مطابقة لفتاوى املرجع الديني
�آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

ال�سالم على املهدي الذي وعد اهلل به الأمم
يف الغيبة الكربى
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يف كتاب حول اإلمام املهدي للشهيد
قل
السيد حسن الشريازي جند مالحظة مهمة َّ
من تناوهلا بالبحث من العلماء والدارسني ،وهي
أن ظهور الشيخ املفيد (413-338هـ) كزعيم
للشيعة يف عصره شكّل نقطة حتول يف تاريخ مدرسة
أهل البيت ،فهذا العامل اجلليل كان األول يف
سلسلة جديدة من الزعماء يعتمد تنصيبهم على
خصائص ال تنحصر يف جمال واحد ،إذ مل يكن
"جمرد فقيـه" حبسب التعبري الوارد يف كتاب (كلمة
اإلمام املهدي) ،وإمنا كانت شخصيته تنطوي على
خصائص أخرى جعلت منه موضع إمجاع يف
مرحلة حساسة من مراحل التاريخ .فلقد جاء يف هذا
الكتاب املهم" :وبوفاة علي بن حممد السمري وجد
الشيعة أن قيادتهم احنصرت يف فقهائهم ،وفقهاؤهم
ال يتميزون عنهم إال بقسط من املعلومات ،فأصيبوا
بفراغ قيادي ضاغط ،فإمجاعهم على الشيخ املفيد
دليل على أنهم وجدوا فيه أكثر من جمرد فقيه".
وإذا أمعنا النظر يف جمريات األمور ،بدءاً من
حيثيات الغيبة الصغرى ،وانتقا ًال إىل عصر الشيخ
املفيد ،جند أن الغيبة الصغرى مثلت مرحلة
انتقالية يتكيف فيها املكلف مع مفهوم القيادة غري
املعصومة بعد قرنني ونصف من التعيني املوثوق إماماً
بعد إمام ،وسبعني عاماً من النيابة املوثوقة ،لتبدأ
بعد ذلك آليات خمتلفة تسعى للحيلولة دون الوقوع
يف أحد فخني مهلكني :زعماء مزيفني يستسهلون
الكذب لتحقيق مآربهم ،والرأي اجلماهريي الذي
حتركه األهواء والشهوات.

من كلمات اإلمام املهدي املنتظر

أنا معكم على أن ال تولوا ،وال تسرقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا
حمرماً ،وال تأتوا فاحشة ،وال تضربوا أحداً إال حب ّقه ،وال تكنزوا ذهباً
فضة وال ترباً وال شعرياً ،وال تأكلوا مال اليتيم ،وال تشهدوا
وال ّ
ختربوا مسجداً ،وال تقبّحوا مسلماً وال تلعنوا
بغري ما تعلمون ،وال ّ
مؤاجراً إال حب ّقه ،وال تشربوا مسكراً ،وال تلبسوا الذهب وال احلرير
وال الديباج ،وال تبيعوها رباً ،وال تسفكوا دماً حراماً ،وال تغدروا
مبستأمن .وليعمل كل امرئ منكم مبا يقرب به من حمبّتنا ،ويتجنّب ما
يدنيه من كراهتنا وسخطنا ،فإن أمرنا بغتة فجأة ،حني ال تنفعه توبة،
وال ينجيه من عقابنا ندم على حوبة ،واهلل يلهمكم الرشد ويلطف
لكم يف التوفيق برمحته ...ولو أن أشياعنا ـ و ّفقهم اهلل لطاعته ـ على
تأخر عنهم اليُمن
اجتماع من القلوب يف الوفاء بالعهد عليهم ،ملا ّ
حق املعرفة وصدقها
بلقائنا،
ولتعجلت هلم السعادة مبشاهدتنا على ّ
ّ
منهم بنا ،فما حيبسنا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره منهم.

املسائل االحتياطية

س :هل يف املسائل االحتياطية
نستطيع الرجوع إىل املرجع األعلم
يف هذه املسألة ،وهل هناك موارد
أخرى ميكن الرجوع فيها غري
االحتياط؟
ج :نعم ،وكذا جيوز التبعيض
عند تساوي الفقهاء يف العلم.

التطهري بالكر

س :بعد تطهري املتنجس مباء الكر
صار يف هذا املاء رائحة ،فإذا فتحت
عليه املاء الكر هل يكفي إلعادته
ساملاً من الرائحة؟
ج :نعم ،يكفي يف فرض
السؤال.

اترك السياسة
الدين مبفهومه اإلسالمي منظومة عقائد
وأحكام ومناهج وأعمال ال ختتص مبا يسعد
اإلنسان يف الدنيا فقط وإمنا تشمل اآلخرة
أيضاً ،وبهذا املعنى تكون السياسة فرعاً من
فروع الدين .يقول املرجع الشريازي" :السياسة
اليت ختتزن العلم واحلرية والرمحة من صميم
العمل الديين" .مبيناً أن السياسة يف
اإلسالم مزيج من العدل والقسط ،والفضيلة
واإلدارة الرشيدة ،وحفظ حياة اإلنسان
وكرامته ،وأن اإلسالم يدعو إىل أ ّال تراق قطرة
دم دون حق أو تهان كرامة أحد جوراً أو يظلم
إنسان ،بل وحتى حيوان .وألهمية السياسة يف
بناء اإلنسان الصاحل ودولة الرفاه دعا اإلمام
الشريازي اىل التعمق بالعلوم السياسية،
يقول" :على الساعني إىل التغيري والبناء
فهم السياسة إذ بدونه ال يتمكن اإلنسان من
ِل فإنه لن يتمكن
وإن َعم َ
الشروع يف العملْ ،
من االستقامة يف أمره وإن جتلّد وقاوم ،ولن
يتمكن من الوصول إىل اهلدف املنشود".
من ذلك كله ،ينبغي على املؤمن العامل يف
جمال السياسة أن يعكس أحكام اإلسالم وقيمه
اإلنسانية ،كما أن عليه التمسك بثوابت الدين
اليت من أولوياتها (الوالء ألهل البيت
والرباءة من أعدائهم) ،وأن ال يساوم عليها
وال على جزء منها ملربرات سياسية وإال
فعليه أن يرتك السياسة كي ال يَضل ويُضل
وخيسر إميانه .يقول املرجع الشريازي:
"حنن يف عصر الغيبة إذا أردنا أن نكسب رضا
موالنا ،فإن هذا األمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً
مبدى معرفتنا ملسؤولياتنا والواجب امللقى علينا
والعمل بهما ،وإن املسؤولية هي أن يعرف
اإلنسان أحكام اهلل ،وعلى األقل الواجبات
واحملرمات ثم يلتزم بها".
ّ
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تعيني النجاسة

س :جاء يف الرسالة العملية :العفو
عن جناسة ما ال تتم الصالة فيه منفرداً
كاجلورب والقلنسوة وأمثاهلما.
السؤال :هل املقصود من النجاسة
الدم أم مطلق النجاسات كاملين
والبول واملسكر وغريها؟
ج :املقصود :مطلق النجاسات
بشرط أن ال يكون من امليتة وال من
أجزاء جنس العني كالكلب وأخويه.

اخلطأ يف النية

س :قبل تكبرية اإلحرام لصالة
الظهر تلفظت النية خطأً ،كأن قلت:
(أصلي صالة العصر) وكربت تكبرية
اإلحرام ودخلت يف الصالة ،ويف
األثناء تذكرت أن نييت صالة الظهر
ولكين تلفظتها خطأ العصر ،ما حكم
صالتي هل أستمر أم أقطع وأعيد؟

ج :الصالة صحيحة ويلزم إمتامها
 يف فرض السؤال  -وهو مما يسمى:باالشتباه يف اللفظ والتطبيق .
القيام يف الصالة

س :أنا ال أستطيع الصالة من
وقوف ولكن قيل لي أنه يلزم عليك
الوقوف للتكبري ثم اجللوس ألداء
الصالة ،فهل جيب الوقوف أم ميكنين
اجللوس والتكبري؟
ج :إذا استطاع اإلنسان القيام
ولو متكئاً على اجلدار أو على
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العصا وجب وال تصل النوبة معه
إىل اجللوس ،نعم لو كان يصعب
عليه الركوع أو اجللوس للسجود،
فيمكن جعل كرسي خلفه وجيلس
عليه ويركع جالساً باالحنناء قلي ً
ال
للركوع ،وباحنناء أكثر للسجود،
وإن مل يستطع من االحنناء أشار
برأسه مث ً
ال للركوع والسجود ،وقام
للركعة الثانية والثالثة وهكذا ،وإن مل
يقدر على ذلك أيضاً ولكنه كان يقدر
على تكبرية اإلحرام من قيام ،فيجب
التكبري من قيام ثم جيلس ويؤ ّدي
صالته ،وإن مل يقدر على هذا أيضاً
جلس وصلى من جلوس ويركع
مر.
ويسجد باالحنناء أو باإلشارة كما ّ
قطع الصالة

س :كنت يف الركعة الثانية
وشككت هل هي الثانية أم الثالثة
فقطعت الصالة وأعدتها ،هل يف
ذلك إشكال؟
ج :ال جيوز ذلك ويكفي الصالة
املعادة  -يف فرض السؤال .-
الصالة بلباس فيه صور

س :هل جتوز الصالة يف مالبس
عليها صور ألهل البيت ،أو
صور ألشخاص معروفني ومشهورين
كالعلماء والرؤساء واملمثلني وما
شابههم؟ أو صور لشخصيات
كارتونية؟ أو صور أشكال هندسية
وغرافيكية أو حروف أو كتابات
بالعربي أو بلغات أخرى؟

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
estfta@s-alshirazi.com
istftaa@alshirazi.com
املوقع على الإنرتنيتwww.ajowbeh.com :

ج :جائز على كراهة.
املبلّغ املسافر

س :هل ذهاب املبلّغ إىل القرى
واملناطق يف كل أسبوع مرة واحدة أو
عشرة أيام من شهر حمرم أو بدعوة من
قبل الناس أحياناً يعترب شغ ً
ال موجبا
إلمتام الصالة والصيام؟
ج :املبلّغ إن كان يعلم بأنه سوف
يرتدد ملنطقة أو مناطق خمتلفة ألجل
التبليغ أو الزيارة أو شيء آخر ملدة
ال تقل عن شهر واحد وال يفصل
بني سفرة وأخرى عشرة أيام فإنه يتم
صالته ويصوم من السفرة الثانية،
يقصر صالته وال يصوم ،إال
وإال فإنه ّ
إذا قصد البقاء يف مكان عشرة أيام.
اإلفطار يف شهر رمضان

س :يف بداية الزواج مل نكن نعرف
األحكام ،فصادفنا شهر رمضان كنا
نصومه وأحياناً حتصل املقاربة يف
النهار ،وأيضاً مل نكن نعرف الغسل،
فما تكليفنا اآلن؟
ج :إن كان عن جهل قصوري
وجب قضاؤها وال كفارة وإن كان
عن تقصري فعليه القضاء والكفارة.
غسل األسنان للصائم

س :يف شهر رمضان عندما أغسل
أسناني باملعجون ذو رائحة وطعم
النعناع أشعر بالطعم عالقاً يف فمي،
وعند بلع الريق أشعر بأني أبلع

املعجون ،فما حكمه ألنين ال أستطيع
أن أحدد أنه معجون أم طعمه الناتج
عن رائحته القوية مع حماوليت بأن ال
يصل حللقي؟
ج :إن مل يعلم بوصول املعجون
إىل احللق فالصوم صحيح.
صوم العسكري

س :العسكري الذي عمله شاق
جداً حيث يعمل من الصباح إىل
قريب الغروب ،ما حكم صومه يف
شهر رمضان ،علماً أنه صام ثالثة
أيام ومل يتحمل؟
ج :إذا كان الصوم فيه مشقة وال
يتحمل عادة ومل يستطع أخذ إجازة
كي يصوم ،جاز تركه وقضاؤه يف
وقت آخر من نفس السنة.
تأخري القضاء

قال ر�سول اهلل لأمري امل�ؤمنني:
• الأئمة بعدي اثنا ع�شر �أولهم
�أنت يا علي ،و�آخرهم القائم الذي
يفتح اهلل Qعلى يديه م�شارق
الأر�ض ومغاربها.
• املهدي من ولدي  ،تكون له
غيبة وحرية ،وت�ضل فيها الأمم،
ي�أتي بذخرية الأنبياء فيمل�ؤها
عد ًال وق�سط ًا كما ملئت جور ًا
وظلم ًا.

مر
س :ما هي كفارة الصيام إذا ّ
على القضاء أكثر من عشرة أعوام
وأريد قضاءها اآلن؟
ج :يقضي ويكفر للتأخري مب ّد
كل يوم ،فإن فدية التأخري
واحد عن ّ
هي ال تتضاعف سواء كان التأخري
سنة أو أكثر.
صوم الكفارة

س :علي قضاء صيام  40يوم،
فصمت  20يوماً بنية أداء الكفارة بعد
إمتام القضاء كاملة ،هل هذا جائز؟
أم جيب علي أن أعيد الصيام وأدفع
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الكفارة يومياً؟ أم أدفع الكفارة قبل
الصيام؟
ج :ال يعيد القضاء وعليه أن يعيد
صوم الكفارة وأقله ( )31يوماً متتابعاً.
اخلمس

قال الإمام �أمري امل�ؤمنني علي بن
�أبي طالب:
ولو قد قام قائمنا لأنزلت ال�سماء
قطرها ،ولأخرجت الأر�ض نباتها،
ولذهبت ال�شحناء من قلوب العباد،
وا�صطلحت ال�سباع والبهائم ،حتى
مت�شي املر�أة بني العراق �إىل ال�شام
ال ت�ضع قدميها �إال على النبات،
وعلى ر�أ�سها زينتها ال يهيجها �سبع
وال تخافه.

س :إذا مرت رأس سنيت اخلمسية
وعندي بعض احلبوبات واملعكرونة
والرز والسكر وما شبهها ،هل جيب
علي ختميسها؟
ج :كل ما يفضل يوم رأس
السنة اخلمسية ،من مثل املتب ّقى من
املأكوالت واحلبوبات الباقية وحنوها،
فإن كانت من القلّة حبيث تُع ّد عرفاً
من مؤونة السنة السابقة فال مخس
فيها ،وإن مل تكن قليلة جداً من مثل
مقدار العشرين كيلو غراماً من الرز
ملن يصرفها خالل شهر ـ مث ً
ال ـ وحنو
ذلك حبيث تُع ّد عرفاً من مؤونة السنة
القادمة ففيها اخلمس .والضابطة:
ما يُع ّد عرفاً من مؤونة السنة املاضية
لقلّته فال مخس فيه ،وما يُع ّد عرفاً
من مؤونة السنة القادمة لعدم قلّته ففيه
اخلمس.
حج ال ِقران واإلفراد

س :يف حج القران واإلفراد ما
حكم املبيت يف منى؟ هل هو واجب
أم مستحب أم ماذا؟
ج :املبيت واجب يف حج القران
واإلفراد معاً.
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التربع باألعضاء

س :ما حكم التربع بأعضاء املريض
املصاب مبوت الدماغ؟

ج :ال جيوز ،فإن موت الدماغ ال
يع ّد موتاً شرعاً ،نعم لو مات كام ً
ال
وكان قد أوصى يف حياته بأعضائه
الباطنية كالكلية وحنوها  -دون
الظاهرية كالعني وحنوها  -فيجوز.
اسرتجاع احلق

س :اشرتيت البن خاليت جهاز
تلفون بقيمة ثالثني ديناراً ،ووعدني
بأن يدفع لي املبلغ قريباً  ،ولكنين
أشك فيه لسوابقه وسوء معامالته
والتهرب من الدفع ،فهل جيوز لي أن
آخذ شيئاً منه بدون علمه وأبيعه مبثل
املبلغ الذي أطلبه السرتجاع حقي؟

ج :ال جيوز لك إال بشرطني:
 -1عدم األداء باملطالبة وحنوها
وتوقف استيفاء احلق على هذه
الطريقة -2 .االستئذان من احلاكم
الشرعي.
تربية احليوانات

س :نعيش يف منطقة ال توجد
فيها حيوانات أليفة إال للبيع مثل
الطيور واألرانب والقطط ،فهل جيوز
شراؤها وتربيتها يف البيت ليستأنس
األوالد بها؟
ج :جائز  -يف فرض السؤال -
ويشرتي ما يستحب اقتناؤه يف البيت

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
الكويت  -بنيد القار  -هاتف0096590080805 :
0096599080218 :sms+whatsApp

مثل الطيور الرواعب ،والدواجن،
والشاة وحنوها.
نسيان النذر

س :من نذر نذراً وانقضت حاجته
ولكنه نسي ما النذر الذي نذره فماذا
يعمل وما هو تكليفه؟
ج :يعمل بالنذر متى ما تذكّر،
وإذا تردد بني أشياء أتى باملظنون أو
احملتمل منها ،وإذا مل يتذكر شيئاً
استغفر اهلل.
الرتافع للقضاء

س :لو كانت هناك خصومة بني
مؤمن وغري مؤمن أو مسلم وغري
مسلم ،وترافعا إىل القضاء يف حمكمة
حتكم بالشريعة اإلسالمية ،فإذا فرضنا
عدم وجود أدلة أخرى غري شهادة
الشخصني املرتافعني يف الدعوى،
وعلى فرض عدالتهما ،فهل القاضي
حيكم دائماً لصاحل املؤمن يف األوىل
واملسلم يف الثانية؟
ال بل جيب عليه أن حيكم
ج :ك ّ
للمحق منهما وعلى قواعد القضاء.
اإلرث والوصية

س :تويف الزوج وترك بيتاً ،الزوجة
واألوالد يريدون بيع البيت ،واملتوفى
مطلوب صالة ثالث سنوات وكذا
عليه دين فهل يدفعون من هذا املال؟
ج :جيب إخراج الديون من أصل
تركة امليت قبل تقسيمها وجيب قضاء

الولد األكرب الصلوات والصيام الفائتة
عن عذر إ ّ
ال أن يوصي بإخراجها من
الثلث فيجب إخراجها منه حينئ ٍذ،
وجيوز استيجار شخص للصالة
والصوم عنه بال وصيّة بالثلث إذا كان
برضا مجيع الورثة.
العدسات امللونة

س :توجد عدسات طبية بألوان
خمتلفة توضع يف العني هل استعمال
هذه العدسات تعترب زينة للمرأة أم ال؟
ج :اذا ع ّدها العرف من الزينة
وجب سرتها.
الطالق

س :1طلق رجل زوجته ولديهما
أطفال وكانت احلضانة بيدها ،ثم
حصل على حكم احملكمة الوضعية
بإسقاط احلضانة عنها ،ولكنه ترك
األوالد عندها وامتنع عن دفع
النفقة ،فهل جتب النفقة على الزوج
يف هذه احلالة؟
ج :1نعم جتب على األب النفقة
لألوالد وال تسقط النفقة هلم إال إذا كان
هناك لألوالد أموال تكفيهم عن نفقة
األب.
س :2إذا طالبت املرأة بالطالق،
هل حيق هلا أن تأخذ الذهب الذي
ُدفع هلا يوم العقد؟
ج :2إن كان الزوج وهبها ذلك
الذهب جاز هلا أخذه والبذل من مال آخر
للزوج لطالقها إن كان الطالق خلعياً.

قال الإمام زين العابدين:
�إذا قام قائمنا �أذهب عن �شيعتنا
العاهة وجعل قلوبهم كزبر احلديد
وجعل قوة الرجل منهم قوة �أربعني
رج ًال ويكونون حكام الأر�ض
و�سنامها.
قال الإمام الباقر:
ك�أين ب�أ�صحاب القائم وقد
�أحاطوا مبا بني اخلافقني فلي�س من
�شيء �إال وهو مطيع لهم حتى �سباع
الأر�ض و�سباع الطري ،يطلب ر�ضاهم
يف كل �شيء حتى تغمر الأر�ض على
الأر�ض وتقول :مر بي اليوم رجل
من �أ�صحاب القائم.

السنة العشرون /شعبان1433/هـ

5

�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

اجلديرون بلقائه


من اآليات الواردة يف اإلمام
املهدي،قوله :Qﱫ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱪ
القصص 5:ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚ

على كل �شخ�ص مك ّلف �أن يتعلم
الواجبات واملحرمات التي
عليه وعلى الآخرين للعمل بها
وتعليمها والأمر بها للو�صول
�إىل حد تتحقق فيه الكفاية،
فهذا هو الواجب ،وهذا ما ّي�سر
احلجة ،ويجعله
الإمام ّ
ير�ضى عنا ،ف�إن َمن �أدى واجبه
ب�صورة �صحيحة كان مر�ضي ًا عند
الإمام� ،أما َمنْ مل ي�ؤ ِّد
مبر�ضي عنده.
واجبه فلي�س ّ

6

ﭛ ﭜﱪ القصص.٦:
ويشهد على ذلك إضافة إىل
األحاديث الكثرية املروية يف كتب
الفريقني يف تفسري اآلية ﱫﭑﱪ ما حتمله
اآلية نفسها ،فقد ال جتد يف القرآن الكريم
كله آية مشابهة هلاتني اآليتني من هذه اجلهة،
حيث بلغ عدد أفعال املستقبل فيهما على
قصرهما ستة أفعال ،وهي (ﯤ ،ﯥ ﯦ
 ،ﯬ ﯭ ،ﯮ ﯯ ،ﭑ
ﭒ ،ﭕ) ،وما هذا التكرار يف استعمال
صيغة املستقبل إال للتأكيد على أن هذا الفعل
سيقع يف املستقبل وأن وقته مل حين بعد ،فهو
مل يصدر يف املاضي وال هو صادر يف احلاضر،
بل إنه سيصدر يف ما يأتي من الزمان ويقع
الحقاً ويف املستقبل.
* إن اهلل Qنهانا عن املنة ،ونراه سبحانه
مل يستعمل تعبري املنة يف القرآن الكريم يف ما
تفضل به على عباده ،إال يف حاالت ثالث:
األوىل :على أنبيائه حيث قال عز من
قائل خماطباً نبيه الكريم حممداً:ﱫﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐﱪ طه ٣٧ :وقال يف آية أخرى
مين على نبييه الكرميني موسى وهارون:
ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱪ الصافات.١١٤ :
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الثانيةَ :م َّن اهلل فيها على املؤمنني يف مورد
واحد فقط ،وذلك يف قوله :Qﱫ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱪ آل عمران:

 .١٦٤فقد توسعت الدائرة هنا وجعلت املنة
على املؤمنني ببعث الرسول الكريم.
الثالثة :على أهل األرض كلهم ،أي إن
الدائرة هنا أصبحت عامة ومشلت كل
البشرية ،حيث مل حيدد Qالذين مين
عليهم باملستضعفني من األنبياء وال من
املؤمنني بل قال :ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﱪ .والسؤال الذي
يطرح نفسه هنا :ملاذا غيرّ اهلل األسلوب
يف احلالة الثالثة ،فعندما حتدث عن بعثة
الرسول الكريم قال :ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﱪ ولكن عندما وصل الدور يف
هذه اآلية إىل اإلمام املهدي املوعود
وسع من إطار منته  Qحتى مشلت كل
َّ
الكرة األرضية ،إذ قال :ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱪ مع أن لكل
كلمة واستعمال يف القرآن غاية وأبعاداً
ينبغي التوقف عندها؟! واجلواب واضح،
وهو أنه مل تعم منة اهلل على أهل األرض
كلهم حتى اليوم ،فمازال حتى اآلن ويف
كل مكان وزمان أمم وألوف بل ماليني
من الناس مل تبلغهم حجة اهلل وأحكام
دينه وال عرفوا اهلل .Qفهناك اليوم أكثر
من مخسة مليارات من غري املسلمني على
وجه الكرة األرضية ،فهل متت منة اهلل
عليهم؟ كال بالطبع ،إذ بأي شيء َم َّن
اهلل عليهم؟ هل باملال؟ وال قيمة له عند
اهلل Qوال ذكر بعنوان املنة ،أم بالوجود

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
�سورية ـ دم�شق �ص ب 11904
فاك�س )96311( 6471119
لبنان ـ بريوت �ص ب 5955/13

البحت؟ وال قيمة له عند اهلل أيضاً ،وكذا
الصحة وكل الدنيا ،ألن رسول اهلل
خيربنا :إن الدنيا ال تساوي عند اهلل
جناح بعوضة ،فإن الشيء الذي له قيمة
ومن به على البشر هو معرفته
عند اهللّ Q
 ،Qوأن يعرف اإلنسان ملاذا خلق ومن
أين أتى ،وملاذا جاء إىل هذا الوجود ،وإىل
أين سينتهي! ولذلك نالحظ أن اهلل Qمل
مين على الناس ألنه أعطاهم الصحة ،وال
مين على من يدخلهم اجلنة ،بل قال:Q

ﱫ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ

آل عمران ،١٨٥ :لذلك فإن الذي يستوجب
منة اهلل على الناس كلهم كما استوجب
املنة على املؤمنني خاصة ببعث الرسول
األكرم هو أن اإلمام املهدي
سيحقق النتيجة النهائية اليت أرادها اهللQ
من وراء بعثة الرسل واألنبياء كلهم من
لدن آدم حتى اخلامت .ومن الطبيعي أن
تقرن هذه النتيجة العظمى باملن كما قرنت
ببعثة رسول اهلل األعظم.
* إن أمر النيب األكرم وكالمه
يكفي لتغيري الكون ،وال حاجة حتى
لفعله املباشر ،بل تكفي إرادته وقوله،
واإلمام كالنيب يف هذا ،ومن جهة أخرى
فإن الذنوب قاذورات وأوساخ وحيات
وعقارب حتيط بنا من الرأس إىل القدم
وتكون مانعاً من تشرفنا بلقاء صاحب
الزمان ،Qأي أننا ال نكون جديرين
بسببها للقائه فنحرم هذا التوفيق،
لذلك فإن مشكلة أننا ال نرى اإلمام

صاحب الزمان تكمن فينا حنن .كما
أن اإلمام صاحب الزمان يرانا ويرى
أعمالنا كما ورد يف تفسري قول اهلل:Q
ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻﱫﯟﯠ

ﯡﯢﯣ ﯤﯥﱪ التوبة.١٠٥ :
فهو يرى كالمنا وأجسامنا وكل ما يظهر
منا ،ويرى كذلك ما وراء الكالم والسطور
وهو الفكر والنوايا ،ويعرف فيما إذا
كانت نياتنا وأفكارنا هلل أم لغريه ،لنعاهد
اهلل أن نبدأ بسلوك الطريق ،فلعلنا نبلغ
املقصود بعد زمان طال أو قصر ،فإن من
سلك الطريق البد وأن يصل ،وصاحب
الزمان يعرف عن قلبك وقليب إن كنا
سالكي الطريق حقاً أم ال ،فإن علم صدقنا
فسيأخذ بأيدينا .ولو أن أحدنا تقدم إليه
مبقدار مخسة يف املئة من الطريق فإنه
سيتقدم إليه يف الباقي ويفتح له ذراعيه،
ولكن علينا أن جنعل أنفسنا أه ً
ال لذلك.
إن األرواح اخلبيثة غري الئقة للقاء اإلمام،
واألعني اخلطاءة ال تستحق أن تطل على
حضرته ،واآلذان املليئة باملعاصي غري
جديرة بسماع صوته ،وأنّى هلذه الشفاه
اليت صدرت من بينها آالف املعاصي أن
تتشرف بتقبيل يديه! وإال ف ِل َم ال يسمح
لنا اإلمام بلقائه وهو أهل الكرم واجلود؟
أمل يلتق السيد الفالني والشيخ الفالني
والبقال الفالني ،بل وأشخاصاً أميني ال
يعرفون القراءة والكتابة ،فلماذا ال يسمح
لي ولك حنن املتعلمني؟ إن الذنوب هي
اليت حتول دون لقائنا باإلمام.

�إن الإمام ال ينظر �إىل
�أبداننا بل ينظر �إىل قلوبنا
و�أرواحنا وعقولنا فلو �أ�صلحنا
�أنف�سنا ف�إن موالنا �صاحب
الزمان هو الذي �سي�أتي �إلينا
قبل �أن نذهب �إليه ،ولنخطط
لأرواحنا قبل �أن نخطط لبطوننا
و�أيدينا وبيوتنا و�أهلينا ولن�سر
قلي ًال بهذا االجتاه لنحظى بلقيا
املوىل �صاحب الزمان.
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احللقة الرابعة :ال�شفيع املنتظر
اعتاد أهل الكتاب يف ترمجتهم لكتبهم
املقدسة أن ينقلوا ترمجة األمساء إىل اللغات
قراءة يف بشارات العهدين
املرتجم إليها وليست األمساء صرحية بذاتها.
فعيسى كان قد حتدث بلغة قومه بين
إسرائيل العربية أو اللغة الوطنية اآلرامية
�إ�ضاءة
اليت كانت سائدة يف فلسطني يف ذلك
الزمان ،بينما جند أن
جاء في دائرة المعارف الفرنسية الكبيرة (ج )4174 /23في أناجيل كل من يوحنا
شرح كلمة محمد" :ومن الصدف العجيبة أن هناك اسماً آخر ومرقس ولوقا قد
مشتقاً من الحمد مرادفاً للفظ (محمد) وهو كلمة (أحمد) التي كتبت باللغة اليونانية
يغلب على الظن أن مسيحيي الجزيرة العربية كانوا يستعملونها أي كانت ترمجة
مكان (فارقليط) وأحمد معناه المحمود كثيراً والمحترم جداً ،عن اللغة األصلية
وهو ترجمة لكلمة بركلتيوس التي أخطؤوا فوضعوا مكانها كلمة اليت كان يتحدث
باركليتوس".
بها عيسى وهي
وقال مؤلف كتاب (الكتاب المقدس تحت المجهر) :عند العربية أو اآلرامية،
مراجعتي ألحد األناجيل اإلسكندنافية المتداولة اليوم والتي طبعت أما إجنيل متّى ،فقد
قبل حقبة من الزمن بالنرويجية وجدت بأن كلمة (أحمد) ال زالت كتب باللغة العربية
موجودة بالشكل التالي ( )Amatوهذا االسم الزال يستعمل إلى ولكن أصله العربي
يومنا هذا من قبل األمريكيين نرويجيي األصل ويكتب بالشكل قد فُقد ومل تصلنا إال
التالي (.)Amodt
ترمجة يونانية ،ولذلك
والشبهة
وقد ورد اسم رسول اهلل في إنجيل برنابا الفصل الثاني عشر فالشك
بعد المائة  :متى جاء محمد رسول اهلل المقدس تزال عني هذه حول ما تضمنته هذه
الوصمة.
األناجيل باقية حتى
والسؤال :حين حاجج رسول اهلل اليهود والنصارى الذين اليوم وخصوصاً مبا
عاصروه لِ َم لم يكذبوه؟! ولِ َم لم يقولوا أين هذا االسم (محمد يتعلق باسم النيب
ملبشر به حيث أن ما
أو أحمد)؟! ولِ َم لم يقولوا أين هذه البشارات؟! لِ َم سكتوا ،بل ا َّ
منهم من آمن؟َ!
حيويه إجنيل يوحنا هو
ترمجة السم املبشر به
إىل اليونانية وليس االسم
األصلي الذي نطق به عيسى بالعربية أو
اآلرامية .ولذا فإن اسم املُبشر به الصريح قد
اختفى ،واملسيحيون مل يروه ومل يسمعوا
به إال اللهم ما ذكره ب رنابا يف إجنيله من
اسم حممد الصريح بعنوان النبوة [يعين
حممداً رسول اهلل] (إجنيل ب رنابا .)15-8 :96
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"لقد وردت البشارة برسول اهلل حممد
على لسان عيسى يف أماكن عديدة من
إجنيل ب رنابا ،نذكر هنا على سبيل املثال ال
احلصر ما جاء يف الفصل  15-8 :96من
أن كاهناً يهودياً سأل عيسى إن كان هو
املسيح أو النيب املنتظر فأجاب" :لعمر اهلل
الذي تقف حبضرته نفسي إني لست مسيّاً
الذي تنتظره كل قبائل األرض كما وعد اهلل
أبانا إب راهيم قائالً :بنسلك أبارك كل قبائل
األرض .ولكن عندما يأخذني اهلل من العامل
سيثري الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة امللعونة
بأن حيمل عادم التقوى على االعتقاد بأني
اهلل وابن اهلل فينجس بسبب هذا كالمي
وتعليمي حتى ال يكاد يبقى ثالثون مؤمناً.
حينئ ٍذ يرحم اهلل العامل ويرسل رسوله الذي
خلق كل األشياء ألجله .الذي سيأتي
من اجلنوب بقوة وسيبيد األصنام وعبدة
األصنام ،وسينتزع من الشيطان سلطته
على البشر .وسيأتي برمحة اهلل اخلالص
الذي يؤمنون به ،وسيكون من يؤمن بكالمه
مباركاً" .ثم يذكر عيسى اسم حممد 
صرحياً يف الفصل " :17-13 :97فقال
حينئذ الكاهن :ملاذا يسمى مسيّاً وما هي
العالمة اليت تعلن جميئه؟ أجاب يسوع:
مساه
إن اسم مسيّاً عجيب ألن اهلل نفسه ّ
ملا خلق نفسه ووضعها يف بهاء مساوي.
قال اهلل« :اصرب يا حممد ألني ألجلك أريد
ومجاً غفرياً من
أن أخلق اجلنة والعامل ّ
اخلالئق اليت أهبها لك حتى أن من يباركك
يكون مباركاً ومن يلعنك يكون ملعوناً.
ومتى أرسلتك إىل العامل أجعلك رسولي
للخالص وتكون كلمتك صادقة .حتى أن
السماء واألرض تهنان ولكن إميانك ال يهن
أبداً» إن امسه املبارك حممد" .راجع أيضاً يف

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

إجنيل ب رنابا الفصل .27-14 :39
االسم الصريح
إذن السؤال :ما هو االسم الصريح الذي
استعمله عيسى يف لغته األصلية والذي
متت ترمجته يف إجنيل يوحنا إىل (الفرقليط)
ثم ترجم إىل (املُع ّزي) يف مجيع نسخ هذا
اإلجنيل؟ لقد ذكر اهلل Qكما أشرنا سابقاً يف
سورة الصف 6/أن عيسى قد ذكر اسم
الرسول املبشر به أنه (أمحد) صرحياً ،بينما
ذكر ب رنابا يف إجنيله اسم (حممد) والواقع أن
(حممد) و(أمحد) هلما نفس املعنى( .والفصل
 31-26 :41جتد اسم حممد رسول اهلل 
صرحياً) .والواقع أن يوحنا (صاحب اإلجنيل
الرابع) قد قام برتمجة اسم املبشر به من قبل
عيسى إىل اللغة اليونانية بهذا الشكل
( Periclytosبريكليطوس) واليت تعين
باللغة العربية (حممد) ،وقد مت تعريب هذه
الكلمة اليونانية إىل (فارقليط) أو (بارقليط)
وكلمة بارقليط هذه مشتقة من كلمة
(باراكليطوس) اليت تعين مع ّزي ،ومعني،
ووسيط ووكيل ،وليس من (بريكليطوس)
اليت تعين الكثري احلمد ،احملمود ،أي (حممد
عربت عناداً وتعصباً بعد
وأمحد) واليت ّ
ظهور اإلسالم إىل لفظ (فارقليط) ومل يكن
هناك قبل اإلسالم أي نقاش أو جدال حول
معنى هذه الكلمة.
اجلدير باحلمد
إن التفاوت بني اللفظتني قليل جداً
( Periclytosبريكليطوس) وParaclytos
(باراكليطوس) ،ولذا فإن تبديل بريكليطوس
النساخ واملعاندين
بباراكليطوس من قبل ّ
هو أمر ممكن الوقوع .والواقع أن كلمة

(باراكليتوس) قد جاءت حتريفاً للصيغة
اليونانية الصحيحة اليت هي (بريكليتوس)
واليت تعين( :األشهر أو اجلدير باحلمد،
حرف رجال من
احملمود) .وبعد أن ّ
ملبشر به يف إجنيل يوحنا من
الكنيسة اسم ا ّ
(بريكليتوس) أي اجلدير باحلمد وهو أمحد
وحممد ،إىل (باراكليتوس) ،أي الشفيع
واملع ّزي ،عمدوا إىل حتريف من نوع آخر
وهو ادعاؤهم أن الباراكليتوس (املعرب إىل
فارقليط) هو (الروح القدس) الذي يطلقون
عليه اسم (األقنوم الثالث) الذي نزل على
احلواريني بعد عدة أيام من موت عيسى
املسيح بزعمهم .وقد قام يوحنا (صاحب
اإلجنيل) بإعطاء تفسري لكلمة (فارقليط)،
فقال يف الفقرة  26أنه (روح القدس) ،وقد
علّق الطبيب الف رنسي موريس بوكاي
على ذلك قائالً" :إن التفاسري والتعليقات
اليت أعطيت من قبل رجال الكنيسة هلذه
النصوص احلاوية على كلمة (الفارقليط)
حتاول اإلحياء إىل القارئ بأنها صحيحة
الرأي ومنزهة عن اخلطأ ،وإليضاح ذلك
نأخذ مثا ً
ال على ادعائهم هذا ،ما ورد يف
املعجم الصغري للعهد اجلديد لألب تريكو
 A. Tricotحول شرح مفهوم الفارقليط،
فقد جاء فيه هذا االسم أو هذا اللقب
املنقول عن اليونانية إىل الف رنسية (Paraclet
فارقليط) يف العهد اجلديد فقط عن طريق
يوحنا يف إجنيله قد مت ذكره أربع م رات عندما
نقل حديث عيسى يف وداعه األخري (:7
 )14 :15،26،16 :16،26ومرة واحدة يف
رسالة يوحنا األوىل ( )2 :1ففي إجنيل
يوحنا ذكرت كلمة فارقليط مبعنى الروح
القدس ،بينما يف رسالة يوحنا األوىل تعين
(عيسى املسيح) .يتبع.....

يكفينا دلي ًال على �أحقية مذهب �أهل
البيت ما ي�شهد به التاريخ الإ�سالمي
على امتداده من حتول الآالف من
علماء الن�صارى واليهود واملجو�س
والعامة �إىل مذهب الت�شيع احلق ،يف
حني مل ي�سجل التاريخ �أن عامل ًا �شيعي ًا
حت ّول �إىل املذهب املخالف فلو مل يكن
لنا �سوى هذا الدليل لكفى .فما �أكرث
العلماء امل�سيحيني �أمثال فخر اال�سالم
�صاحب كتاب (�أني�س الأعالم)
وعلماء اليهود �أمثال �صاحب كتاب
(حم�ضر ال�شهود) ف�ض ًال عن كبار
علماء �أهل العامة الذين اهتدوا اىل
احلق ،وهو مذهب الأئمة الطاهرين من
�أهل بيت النبوة. 
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املرجع ال�شريازي
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الق�سم الثاين
فلسفة التاريخ
لإلمام اجملدد
السيد حممد احلسيين الشريازي

هذا الكتاب من �سل�سلة �إ�صدارات
علمية تاريخية متيز بها ال�سيد امل�ؤلف
و�أحتف بها املكتبة الإ�سالمية والإن�سانية
يف عناوين حتفز الباحثني واملثقفني
وطلبة احلوزات العلمية لالهتمام يف
حقل علوم التاريخ .وقد جعله
حلقة من �سل�سلة بحوثه الفقهية
املو�سومة (مو�سوعة الفقه) مميز ًا �إياها
بتفريعات فقهية جديدة.

10

ي��ت��م��ي��ز س��ف��ر ال��س��ي��د اجمل�����دد اإلم����ام
الشريازي ،املوسوم "فلسفة التاريخ"،
يف املقام املتقدم من بني تراثه العلمي يف جمال
البحث والدراسة يف العلوم التارخيية ،وقد
كتبه استمراراً لسلسلة موسوعة الفقه ،وإن مل
يظهر ذلك على غالف الكتاب أو يف تعليقات
التحقيق على متنه ،لكن منهجيته البحثية تعبرّ
عن ذلك من خالل أسلوبه العلمي ،ونصوصه
الفقهية اليت كتبها السيد املؤلف بشكل مسائل
فقهية مبا يتماهى والفقه االستداللي ،وقد
ختصص ال��ك��ت��اب يف ك��ل م��ن علم التاريخ
وفلسفته ،حيث إن علم التاريخ يبني كيفية
وقوع احلدث التارخيي بينما تبني فلسفة التاريخ
أسباب وقوع هذا احلدث التارخيي ،وإن الذي
مييّز الكتاب ،أنه قد كتب بقلم الفقيه ،وفكره
وذائقته ،ومنهجه وروحيته ،وهذا ما يظهر يف
سائر مبانيه.
موسوعة مصغرة
يف هذا الكتاب جهد السيد املؤلف إلخراج
سفر مميَّز يف مادته العلمية ،ويف حقل علمي
يندر ال��ول��وج آلفاقه ومبانيه من قبل نظراء
املؤلف من الفقهاء املراجع واجملتهدين ،كون
التاريخ يُصنّف عند احلجم األك�بر منهم،
من العلوم غري الدخلية وغري املوضوعية يف
البحث والتحقيق الفقهي ،وه��و م��ا أثبت
الكتاب نقيضه ،جلهة العالقة املباشرة بني
العلوم التارخيية ودخليتها املوضوعية يف
العلوم الدينية عموماً ،وضمنها العلوم القرآنية
والتحقيق الفقهي .ويعد الكتاب نتاجاً مميزاً،
ملا مجعه السيد املؤلف وأثبت فيه ،من عصارة
الفكر واخل�برة وال��دراي��ة ،ومبا هو أوس��ع من
عنوانه بكثري ،فالكتاب يعد موسوعة مص ّغرة
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ومتكاملة ،موجزة دون إخ�لال أو تفريط،
وشاملة دون إطناب أو إف��راط ،ملا ميكن أن
يصنّف يف العلوم وال��دراس��ات التارخيية،
ومناهج البحث فيها ،لفائدة الباحث وطالب
العلم ،فض ًال ع��ن م��ش��روع الفقيه اجمل��دد،
بصفته املستهدف املباشر لإلفادة منه .وقد حنت
مباحث الكتاب منهجاً علمياً تارخيياً جعل من
الكتاب نتاجاً مميزاً ،وإضافة للمكتبة اإلسالمية
اإلمامية اليت تبقى فقرية لألحباث واملؤلفات
ذات الصلة بالرتاث العلمي التارخيي والبحث
يسجل ميزة لشجاعة
التارخيي عموماً ،وذلك ّ
مؤلف الكتاب وصربه وصواب اختياره البحثي
العلمي.
أهمية الكتاب
هذا الكتاب من سلسلة إصدارات علمية
تارخيية متيز بها السيد املؤلف وأحتف بها املكتبة
الرتاثية يف عناوين حتفز الباحثني واملثقفني
وطالب احل��وزات العلمية لالهتمام يف حقل
علوم التاريخ والرتاث العلمي .وقد جعله
حلقة مهمة من سلسلة حبوثه الفقهية املوسومة
(موسوعة الفقه) واليت متيزت عن سابقاتها
من البحوث يف هذا املضمار ،أنها أضافت
عناوين جديدة مل تكن توجل دراساتها سابقاً
ضمن مباني الفقه ومدركاته ،وقد لوحظ أن
السيد املؤلف قد حنا يف الكتاب املنهج الفقهي
التقليدي يف البحث والتحقيق دون خروج عن
املألوف العلمي البحثي جلهة حداثة العنوان
أو مادته العلمية اليت تفرتض مناهج خاصة
ت��ع��رف مبناهج البحث ال��ت��ارخي��ي ،لكنه مل
متسك بالتحقيق
يتساهل إزاء هذا املطلب ،بل ّ
الفقهي االس��ت��دالل��ي ،والبحث األص��ول��ي
املنهجي يف اعتماد األدلة األربعة يف البحث.

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
البحرين� :ص ـ ب  1921املنامة ـ البحرين
هاتف  17230236فاك�س17254690

وهو ما يبدو جلياً يف الكتاب ،حيث تصدير
مجيع عناوينه الرئيسة والفرعية سواء للفصول
أو املباحث مبسائل تعرب بوضوح عن حضور
فقه األحكام يف مباني الكتاب ،ليكون حلقة
يف سلسلة موسوعة الفقه ،وبذلك يتكامل
املوسع مع
البحث الفقهي العلمي املوسوعي ّ
اإلص���دارات األخ��رى يف حقول مقاربة من
أمثال فقه اإلع�لام وال���رأي العام ال�تي رأى
املؤلف الفقيه أن جيعلها خواتيم نتاجه يف
سلسلة موسوعته العلمية يف املباحث الفقهية.
سفر علمي
إن الدراسة التحليلية للكتاب والوقائع
املتضمنة فيه بشكل علمي حبثي منهجي تقدم
منوذجاً ألهمية الدراسة الدقيقة للتاريخ العام
والتاريخ الفقهي بشكل خ��اص ،جلهة تتبع
نتاج املفكرين وأصحاب القرار ،وتأثريهم يف
مسرية احلياة ،وجت��ارب نهوض احلضارات،
وأسباب قوتها وضعفها ،مبا يعرف بصناعة
التأريخ .ولكون املبحث يف الدراسة التارخيية،
فأنه يدفع طلبة احل��وزات الدينية لتتبع هذا
احلقل العلمي وثيق الصلة واألهمية بدراستهم
وكذلك املراكز الدراسية لتولي العلوم التارخيية
مزيداً من االهتمام الذي تستحقه ،ولتكون
أكثر انفتاحاً على تاريخ التشريع اإلسالمي
وتاريخ الرتاث الفقهي ،وهي الغاية السامية
ذاتها اليت سعى اليها مساحة اإلمام اجملدد
يف إخراجه هلذا السفر العلمي الكبري وغريه من
مؤلفاته يف حقل التأريخ والرتاث العلمي.
الدور البشري
يتحدث الكتاب عن ماهية علم (فلسفة
التاريخ) وأهميته يف تكوين قاعدة معرفية

ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حت��ل��ي��ل وق��ائ��ع
وأح���داث التاريخ،
وتعليل

أسبابها،

وتوظيف قوانني هذا
العلم لبناء احلضارة
والنهضة اإلسالمية
امل��ن��ش��ودة ،وعليه
ف���إن م���ادة الكتاب
تساعد العاملني يف
اهل��ي��ئ��ات ال��دي��ن��ي��ة،
وخاصة املتصدين يف
جمال التبليغ وتوجيه
ال����ن����اس يف م��س��ار
التغيري واإلص�ل�اح
وب����ن����اء امل��س��ت��ق��ب��ل

املشرق ،وصو ًال إىل
اختاذ قرارات مناسبة
يف إط��ار ما جي��ري وم��ا سيجري وم��ا ي��راد منا
وما يراد بنا ،وحتديد عوامل نهضة اجملتمعات
اإلسالمية يف التعرف على مواطن اخللل،
والتوقيت املناسب للنشاط العام وآلياته .ويف
السياق نفسه ،فإن الكتاب يرسم نشأة علم
فلسفة التاريخ ومكنوناته ومبانيه ،ويتطرق
إىل قوانينه العامة الرئيسة ،وهو العلم الذي
حي��اول أن يكتشف القوانني املوجهة حلركة

يتحدث الكتاب عن ماهية علم فل�سفة
التاريخ و�أهميته يف تكوين قاعدة
معرفية قائمة على حتليل وقائع
و�أحداث التاريخ ،وتعليل �أ�سبابها،
وتوظيف قوانني هذا العلم لبناء
احل�ضارة والنه�ضة الإ�سالمية املن�شودة.

اجملتمعات ،ويؤشر برتكيز واهتمام مقصود
إىل الدور البشري يف توجيه الوقائع التارخيية،
سلباً وإجياباً ،باجتاه اخلري أو الشر يف اإلصالح
أو اإلفساد.

يتبع.....
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تشويه القيم
كما هو متوقع ،فإن صعود "إسالمويني"
يف دول تعيش تغيريات سياسية مل يثمر
مفهوماً واضحاً للحرية ،فقد بات واضحاً
أن التيارات اإلسالموية اليت وصلت اىل
احلكم يف عموم تلك الدول تتعامل مع
"الدميقراطية" كوسيلة لتحقيق مصاحل
خاصة ،وليست كآلية حتصن السلطة
من الديكتاتورية ولوصول األفضل اىل
احلكم وخدمة الناس ،وقد حذر اإلمام
الشريازي من التالعب بالقيم وتشويه
تطبيقاتها بأن "تصبح الدميقراطية جوفاء
فيتحول النظام الدميقراطي إىل نظام
استبدادي يقمع احلريات" .حينها تنقلب
احلرية إىل وسيلة الستالب رأي اآلخر
وقمعه وتهميشه ،وقد متخض الواقع
اليوم عن وجود من يؤمن بالدميقراطية
متى ما كانت يف مصلحته ،وحيرتم الدولة
متى ما كانت بيديه سلطتها وإذا ما كانت
بيد غريه فإنه يربر قضمها والتحايل
عليها .لألسف إن "الرباغماتية" اليت
يصرح "اإلسالمويون" برفضها باتت من
ّ
أسسهم الفقهية والعملية ،وإن البعد
املنفعي واالنتهازي يف أصول اإلسالمويني
العقائدية وفر غطاءاً "شرعياً" ليبيحوا
قبل على غريهم،
حرموه من ُ
بعض ما ّ
وحيرموا ما أباحوه باألمس ألنفسهم.
ّ
يف خضم التغيريات السياسية اليت
شهدتها بعض البلدان مؤخراً ،برزت
أعمال قمع وإقصاء متارس من قبل من
كان يصرخ ضد قمع السلطة حلريات
الناس ،فقد أقدم متشددون على هدم
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

أضرحة يف ليبيا ،و ّجمد سلفيون يف تونس
إرهابيني مارسوا القتل والذبح بشيعة
العراق ،وكثري برر قمع الشيعة يف البحرين
وإقصاءهم ،وشكك آخرون بشيعة
وخونهم ،وقامت تنظيمات
السعودية ّ
"إسالمية" بعمليات قتل مروعة حبق شيعة
سوريا وتهجريهم ،ويف السياق نفسه،
قامت تنظيمات سلفية بتهديم أضرحة
صاحلني يف مصر ،وأعلن عن أن "مصر
سنية وال جيوز الدعوة اىل التشيع على
أراضيها ،وال يسمح ببناء حسينيات".
بل وصل تهميش الشيعة يف مصر إىل احلد
الذي طالبوا حبق املواطنة وعدم التمييز
بسبب اللون أو اجلنس أو الدين الذي
كان موجوداً يف الدساتري املصرية السابقة
وحدث التفاف عليه اليوم.
يبدو أن داء الديكتاتورية قد خنر بنية األمة
الفقهية والفكرية على حد سواء ،فرغم
املآسي اليت جلبتها األنظمة الديكتاتورية
واألفكار املتطرفة ما زال هناك من يؤسلم
الطغيان ويربر قمع األفكار ،وعقيدته
يف ذلك أن اإلكراه يف الدين من اإلميان.
يقول اإلمام الشريازي" :السر يف أن
األحزاب اإلسالمية وغري اإلسالمية اليت
أخذت بزمام احلكم يف الشرق األوسط
مل ّ
تتمكن من تهيئة الرفاه للناس ،هو
ألنها على األغلب دكتاتوريون مقابل
ديكتاتوريني ،ومن شأن الديكتاتور أميا
كان لونه التضييق على الناس" .حمذراً
من الديكتاتوريات املتمظهرة مبظاهر
اإلسالم والدفاع عن احلريات اليت تنتج

املطعم باحلرية الصورية.
االستبداد ّ
إن التشدد الذي طبع فكر اإلسالمويني
وسلوكهم هو الذي يرسم منهجهم،
وبالتالي فإن جتليات هذا التشدد من تكفري
وإقصاء وإرهاب أصبحت هي من حتدد
هوية التديّن لدى املتشددين ،فـ"اجملاهد"
ال "يتأهل إميانياً" ويصبح "أمرياً" إال إذا

قام بذبح عشرة من الشيعة أو أكثر ،حيث
تفرغ من عقالنيته،
إن عقل املتشدد قد َّ
فاملتشدد نسخة من ذلك الذي وصف إمام

املتقني علي بن أبي طالب" :كافر ما
أفقهه" .وحاله كحال من قال فيه املتنيب:
"ومن الب ِلية عذل من ال يرعوي  /عن غيه

وخطاب من ال يفهم" .وإن الواقع اليوم
يف أكثر من بلد صعد فيها إسالمويون
إىل احلكم يتجه إىل سيطرة املتشددين
بشكل يهدد وجود الدولة ويعيق بناءها
مؤسساتياً ،األمر الذي ينذر مبواجهات
دامية داخل اجملتمع ،وإن هناك من يرى
أن "الثورات" رمبا حتولت إىل أزمات حيث
إنها بال مفكرين ،وأحرار بال منهج،
وحريات بال ضوابط ،ودميقراطية بال
أخالق .يقول اإلمام الشريازي:
"إذا اهتم الناس يف بلد ديكتاتوري
إلسقاط الدكتاتور بدون أن يكون هلم
منهج للحكم القائم مقامه أو كان هلم

منهج لكنه مل يكن واضحاً يف بنوده
وخصوصياته فإنهم سيقعون مرة ثانية
وثالثة فريسة لدكتاتور جديد".
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