد أباحه 

أئمة بغي وفقهاء تكفري.
هذه املشاهد من صميم واقعنا املأزوم بإرهاب 
معروفة  أتباع،  هذا  اإلرهاب  ولدين  دين،  له 
ميارسونه  القتل  هذا  وكل  وأوطانهم،  هويتهم 
لإلنسانيني  وليس  احلرية!  باسم  أو  اإلسالم  باسم 
يف العامل اإلسالمي، ويف كل العامل، إال الوقوف 
يفتك  فهو  التكفريي،  اإلرهاب  داء  أمام  مبسؤولية 
مكافحته  ميكن  وال  واألوطان،  واإلنسان  باإلميان 
بقرارات عفوية وأفعال انفعالية، وإمنا األمر حيتاج 
إىل ختطيط يشمل الدولة واجملتمع.زب ۋ ۅ رب.

قال �شماحة املرجع الديني ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي
ورعاية مولنا بقّية اهلل الأعظم Qشينت�شر �شعب العراق على كل امل�شاكل بف�شل اهلل�
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  األمر حيتاج إىل أكثر..

قال مساحة املرجع الشريازي: من مصاديق التقوى، حفظ حرمة املؤمنني واملوالني 
ألهل البيت. ويف هذا اجملال أذكر منوذجًا: نقلوا أن الشيخ البهائي يف زمن مرجعيته 
باملقّدس  والتقى  العراق،  املقّدسة يف  العتبات  زيارة  إىل  مرة  ذات  للشيعة، ذهب  وزعامته 
األردبيلي، وكان حينها من أكرب الشخصيات العلمية يف مدينة النجف األشرف، فتباحثا 
حول مسألة معينة يف جملس كان غاّصًا بالعلماء والشخصيات الدينية، وبعد مناقشة طويلة, 
استطاع الشيخ البهائي أن يؤكد صحة رأيه. وبعد عدة أيام، ذهب هذان العاملان اجلليالن 
املسألة  األردبيلي  املقّدس  وطرح  جلسا،  الفاحتة  قرءا  أن  وبعد  السالم.  وادي  مقربة  إىل 
نفسها، وناقشها مع الشيخ البهائي، واستطاع أن يقنع األخري برأيه بأدلة حمكمة. فقال الشيخ 
قال  ذلك؟".  بعد  بها  أم علمت  اليوم  ذلك  األدلة يف حبثنا  بهذه  تعلم  "هل كنت  البهائي: 
األردبيلي: "نعم كنت عاملًا بها ذلك اليوم، لكنين مل أطرحها خشية أن يقّلل من شأنكم 

العلمي وتصغر شخصيتكم يف عيون احلاضرين وأنتم يف مقام الزعامة املطلقة للمذهب". 
ترب بها  وأضاف مساحته: ما صدر من احملّقق األردبيلي هو من االمتحانات اليت يخُ
كل واحد مّنا، وخلروج اإلنسان من هذا االمتحان بنجاح, فهو حباجة إىل العمل الدؤوب 
مراتبها  لبلوغ  واملثابرة  واجلد  التفرغ  إىل  حيتاج  باألخالق  االرتقاء  فإن  احلثيث،  والسعي 
العالية، وإن علم األخالق من العلوم الصعبة، فهو أصعب حتى من الفقه الذي يعد من 
أصعب العلوم وأوسعها مسائل، كما أن النجاح ال حيصل عليه اإلنسان بلحظة واحدة أو 

ساعة واحدة أو يوم واحد.

من التقوى..

الوضوء

اجلل  مادة  نضع  الشباب  حنن  س: 
املسح  جيوز  فهل  الرأس،  شعر  على 
موظف  وأنا   - الوضوء،  أثناء  عليها 

وأثناء الدوام ال أستطيع غسلها -؟
ج: الالزم أن يتم املسح على بشرة 
النابت  الشعر  على  أو  الرأس،  مقدم 
مل  فإذا  ومانع  حاجب  دون  من  عليه 

يكن اجلل حاجبًا، فال بأس به.

غسل اجلمعة

رواية  اجلمعة  يوم  لغسل  هل  س: 
يعتمد عليها يف الفضل واالستحباب، 
والثواب  االستحباب  على  التأكيد  بل 
أحد  من  مسعت  ألني  هلا،  اجلزيل 
يف  قوية  رواية  توجد  ال  بأنه  املؤمنني 

فضلها واستحبابها؟
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تعد النرويج من الدول املتقدمة يف كافة جماالت 
املكتسبة  املهارات  على  قامت  أمة  وهي  احلياة، 
آمنة مزدهرة عائمة  بناء دولة  ألجيال متعاقبة يف 
على حبر من السمك والنفط، وامللفت أن ثروتها 
هذه  تطور  القادمة.  لألجيال  تدخرها  النفطية 
الدولة قام على أساس نظام تعليمي يعمل على 
تنمية مستدامة للمهارات البشرية، وتوفري عوامل 
تنامي معدالت االنتاج مبا يكفل التقدم املتواصل 
للبالد والرفاهية األعلى للمجتمع. ومن املبادئ 
األساسية للسياسة الرتبوية يف هذا البلد أن مجيع 
والتدريب  بالتعليم  احلق  والشباب هلم  األطفال 
جمانًا، وبالشكل الذي يرسخ نظامًا تربويًا مرنًا، 
ويؤمِّن نطاقًا عريضًا من الكفاءة، ويربي جمتمعًا 

يستوعب املتغريات احلاصلة يف الفكر واحلياة.
هذه املؤسسة التعليمية اليت تفخر بها النرويج، 
قررت  املسلمني،  دول  أغنى  منها  أقل  وتفتقد 
مراحل،  على  باإلسالم  تعّرف  مادة  تدريس 
اإلمام  حياة  تدرس  االبتدائي  الرابع  مرحلة  ويف 
)ثورة  بعنوان  مستقل  فصل  يف   احلسني
التشيع  مسألة  يتناول  آخر  وفصل  احلسني(، 
مت  كما  االنتظار،  ومسألة   املهدي واإلمام 
ختصيص فصل آخر يف الصف الثامن عن واقعة 
منها  أخذت  اليت  املصادر  بأن  علمًا  عاشوراء، 

تلك املواد شيعية. 
تدريس  يف  السبب  أن  نروجييون  تربويون  ذكر 
حياة اإلمام احلسني للطلبة هو لتنشئة أبنائهم 
واخلري  احلق  أجل  من  التضحية  على  وبناتهم 
كربالء  مأساة  من  وليتعلموا  واحملبة،  والعدل 
أن  واجلميل  نبيل.  هدف  ألجل  الذات  نكران 
اخلاص  الفصل  مقدمة  يف  كتب  الكتاب  مؤلف 
املسيحية:  فالسفة  ألحد  مقولة  كربالء  بفاجعة 
كل  الشعوب".  لكل  إرادة   احلسني ثورة  "إن 
يف  مجيلة  بالد  وهي  النرويج،  مملكة  يف  هذا 
أقصى األرض، ومثل هذا "ممنوع" يف معظم بالد 

املسلمني!!. 

من ممنوع يف بالد املسلمني رجحانه  اجلمعة  غسل  ج: 
استحبابه  تأكد  وكذا  الضروريات، 
احلث  يف  واألخبار  الشرع،  من  معلوم 
يكون  »أنه  بعضها:  ويف  كثرية،  عليه 
اجلمعة«،  إىل  اجلمعة  من  له  طهارة 
طهور  اجلمعة  يوم  »غسل  آخر:  ويف 
وكفارة ملا بينهما من الذنوب من اجلمعة 
التعبري  منها  مجلة  ويف  اجلمعة«،  إىل 
الروايات  بني  اجلمع  لكن  بالوجوب، 

يفيد تأّكد االستحباب.

القراءة

س: إذا بدأت يف الركعة الثالثة بقراءة 
أستطيع  فهل  التسبيحات،  بدل  احلمد 

أن أقطع احلمد وأقرأ التسبيحات؟
احلمد  يف  االستمرار  وله  نعم،  ج: 

بداًل من التسبيحات وجيزيه عنها.

كشف القدم للمرأة

س: هل جيوز للمرأة أن تكشف عن 
قدمها )الظاهر والباطن( أثناء الصالة؟

ينظر  أجنيب  يكن  مل  إن  جائز  ج: 
إليها وإاّل وجب السرت. 

اإلعراض وعدمه

الكاظمية  من  الزوجة  كانت  إذا  س: 
والزوج من كربالء، واآلن هما يعيشان 
إذا  صالتهما  تكون  كيف  الغرب،  يف 

رجعا إىل هاتني املدينتني املقدستني؟
ج: إذا أعرض اإلنسان عن وطنه، 
فإنه  فيه،  للبقاء  الرجوع  ينو  مل  بأن 
مل  وإذا  وأفطر،  قّصر  فيه  أهله  زار  إذا 
يعرض عنه، بأن نوى الرجوع إليه متى 

زار  إذا  فإنه  للرجوع،  الشروط  توفرت 
أهله فيه أمت وصام.

اخلمس

مؤونة  اشرتيت  قد  كنت  إذا  س: 
الوقت صادف وقت  الشهر، ويف نفس 
مخسي، فهل جيب علي إخراج اخلمس 

من املؤونة أم ال؟
له  اخلمس  إخراج  جيب  نعم،  ج: 
فيما إذا مل يكن قلياًل ال يتجاوز مصرف 

اسبوع.

اخلمس على الصغار

 س: لدي أوالد، وكل واحد منهم 
ميتلك حسابًا يف البنك، وبعضهم أطفال 

صغار، فهل جيب اخلمس عليهم؟
قبل  الولي  ويرجه  نعم،  ج: 
بعد  اإلخراج  عليه  وإاّل وجب  بلوغه، 

بلوغه - يف فرض السؤال -.

اخلمس و االستنابة للحج

س1: شخص تويف والده، فاستناب 
وعرف  أبيه،  عن  حيّج  شخصًا  االبن 
بها  تعلق  قد  امليت  تركة  بأن  النائب 
مخسها،  الورثة  يرج  ومل  اخلمس، 

فما الذي جيب على النائب فعله؟
يف   - املال  يف  اخلمس  جيب  ج1: 
النائب  يّمس  أن  أما   - السؤال  فرض 
يّمس  أو  اخلمس  مبقدار  ويطالب 

املستنيب.
ابالغ  النائب  على  جيب  وهل  س2: 
حلج  املال  ذلك  بتخميس  املال  صاحب 

النيابة عن أبيه؟
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:قال ر�سول اهلل
كل  يف  يجعل  ال  م�سلم  لكل  اأف   
دينه،  اأمر  فيه  يتفقه  يومًا  جمعة 

وي�ساأل عن دينه.
:قال اأمري املوؤمنني

اإذا مل يعلم اأن   ال ي�ستحي اجلاهل 
يتعلم.

ج2: نعم، يف فرض السؤال. 

اإلحرام من التنعيم

س: هل جيوز اإلحرام من أدنى احلل 
التمتع  حلج  التمتع  لعمرة  )التنعيم( 
مننع  ألنه  واجبًا(،  أو  كان  )مستحبًا 
وإن  تصاريح،  بدون  مكة  دخول  من 

محالت احلج مكلفة بالنسبة لي؟
 ج: جيوز اإلحرام من أدنى احلل يف 

حال الضرورة.

نسيان طواف النساء

س: لو نسي احلاج أو املعتمر من إتيان 
طواف النساء وقارب زوجته، فما حكم 
الولد الذي يكون من هذا اجلماع؟ وما 

هو احلكم لو كان جاهاًل باحلكم؟
ج: الولد له حكم ولد احلالل، نعم 

إنه قد عصى فيما لو كان عاملًا باحلرمة.

مدة انتهاء احلرمة

مقاربة  من  الرجل  حرمة  هل  س: 
طواف  طوافه  عدم  بسبب   - زوجته 
ذي  شهر  بانتهاء  مدتها  تنتهي   - النساء 

احلجة، أم ال؟
دون  احلج  إىل  بالنسبة  نعم،  ج: 

العمرة.

حدود النظر

فتاة،  من  الزواج  على  عزمت  س: 
فهل جيوز النظر إليها قبل العقد عليها، 
وإذا  مسبقًا،  لي  وصفها  مت  قد  أنه  مع 

جاز لي النظر فهل من حدود هلا؟
فتاة  من  الزواج  يريد  ملن  جيوز  ج: 

وحيتمل موافقتها على ذلك، أن ينظر إىل 
وجهها وكفيها وشعرها وحماسنها بشرط 
والشهوة،  التلذذ  بقصد  يكون  ال  أن 
حيصل  مل  إذا  إاّل  التكرار  عدم  وبشرط 
الغرض وهو االطالع على حاهلا بالنظر 

األول، وكذلك الفتاة.

تلبية طلب الزوج

من  يطلب  أن  للزوج  جيوز  هل  س: 
اخلالي من  اللباس احملتشم  لبس  زوجته 
حفلة  إىل  الذهاب  تريد  عندما  الزينة 
تصف  قد  منهن  البعض  ألن  العرس، 
احلاضرات ألزواجهن؟ وهل جيب على 

الزوجة أن تلتزم بطلب زوجها؟
ج: جيوز يف فرض السؤال للزوج أن 
يطلب من زوجته ذلك، وينبغي للزوجة 
تلبية الطلب، ولكن ال جيب فيما لو مل 
يكن هناك رجل أجنيب، ومل يكن هناك 

جهاز تصوير. 

األرض املوقوفة

لإلمام  موقوفة  خنل  بها  أرض  س: 
حمالت  عليها  املتولي  بنى   ،احلسني
جتارية وشقق وما شابه، ويصرف ريعها 
على مأمت اإلمام احلسني، فهل عمله 

هذا جائز شرعًا؟
ج: إن سقطت النخيل عن االنتفاع 

جاز.

ماء بئر املسجد

س: شخص حفر بئراً يف فناء املسجد، 
وأوقفها وقفًا شرعيًا ملسجد، فإذا جرى 
ماؤها لغزارته، وخرج من فناء املسجد 
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: تفقهوا  قال االإمام ال�سادق 
يف الدين يرحمكم اهلل.

تفقهوا   : الباقر  االمام  قال 
فاأنتم  واإال  واحلرام  احلالل  يف 

اأعراب.

أبعد  إىل  صغري  جدول  شكل  على 
منه  االستفادة  جيوز  فهل  املسجد،  من 
والوضوء  والشرب  والسقاية  للزراعة 
والغسل؟ علمًا بأن الواقف تويف وشرط 
يف الوقف أن يستفاد من مائها يف املسجد.
ج: جيوز االستفادة من املاء املذكور 
بيع  وجيوز  كما  باملسجد،  يرتبط  فيما 
وحنوها  للزراعة  أجرته  أو  منه  الزائد 
وفيما  املسجد  على  عائده  وصرف 

حيتاجه املسجد.

االختالف يف اجلواب

عن  اإلجابة  يف  اختالف  هناك  س: 
نشرة  يف  األوىل:  متشابهتني،  مسألتني 
 175 العدد  الشرعية  املسائل  أجوبة 
لعب  حكم  ما  س:  وهي:  ص5 
يف  الرتفيه  ووسائل  )اجلنجفة  الورق 
ينطبق  نفسه  احلكم  وهل  الكمبيوتر(؟ 
إذا  احلقيقية  احملرمة  األلعاب  باقي  على 
اللعب  ج:  الكمبيوتر؟  عرب  لعبت  ما 
بكل آالت القمار )اليت يتقامر بها عادة( 
حرام مطلقًا حتى بدون رهان، وال فرق 
يف احلرمة بني الكمبيوتر وغريه.والثانية: 
السائل ص419 سؤال  هداية  كتاب  يف 
اجلواب:  آخر  يف  جاء  حيث   ،1080
نعم هي يف املوبايل وبدون رهان جائزة.
جيوز  ال  خبصوصه  الشطرنج  ج: 
عرب   - ملفرده  حتى  مطلقًا  به  اللعب 
الكمبيوتر وغريه -، وأما غري الشطرنج، 

فاللعب به ملفرده فقط جائز.

بيع كاسات اخلمر

ملن  كاسات  بيع  جيوز  هل  س: 

يف  أو  البار  يف  اخلمر  لشرب  يستخدمها 
البيت؟

ج: جيوز بشرطني: 1- أن ال يقصد 
تكون  ال  أن   -2 للخمر.  بيعها  البايع 
مل  لو  حبيث  عنده  منحصرة  الكاسات 

يبعه مل يكن هناك حمل آخر يبيعها له.

البّواب

الغرب يف  س: هل عمل اإلنسان يف 
حمالت البار بّواب هلا جائز؟

ج: جيتنب ذلك.

اإلجارة يف الغرب

إجيار  بدل  يدفعون  الغرب  يف  س: 
فيها  يقيم  والبعض  أشهر،  لستة  شقة 
ملدة شهر واحد والباقي من بدل اإلجيار 
هي  الدولة  تضطر  مما  ويسافر،  يأخذه 
الشقة،  اليت تدفع مرة أخرى لصاحب 

فما حكم أخذ ذلك املال؟
ج: جائز - يف فرض السؤال -.

االستهزاء باملعلم

املدرسة  يف  الطالب  كان  إذا  س: 
يتمسخر على أستاذه، فهل من الواجب 
عليه أن يذهب إليه ويعتذر منه ويطلب 

السماح منه؟
اإلمكان،  نعم، جيب ذلك مع  ج: 
ومع عدم اإلمكان يستغفر لنفسه ويدعو 

ألستاذه باملغفرة.

الشركات االستثمارية

استثمارية  شركات  لدينا  توجد  س: 
وتستثمرها  أموال  الناس  من  تأخذ 
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 :قال االإمام الكاظم
الفقه  فاإن  اهلل،  دين  يف  تفقهوا 
العبادة،  ومتام  الب�سرية،  م�سباح 
وال�سبب اإىل املنازل الرفيعة والرتب 
وف�سل  والدنيا،  الدين  يف  اجلليلة 
ال�سم�س  كف�سل  العابد  على  الفقيه 
يف  يتفقه  مل  ومن  الكواكب،  على 

دينه مل ير�س اهلل له عماًل.

جيوز  فهل  املبلغ،  ضعف  وترجعها 
االستثمار يف هذه الشركات؟

ج: أمثال هذه املعامالت حيث أنها 
مل تكن حسب أحكام املضاربة الشرعية 
فهي ربا وحرام، نعم لو كان أصحاب 
جيوز  فإنه  مسلمني،  غري  الشركات 

للمسلم أخذ الربا من غري املسلم.

البيع املضاعف

س: عندي حاجة أريد بيعها أضعاف 
سعر الذي اشرتيتها )مثاًل اشرتيتها مبائة 
وأريد بيعها بثالمثائة( هل جيوز لي ذلك؟

ج: جيوز مع علم املشرتي بذلك.

نفقة األم الفقرية  

على  جتب  الفقري  األب  نفقة  س: 
األم  نفقة  هل  ولكن  املتمكن،  االبن 
اجلد  وكذا  أيضًا،  عليه  جتب  الفقرية 
احلفيد  على  جتب  الفقرية  واجلدة  الفقري 

أم ال؟
الفقرية  األم  نفقة  جتب  نعم،  ج: 
على االبن املتمكن وكذا اجلد أو اجلدة 
الفقرية على احلفيد املتمكن إن مل يكن 

هلما ولد متمكن.

الرقص أيام املواليد

مواليد  أيام  الرقص  جيوز  هل  س: 
األئمة ؟

إاّل  مطلقًا،  حرام  الرقص  ج: 
وبالعكس  لزوجها  الزوجة  رقص 
لوحدهما، وبشرط عدم اقرتانه بالغناء 

أو املوسيقى.

تشجيع األندية الرياضية

س: أ - يقوم بعض الشباب بتشجيع 
األندية الرياضية األوروبية، وبعض هذه 
اخلمور،  لصناعة  ترعاها شركة  األندية 
مع  األندية،  هذه  تشجيع  حكم  فما 
العلم أن اسم وشعار الشركة موضوعة 
على مالبسها؟ ب - وما هو احلكم إذا 
اللبس  جملرد  املالبس  هذه  الواحد  لبس 
والدعاية  التشجيع  قصد  غري  من  فقط 
إذا  احلكم  هو  وما   - ج  الشركة؟  هلذه 
كان بقصد التشجيع والدعاية للشركة، 

سواء عرف هو بذلك أم مل يعرف؟

املذكور،  التشجيع  يف  كان  إذا  ج: 
االسم  عليها  اليت  املالبس  لبس  يف  أو 
والشعار تشجيعًا للشركة وحتريضًا على 
أو مل  ذلك  اخلمر فال جيوز سواء قصد 

يقصد، وإال فال.

صيد السمك

بواسطة  السمك  س: هل جيوز صيد 
تسميم ماء القناة؟

إذا  جيوز  ال  القناة  ماء  تسميم  ج: 
يؤدي  ذلك  كان  وإذا  بأحد،  يضّر  كان 
إىل موت السمك يف املاء فال جيوز أكله.

اخلفاش

س: هل بول اخلفاش جنس؟

استحبابًا  األحوط  نعم  كاّل،  ج:   
االجتناب عنه.
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 :قال االإمام مو�سى الكاظم  

اأوىل العلم بك ما ال ي�سلح لك 
العمل اإاّل به، واأوجب العمل 

عليك ما اأنت م�سوؤول عن 
العمل به، واألزم العلم لك ما 

دّلك على �سالح قلبك، واأظهر 
لك ف�ساده. واأحمد العلم عاقبة 
ما زاد يف علمك العاجـل. فال 

ت�ستغلن بعلم ما ال ي�سرك جهله، 
وال تغفلن عن علم ما يزيد يف 

جهلك تركه.

االرتباط باهلل

اإ�ساءات من حما�سرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي

أن  غالبًا  اإلنسان  حياول   *
جمبول  هو  بل  ظاهره،  سن  حيخُ
فهو  ولذلك  عيوبه،  إخفاء  على 
وباطنه,  حقيقته  يفي  أن  يسعى 
اختالفه  اآلخرون  يكتشف  لئال 
ألن  به,  يتظاهر  وما  ظاهره  عن 
الظاهر  مطابقة  ـ  عادة  ـ  املفرتض 
املأخوذ  االنطباع  وهو  للباطن، 
يثبت  أن  إال  األوىل  للوهلة  إنسان  كل  عن 
على  يواظب  شخصًا  رأيت  فإذا  خالفه. 
احلضور إىل صالة اجلماعة، حتكم بأنه إنسان 
, وأنه ملتزم باحلضور إىل صالة اجلماعة  خريِّ
إذا رأيت شخصًا  احلال  قليب, وهكذا  بدافع 
العلماء،  جمالس  حيضر  شخصًا  أو  ًا  عاملمِ
فإنك ستحمل عن واقعه فكرة إجيابية حتاكي 
الظاهر نفسه, أي أنك تعترب ظاهره هذا دلياًل 
على أنه إنسان خرّي يف مجيع جوانب حياته. 
يصف اإلمام أمري املؤمنني علّي يف بعض 
خطوه  من  »وقارب  بقوله:  املنافق  خطبه 
بنحو  ظاهره  جعل  أي  ثوبه«،  من  ومّشر 
 ، خريِّ رجل  أّنه  انطباعًا  عنه  الناس  يأخذ 
برتك  التزامه  ذلك  على  الدليل  إن  فيقال: 
ومواظبته  احملرمات،  عن  فضاًل  املكروهات 
ولذلك  الصغرية،  حتى  املستحبات  على 
تراه إذا مشى ال ميشي بسرعة بل ميشي بتؤدة 
وسكينة وهدوء، موحيًا لآلخرين أّنه يصدر 
من سكينة قلب يف حني أنه ليس كذلك! وإذا 
كان اإلنسان قادراً على خداع أخيه اإلنسان 
 ,Qبظاهره، فإنه ال يقدر على ذلك مع اهلل
ألنهQ يعرف القلوب ويعلم ما يف الضمائر، 

مّجل  لإلنسان:  يقول   Qاهلل فكأن 
أساسه  وعلى  بالباطن,  عاملمِ  فأنا  باطنك 
سأحاسبك، وكل ثوابي وعقابي منصب 
وحده.  الظاهر  على  وليس  الواقع,  على 
ينبغي  ال  الظاهر  أن  البتة  يعين  ال  وهذا 
أن يكون مجياًل، بل املقصود أن مجال 
فال  الظاهر,  مجال  مع  مطلوب  الباطن 
تعبري  حّد  على  ـ  للقضية  هنا  سلٍب  عقد 
املنطقيني ـ بل هلا عقد إجياب, كما يف قوله
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  زب   :Q
ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ   ڻ  ڻ  ڻ 
معنى  فهل  ھرب.  ھ  ھ  ہ  ہ 
باملعروف  كاألمر  الواجبات  اآلية سقوط 
الذي  الشخص  عن  املنكر  عن  والنهي 
بالطبع،  كال  املنكرات؟!  بعض  يعمل 
نوع  فيها  اآلية  يف  التعبري  صيغة  إن  بل 
للشخص:  قيل  لو  كما  التحريض،  من 
بك  اأَلوىل  فمن  باحلسن،  تأمر  مادمَت 
تنهى عن  مادمَت  أو:  أواًل،  به  تأمتر  أن 
القبيح فاألحرى بك أن تنتهي عنه أيضًا! 

العلماء  من  بني عدد  دار حديث    *
على  وأشقها  القرآن  يف  آية  أشّد  عن 
اإلنسان، فأدىل كّل بدلوه, قال بعضهم: 
 :Qقوله وأشّدها  آية  أصعب  إن 
االستقامة  فإن  ژرب.  ژ  زبڈ 
والدليل على ذلك  اإلنسان،  شاقة على 
إن  يستقيمون.  البشر  من  قليلة  فئة  أن 
ولكنها  جدًا،  وشاّقة  صعبة  االستقامة 
لبعض  بالنسبة  كذلك  تكون  ال  قد 
ال  الظروف  بعض  ففي  األشخاص, 
يغدو العمل بهذه اآلية شاقًا, كما لو كان 
والزهد,  التقشف  على  جمبواًل  الشخص 
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السنة العشرون/ ذو القعدة/1433هـ

:قال الر�سول االأعظم

 لي�س االإميان بالتجلي وال 
بالتمني، ولكن االإميان ما خل�س 

يف القلب و�سدقته االأعمال.  

 :قال االإمام الباقر

االإميان اإقرار وعمل، واالإ�سالم 
اإقرار بال عمل.

أعماقه األكل اجلشب  بأن كان حيّب من 
واللباس اخلشن, وال يفّكر بالفراش الوثري 
والدعة والعيش يف رفاه، بل هو مصدود 
والزهاد,  األتقياء  معاشرته  أثر  عنها على 
فمثل هذا الشخص إذا ابتلي مّدة يف مكان 
ال يوجد فيه أكل لذيذ وال فراش وثري وال 
راحة، تراه يستلّذ بداًل من التذمر. ومن 
هنا ال أرى أّن هذه اآلية أشق آية يف القرآن 
أصعب  إن  آخرون:  وقال  النفس.  على 

آية يف القرآن قوله )تعاىل(: زبچ چ چ 
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  
ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 
ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳرب.  گ  گ  گ  گ  ک 
حقًا أي إنسان ذاك الذي يرتك كل العالئق 
إذا  ورسوله  اهلل  أجل  من  بها  ويضحي 
أغلب  أن  مع  بينهما،  تعارض  حصل 
األشياء!  هذه  أجل  من  يضحون  الناس 
بطولة  يتطلب  املوقف  هذا  أن  شك  ال 
آية يف  أصعب  اآلية  هذه  من  نادرة جتعل 
آية  أصعب  تلك  ال  أنه  ويبدو  القرآن. 
تأخذ مبجامع  اليت  اآلية  إن  وال هذه, بل 
القلوب, والبد أن تستوقف اإلنسان كل 

زبۇئ   :Qقوله املرات  عشرات  يوم 
ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  
ېئ  ېئ   ىئرب. ومركز الصعوبة 
من  املاليني  فإن  "كيف"،  كلمة  اآلية  يف 
سواء  يوميًا  القبلة  إىل  يتجهون  املسلمني 
أصلوا مجاعة أم فرادى, وكلهم يصلون 
الصالة نفسها، ولكن ما يتلف فيها هو 
اهللQ مل  أن  املباركة  اآلية  كيفها. ختربنا 
ينظر  كان   Qألنه وأمهاتنا  آباءنا  يقبض 

جيعلنا  مل   Qوأّنه سلبية،  نظرة  إليهم 
ألن  بعدهم  من  األرض  يف  خالئف 
أساؤوا  أولئك  فال  إجيابية،  إزاءنا  نظرته 
أحسّنا  حنن  وال  اإلماتة  فاستحّقوا  كافة, 
بعدهم،  من  القدرات  فأخُعطينا  مجيعًا, 
هذه  يف  فرصة  كاًل  أعطى   Qاهلل إن  بل 
احلياة لينظر "كيف" نعمل, والـ "كيف" هو 
الـ "كيف" أصعب  العمل. إذن:  املهم يف 
ما نواجهه يوميًا عشرات املرات, فاإلنسان 
يواجه عائلته وأقرباءه وأصدقاءه وأعداءه 
وأساتذته وطاّلبه، ويتلف بعض الناس 
عن بعض يف كيفية إنفاق املال، وكذلك 
صرف الوقت, وقد يكون هناك شخصان 
يقرآن القرآن الكريم يف آن واحد, فاألول 
لينتبه  يقرؤه  الثاني  بينما  ليختمه،  يقرؤه 
من غفلته، وال شك أن بينهما فرقًا كبرياً 
من  وهناك  القرآن.  يقرأ  كليهما  أن  مع 
املقام  ـ مع ما له من  يقول, إذا كان فالن 
أو  املنكرات  يعمل  ـ  الديين  أو  العلمي 
يف حياته زالت، فماذا تتوّقعون منا حنن 
الكالم  هذا  أن  العاديني؟ ال شك  الناس 
قلب  أن  على  ويدل  صحيحًا،  ليس 
املتفوه به غري مرتبط باهلل، بل بغريه، مع 
أن اهلل سبحانه ينظر إىل قلوبنا, وال ينظر 
وقادتنا  علماءنا  نتبع  وحنن  صورنا!  إىل 
ونتعلم منهم، ولكن لو احنرف أي منهم 
وإن  معه,  ننحرف  ال  فنحن  أمنلة,  مبقدار 
ألن  وذلك  هدايتنا,  يف  السبب  هو  كان 

.Qالقلب جيب أن يرتبط باهلل
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:قال االإمام اأمري املوؤمنني

حد  اإال  اجلهول  يردع  •  ال 
احل�سام.

من  تطهريًا  االإميان  اهلل  •  فر�س 
ال�سرك... والق�سا�س حقنًا للدماء.

جاءك،  حيث  من  احلجر  •  رد 
فاإنه ال يرد ال�سر اإال بال�سر.

قراءة يف بشارات العهدين
)يوحنا  إجنيل  يف  الوارد  النص  يوحي 
16: 14(: "أنا أطلب من اآلب فيعطيكم 
يأتي  لن  )الفارقليط(  بأن  آخر".  فارقليطًا 
وألن  ذلك،   عيسى طلب  إذا  إال 
"أنا أطلب من  فإن عبارة  هذا غري ممكن 
للنص،  حتريف  أنها  إما  فيعطيكم"  اآلن 
وذلك لربط هذا جميء )الفارقليط( بالسيد 
يف  خطًأ  جاءت  أنها  وإما   ،املسيح
أن  ينبغي  األصل  إن  حيث  الرتمجة، 
يكون: "وإنين سأدعو اهلل لكي يرسل لكم 
الربيكليتوس املوعود )أي حممد أو أمحد( 
الذي سوف تبقى شريعته إىل األبد". وبهذا 
شخصية  مع  يتناسب  الذي  املعنى  يتم 
عيسى املسيح املتواضعة والبعيدة عن 
بالنسبة  نفسه  واحلال  واالستغالل.  الكرب 
ملا ورد يف )الفقرة 26 من اإلصحاح 14(: 
الذي  القدس  الروح  الفارقليط  "وأما 
التحريف  فإن  بامسي".  اآلب  سريسله 
ظاهر عليها، فالفارقليط ال يعين الروح 
وحده  وهذا  سابقاً،  تبني  كما  القدس، 
يكفي إلسقاط العبارة اليت جاءت بعدها 
فلماذا  بامسي(  اآلب  سريسله  )الذي 
يرسل اهلل )الفارقليط( باسم عيسى؟! 
أليس إرسال األنبياء هو برنامج إهلي يتم 
آخر  كائن  أي  باسم  وليس  اهلل،  باسم 
وعبادته،  اهلل  توحيد  إىل  البشر  هلداية 
برنامج بدأ بآدم، وانتهى خبامت األنبياء 
مروراً  الربيكليتوس(  هو  )الذي   حممد
إذن  وابراهيم وموسى وعيسى؟  بنوح 
عبارة )إرسال الفارقليط قبل اآلب باسم 
إضافتها  مت  قد  يبدو  ما  على  عيسى( 
البشارة.  هلذه  حتريفًا  النّساخ  قبل  من 
من   7( الفقرة  يف  ورد  ملا  بالنسبة  وهكذا 
اإلصحاح 16(: "ولكين أقول لكم احلق 
إنه خري لكم أن أنطلق، ألنه إن مل أنطلق 

ذهبت  إن  ولكن  الفارقليط،  يأتيكم  ال 
إليكم(  )أرسله  فعبارة  إليكم".  أرسله 
ال  ألنه  للنص  التحريف  واضحة  عبارة 
فاهلل  بعيسى فارقليط  إلرسال  ربط 

كما  )الفارقليط(  يرسل  الذي  هو   Q
مرسل  نيب  هو  الذي   عيسى أرسل 
كغريه من األنبياء والرسل، ولكن علماء 
إضفاء  على  يصّرون  املسيحي  الالهوت 
ابن  صبغة األلوهية عليه، فهو بزعمهم 
اهلل، وأحد األقانيم الثالثة اليت هي اهلل، 
يرسل  فمن  الثالثة،  األقانيم  هو  واهلل 
من؟ ومن يطلب ممن؟ فاهلل يطلب من اهلل 
حلقة  يف  يدورون  وهكذا  اهلل،  يرسل  أن 

مفرغة خالية من أي معنى صحيح.

أقول لكم احلق
بعد أن أشرنا إىل مواطن التحريف يف 
فقراتها  إىل  نعود  البشارة،  هذه  نصوص 
لنتابع آلية عيسى املسيح حيث اعتمد 
التدرج يف تبشري أتباعه بقدوم حممد رسول 
اهلل. فبعد أن أخرب عيسى تالميذه 
بأن اهلل سريسل هلم )الفارقليط( ليمكث 
معهم على األبد )أي لتمكث شريعته إىل 
األبد( قال هلم: "روح احلق )أي الفارقليط( 
الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ألنه ال 
ألنه  فتعرفونه  أنتم  وأما  يعرفه،  وال  يراه 
ماكث معكم ويكون فيكم")إجنيل يوحنا 
الشعوب  أن  هو  واملعنى   .)14  :17
)حممد(  بالفارقليط  تسمع  مل  األخرى 
أنتم به، ولذلك لن يعرفوه  كما مسعتم 
ستعرفونه  فإنكم  أنتم  أما  ظهوره،  وقت 
امسه  لكم  وذكرت  به،  بشرتكم  ألنين 
به  تؤمنوا  أن  منكم  وطلبت  وصفاته، 
وتنصروه وتؤازروه، فمن اآلن قد غرست 
معكم،  فهو  قلوبكم،  يف  وحبه  صورته 

�حللقة �ل�ساد�سة: : �إن ذهبت �أر�سله �إليكم
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العراق: 07818000781
للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:

السنة العشرون/ ذو القعدة/1433هـ

 يقول االإمام زين العابدين 
يف قول اهللQ: زبڭ ڭ 

ڭ ۇ  ۇ ۆرب. 
الأن من هّم بالقتل فعرف اأنه ُيقت�س 

منه، فكّف لذلك عن القتل، كان 
حياة للذي هّم بقتله، وحياة لهذا 

اجلاين الذي اأراد اأن يقتل، وحياة 
لغريهما من النا�س اإذا علموا اأن 

الق�سا�س واجب ال يج�سرون على 
القتل خمافة الق�سا�س.

الصرب،  بفارغ  تنتظرونه  ألنكم  وفيكم، 
 :25 عندكم")يوحنا  وأنا  كلمتكم  و"بهذا 
14(. حتى ال يكون لكم حجة علّي يوم 
القيامة، فقد أبلغتكم ما أمرني به ربي، 
اآلن  لكم  "وقلت  قائالً:  ثم يضيف هلم 
تؤمنون"  كان  متى  حتى  يكون  أن  قبل 
إن  على  دليل  وهذا   .)14  :29 )يوحنا 
ألن  القدس  الروح  ليس  هنا  املقصود 
احلواريني كانوا قد اعتادوا على نزوهلا ومل 
هنا على  فالتأكيد  يستبعدوا ذلك، ولذا 
وجوب إميانهم بها حني نزوهلا مرة أخرى 
القول  هذا  من  فاملراد  إذن  له،  معنى  ال 
 .عيسى بعد  يأتي  به  مبشر  نيّب  هو 
ويتابع السيد املسيح بشارته ألصحابه 
إنه  احلق  لكم  أقول  "لكين  هلم:  فيقول 
أنطلق  مل  إن  ألنه  أنطلق،  أن  لكم  خري 
 :7 يوحنا  )إجنيل  الفارقليط"  يأتيكم  ال 
أصدقها  وما  روح  من  أعذبها  ما   .)16
من هلجة، هذه اليت نطق بها عيسى بن 
مريم أمام احلواريني معرتفًا هلم بأن من 
يذهب  أن  البشرية  مصلحتهم ومصلحة 
خامت  )حممد(  الربيكليتوس  يأتي  حتى 
سيبعث  الذي  ذاك   واملرسلني األنبياء 
اخلالدة هلداية  اهلل  وشريعة  اإلسالم  بدين 
يف  جاء  ما  فإن  وأيضاً،  مجعاء.  البشرية 
هذه الفقرة من البشارة يشكل دلياًل على 
أن )الفارقليط( هو غري الروح، ألن الروح 
حبضور  معهم  وحضر  عليهم،  نزل  قد 
الروح غري مشروط  فمجيء   ،عيسى
هو  )الفارقليط(  إذن   .عيسى بذهاب 
مشروط  جميئه  إن  حيث  آخر،  شخص 
وهذه  بينهم،  من   عيسى بذهاب 
الصفة هي من صفات حممد بن عبد اهلل 
خامت األنبياء واملرسلني الذي جاء بعد 
عيسى ألنه ال جيوز أن يكون رسوالن 

صاحبا شريعتني مستقلتني يف آن واحد.

من املنتظرين
من  فهموا  قد  األوائل  املسيحيني  إن 
عبارة الربيكليتوس )فارقليط( نبّيًا مبّشراً 
من  يفهموا  ومل  مستقبالً،  سيأتي  به 
ذلك أنه الروح القدس، فقد اّدعى بعض 
املسيحيني أنه هو )الفارقليط( املبشر به، 
وذلك قبل ظهور حممد، ومثال على 
يف  عاش  الذي  املسيحي  )َمْنْتسي(  ذلك 
القرن الثاني امليالدي، والذي كان يعرف 
بورعه وتقاه، فقد ادعى سنة 177ميالدية 
رسالة،  صاحب  أنه  الصغرى  آسيا  يف 
 عيسى بّشر  الذي  )الفارقليط(  وأنه 
ملا  الناس، نظراً  مبجيئه، فاتبعه كثري من 
ذكره  وقد  وتقوى،  فيه من صالح  عرفوا 
املؤرخ )وليم ميور( يف تاريه حيث قال: 
"ذكر بعض املؤرخني أن منتسي ادعى بأنه 
الفارقليط يعين املعّزي روح القدس، ومبا 
فقد  الرياضة  وشديد  تقيًا  رجاًل  كان  أنه 
اتبعه كثري من الناس وقبلوا دعواه". وكما 
هو واضح فإن عبارة روح القدس واملعّزي 
الواردتني يف كالم )وليم ميور( هي إضافة 
من عنده، كما هو ظاهر، حيث يقول: 
روح  املعّزي  يعين  الفارقليط  بأنه  "ادعى 
ما  أن  على  تدل  "يعين"  فكلمة  القدس". 
جاء بعدها من تفسريه هو ال غري. ويستفاد 
األوىل  القرون  املسيحيني يف  أن  ذلك  من 
كانوا منتظرين جميء )الفارقليط(، ولذلك 
)الفارقليط  أنه هو  )منتسي(  ادعى  إن  ما 
املنتظر( حتى صّدقه الناس واتبعوه ألنهم 

كانوا يف حالة انتظار. يتبع...
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اليت  )مقدمته(,  ابن خلدون يف  يقول 
التاريخ,  فلسفة  يف  متقدمة  مقالة  تعترب 
جم  املذهب,  عزيز  فن  التاريخ  فن  "إن 
الفوائد, شريف الغاية, إذ هو يوقفنا على 
أخالقهم,  يف  األمــم  من  املاضني  أحــوال 
حتى  وسياساتهم,  دوهلــم  يف  واألنبياء 
يرومه  ملن  ذلــك,  يف  االقــتــداء  فائدة  تتم 
مقاربته  ويف  والدنيا".  الدين  أحــوال  يف 
يبني  ومدركاتها,  التاريخ  فلسفة  ملفهوم 
على  يــزيــد  ال  ظــاهــره,  "يف  الــتــأريــخ  أن 
من  والسوابق  والدول,  األيام  عن  أخبار 
وحتقيق،  نظر  باطنه  ويف  األوىل,  القرون 
للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم  وتعليل 
فهو  عميق،  وأسبابها  الوقائع  بكيفيات 
وجدير  عريق،  احلكمة  يف  أصيل  لذلك 
ويستدل  وخليق".  علومها  يف  يعّد  بأن 
ظاهر  للتاريخ  أن  املتقدم,  النص  هذا  من 
معلومة  ملعطيات  تضمينه  مبعنى  وباطن، 
أو  ظاهرة يف نصوصه, وأخرى مستبطنة, 
النص  سطوح  على  مرئية  غري  مغمورة 
وقشرته اخلارجية, فالظاهر عادة يشري إىل 
انغالق  ذلــك  ويف  اخلــارجــي،  الظاهري 
إىل  الباطن  يشري  بينما  فيه,  لالستدالل 
هو حقيقي  مبعنى  داخلي،  باطين  هو  ما 
وكامن يف باطن األشياء, وهو ما حيتاج إىل 
التفسري املوضوعي, واالستدالل املنطقي.

جدلية الدراسة التارخيية 
دراسة  أهمية  عن  تساؤل  يطرح  قد 
 ,Qاهلل كتاب  وجــود  ظــل  يف  الــتــاريــخ, 
آل  ومــدرســة   ,األكرم رسوله  وسنة 
كامل  ــتــزن  يخُ قــد  ــك  ذل ويف   ,البيت
والفكري,  الفقهي  اإلســالمــي  الـــرتاث 
الباحثون  التاريخ.  دراســة  عن  يغين  ما 
ويف  التاريية,  العلوم  يف  واملتخصصون 

الفكر اإلسالمي, يركنون يف اإلجابة عن 
التساؤل إىل حقيقة هامة, مفادها أن  هذا 
علم  هما:  علمان,  اهلل  كتاب  يف  العلم 
بالكتاب, وعلم أشار إليه الكتاب. فالعلم 
يف  ســواء  املقدسة,  النصوص  يف  الواقع 
القرآن الكريم أو السنة الشريفة, هو العلم 
التفصيلي,  وشكلها  بالعبادات  املتعلق 
كتاب  ولكن  عمومًا,  والنواهي  واألوامر 
اهللQ قد أشار إىل علم آخر, وهو الذي 

تتبني معامله ومقاصده يف قولهQ: زبڳ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ 
ں ں  ڻ ڻ ڻ رب. فهذا 
واكتشاف  حتصيله  مكان  ــذي  ال العلم 
قوانينه, يتم عرب السري يف األرض, والنظر 
الذي يقصده  العلم  يف أحوال األمم, هو 
مقدمهم  ويف  اإلســالمــيــون,  املــفــكــرون 

.اإلمام اجملدد

التاريخ والسلوك اإلنساني 
الكتشاف  وسيلة  األرض  يف  السري 
على  ــدل  ي الكريم  ــرآن  ــق وال الــقــوانــني, 
البشرية,  الظاهرة  الكتشاف  رحب  جمال 
القوانني  هذه  فمعرفة  العرب,  واستخالص 
التعامل  اإلنسان صلبًا, يف  اجلامعة, جتعل 
ــات  اآلي فسياق  القائمة,  األوضـــاع  مــع 
الشريفة, يدل على أن تلك القوانني كانت 
عن  فضاًل  اجلماعات,  بني  الصراع  حتكم 
أناس  فهناك  واجملتمع,  الفرد  مــســارات 
ــدور  وت ــقــرح,  ال يصيبهم  قــد  مــؤمــنــون, 
بعد  الكريم  ــرآن  ــق وال ــرة,  ــدائ ال عليهم 
يربهم  األرض,  يف  بالسري  يأمرهم  أن 
وإن  البشر,  كل  بني  متبادلة  اآلالم  أن 
اإلمــام  ويؤكد  دول.  الناس  بني  ــام  األي
كتابه  مقدمة  يف  التكليف,  هذا   اجملدد
املعرفية  الفوائد  لبيان  الدراسة,  موضوع 

لإلمام اجملدد
السيد حممد احلسيين الشريازي 

:قال االإمام اأمري املوؤمنني
ي�سل  من  غريه  يهدي  •  كيف 
نف�سه، كيف يعدل يف غريه من 

يظلم نف�سه، كيف ي�سلح غريه من 
ال ي�سلح نف�سه.

ف�سحه  نف�سه  يهذب  مل  •  من 
�سوء العادة.

�لق�سم �لر�بع

فلسفة التاريخ
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للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين: �ص ـ ب 1921 املنامة ـ البحرين
 هاتف 17230236   فاك�ص17254690

السنة العشرون/ ذو القعدة/1433هـ

أمري  اإلمــام  قول  من  التاريخ,  فلسفة  يف 
»وسر   :طالب أبي  بن  علي  املؤمنني 
من  أن  مبّينًا  آثارهم«.  واعترب  ديارهم  يف 
أسباب  على  يتعرف  األرض,  يف  يسري 
وذّلتها,  وعّزتها  وجناحها,  األمم  سقوط 
املــســبــبــات,  إىل  تنتهي  األســـبـــاب  ألن 
حسنًا  واحــداً  أثراً  ينتج  الواحد,  فاجلامع 
اجلامع  يف  سيئًا  وأثــراً  احلسن,  اجلامع  يف 
اختيارات  يف  العلم,  يستقم  وبذا  السيء, 
اجلامع  ينتهي  حيث  وسلوكياته,  اإلنسان 
املعريف, إىل استخالص القاعدة املشرتكة, 
تفيد يف  املعرفة  هذه  مثل  إن   ويلص
السقوط,  إىل  الداعية  األســبــاب  جتنب 
 :Qويقول النجاح.  بأسباب  واألخــذ 

ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  زبوئ  
فوظيفة  ېئرب.  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ــات  اآلي ــذه  البحث عــن ه املــؤمــن, هــي 
يكتشف حقائق  اآلفاق, حتى  املنتشرة يف 

زبٴۇ ۋ ۋ   :Qيقول الوجود, ولذلك 
ۅ ۅ ۉ ۉرب. فالعلماء هم أهل 
اخلشية, لعلمهم بهذه السنن املطروحة يف 
وهي  الكون,  حقائق  ولرؤيتهم  اآلفــاق, 
 ,Qإليه اهلل  أشار  ما  مع  وتتجانس  تسري 
وإىل ذلك يقول اإلمام أمري البلغاء يف 
الدنيا,  النظر إىل  الثاقبة إىل قضية  مقاربته 
إن "من أبصر بها بّصرته, ومن أبصر إليها 
ذلك,  يف  اجملدد  اإلمــام  ويستدل  أعمته". 
أن  الكتاب,  من  اإلهلية"  "السنن  بعنوان 
"من أراد أن يكون عاملًا, أصبح متواضعًا, 
اجلهل  يف  فقرينه  جــاهــاًل,  كــان  إذا  أّمــا 

التكرّب".

دراسة التأريخ
إن دراسة التاريخ, والبحث يف السنن 
املدركات  يف  رّباني,  مطلب  هما  الكونية, 

الفكرية والعقدية اإلسالمية, 
وهو مطلب عقلي 
فالتاريخ  أيــضــًا, 
ــت اخلـــربة  ــي هـــو ب
ــة, ومــن  ــي ــســان اإلن
التاريخ,  يعرف  ال 
مطبات  يف  يتعّثر 
احلاضر واملستقبل, 
ــــــن اســـتـــفـــاد  وم
سبقه,  ممن  واتعظ 
ال  أن  ـــه  ب حــــري 
التجارب  جيـــّرب 
يزيد  وأن  الفاشلة, 
وهلذه  لبنة.  البناء 
قد  املعرفية,  الغاية 
عنوانًا,   أفرد
الرابع  الفصل  يف 
وهو  الكتاب,  من 

اجلامعة",  األسباب  هي  اإلهلية  "السنن 
العنوان,  هــذا  "مسألة"  يف  يؤكد  حيث 
اجلامعة,  القضايا  هي  اإلهلية  "السنن  أن 
يف  مقيدة,  أو  مطلقة   ,Qاهلل جعلها  اليت 
القواعد  هذه  تسمية  وأن  متشابهة,  أمور 
بالسنن  األحــداث  حركة  من  املستنبطة 
يف  اهلل  إرادة  عــن  تــعــرب  ألنــهــا  ــة,  ــي اإلهل
يف  ــور,  األم تصريف  يف  وطريقته  خلقه, 
املنهجية  املطالب  هذه  ومن  الدنيا".  هذه 
البحثية, فإن كتاب )فلسفة التاريخ( مييط 
والفقهية,  العلمية  احلاجة  هذه  عن  اللثام 
بني  العضوية,  بالعالقة  يتعلق  ما  خاصة 
الفقه والتأريخ, سواء يف فقه التاريخ أو يف 

تاريخ الفقه.

 :قال االإمام اأمري املوؤمنني 
اأو�سيكم بتقوى اهلل فيما اأنتم عنه 

م�سوؤولون واإليه ت�سيـرون، فاإن اهلل
Q يقول: زب جب        حب خب مب       

ىبرب ويقـول: زبۆئ 
ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئرب، 

ويقول: زبپ پ  
پ پ ڀ ڀ          ڀرب. 

 Qواعلموا عباد اهلل اإن اهلل
�سائلكم عن ال�سغري من عملكم.

يتبع.....



واآلثار  التاريخ  أساتذة  من  مجع  أكد 
األيوبي  الدين  صالح  أن  على  مصر  يف 
جرمية  ارتكب  األيوبية،  الدولة  مؤسس 
حرق  حيث  طائفية  بدوافع  وثقافية  علمية 
دار  )مكتبة  وحتديداً  الفاطميني،  كتب 
احلكمة( اليت كانت حتوي عشرات الوثائق 
الفاطمي.  احلكم  عن  اهلامة  واملخطوطات 
التاريخ  جلنة  عقدتها  ندوة  فى  ذلك  جاء 
للثقافة يف مصر، مؤخرًا،  باجمللس األعلى 
على جلستني شارك فيها باحثون أكادمييون 
واآلثار  بالتاريخ  متخصصون  وكّتاب 
أكثر  أن  اجملتمعون  بني  وقد  اإلسالمية. 
املصري  التاريخ  فى  للظلم  تعرضت  حقبة 
هي فرتة )مصر الفاطمية(، وإن سبب ذلك 
هو أن "هذه الدولة عاشت كدولة شيعية، 
عن  السنة  علماء  كتب  عندما  وبالتالي 
حمملة  كتاباتهم  جاءت  الفاطمي،  العصر 
فى أصوهلم  احلقد حنوهم، وطعنوا  بروح 

ونسبهم".

أكادميية  باحثة  قدمت  الندوة  يف 
عند  اإلسالمي  )التسامح  تناولت  ورقة 
الفاطميني(، وأشارت إىل أن "خلفاء الدولة 
التسامح  من  كبرياً  كمًا  أبدوا  الفاطمية، 
واليهود".  األقباط  ومنهم  الذمة،  أهل  مع 
بوثائق  ورقتها  فى  الباحثة  واستعانت 
)سانت كاترين( اليت دللت بها على تسامح 
هؤالء  أن  مؤكدة  الفاطمية،  الدولة  خلفاء 
اخللفاء رفعوا األعباء الضريبية على رهبان 
وأوصوا حبمايتهم،  كاترين(،  )سانت  دير 

وكف األذى عنهم.

اإلسالمي  بالفكر  متخصص  وتناول 
االزدهار  مقومات  الفاطمية،  مصر  فى 
بأن  كلمته  افتتح  وقد  اإلنهيار،  وعوامل 
مثل  ازدهاره  فى  عصراً  تعرف  مل  "مصر 
"يواجه  أنه  مؤكداً  الفاطمي".  العصر 
تشويهات من الساسة قبل املؤرخني". ومبينًا 

الذين  هم  السنة  "أهل  أن 
الفاطميني،  تكفري  فى  بدأوا 
اهلوجة  صنعوا  الذين  وهم 
عليها  سار  اليت  )إشاعة( 
مهامجتهم".  فى  اجلميع 
بعض  عن  الباحث  ودافع 
اليت  العاشورائية  الطقوس 
يقوم بها الشيعة يف العامل مثل 

"هذه  أن  على  مؤكداً  وغريها،  )التطبري( 
العادات كانت يف العصر الفاطمي". وأشار 
حقيقة  تؤكد  وثائق  "هناك  إن  إىل  الباحث 
الفاطميني وتكشف بطالن ما كتب عنهم، 
حيث توجد خمطوطات يف اليمن والبحرين 
واهلند". مؤكداً أن "انتشار الدعوة اإلسالمية 
فى هذه البلدان كان على يد الفاطميني فى 
مصر". وأكد هذا الباحث أن "صالح الدين 
الفاطميني عندما  أكثر من اضطهد  األيوبي 
قضى على دولتهم من أجل دولته الوليدة". 

الدين  "صالح  أن  آخر  باحث  وأكد 
بتدمري  يقم  ومل  كلها  مصر  دمر  األيوبي 
إن  حيث  فقط،  والشيعة  الفاطميني  تاريخ 
تدمريه ملكتبة دار احلكمة واليت كانت حتوى 
جرمية  مبثابة  يعد  كتاب،  مليوني  من  أكثر 
حضارية فى حق املصريني مجيعًا". وأوضح 
تاريخ من  يريد حمو  الدين كان  أن "صالح 
أهرامات  بهدم  كذلك  قام  حيث  سبقوه، 
اجليزة، والتى كان عددها مثانية عشر هرمًا 
حاليًا  املوجودة  الثالثة  اإلهرامات  جبوار 
إن  وقال:  هدمها"،  من  يتمكن  مل  والتى 
للسالجقة  تابعًا  مرتزقًا  كان  الدين  "صالح 
وكانت  بغداد،  حكموا  الذين  األتراك 
قبائلهم قائمة على السلب والنهب". مضيفًا 
أن "املقريزى قال إن صالح الدين هو الذي 
قام بتحويل الفالح املصري إىل )عبد قرار( 

أي ال ميلك بيع أو شراء نفسه".

الدين  صالح  "إن  حبثية:  ورقة  وأكدت 

تعمد أن حيدث نوعًا من التجهيل للمذهب 
حيث  املصري،  الشعب  لدى  الشيعي 
كتب  وحرق  الطرق،  بشتى  الشيعة  هاجم 
هرب  حتى  مصر  فى  وطاردهم  الفاطميني 
البالد، وهربت  عدد كبري منهم إىل خارج 
جمموعة من الشيعة للهند )...( وظل صالح 
الدين يطارد األشراف فى مصر حتى انتقلوا 
إىل أعلى الصعيد، وشهدت مصر بعد حقبة 
صالح الدين جتهياًل واضحًا لتاريخ الشيعة 
جينون  املصريون  يزال  وال  والفاطميني، 
الشهرية  باملقولة  اليوم". مستعينًا  مثاره حتى 
أن  عليه  حمكومًا  التاريخ  يقرأ  مل  "من  بأن 

يعيشه مرة ثانية".

يف  يرغب  ال  الناس  بعض  إن  صحيح 
مساع احلقيقة اليت بها تتحطم أوهامه، لكن 
يبقى جتميل القبيح نفخ بالذات وتدمري هلا، 
وذلك ألنه إعالن اهلزمية عرب الكشف عن 
الشعور بافتقاد لألبطال، وجلوء اىل صناعة 
وتقديسه،  بل  وتصديقه  الوهم  )البطل( 
األمة  على  الكذب  الدين  من  هل  إذن، 
القداسة  إضفاء  من  وخمادعتها؟! وملصلحة 
على منحرفني، وإلباس البطولة جملرمني؟! 
إن تقديس الالمقدس لعب بالدين وتالعب 
دينهم،  يف  للناس  وغش  بالعقول، 
هلل  معاند  فهو  دينهم  يف  الناس  غش  "ومن 
ورسوله". وإن "أعظم اخليانة خيانة األمة".  

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
www.ajowbeh.com   :على العنوان التايل
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أبطال مزيفون...
والذين  الأي�بي  الدين  �شالح  حمب�  كتب  لقد 
قرابة  قتل  اأنه  ويعظم�نه  ب�شخ�شيته  ي�شيدون 
ملي�ن اإن�شان لأنهم كان�ا يختلف�ن معه يف الراأي. 
من امل�ؤ�شف حقًا, اأن ترى �شخ�شًا يح�شب من العلماء 
يعبرّ يف م��شع ما عنه بـ)القائد الإ�شالمي(, مع اأنه 
حرق يف واقعة واحدة مدينة باأكملها, فاأزهق اأرواح 
وبينهم  األفا  خم�شني  عددهم  البالغ  �شكانها  كل 
احلقائق  هذه  وجميع  وال�شي�خ,  والأطفال  الن�شاء 
واأتباعه ومن هم على مذهبه!!.              بها حمب�ه  اأقر  قد 

املرجع ال�شريازي


