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

�قتل الشيعة يف العراق أصبح أمراً معتادًا�، 
القنوات األوربية يف  هذا ما ذكره مراسل إحدى 
مدن  تفجريات ضربت عدة  تعليقه على  معرض 
قنوات  دفع  السقيم  الواقع  هذا  مؤخرًا.  عراقية 
إعالمية إىل جعل أخبار قتل الشيعة بالعراق خرباً 
الوحشية،  تفاصيله  من  لكثري  ذكر  دون  ثانويًا 
وراءهم  ليس  أشخاص  قتل  أخبار  كأنها  وتبدو 
كل  مع  أنه  أيضًا  املعتاد  واألمر  حبقهم!  ُمطاِلب 
مناسبة دينية جيري استباحة دماء زوار مراقد أهل 
البيت، فما جيري منذ سنوات هو قتل متواصل 
استثناء،  دون  اجلميع  يطال  قتل  حدود،  دون 

حيث إن "املطلوب" هو قتل الشيعي.
مع كل هذه التفجريات اليت فتكت بعشرات 
شيعة  من  املعاقني  آالف  مئات  وخّلفت  اآلالف 
العراق، ورغم أن القاتل معروف االسم واهلوية، 
وجياهر بأن �قتل الرافضة من اجلهاد يف سبيل اهلل� 
ال أحد يسأل: من الذي يقتل الشيعة بالعراق؟! 
وأين  القتل؟!  هذا  يتوقف  ومتى  يقتل؟!  وملاذا 

اجملتمع الدولي من كل هذا القتل؟!
إرهابيًا  يعد فعاًل  اليوم قتل اإلنسان  يف عاملنا 
إذا  إال  دوليًا  وتأزميًا  اجتماعي  ملكون  وتهديداً 
وهذا  خرب،  جمرد  فسيكون  شيعيًا  القتيل  كان 
)األزمة  أن  على  دليل  املريض  اإلنساني  الواقع 
وحيث  يطول(.  احلديث  هذا  )ويف  أواًل  شيعية( 
ال عتب وال أسف على أتباع فقه التكفري والذبح 
والتفخيخ، فإن من املفرتض على اجملتمع الدولي 
أن خيجل من "عامل احلرية والسالم" هذا، الذي 

ُيقتل فيه الشيعي بدم بارد ويف كل مكان.زب ۋ  
ۅ رب.
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قتل منّظم!

أّكد املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي يف 
نقاط  خمتلف  من  مساحته  زاروا  ممن  واملثقفني  الفضالء  من  جبمع  حديثه 
ولكن  ستزول،  احلالية  الديكتاتوريات   " أن   أكد اإلسالمية،  البالد 
الدين  يف  الفنت  مشكلة  وهي  أعظم،  مشكلٌة  الدكتاتوريات  بعَد  ستأتي 

والعقائد واألخالق، فعلى املؤمنني أن يهّبوا ملواجهة هذه الفنت".
وقال مساحته: "إن صّدام قتل املؤمنني يف العراق، ولكنه مل يتمكن من 
قتل اإلميان. وأما الشبهات فإنها تقتل اإلميان وتضّعفه يف نفوس الناس، 
الناس  فسيواجه  وللمستقبل،  احلالي  لعصرنا  األعداء  له  خّطط  ما  وهذا 
أمواجًا من الشبهات والفنت والفساد العقائدي واخللقي، باألخص ألوف 

الشبهات اليت سريّوجونها ويثريونها حول الدين".
الناشطني يف  باألخص  كاّفة،  املؤمنني  على  "جيب  وأضاف مساحته: 
اجملال اإلعالمي والعلمي والثقايف والتبليغي، أن يشّمروا عن سواعدهم، 
من ساعتهم هذه، ملواجهة الشبهات والفنت القادمة ودحضها، عرب التعبئة 
العلمية الشاملة، ومنهاـ  وهي األهم واألكثر ضرورةـ  تربية أجيالنا وشبابنا 
وتشجيعهم على دراسة العلوم الدينية. باألخص أجيال وشباب الثانويات 

واجلامعات، واملعارف واألقارب واألصدقاء واجلريان".

عليكم مواجهة الفنت القادمة

أولو العزم

أنَّ  يف  مساحتكم  رأي  ما  س: 
برسائل  بعثوا   العزم أولي  األنبياء 
عاملية إىل شرق األرض وغربها وجنها 
أن  يرى  من  هناك  إنه  حيث  وإنسها. 
نوح  األربعة  العزم  أولي  األنبياء  عاملية 
عاملية   وعيسى وموسى  وإبراهيم 
وعاملية  وزمنيًا(،  )جغرافيًا  حمدودة 
مطلقة  عاملية  النبيني  خامت  خامسهم 

]إجنيل  يف  ورد  فقد  وزمنيًا(،  )جغرافيًا 
كان   عيسى أن   ]6 ـ   5  :10 متى 
يقول حلواريِّيه اإلثين عشر: "إىل طريق 
األمم ال متضوا، وإىل مدينة للسامريني 
إىل  باألحرى  اذهبوا  بل  تدخلوا،  ال 
وقال  الضالة".  إسرائيل  بيت  خراف 
"َوما   :األعظم الرسول  يف   Qاهلل

ًة ِلْلعاملَِنَي"؟. َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْحَ
ج: جاء تفسري كلمة �أولي العزم� 
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قال رسول اهلل جلابر بن عبد اهلل: "يا جابر 
نهاره، وقام ورداً  هذا شهر رمضان من صام 
لسانه  وكفَّ  وفرجه،  بطنه  وعّف  ليله،  من 
فقال  الشهر".  من  كخروجه  ذنوبه  من  خرج 
جابر: "يا رسول اهلل ما أحسن هذا احلديث". 
هذه  أشد  وما  جابر  "يا   :اهلل رسول  فقال 
"صوم   :املؤمنني أمري  ويقول  الشروط". 
الصيام". وتقول  أنفع  الدنيا  لذات  النفس عن 
الصائم  يصنع  "ما   :الزهراء فاطمة  السيدة 
بصيامه إذا مل يصن لسانه، ومسعه، وبصره، 

وجوارحه". 
يكف  األوىل:  ثالث:  درجات  للصوم  إن 
الشهوة.  قضاء  عن  وفرجه  بطنه  الصائم  فيها 
الثانية: يكف فيها الصائم  وفيها أداء واجب. 
ورجله،  ويده،  ولسانه،  وبصره،  مسعه، 
وسائر اجلوارح عن املعاصي. ويف هذا الصوم 
 :الصادق اإلمام  يقول  عظيمة.  مثوبات 
"إذا صمت فليصم مسعك وبصرك من احلرام 
وليكن  اخلادم،  وأذى  املراء،  ودع  والقبيح، 
صومك  يوم  جتعل  وال  الصيام،  وقار  عليك 
الثالثة: يكف فيها الصائم عما  كيوم فطرك". 
فيها  وأيضًا  اآلنفتني،  الدرجتني  يف  عنه  كفَّ 
واألخالق  الدنيئة  اهلمم  عن  القلب  صوم 
هذا  وحاصل  السيئة،  واألفكار  الرديئة، 
الصوم، إقبال بكنه اهلمة على اهلل، وانصراف 
عن غري اهلل. يقول اإلمام الشريازي: "على 
أن  نفسه  مع  رمضان  شهر  يف  يعزم  أن  املؤمن 
 Qيكون أفضل مما كان عليه، وأن يعاهد اهلل
صرح  إىل  تضاف  جديدة  لبنة  يكون  أن  على 
شاخمًا  الصرح  هذا  لريتفع  املتني،  اإلسالم 
كل  إىل  واألمل  اهلداية  باعثًا  الدنيا  مساء  يف 

البشرية". 

إىل صوم.. كن أفضل ُبعثوا  أنهم  منها:  عديدة:  معاني 
وجّنها  ومغاربها،  األرض  مشارق 
يف  إليهم  ُعهد  أنهم  ومنها:  وإنسها. 
والقائم  بعده  من  واألوصياء   حممد
ذلك  أن  على  عزمهم  فأمجع  وسريته، 
كاًل  أّن  ومنها:  به،  واإلقرار  كذلك، 
لشريعة  ناسخة  وشريعة  بعزم  أتى  منهم 

من تقدمه.

املواالة يف الوضوء
س: لو شك اإلنسان يف فوات املواالة 
يكمل  هل  التوضؤ،  أثناء  يف  للوضوء 

وضوءه أم يعيده؟
فرض  يف   - الوضوء  يكمل  ج: 

السؤال -.

طهارة لباس املصلي
س: هل ملس اإلنسان صاحب الديانة 
للصالة؟ ألن مالبسي  مبطل  اهلندوسية 
جافة  يده  فكانت  هو  أما  مبللة،  كانت 

والمست مالبسي املبللة؟
 ج: لو تيقنت بسراية البلل من ثوبك 
يده  بأن  قطعت  يعين:  اجلافة،  يده  إىل 
ففي هذه  ثوبك،  لبلل  تبّللت مبالمستها 
ثوبك، ومن شروط  تنجس  قد  الصورة 
صلواتك  أما  الطهارة،  املصلي  لباس 

السابقة فصحيحة إن شاء اهلل.

االشتباه يف الذكر
ذكر  الركوع  قرأ يف  ما حكم من  س: 

السجود وكذا العكس؟
ج: إذا التفت يف الركوع أو السجود 
وإاّل  صحيحًا،  الذكر  أعاد  ذلك  إىل 
السجود  واألحوط  صحيحة،  فالصالة 

للسهو بعد الصالة.

ظهور القدم يف الصالة

غري  قدمها  وظاهر  تصلي  امرأة  س: 
مستور، ويف األثناء دخل عليها أجنيب، 

هل تقطع صالتها، أم ماذا تفعل؟
ج: تغطي قدميها بإلقاء شيء عليهما 

وحنو ذلك وهي يف الصالة. 

صالة العيد

اإلمام يف صالة  املأموم  أدرك  لو  س: 
العيد يف الركعة الثانية فماذا يعمل؟

يقوم  لصالته  اإلمام  إمتام  بعد  ج: 
الصالة  ويتم  الثانية  الركعة  إىل  املأموم 

منفردًا.

أكل الصائم

س: لو تذكر الصائم يف شهر رمضان 
واللقمة يف فمه أنه صائم ومل يتمكن من 

إخراجها وابتلعها فما هو حكمه؟
ومل  ممكنًا  إخراجها  كان  إذا  ج: 
عدم  مع  وأما  باطل،  فصومه  خيرجها 
إمكان اإلخراج فالصوم صحيح إن شاء 

اهلل.

السفر قبل الظهر

أنين  وأعلم  الظهر  قبل  سافرت  س: 
أرجع قبل الظهر إىل بلدي، هل جيوز لي 
أن أفطر مع علمي هذا أم جيب اإلمساك؟

الشرعي  السفر  اإلفطار يف  ج: جيوز 
يعلم  كان  وإن  الرتّخص  حّد  جتاوز  بعد 
بالرجوع إىل الوطن قبل الظهر، نعم لو 
له  جيوز  فال  الظهر  قبل  ورجع  يفطر  مل 

اإلفطار بعد ذلك.
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من اأيام ال�شهر - 10
بعد 45 ي�مًا من رحيل م�ؤمن قري�ش �شيدنا 
اأبي طالب اإىل الرفيق الأعلى، م�شت 
اأول  وهي   ،الكربى خديجة  م�لتنا 
و�شدقته   اهلل بر�ش�ل  اآمنت  امراأة 
ال�فاة  ح�شرتها  وملا  اإ�شالمها.  واأعلنت 
اعف  اهلل  ر�ش�ل  �يا  اهلل:  لر�ش�ل  قالت 
 :فقال حقك�.  يف  ق�شرت  اإن  عني 
وقد  خريًا،  اإل  منك  راأيت  ما  �حا�شا، 
�شعيت كل �شعيك، وحتملت الأذى، وبذلت 

مالك يف �شبيل اهلل�.

صوم اجملنون
 املرجع السيد  مساحة  قال  س: 
يف كتاب شرح التبصرة: )لو فات امليت 
الولي  على  جيب  اجلنون  بسبب  الصوم 
القضاء..(. هل جيب على اجملنون الصوم 
الولي  على  قضاؤه  يكون  حتى  أصاًل 

واجبًا؟
الصوم  أن  هو:  الكالم  مورد  ج: 
ثم  اجلنون،  قبل  عليه  استقّر  قد  كان 
أصبح جمنونًا، فإنه ال يسقط عنه يف هذه 

الصورة.

اإلفطار يف شهر رمضان
دم من شخص صائم  س: مت سحب 
املخترب  يف  له  وقيل  رمضان،  شهر  يف 
له  تبني  ثم  فأفطر،  اإلفطار  تكليفه  أن 
حيث  من  تكليفه  هو  فما  اخلالف، 

القضاء والكفارة؟
عليه  جيب  املذكور  الفرض  يف  ج: 

قضاء الصوم فقط دون كفارة.

ارتفاع األسعار واخلمس
س: إذا ارتفع سعر الذهب أو البضائع 
أو  احملل  وكذا  أمتلكها  اليت  التجارية 
هذا  أمخس  أن  علي  يلزم  هل  العقار 
هو  وما  سنة؟  كل  القيمة  يف  االرتفاع 
احلكم لو اخنفضت أسعارها بعد ذلك أال 

يكون هذا ضرراً علي من الناحيتني؟
ج: جيب ختميس ارتفاع القيمة - يف 

فرض السؤال -.

احلسد
باحلسد  ابتلي  أصدقائي  أحد  س: 
عالج  قال:  لي  املقربني  وأحد  والعني، 

احلسد يكون بتالوة صالة امليت على من 
صحيح؟  هذا  فهل  احلسد،  بداء  ابتلي 
للتخلص  الصحيح  هو  ما  إىل  أرشدوني 

من هذا البالء؟
كتاب  يف  جاء  ما  هو  الصحيح  ج: 
بكتاب  ملحق  وهو  الصاحلات  الباقيات 
حتت  وذلك  أمور،  من  اجلنان  مفاتيح 
بأن  ومنها:  العني�،  من  �العوذة  عنوان 
ويقرأ  وجهه  جتاه  يديه  اإلنسان  يرفع 
ميسح  ثم  واملعّوذتني،  والتوحيد  احلمد 
بهما على وجهه، ومنها: قراءة القالقل 
ومنها:  ومساء،  صباح  كل  يف  األربع 
سورة  من   56 حتى   54 اآلية  قراءة 

األعراف صباحًا ومساًء.

الزواج
س: هل جيوز للبنت الرشيدة أن تزوج 

نفسها إذا غّيب املوت وليها الشرعي؟
فقد  مع  نفسها  تزويج  هلا  جيوز  ج: 
األب واجلد األبوي، نعم ينبغي أن يكون 
ذلك مبوافقة من الوالدة واإلخوة وحنوهم 

ألنه نوع احرتام منها وصلة رحم هلم.

الناشز
تقوم  ال  اليت  الزوجة  حكم  ما  س: 
وذلك  زوجها،  جتاه  الزوجية  بواجباتها 
لتلبية  ورفضها  منها،  الزوج  طلب  عند 

طلبه بدون سبب وجيه؟
زوجها  جتاه  الزوجة  واجب  ج: 
يف  للزوج  االستجابة   -1 أمران: 
اخلروج  يف  منه  االستئذان   -2 الفراش. 
من البيت. فإذا أخلت بأحدهما من دون 
ناشزًا،  الشرع  عذر شرعي كانت حبكم 
والزوجة الناشز ال تستحق نفقة مادامت 

على نشوزها.
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من اأيام ال�شهر - 15
�شهر  من  الن�شف  ليلة  يف 
بن�ر  الأر�ش  اأ�شرقت  رم�شان، 
احل�شن  الإمام   النبي �شبط 
يف  ولد  حيث   ،املجتبى
اأ�شبه   �وه املن�رة،  املدينة 
 ،الكربى خديجة  بجدته  النا�ش 
جاءت  ل�لدته  ال�شابع  الي�م  ويف 
اإىل   الزهراء فاطمة  اأمه  به 
بها  جاء  حرير  بقطعة  ملف�فًا  اأبيها 
 اهلل ر�ش�ل  اإىل   جربئيل
عنه  وعق  ح�شنًا  ف�شماه  اجلنة  من 

كب�شًا.

بطالن الشرط يف العقد
املسلمة،  غري  املسلم  تزوج  إذا  س: 
واشرتطت عليه الزوجة بأن هلا احلق يف 
تربية أوالدها – أو بعض أوالدها – على 
دينها، ال على الدين اإلسالمي؟ فما هو 
أو  الشرط،  يبطل  هل  الشرعي؟  احلكم 
الشرط  هذا  يف  أن  باعتبار  العقد،  يبطل 
غري  تربية  األوالد  تربية  )أي  حمرم 

إسالمية(؟ 
ج: يبطل الشرط يف مفروض السؤال 

فقط دون العقد.

الطالق
العدة  وأثناء  امرأة طلقها زوجها  س: 
باهلاتف،  بها  الزوج  اتصل  الشرعية 
فقط،  أطفالي  أرى  أن  أريد  هلا  وقال 
وهي ردت عليه أنه ملاذا مل تسأل عنهم 
منذ أكثر من شهر، هل يعترب هذا الكالم 

مبطاًل للعدة، وعليها أن ترجع إليه؟
ج: الكالم - يف فرض السؤال - ال 

يبطل عدة املرأة. 

اهلبة
س: هل جيوز اسرتجاع ما وهبه الزوج 

للزوجة، حتى لو كانت من األرحام؟
 - السؤال  فرض  يف   - جيوز  ال  ج: 

حتى وإن مل تكن من األرحام.

اإلرث
س: شخص عنده أحد عشر ولداً وبنتًا  
)له من زوجة متوفاة ولد واحد وبنتان، 
ومن الثانية ولدان وست بنات(، فاشرتى 
الوالد قطعتني من األرض، أعطى للولد 
اآلخرين  وللولدين  مرت   500 األكرب 

1000 مرت، فمات الولد األكرب يف حياة 
والده، فباع أخواه األرض وأخذا املال، 

فما حكم إرث البنتني بعد وفاة األب؟
ج: إن كان الولد األكرب من الزوجة 
األوىل فرتكته كّلها ألبيه وال ترث البنتان 
من أموال األخ، وتركة األب تقّسم بني 
هلا  فالزوجة  واألوالد،  الثانية  الزوجة 
والباقي   - السؤال  فرض  يف   - الثمن 

يقسم بني األوالد للذكر ضعف األنثى.

قسوة القلب
س: أنا أشتكي من عني ال تدمع ومن 
على  عالمة  هذه  فهل  خيشع،  ال  قلب 

كثرة الذنوب واملعاصي أم ماذا؟
ج: جاء يف احلديث الشريف ما يعين 
أن جفاف الدمع ينشأ من قساوة القلب، 
الذنب  ارتكاب  من  عادة  تنشأ  والقساوة 

وعدم التوبة السريعة.

القصص املثرية
املثرية  القصص  قراءة  جيوز  هل  س: 
الوقوع  للشهوة، إذا أمن على نفسه من 

يف احلرام؟
الريبة  إىل  مدعاة  تكن  مل  إذا  ج:   
وينبغي  األظهر،  على  جاز  واالفتتان 
للمؤمن أن يطالع ما ينفعه يف دينه ودنياه 

وآخرته.

استماع الغناء
س: زوجيت أحيانًا تستمع إىل الغناء يف 
البيت، أثناء عملها يف املطبخ مثاًل، وقد 
تنزعج  ولكنها  ذلك  من  منعها  حاولت 
راحيت،  على  اتركين  تقول:  و  مين 
وإذا كنت موجوداً يف املنزل تضع مساعة 
فهل  الغناء،  أنا  أمسع  ال  حتى  اإلذن 
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من اأيام ال�شهر 19
للهجرة   40 �شنة  الي�م  هذا  يف 
ملجم  ابن  الأ�شقياء  اأ�شقى  �شرب 
م�ىل امل�حدين واإمام املتقني واأمري 
 طالب اأبي  بن  علي  امل�ؤمنني 
ب�شيف غادر وم�شم�م وه� يف 
ارتفع  الك�فة، حينها  �شالته مب�شجد 
�تهدمت   :جربئيل �ش�ت 
وانطم�شت  الهدى،  اأركان  واهلل 
واهلل جن�م ال�شماء واأعالم التقى، 
ال�ثقى�.  العروة  واهلل  وانف�شمت 
ي�شارع  اأيام  ثالثة  ق�شى  اأن  وبعد 
الرفيق  اإىل   رحل اجلرح 
ال�شهادة  بدماء  م�شرجًا  الأعلى 

وعبق العدالة.

منعها شرعًا من ذلك، وهل  جيب علي 
أنا مأثوم لو تركتها حلاهلا؟

والنهي  باملعروف  األمر  جيب  ج: 
واملوعظة  باحلكمة  وذلك  املنكر  عن 
إقناعها  يف  باستمرار  والسعي  احلسنة 
لرتك االستماع إىل الغناء، وذكر اآليات 
الكرمية واألحاديث الشريفة اليت حرمتها 
وتوعدت عليها الفقر والفاقة، واملرض، 
الشياطني،  واجتماع  البالء،  ونزول 
اآلثار  من  ذلك  وحنو  احلياء  وذهاب 
الطّيب  أثره  يؤثر  سوف  فإنه  املشؤومة، 

فيها إن شاء اهلل تعاىل.

آالت اللهو

)الدف(  استخدام  حكم  ما  س: 
اإلمام  والدة  ليلة  يف  و)الدنبك( 
 ،احلجة اإلمام  والدة  أو   احلسن
أو بقية مناسبات الفرح للمعصومني؟

اللهو  آالت  استعمال  جيوز  ال  ج: 
مطلقًا.

العطاءات املالية

إحدى  وحمتاجة،  فقرية  امرأة  س: 
تأخذها  أن  عليها  عرضت  صديقاتها 
لكي  االجتماعية  املؤسسات  بعض  إىل 
زوجها  أن  املشكلة  راتبًا،  هلا  يصرفوا 
يرفض أن تأخذ من أحد شيئًا، بل هو ال 
للعمل لكسب  أن تذهب زوجته  يرضى 
املال، هل جيوز هلذه املرأة أن تأخذ مااًل 
إذن  بدون  صديقاتها  من  هدية  بعنوان 
زوجها لكي تصرفها على أوالدها، علمًا 

بأنهم معدمون بسبب الفقر والعوز؟
فرض  يف   - ذلك  جيوز  نعم  ج:   

السؤال -.

اإلجارة
حمله  املسلم  تأجري  جيوز  هل  س: 

لشخص يبيع فيه اخلمر؟
ج: ال جيوز.

حكم البرية
البرية هو حكم اخلمر  س: هل حكم 

يف كل املوارد؟
الشريف:  احلديث  ففي  نعم،  ج: 
)الفقاع –البرية- مخر استصغره الناس(.

النحت
س: خترجت من املعهد الفين، ولدي 
رغبة يف الرسم والنحت، فهل جيوز لي 

أن أحنت اإلنسان كاماًل؟ 
من  األرواح  ذوي  متاثيل  عمل  ج: 
إنسان وحيوان إذا كان كاماًل جيتنب على 
األحوط وجوبًا، وإن كان غري كامل فهو 

مكروه.

القرض
طريقة  العراق  يف  عندنا  تتداول  س: 
إلعطاء القرض وهي: أن املقِرض حينما 
القرض،  بعنوان  لشخص  مبلغًا  يعطي 
مثاًل: 200 ألف دينار، يشرتط عليه بأن 
يرجع املال بعد مخسة أشهر )مثاًل( بزيادة 
أو  طحني  كيلو  مخسني  أو  طحني  كيس 
أرز، فهل هذا جائز أم يعد قرضًا ربويًا؟ 

وما هي الطريقة للتخلص من الربا؟
جيوز،  وال  ربوي  القرض  هذا  ج: 
وطريق اخلالص معاملتان يف وقت واحد، 
مثل شراء شيء ميلكه احملتاج إىل املال نقداً 
بيعه عليه  ثم  املبلغ،  ألف وإعطاؤه  مبأتي 
نسيئة مبأتي ألف مع 50 كيلو طحني مثاًل.
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كلما �شعر الإن�شان ب�شيء 
اأو بعمل �شالح ويقدر عليه 

فليم�شي به وليعمله، �ش�اء كان 
ذلك العمل �شغريًا اأو كبريًا، 
لأنه اإذا مل يعمله لرمبا يندم 
عليه يف ي�م ما. ومن اأهم 

م�شاديق عمل اخلري الي�م، 
العمل على رفع و�شّد احتياجات 

ال�شيعة. فال�شيعة الي�م، ويف 
كل مكان، يحتاج�ن اإىل كل 

�شيء.

شهر الورع

اإ�شاءات من حما�شرة
ل�شماحة املرجع الديني ال�شيد �شادق احل�شيني ال�شريازي

عن  مروية  خطب  عدة    *
شهر  استقبال  يف   اهلل رسول 
رمضان الفضيل، منها اخلطبة اليت 
وينتهي  الصدوق  الشيخ  يرويها 
آبائه  الرضا عن  اإلمام  إىل  بسندها 
تبدأ  واليت   ،املؤمنني أمري  عن 
قد  إنه  الناس،  "أيها   :بقوله
ولست  اهلل...".  شهر  إليكم  أقبل 
مفرداتها،  وبيان  اخلطبة  تفسري  بصدد  هنا 
وتفسري  بيان  إىل  وحتتاج  عظيمة  خطبة  فهي 
واسعني، لكين أريد هنا أن أذكر شيئًا واحدًا، 
وهو: أن رسول اهلل ذكر للمؤمنني يف هذه 
عليها،  املؤمنني  وحث  بندًا،  عشرين  اخلطبة 
إليه  توجه  حينما  ولكن  حنوها،  وشجعهم 
اإلمام أمري املؤمنني يف نهاية اخلطبة بسؤال 
عن أفضل األعمال يف هذا الشهر  ـ علمًا بأن 
سؤال اإلمام ليس لنفسه بقدر ما هو لي ولك 
ولعامة الناس  ـ مل يذكر النيب يف جوابه أيًا 
من البنود اليت جاء على ذكرها ضمن فقرات 
خطبته، أي مل يقل له مثاًل: إن قراءة القرآن 
أفضل األعمال يف هذا الشهر أو اإلطعام أو أي 
شيء آخر، بل أجابه بأمر آخر مل يكن ضمن 
بنود اخلطبة الشريفة، حني قال له: "الورع عن 
حمارم اهلل". حيث إن الورع أفضل األعمال يف 
الورع  كل وقت وزمان، وإن أول مقتضيات 
أن ينتهي اإلنسان عن احملرمات ويتحرج منها 
تتناسب  إنسان  كل  أن  والشك  يقربها.  فال 
ومدى  معرفته  مقدار  مع  وواجباته  تكاليفه 
علمًا  اإلنسان  ازداد  فكلما  وعلمه،  فهمه 

ومعرفة تضاعفت مسؤولياته. 

*  ال ميكن للنفس البشرية أن تستقيم 
بسهولة من دون ترويض ومقدمات. يقول 
"وإمنا  كلماته:  بعض  يف   املؤمنني أمري 
آمنة  لتأتي  بالتقوى،  أروضها  نفسي  هي 
إذن  النفس  فرتويض  األكرب".  الفزع  يوم 
إىل كل  بالنسبة  العينية  الواجبات  أهم  من 
فرد، ويتأكد هذا لنا ـ حنن الوعاظ واملبلغني 
يتعلم  منا  واحد  كل  ألن  ـ  الدين  وعلماء 
منه،  ويتلقون  ورمبا مجاعات  أفراد،  منه 
وإن  فإنك  وتصرفاته.  بكالمه  ويتأثرون 
لكنك  اخلارجي،  وجودك  يف  فرداً  كنت 
َمن  هناك  ألن  العمل،  يف  كذلك  لست 
بأفعالك  ويقتدي  وهاديًا،  مرشداً  يعتربك 
كان  فإذا  عاملًا.  أو  خطيبًا  كنت  سواء 
العينية  الواجبات  من  النفس  ترويض 
اإلنسان  على  أن  يعين  فهذا  لنا،  بالنسبة 
اليت  األساليب  فيتبع  السبل،  له  ميهد  أن 
ال  أمر  وهذا  تعاىل،  اهلل  يعصي  ال  جتعله 
تهيئة  له من  بل البد  به،  االستهانة  ينبغي 
مقدمات تساعد على ذلك. وإن الشيطان 
حياول أن يؤثر فينا مهما استطاع إىل ذلك 
فلو  أكثر.  للتقدم  يتشجع  ثم  سبياًل، 
استطاع أن يؤثر فينا بنسبة الواحد يف املائة 
العمل عنده خطوة إىل األمام،  كان ذلك 
ال  ـ  يصل  حتى  املائة  يف  باالثنني  فسيطمع 
املائة.  والتسعني يف  التسعة  إىل  ـ  اهلل  مسح 
ليجري  الشيطان  "إن   :اهلل رسول  قال 
الدم"، وقال: "وما  ابن آدم جمرى  من 
له:  فقيل  شيطان".  وله  إال  أحد  منكم 
أنت يا رسول اهلل؟ قال: "وأنا، ولكن اهلل 
تعاىل أعاننـي عليه فأسلم". وما من فرصة 
أعظم  النفس  وترويض  الروحية  للرياضة 
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نحن ل ندري اأي من اأعمال 
اخلري التي قمنا بها جعلتنا اأو 
�شارت �شببًا يف بقائنا اأحياء 
حلد هذه ال�شاعة، واإّل لكّنا 

قد فارقنا احلياة ورحلنا عن 
الدنيا قبل هذا. ففي احلديث 

 :ال�شريف عن ر�ش�ل اهلل
�امل�ؤمن يف ظّل �شدقته�. ويف 

حديث اآخر عن الإمام اأمري 
امل�ؤمنني، قال: ��شنائع 
املعروف تقي اله�ان، وتدر 

النعماء وتدفع البالء�.

من الصوم، فإن أجواء هذا الشهر تساعد 
اإلنسان على ترويض نفسه.

ترويض  إىل  ـ حباجة  ـ مجيعًا  *  حنن 
وانتباه، حبيث إذا دخل أحدنا شهر رمضان 
قلياًل،  ولو  تغري  قد  يكون  منه  وخرج 
ومالك التغري هو العمل باملستحبات وترك 
املكروهات. يقول رسول اهلل يف اخلطبة 
الرمضانية الشريفة: "فإن الشقي َمن ُحرم 
الداخلة على  غفران اهلل". واأللف والالم 
على  تدل  العبارة  هذه  يف  "شقي"  كلمة 
احلصر، أي أن َمن ُحرم غفران اهلل يف هذا 
تغيري  زمام  إن  حيث  الشقي.  فهو  الشهر 
بأيدي  وليس  بأيدينا،  وإصالحها  أنفسنا 
بيده،  نفسه  زمام  منا  واحد  وكل  غرينا، 
املباركة:  خطبته  يف   قوله معنى  وهذا 
ففكوها  بأعمالكم،  مرهونة  أنفسكم  "إن 
باستغفاركم...". فكما أن أحدكم إذا رهن 
فيها  أن يتصرف  داره إىل غريه ال يستطيع 
ما مل يفك رهنها باملال، فكذلك أنفسكم 
رهينة باستغفاركم، ومن االستغفار قول: 
ولكنه  إليه"،  وأتوب  ربي  اهلل  "أستغفر 
ليس كل االستغفار كما تعلمون، بل منه 
ترويض النفس أيضًا، وهو من الواجبات 

العينية. 

سيما  ال  الشباب  أكثر  أذهان    *
مئات  بل  بعشرات  منهم حمشوة  اجلامعيني 
وهم  وتشريعه،  اإلسالم  حول  األسئلة 
بانتظار َمن جييبهم عنها، األمر الذي حيتاج 
ال  حيث  عميقني،  ودراسة  علم  إىل  منا 
يتمكن كل شخص أن جييب عن أسئلتهم 
بسهولة ويعرض نفسه للجواب واخلطاب 
إن  بل  علم،  دون  من  والنقاش  والكتاب 

ذلك حيتاج إىل أرضية وتعبئة علمية وافية. 
للواجب  الوجود  مقدمة  أن  خيفى  ال  كما 
املطلق واجبة أيضًا، فإذا وجب شيء على 
اإلنسان، وتوقف ذلك الشيء على شيء 
آخر، صار ذلك الشيء اآلخر واجبًا عليه 
أيضًا، وهكذا األمر بالنسبة إلرشاد الناس 
توجد  مَلن  كفائي  واجب  فهو  وهدايتهم، 
العلم  من  أوتينا  مهما  وحنن  الكفاءة.  فيه 
هلا  نعرف  ال  اليت  األسئلة  ألوف  فهناك 
رمضان  وشهر  هلا.  نتهيأ  أن  يلزم  جوابًا، 
مناسبة جيدة ألن يستثمرها كل منا حسب 
من  يعد  املقدمات  كسب  ألن  مقدرته، 
الواجبات املهمة يف هذا اجملال وغريه مما له 
تهيئة  وإن  سبحانه.  اهلل  إىل  بالتقرب  صلة 
هذه املقدمات أهم من قراءة القرآن يف شهر 
رمضان فيما إذا اقتصر اهلدف من القراءة 
قراءة  ألن  والتربك،  الثواب  طلب  على 
القرآن بهذه الصورة اجملردة تعترب مستحبة، 
اإلرشاد  بدور  للقيام  العلمي  التهيؤ  لكن 
القرآن  قراءة  أن  الشك  واجب.  والتبليغ 
به  للعمل  مقدمة  ومعرفته  ملعرفته،  مقدمة 
مقدمة  وهي  لآلخرين،  لتعليمه  ومقدمة 
القراءة  أن  بيد  القرآن،  إىل  الناس  إلرشاد 
التحصيل  ـ  األمر  وهذا  مستحبة،  بذاتها 
العلمي ـ مقدم عليها، إال إذا كانت القراءة 
بتدبر وتفكر، حينها ستكون هي األخرى 
مقدمات  ضمن  علمية،  وتعبئة  مقدمة 

الوجود يف جمال اإلرشاد. 
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كان لر�ش�ل اهلل ال�شديق 
امل�شيحي واجلار اليه�دي، دون اأن 
يجرب اأحدًا منهم على الإ�شالم، مع 
اأنه كان احلاكم الأعلى يف اجلزيرة 

العربية، وكان بيده ال�شيف واملال 
والق�ة الكافية.

املرجع ال�شريازي

قراءة يف بشارات العهدين
)الروح(  بأن   املسيح عيسى  أعلن 
سرُيسل من قبل )اآلب( وستكون وظيفته 
اإلنقاذي  دوره  يف  )االبن(  حمل  حيل  أن 
األرض  على  حياته  مدة  به  قام  الذي 
لصاحل تالمذته، فالروح سيدخل الساحة 
ويتصرف مكان املسيح كـ)فارقليط( شفيع 
)موريس  ويعّلق  شيء.  كل  على  قادر 
جيعل  الذي  التفسري  هذا  على  بوكاي( 
للبشرية  أمسى  مرشداً  القدس  روح  من 
هذا  يتفق  "هل  قائالً:  املسيح  اختفاء  بعد 
التفسري مع ما جاء يف إجنيل يوحنا حول 
يطرح  أن  جيب  التساؤل  هذا  الفارقليط؟! 
آخر  يف  جاء  ما  تطبيق  الصعب  من  ألنه 
القدس:  الروح  على  الوصية  من  فصل 
"ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 

يتكلم به وخيربكم بأمور آتية". 
إن من غري املعقول أن تكون لـ)الروح 
ما  يقول  وأن  التحدث  قدرة  القدس( 
فكرة  عندنا  تتكون  وحتى  يسمع، 
النص  إىل  نعود  املوضوع  عن  صحيحة 
ألول  كتب  الذي  يوحنا  إلجنيل  اليوناني 
مرة باللغة اليونانية، ففي مجيع النصوص 
خبصوص  يوحنا  إجنيل  يف  وردت  اليت 
واحد  نص  إال  بينها  يوجد  ال  البارقليط 
 26 الفقرة  يف  جاء  ما  وهو  الشبهة،  يثري 
من اإلصحاح 14: "وأما الفارقليط الروح 
فهو  بامسي  اآلب  سريسله  الذي  القدس 
هنا  الشبهة  يثري  وما  كل شيء".  يعلمكم 
جاءت  اليت  القدس(  )الروح  عبارة  هي 
بعد كلمة )فارقليط( كتفسري هلا كما يظن 
البعض! فهل هي عبارة أضيفت فيما بعد 
من قبل الُنّساخ؟ أم أنها من صلب النص 
اليوناني لإلجنيل؟. ومما يدعونا للشك هنا 

اإلجنيل  هلذا  السريانية  النسخة  أن  هو 
اخلامس  أو  الرابع  القرن  يف  كتبت  واليت 
سيناء  جبل  يف  اكتشافها  ومت  امليالدي، 
)طور سيناء( عام 1812م، ال حتتوي على 
عبارة )الروح القدس( بعد كلمة الفارقليط 
بل مت ذكر كلمة الروح فقط. ومما يؤكد بأن 
عبارة )الروح القدس( قد متت إضافتها إىل 
أصل النص وال تعين بشكل من األشكال 
من   13 الفقرة  يف  ورد  ما  هو  الفارقليط 
روح  ذاك  جاء  متى  "وأما   :16 اإلصحاح 
احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال 
يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم 
احلق"  روح  ذاك  جاء  متى  "وأما  فعبارة  به" 
تدل بوضوح على أنه ما زال مل يأت بعد 
األناجيل  تذكر  بينما   عيسى زمن  يف 
مرات  نزلت  قد  كانت  القدس  الروح  أن 

عديدة على عيسى وحوارييه.
إن من املهم معرفة املقصود من عبارة 
"كل ما يسمع يتكلم به" فهي حتوي على 
أن  يبني  وهذا  و)يتكلم(،  )يسمع(  فعلي 
اتصال هذا امُلبََّشر به مع الناس لن يكون 
خواص  من  هو  الذي  اإلهلام  طريق  عن 
بواسطة  سيكون  ولكنه  القدس(  )الروح 
جهاز مسع وجهاز تكلم ماّديني، وهذا هو 
فعلي  من  استخالصه  ميكن  الذي  املعنى 
السمع والتكلم يف النص اليوناني إلجنيل 
 )Akouo( عبارة  استخدم  حيث  يوحنا 
وهو   )Laleo( وعبارة  يسمع،  فعل  وهو 
كان  إذا  إال  يكون  ال  وهذا  يتكلم،  فعل 
امُلبََّشر به ميلك جهازي مسع  )الفارقليط( 
ونطق، وهذا ال ينطبق على الروح القدس. 

ومن ذلك ميكن استخالص ما يلي: 
الفقرة  هلذه  اليوناني  النص  إن   -1

احللقة اخلام�صة: احفظوا و�صاياي
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الأديان ال�شماوية عامة، وخ�ش��شًا 
الإ�شالم الذي ه� اأقرب اإىل 

املطالعة لقرب عهده، تبني الأمم، 
وتغري جذور حياة الإن�شان، اّلتي 

كانت نا�شبة يف عروق الفرد 
واملجتمع وذلك لأن الدين ال�شماوي 

بطبعه، حيث يبنى على امل�شلحة 
الإن�شانّية، يقلع جذور املناهج املبنية 

على م�شلحة الق�م، اأو اللغة، اأو 
احلدود اجلغرافية.

أو  ُيفَهم  أن  له  إلينا ال ميكن  الذي وصل 
اعتربنا  ما  إذا  صحيحًا  معنًى  حيمل  أن 
يف  تدخل  القدس(  )الروح  عبارة  بأن 
أي   )14  :26( الفقرة  هذه  نص  صلب 
الذي سريسله  القدس  الروح  )الفارقليط، 
الوحيدة  الفقرة  هي  واليت  بامسي(  اآلب 
توحي  أن  هلا  ميكن  اليت  يوحنا  إجنيل  يف 
القدس.  الروح  الفارقليط تعين  بأن كلمة 
ولكن إذا ما حذفنا عبارة )الروح القدس( 
فإن ما جاء يف هذه الفقرة يصبح ذا معنًى 
ما  هو  ويدعمه  ذاك  يؤيد  والذي  واضح 
جاء يف الفقرة األوىل من اإلصحاح الثاني 
استخدام  مت  حيث  األوىل  يوحنا  لرسالة 
عن  بها  للتعبري  )فارقليط(  الكلمة  نفس 
عيسى بصفته شفيعًا عند اهلل، وعندما 
يقول عيسى نفسه حسب ما ورد يف إجنيل 
اآلب  من  أطلب  "وأنا   :)14 :16( يوحنا 
بذلك  يريد  فهو  آخر"  فارقليط  فيعطيكم 
كان  كما  آخر  شفيعًا  للناس  سريسل  أنه 
خالل  اهلل  عند  للناس  شفيعًا  نفسه  هو 

وجوده بينهم.
ذكره  ورد  الذي  الفارقليط  إن   -2
مثل  بشريًا  كائنًا  يعين  يوحنا  إجنيل  يف 
والتكلم  السمع  بقدرة  يتمتع   عيسى
لـهذا  اليوناني  النص  يف  مبني  هو  كما 
اهلل  أن   عيسى أعلن  فلقد  اإلجنيل، 
إنسانًا  الناس  إىل  يرسل  أو  يبعث  سوف 
يوحنا يف  الذي ذكره  بالدور  ليقوم  مثلهم 
بنقل  يقوم  نيب  دور  هو  والذي  إجنيله، 
رسالة اهلل اليت يسمعها عن طريق الوحي 

إىل الناس مجيعاً.
3- إن عبارة )الروح القدس( قد متت 
سابق  عن  النص  إىل  بعد  فيما  إضافتها 

ظهور  بعد  األرجح  وعلى  وتصميم  إرادة 
املعنى  حتريف  بقصد  وذلك  اإلسالم، 
الصحيح هلذا النص الوارد يف إجنيل يوحنا 
النيب بعد  الذي يعلن بصراحة عن جميء 
مناقض  ذاته  حبد  ذلك  ألن   ،عيسى
لتعاليم الكنيسة املسيحية اليت تدعي بأن 
من  واملرسلني  األنبياء  آخر  هو   عيسى
نص  حتريف  إىل  عمدوا  ولذلك  اهلل  قبل 

هذه البشارة.
بأن  أكثر  األمر  يتضح  لكي   -4
 حممد هو  به  املبّشر  )الفارقليط( 
هنا على  الضوء  نسلط  غريه  أحداً  وليس 
فقرات هذه البشارة اليت وردت يف كل من 
يوحنا،  إجنيل  من  14و15و16  الفصول 
فقد لفت عيسى أنظار تالميذه بقوله 
هلم: "إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي" 
قرب  عن  أخربهم  ثم   .)14  :15 )يوحنا 
ويكونوا  ليتهيؤوا  الفارقليط  جميء  موعد 
وبعد  متى جاء.  به  لإلميان  استعداد  على 
أن هيأهم روحيًا ونفسياً، بشرهم مبجيء 
"وأنا  هلم:  فقال  بعده  من  الفارقليط 
آخر  فارقليطًا  فيعطيكم  اآلب  من  أطلب 
ميكث معكم إىل األبد" )يوحنا 16: 14(. 
واملتفحص لعبارات هذه الفقرة من البشارة 
يالحظ شيئًا من عدم التوازن فيها، فعبارة 
)آخر( اليت وردت بعد اسم )فارقليط( تشري 
إىل أن هناك عدة فارقليطات وقد جاء يف 
احللقات السابقة ما يثبت  أنها كلمة حمرّفة 
عن كلمة )بريكليتوس( واليت تعين )حممد 
خاص  شخص  اسم  هو  الذي  وأحد( 
ومعني، ما يعين أن كلمة )آخر( هنا قد مت 

إضافتها إىل النص حتريفًا له.       
 يتبع.....    

الإمام ال�شريازي                     
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يرى اإلمام اجملّدد السيد حممد احلسيين 
الشريازي أن علم الفقه يرتبط بعالقة وثيقة 
بعلم التاريخ الذي يعترب جزئيًا من جزئياته، 
لكنه جزئي معنوي كسائر املعنويات، وليس 
املعنى  يف  منه  جزئيته  إن  أي  ماديًا،  جزئيًا 
واجلامدة،  احلية  بأشكاهلا  ــادة،  امل وليس 
الزمن ينطبق على كليهما،  رغم أن عامل 
تطور  أن  إىل   واملادي. ويذهب املعنوي 
مرحلة  كل  فقه  أن  جلهة  تكاملي،  الفقه 
زمنية يكّمل اليت سبقتها، وكل فقيه يكمل 
تطور  بذلك  فيكون  قبله،  الــذي  قــدم  ما 
االحنــدار،  إىل  وليس  األعلى،  إىل  الفقه 
ــاء، وهو  األشــي الــزمــن على  ــر  أث هــو  كما 
حمور متايزه عنها. وإن العالقة األخرى بني 
تسلسل  خالل  من  تتشكل  والتاريخ  الفقه 
مراحل وأدوار فرض األحكام، ليس جهاًل 
وتداركًا، وإمنا رحة بالناس وتأهياًل هلم، 
دراسة  فإن  وعليه  بها.  والعمل  الستيعابها 
آثار علم الفقه، والنتاج العلمي الفقهي، يف 
مرحلة تارخيية معينة، تندرج تفريعًا يف إطار 
"الــرتاث  دراســات  هو  حبثي،  علمي  حقل 
الرتاث  "دراسات  فرعها  فيكون  العلمي"، 
التحقيق  إىل  تنصرف  اليت  الفقهي"  العلمي 
نطاق  ضمن  الفقهي،  البحث  مناهج  يف 
العلمية  واآلثار  واملكانية،  الزمنية  املرحلة 
ومصنفات،  مؤلفات  من  فيها،  املنجزة 
املرحلة،  تلك  يف  والفقهاء  العلماء  أجنزها 
ثم تقييمها بعد حتليل معطياتها، وفق منهج 
على  يستدل  واستقرائي،  جترييب  علمي 
جوانب  لكافة  تام  استقراء  من  استنتاجاتها 
البحث  منهج  ــق  وف الــتــارخيــيــة،  املــرحــلــة 

التارخيي.

التاريخ يف الفقه
الفقهي  العلمي  الــرتاث  يف  البحث  إن 

يعد جزءاً من تاريخ الفقه وتاريخ التشريع، 
الفقه  لعلم  الــتــارخيــي  الــتــطــور  لــدراســتــه 
يؤشر  الزمنية، وهذا  مراحلها  والشريعة يف 
الفقهي،  الــدرس  مناهج  تضمني  ضــرورة 
إضافة إىل مناهج الدراسة يف العلوم الدينية 
وتفرعاتها،  التارخيية  العلوم  ملادة  عمومًا، 
وباملقدمة منها دراسة فلسفة التأريخ، جلهة 
أهمية املوضوع وعالقته بالدراسات الدينية 
وضمنها الفقهية، فضاًل عن ضرورة دراسة 
أو  منه،  اإلسالمي  ســواء  العام،  التاريخ 
تاريخ األمم واحلقب األخرى، لنفس الداّلة 
املقارن  البحث  من  اآلخر  اجلانب  السببية. 
احلاجة  يؤكد  والـــذي  والــتــاريــخ  الفقه  يف 
ضمن  الفقه  وقــوع  هو  وطلبها،  املذكورة 
األحكام  شّرعت  حيث  واقعية،  ظــروف 
أو  الناس  حلياة  املوضوعية  الظروف  وفق 
املكلفني، وعليه فإن تأثري التاريخ يف الفقه، 
عنوان  يطرأ  عندما  الفقهاء  تفكري  يف  يظهر 
حسب  القائم  احلكم  يتغري  حيث  ثانوي، 
العنوان تغرياً وجتديدًا، فكان اهتمام السيد 
اجملّدد بالدراسات التارخيية عمومًا، ومل 
دراسته  إىل  بالدعوة  منحصراً  اهتمامًا  يكن 
وتدريسه فقط أو التثقيف العام به، إمنا كان 
أيضًا يف اشتغاله الفعلي، وختصيص جانب 
البحث  يف  والعلمي،  الفكري  نتاجه  من 
إىل  احلاجة  يظهر  مما  والتأليف،  والتدريس 
السيد  فكر  يف  املهمة  اجلزئية  هــذه  دراســة 

اجملدد ويف تراثه العلمي.

مطالب نقلية وعقلية
كبرياً  اهتمامًا   اجملّدد املفّكر  أوىل 
تفرعاتها،  بكامل  التارخيية،  بالدراسات 
العام،  التارخيي  البحث  يف  أكــان  ســواء 
حقله  يف  الداخلة  والعلوم  املعارف  يف  أم 
فروض  من  يعد  ذلك  إن  حيث  وكلياته، 

لإلمام اجملدد
السيد حممد احلسيين الشريازي 

 يذهب الإمام ال�شريازي 
اإىل اأن تط�ر الفقه تكاملي، جلهة 

اأن فقه كل مرحلة زمنية يكّمل 
التي �شبقتها، وكل فقيه يكمل ما 

قدم الذي قبله، فيك�ن بذلك 
تط�ر الفقه اإىل الأعلى، ولي�ش اإىل 
النحدار، كما ه� اأثر الزمن على 
الأ�شياء، وه� حم�ر متايزه عنها. 
واإن العالقة الأخرى بني الفقه 

والتاريخ تت�شكل من خالل ت�شل�شل 
مراحل واأدوار فر�ش الأحكام.

الق�صم الثالث

فلسفة التاريخ
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جّلت  املــوىل  بّينها  الــيت  الفقهية  الــدراســة 
املقدس واليت وقف اجملدد  النص  قدرته يف 
واستدالالتها.  بصائرها  يف  عليها،  املفكر 

ڱ   زب  الكرمية،  اآلية  يف   Qقوله ففي 
ڻ   ڻ  ں   ں   ڱ  ڱ  
جيب  ما  فيها  يستبصر  حيث  رب،  ڻ 
فيها  يكون  أن  جمموعها،  يف  ــة  األم على 
فعلوا  كما  خلقه،  يف  اهلل  سنن  يبينون  قوم 
أرشد  اليت  واملعارف  العلوم  من  غريها  يف 
إليها القرآن اجمليد باإلمجال، وبّينها العلماء 
الدين  كعلوم  بإرشاده،  عماًل  بالتفصيل، 
فقه وأصــول ودرايــة وروايــة،  الشاملة من 
من حيث إن العلم بسنن اهلل من أهم العلوم 
املنهج  الستبصار  األمر  بيان  ويف  وأنفعها. 

زبڭ  ۇ   يــقــول احلــق  الــتــارخيــي، 
ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
كما  ۉرب،  ۉ   ۅ   ۅ  

ۇئ   ۇئ   وئ   زبوئ     Qيقول
ېئرب.  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ  
البحث  هي  البشرية،  الوظيفة  فإن  وعليه 
حتى  اآلفاق،  يف  املنتشرة  اآليات  هذه  عن 
النخبة  مهمة  وهذه  الوجود،  حقائق  تتبني 
استنباط  على  ـــدرة،  وق علمًا  أوتــي  ممــن 
فيها،  العلوم  واستقراء  الكونية،  احلقائق 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   زب   Qيقول ولــذلــك 
ۉ  ۉرب. فالعلماء هم أهل اخلشية 
اآلفاق،  يف  املطروحة  السنن  بهذه  لعلمهم 
ولرؤيتهم حقائق الكون، وتبصرهم فيها، 
وهو ما يستدل فيه احلكمة الكبرية، والرؤية 
 اجملدد اإلمام  تبين  يف  الصائبة،  الثاقبة 
هلذا الفرض القرآني، يف التفصيل والتوّسع 
ـــدراســـات والــبــحــوث  واإلحـــكـــام، يف ال
النقلية  املطالب  أدّلة  عن  وفضاًل  التارخيية. 
املطلب  فهنالك  التأرخيي،  البحث  تتبع  يف 
الــضــرورة  إىل  منه  يستدل  الــذي  العقلي 

العلم وتفرعاته،  امللحة هلذا 
دخلية  خــالل  مــن 
والبحث  الــدراســة 
الـــــتـــــارخيـــــي، يف 
الــعــلــوم الــديــنــيــة 
ويف  ــــًا،  ــــوم عــــم
الفقهي  التحقيق 
العقدية  والــعــلــوم 
والكالمية والتفسري 
عن  فضاًل  ضمنًا، 
كونها موضوعية يف 
الكثري من تفريعاتها 
املعرفية، مثل علوم 
الرواية  يف  احلديث 
والرجال والطبقات 
ــــــــاب.  ــــــــس واألن
واجلـــانـــب اآلخـــر 
الدراسة  أهمية  يف 
والبحث  التارخيية 

فيها، هو لتعّلقها يف سائر العلوم األخرى، 
مما  منها،  فرعي  أو  فيها،  دخلي  كعلم 
يفّسر أن سائر البحوث والدراسات، سواء 
والصرفة،  التطبيقية  العلمية  أو  اإلنسانية 
وأطارحيها  ورسائلها  حبوثها،  أوراق  تبدأ 
التارخيية،  املقّدمات  يف  عــادة،  األكادميية 
وفق  أخــرى،  املوجزة  أو  أحيانًا،  املفّصلة 
تأتي  ثم  ومن  البحثية.  العلمية  املتطلبات 
واملقبلني  العلم،  طالب  لعموم  احلاجة، 
املعرفة  كّليات  إىل  ــه،  ورحــاب مضانه  يف 
وتفرعاته،  الــتــاريــخ  ألن  ــاريــخ،  ــت ال يف 
الرئيس،  والعمود  ــاس  األس احلجم  يعد 
ينشدها  الــيت  العامة،  الثقافية  الواحة  يف 

الساعون المتالك ناصيتها.

 اأوىل الإمام ال�شريازي
الدرا�شات التاريخية، بكامل 

تفرعاتها، الهتمام الكبري، �ش�اء 
اأكان يف البحث التاريخي العام، 
اأم يف املعارف والعل�م الداخلة 
يف حقله وكلياته، حيث اإن ذلك 
يعد من فرو�ش الدرا�شة الفقهية 

التي بّينها امل�ىل جّلت قدرته 
يف الن�ش املقد�ش والتي وقف 

املجدد املفكر عليها، يف ب�شائرها 
وا�شتدللتها.

يتبع.....



يقول اإلمام الباقر: "لكل شيء ربيع 
شهر  ففي  رمضان".  شهر  القرآن  وربيع 

زبڳ  كاماًل،  اهلل  كتاب  نزل  رمضان 
ڱرب،  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ 
زبں ںرب إلصالح  والقرآن 
حييا  به  دستوراً  تضّمن  حيث  النفس، 
اآلخرة  يف  ويفوز  طيبة  حياة  اإلنسان 
أعدت  واألرض  السموات  عرضها  جبنة 

ڻ   ڻ   زب  والقرآن  للمتقني، 
أدلة  اهلداية  هلذه  إن  حيث  ڻرب 
ڻرب  زب  هو  والقرآن  واضحة، 
أي ما يفّرق بني احلق والباطل، والرشاد 
والضالل، إذ قد يهتدي اإلنسان إىل احلق 
لكنه ال ميلك القدرة على التمييز بني احلق 
جلميع  هداية  كتاب  والقرآن  والباطل. 
الناس زبں ںرب، فهو ليس 
وال  معني  لزمان  وال  قوم،  دون  لقوم 
ملكان حمدد، بل هو للناس أمجعني. يقول 
اإلمام الصادق: �القرآن عهد اهلل إىل 
خلقه فقد ينبغي للمرء املسلم أن ينظر يف 

عهده�. 

فيها  يقف  مناسبة  أفضل  رمضان  شهر 
ويتدبر  اإلهلي  العهد  هذا  عند  اإلنسان 
على  هو  وهل  إميانه  حقيقة  لريى  بآياته 
جمرد  تدينه  وهل  ضالل؟  على  أم  هدى 
يتظاهر  أو  بها  يظهر  شكلية  ممارسات 
سره  يف  هو  وهل  والناس؟  األهل  أمام 
كما  البيت  يف  هو  وهل  عالنيته؟  يف  كما 
والرخاء  الشدة  يف  هو  وهل  املسجد؟  يف 
 :الشريازي اإلمام  يقول  سواء؟ 
وقفة  إىل  عام  كل  يف  حباجة  "اإلنسان 
احلياة  غبار  ألن  احلياة،  ومع  نفسه  مع 
رؤية  عن  فيجّرده  قلبه  على  يرتاكم  قد 
احلقيقة. فالبد من غربلة متهد الطريق إىل 

رمضان،  شهر  دخول 
من  الصائم  للمؤمن  والبد 
واليأس،  اجلهل  غبار  نفض 
األمل  بشآبيب  واألخذ 
طريق  يف  للمضي  والتقدم 
حياته  جتديد  حنو  راسخ 
هو  التجديد  هذا  ليكون 
اجملتمع  حياة  لتقدم  السبيل 

حنو األمام".

واملغفرة  الرحة  شهر  استحقاقات  من 
مستوى  على  وإصالحها  النفس  حماسبة 
إهله  يتخذ  من  فهناك  واجملتمع،  الذات 
)احنراف  صنعًا  حيسن  أنه  وحيسب  هواه 
الفرد على مستوى الذات(، وآخر يعيش 
واملعتقدات  القيم  مشوه  جمتمع  وسط 
ويشعر إن وظيفته اإلصالحية تتوقف عند 
يبالي  وال  فقط،  األهل  أو  الذات  حدود 
مستوى  على  الفرد  )احنراف  مبجتمعه 
اجملتمع(، يقول اإلمام الشريازي: "يف 
وقائع،  إىل  األفكار  ترتجم  رمضان  شهر 
إىل  والكلمة  إىل حركة  احلروف  وتتحول 
حياة، ومن املمكن أن يتحول املؤمن إىل 

أمة كإبراهيم حيث كان أمة قانتًا هلل".

الصاحل  اجملتمع  وبناء  الذات  إصالح 
بالكتاب  املؤمن  من وعي  ينطلق  أن  البد 
اجمليد، وأساس الوعي القرآني هو القراءة 
فهناك  للقرآن،  ومعنى(  )لغة  الصحيحة 
يكون  أن  أو  "هذرمة"،  القرآن  يقرأ  من 
الفقيه  يقول  السورة"،  آخر  القارئ  "هّم 
السعيد آية اهلل السيد حممد رضا احلسيين 
السطحية  القراءة  "تعد   :الشريازي
اليت  املشاكل  طليعة  يف  الكريم  للقرآن 
املسلمني يف جتاوبهم  من  كثري  منها  يعاني 
يتعاملون معه ككلمات  فهم  القرآن،  مع 

باحلياة،  تنبض  كمفاهيم  وليس  ميتة، 
ولكن  آياته،  ويتلون  إليه،  ويستمعون 
ال  غيبية،  وطلسمات  سحرية،  كتمائم 
يكاد أحد يفهم منها شيئًا!" والسؤال: ما 
هي أسباب هذه املشكلة اليت متس جوهر 
إميان املسلمني؟ ويشري يف كتابه )كيف 
الرؤية  القرآن( إىل أن "السطحية يف  نفهم 
اإلنسان،  شهوات  ترضي  قد  والتفكري 
قاتلة".  أخطاء  يف  توقعه  ما  كثرياً  ولكنها 
ومن جهة أخرى يؤكد أن "االستنباط 
على  يتوقف  وحنوها  األحكام  آيات  من 
ببلوغ  إال  حتصل  ال  معينة،  خربوية 
يف  فالتدبر  االجتهاد،  مرحلة  اإلنسان 
اجملتهدين،  على  وقفًا  يكون  اآليات  هذه 
أمر  فهو  األخرى  اآليات  يف  التدبر  أما 
معنى  يف   :ويقول للجميع".  مفتوح 
قول اإلمام الصادق: �َمْن فّسر القرآن 
النار�. تربز ثالثة  فليتبوأ مقعده من  برأيه 
احتماالت وهي: "1- فّسر القرآن بآرائه 
القرآن  فّسر  بقسميه:  وذلك  الشخصية، 
الفكرية.  مبسبقاته  القرآن  وفّسر  بهواه، 
القرآن  فّسر   -3 بظنه.  القرآن  فّسر   -2
أو   ،البيت أهل  عن  املستقل  بفهمه 
بدون توفر القاعدة العلمية الكافية". مبينًا 
أنه "ميكن أن يستفيد من إضافة )اهلاء( إىل 
كلمة )رأي( يف قول اإلمام معنى عامًا 

يشمل كل هذه املعاني".

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
www.ajowbeh.com   :على العنوان التايل
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قال ر�ش�ل اهللربيع اإلميان.. إصالح الذات وبناء اجملتمع
�َمْن تعلم القراآن فلم يعمل به، واآثر عليه حب 
الدنيا وزينتها، ا�شت�جب �شخط اهلل. وَمْن اأحب 
اهلل فليحبني، وَمْن اأحبني فليحب عرتتي، وَمْن 
القراآن،  مع  هم  القراآن،  فليحب  عرتتي  اأحب 
علّي  يردوا  حتى  يفارق�نه  ل  معهم،  والقراآن 

احل��ض�.


