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على مدى مائتي عام ،رسمت األسرة
الشيرازية عبر مراجعها العظام وعلمائها القادة
معالم مدرسة تجديدية ونهضوية تعتمد الواقعية
في تقديم الحلول ،والوضوح في الرؤية ،والثبات
على قيم السالم ونبذ العنف ،والتمسك بالحرية
والعدالة .وألن منهج المرجعية الشيرازية يغور
في عمق الماضي ,ويتحاور مع متطلبات الحاضر,
ويستشرف استحقاقات المستقبل ,فإنها اعتمدت
التدرج في تقديم مشروعها النهضوي إلى األمة،
وقد انطلق هذا المشروع في أفق الواقع إبان مرجعية
اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي .يقول
المرجع الشيرازي" :لقد كان األخ األكبر آية
اهلل العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي
مصداقاً ظاهراً لحديث اإلمام الصادق" :العلماء
ورثة األنبياء" .إذ إن األنبياء من أظهر ما فيهم من
الصفات الخيرة أنهم يستفيدون من كل طاقاتهم في
سبيل اهلل ،Qوال يعبؤون بشيء من مباهج الحياة
الدنيا على حساب اهلل."Q
كان مرجعاً جمدداً ومفكراً مصلحاً ومؤسساً
مبدعاً ،وقد امتزجت سعة إحاطته الفقهية بثوابت
االنفتاح وشجاعة الطرح ،والقدرة على اختاذ
املواقف اليت طاملا أغضبت حكاماً ،واستفزت
أدعياء ،وأنعقت رعاعاً .وإن مصدر قوته ومعيار
ثباته تراث أسرته املفعم بوقائع فريدة يف حماسبة
النفس .يقول" :ليتذكّر اإلنسان مصريه يف قربه
وهو وحيد فريد ،ال ميلك من مال الدنيا سوى قطعة
كفن ،وليتذكّر اإلنسان أنه رهني عمله ،وأن أعماله
ستعرض يف اآلخرة أمام املأل ،فما خيبئه اإلنسان
سيظهر ْإن عاج ًال أو آجالً .وكان والدي"قده" يقول
لي" :كن حبيث إذا نشر عملك أمام الناس ،ال
يكون فيه ما خيجلك".

اعملوا ..من أجل البقيع

مع إطاللة األلفية الثالثة بدأ الشيعة باستعادة تدرجيية لكامل دورهم يف احلياة ،بعد قرون
متخمة بالقمع والقتل والرتهيب والتهجري ،ورغم أن عملية االستعادة هذه حيتاج استكماهلا إىل
وقت ،فقد أتاح الوضع الشيعي اجلديد لآلخرين االطالع على علوم أهل البيت ،وأخذوا
وسع اجلغرافية
يستكشفون حقيقة التشيع وتارخيه ،وبدؤوا باستهجان املشوهني له ،األمر الذي ّ
الشيعية عرضاً وعلواً .يف الوقت نفسه ،فإن التكفرييني أضحوا – اليوم  -عالمة بارزة للوحشية
والظالمية ،حيث احنصرت أعماهلم بني التكفري والذبح ،وبات قانون اإلنسان واحلياة يطاردهم
من جحر إىل جحر محاية للبالد والعباد من شرهم ،وهذا ما دفع العامل اىل حماولة فهم التشيع على
حقيقته بعيداً عن صراخ املدعني وامللفقني.
املشرفة ألرض الرافدين،
إن خالص العراق من نظام الطاغية املباد ،وحترر مراقد أهل البيتِّ 
أنعش اآلمال بانبالج فجر أهل البيت ،ورفع الظالمات عن أتباعهم يف كل مكان ،ومنذ ذلك
احلني واألنظار متوجهة إىل مراقد البقيع املقدسة حيث القلوب تهفو إلعادة إعمارها .يقول الفقيه
السعيد آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي" :إن من اجلفاء للنيب األعظم وأهل بيته أن
متر ذكرى هدم أضرحة البقيع املقدسة دون أن نتوقف عندها ونذكّر بها وباملسؤولية امللقاة على
عاتق املسلمني يف هذا اجملال ،فهدم هذه املراقد املطهرة جرمية بكل املقاييس ،وهي جرمية حتمل
طابع التناقض مع ذاتها أو ًال ،ومع القيم الدينية ثانياً ،ومع احلالة احلضارية ثالثاً ،ومع واقع األمة
اإلسالمية وتارخيها رابعاً .فإذا كان هدم القبور واجباً شرعياً ،فلماذا هدم بعضها دون بعضها
اآلخر؟! وإذا كانت األبنية عليها بدعة وحراماً شرعاً ،فلماذا نرى مرقد النيب األعظم ،ما يزال
مشيّداً ومل يؤمر بهدمه إىل اآلن؟ وال نظن القوم يعملون بالتقية يف هذا اجملال ،ألنهم ينكرونها،
ويقولون إنه ال تقية إال مع الكفار؟ أم تراهم يكفّرون كل املسلمني ،وليس ذلك ببعيد عنهم!".
يف شهر شوال للعام اهلجري الفائت – كما يف كل عام  -استذكر الشيعة أحزان ذكرى البقيع،
وكان الناس ينتظرون إجناز خطوة لألمام على طريق اإلعمار ،لكن تبني أن /8شوال1432/هو
يوم فشل جديد ،حيث اكتفت اجلهود باحتفاالت تقليدية ال تدفع عملياً باجتاه احلل ،وهو واقع
بائس ومريض ،على الرغم من أننا نعيش عصراً يطالب فيه اجلميع حبريته وحقوقه ،وذلك يشري
إىل أن (األزمة شيعية أو ًال)( .ويف هذا يطول احلديث).
ولكي ال يكون احتفاؤنا هذا العام بـ(قضية البقيع) شكلياً البد من العمل على عقد جتمعات
مليونية إلعالن الرفض وتأكيده ،وإقامة مؤمترات حقوقية وقانونية وثقافية للشروع خبطة عمل
إلعمار مراقد البقيع املقدسة ،فهذا أوان التغيري ،وال مفر ملن ينتهك قوانني العقل والعدل واإلنسان.
وإن "القوم" قد وهنوا وقد ضعفوا ،وانكشف زيف عقيدتهم ،وأضحت ممالكهم خاوية .ﱫ ﯟ
ﯠﱪ.

أمل يأن؟!
مؤخراً صدرت عدة تهديدات وجرت عدة
حماوالت (وقد فشلت) لضرب الضرحيني
املقدسني ملوالتنا احلوراء زينب وسيدتنا
رقية ،رافق ذلك" ،فتاوى شيطانية" تدعو
"اجملاهدين" إىل "هدم معبد السيدة زينب" ،وكل
ذلك ميرر باسم احلرية وأنها (ثورة سلمية!).
ونعق آخر بدعوة عرب فضائية تكفريية:
"يا أحفاد األمويني يا أتباع معاوية ويزيد،
عليكم باستهداف معبد السيدة زينب وهدمه
وهدم معبد السيدة رقية يف دمشق وهدم كل
قرب من هذه القبور" .ويف وسط شهر رمضان
وجه أحد قادة التكفري واإلرهاب بالعراق ندا ًء
ّ
جاء فيه" :إن بغداد قلب معركة أهل السنة،
مع الصفويني فهبوا يا شباب اإلسالم ،هلموا
صرح
فإن املعركة حتتاج الوقود" .وقبل أشهر ّ
متطرف بالقول" :معركتنا الكربى عند أسوار
الكوفة"! .وزاد جمنون آخر بأن "استخدام
السالح الكيماوي يف العراق سيعزز من فرص
إقامة دولة اإلسالم وإنهاء سيطرة الشيعة على
احلكم" .وال خيفى أن ذلك يؤكد أن املنطقة
برمتها تشهد هيجاناً تكفريياً وعنفاً مستعراً،
السيما وأن بني ظهرانينا مؤسسة إرهابية
متكاملة من حيث إنتاج األدمغة املفخخة
وتعبئتها .مبوازاة ذلك ،فإن عموم اجملتمعات
الشيعية تعاني أزمات حياتية خانقة.
يف خضم هذه التحديات واألزمات أمل يأن
للذين آمنوا من (بعض) الشيعة (يف هذا البلد
وذاك) أن يرتكوا صراعاتهم احلزبية ونزاعاتهم
الشخصية ويعملوا على حتصني العباد والبالد
من شرور ضاربة وأخرى قادمة ،وأن يلتفتوا
إىل حاجات الناس ومعاناتهم .يقول املرجع
الشريازي" :من أهم مصاديق عمل اخلري
اليوم ،العمل على رفع احتياجات الشيعة
وسدها ،فالشيعة اليوم ،ويف كل مكان،
حيتاجون إىل كل شيء".
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التوبة
س :هل باب التوبة مفتوح أمام الناس يف
حال ظهور اإلمام؟
ج :نعم باب التوبة مفتوح مادام يف
العمر بقية.
كثرة األمطار والكالب
س :حنن نعيش يف الغرب وخصوصاً
يف املناطق اليت تكثر فيها الثلوج أو املاطرة
كثرياً ،كيف نتعامل من حيث الطهارة
والنجاسة مع وجود الكالب يف كل مكان
(الشوارع والطرقات واحملالت والباصات وما
شابهها)؟
مس الكلب لشيء
ج :إذا رأى اإلنسان ّ
أو ملكان وعلم بوجود رطوبة مسرية حبيث
تنتقل النجاسة ،حكم بنجاسته وإال فال.
املقصود من 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 واخلنزير والكافر.
موضع السجود
دملة يف جبينه هل جيوز له
س :من كان له َّ
أن يسجد عليها؟
ج :جيب يف مثله أن يسجد على املوضع
السليم ،وإن مل ميكنه معها السجود على
املوضع السليم حفر حفرية ليقع السليم منها
على الرتاب ،وإذا كانت مستوعبة للجبهة
أو مل ميكن حتى مع حفر احلفرية السجود
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على اجلبهة سجد على أحد اجلبينني،
واألحوط األوىل األمين ،وإذا تعذر ذلك
أيضاً سجد على ذقنه ،وإذا تعذر ذلك أيضاً
سجد على مق ّدم الرأس ،ومع تعذره اقتصر
على االحنناء املمكن.
التحرك أثناء السجود
س :هل هناك إشكال يف احلركة اليت تقوم
بها املرأة أثناء السجود مثل رفع املقنعة عن
موضع السجود ؟
ج :ال إشكال يف ذلك ،وتأتي بالذكر
يصح السجود
بعد استقرار اجلبهة على ما ّ
عليه.
صالة القضاء
س :هل أستطيع أن أنوي صالة قضاء أو
ما يف الذمة ،حبيث إذا مل يكن علي قضاء
حيسب لوالدي املتوفى أو أخي الشهيد مثالً؟
وكيف تكون النية الصحيحة لذلك ؟
ج :ميكن  -يف فرض السؤال  -النية
هكذا( :أصلي عما يف ذميت ،إن كانت
يف ذميت صالة ،وإال فعن والدي إن كانت
يف ذمته صالة ،وإال فعن أخي إن كانت يف
ذمته صالة ،قربة إىل اهلل تعاىل).
تقديم أعمال احلج
س :أنا من املصابني مبرض ارتفاع ضغط
الدم ،وسأذهب للحج إن شاء اهلل هذه
السنة ،فهل جيوز لي تقديم أعمال مكة
املكرمة بسبب مرضي خوفاً من ارتفاع
الضغط املفاجئ أثناء تأدية األعمال يف وقتها؟
وهل جيوز ارتداء الكمام الواقي ملنع حدوث
أية عدوى؟
ج :ال جيوز التقديم إال للمضطر ،فإذا
كان املصاب بالضغط يُع ّد عرفاً مضطراً
فيجوز له التقديم ،كما أن لبس الكمام يف
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الضرورة جائز.
احلج واخلمس
س :1فتاة تريد الذهاب إىل احلج هذه
السنة أول مرة ،وقد تربعت والدتها بتكاليف
حجتها.
خممس ،فهل
أ -لكن املبذول هلا غري ّ
عليها ختميسه؟
ب -وأيضاً احلملة اليت ستذهب معها إىل
احلج قامت بإهداء احلجاج اإلحرام واهلدي،
فهل جيب أن ختمس اإلحرام واهلدي ؟
ج( :1أ) إن علمت بتعلّق اخلمس باملال
املبذول وجب ختميسه.
(ب) كالّ.
س :2يف منطقتنا وبالدنا هناك كثري من
الناس ال يعلمون بوجوب اخلمس ويذهبون
للحج بدون ختميس ،فما حكم حجتهم؟

ج :2قال اهلل :Qﱫ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﱪ المائدة ،٢٧ :والتخميس
من شروط التقوى وقبول األعمال ،فلذلك
جيب على املؤمن إخراج اخلمس عن كل ما
ميلك وعن تكلفة احلج ويصاحل املرجع على
ما مضى.
احلج باملال املختلط باحلرام
س :املال املختلط باحلرام الذي ال يعلم
مقدار احلرام فيه ،وال يعلم صاحب املقدار
احملرم منه ،هل جيوز الذهاب به إىل احلج ؟
ّ
ج :جيب يف مفروض السؤال ختميسه
قبل الذهاب إىل احلج.
احلج واإلرث
س :إذا وصلين مقدار من اإلرث ،ولكن
مل أستلمه بعد ،هل تستقر احلجة الواجبة يف
ذميت؟

ج :نعم ،إن أمكن استالمه من دون
حرج.
حج املرأة
س :امرأة كانت ذات عادة مضطربة
(سواء ناسية أو مبتدئة) ،فذهبت إىل احلج
ومل تكن تراعي األمور الشرعية واألحكام
اليت جيب عليها مراعاتها ،ثم رجعت ،فما
حكم حجها وباقي األحكام املرتبطة به من
احللية للزوج وغريه ؟
ج :إذا كانت طاهرة وقد اغتسلت من
احليض ولو غسل اإلحرام – مث ً
ال  -فال
شيء عليها ،وإال وجب عليها إعادة ما
طافته من طواف العمرة والزيارة والنساء
وصلوات الطواف بنفسها ،أو تستنيب من
يأتي بذلك عنها ،فيصح حجها وحيل هلا
الزوج.
حج ال ِقران واإلفراد
س :يف حج القران واإلفراد ما حكم املبيت
يف منى ،هل هو واجب أم مستحب أم ماذا؟

يف ذكراه
من �أهم م�ؤلفات الإمام ال�شريازي
(املو�سوعة الفقهية) التي مل ُي َر لها مثيل،
ومل يتقدم م�ؤلف من علماء ال�شيعة قاطبة
وال من علماء املذاهب الأربعة بت�أليف
يقاربها يف �شموليتها وحجمها وتفريعاتها
وا�ستيعابها للأدلة ،فهي ت�شتمل على �أكرث
من ً 140
جملدا يف جميع الفروع ،ويبلغ
عدد �صفحاتها �أكرث من � 60ألف �صفحة.

ج :املبيت واجب يف كال احلجني.
الزواج
س :لقد تقدمت لفتاة فأخربني أهلها
أنها تعرضت حلرق بسيط يف جسمها وهي
صغرية ،ومل يبق منه إال شيء بسيط ،ولكن
عند اطالعي عليه بعد الزواج تبني أنه عاهة،
وقد مضى على زواجي اآلن عدة سنوات،
وأخذ األمر يؤرقين وأصبحت أشعر
بالنقص ،والسؤال هو :هل كان سكوتي
وقبولي بهذا األمر صحيحاً؟ أم أني اكتسبت
إمثاً حني قبلت به؟ والسؤال اآلخر :ميكن
إجراء عملية تقوميية هلذه العاهة ،ولكن
الرجال فقط هم من يقومون بها ،فهل جيوز
لنا إجراء تلك العملية؟
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يف ذكراه
ما يجعل ذكرى رحيل �سيد الفقهاء
الإمام ال�شريازي� أكرث من
ذكرى هو �أن كم ًا من تراثه العلمي
مل يزل طي املخطوطات ،و�أن
حركة انت�شار هذا الرتاث الإن�ساين
ما زالت يف دائرة جغرافية �ضيقة،
و�إن علمه�أو�سع من �أن
يح�صر يف ر�سالة �أحكام عبادات
ومعامالت ،و�إن �إن�سانيته �أكرث
غن ًى من م�ؤ�س�سات ثقافية وخريية
وع�شرات املجلدات يف فقه الدين
واحلياة.

ج :اجلمال مجاالن :مجال الروح
ومجال البدن ،ميكن جلمال البدن أن
يتعرض للحرق أو أي حادث آخر يشوهه،
ولكن يبقى مجال الروح ،فإذا كانت
الزوجة صاحلة ومتتلك صفيت اإلميان
واألخالق احلسنة ،فعلى اإلنسان أن حيمد
اهلل على هذه النعمة ،يف مقابل البعض الذي
متتلك مجال البدن واجلسم والظاهر ولكن
روحها وباطنها قبيح ،واعلم أنك إذا قنعت
مبا قسم اهلل لك فإن اهلل سوف جيعل اخلري
لك على يدها ويؤجرك على صربك عليها.
علماً بأنه جيوز هلا إجراء عملية التجميل
عند الطبيب إذا مل توجد طبيبة أو وجدت
ولكن كان الطبيب أكثر مهارة.
الغناء ليلة العرس
س :حنن نعرف بأن الغناء جائز ليلة العرس
بشرائطه ،ولكن هل هذا خمتص بالنساء أم
جيوز للرجال أيضاً؟
ج :جيوز للرجال أيضاً ،علماً أن الغناء
حرام ،ما عدا الغناء ليلة الزفاف بشرط
خلوه من كل حرام وآالت هلو وموسيقى.
ّ
الرقص
س :1هل جيوز الرقص ألخوات العريس
أو العروس أو األم أو القريبات هلما ليلة
العرس ،سواء أمامهما أو بدون تواجد
العريس؟
ج :1ال جيوز.
س :2ما املراد من الرقص ،هل احلركات
اخلاصة املتعارفة ؟ ولو كانت حركات بسيطة
أو جمزئة مثل حتريك اليد فقط أو اليد مع
الرجل ؟
ج :2حيرم ما يصدق عليه الرقص عرفاً
ال جمرد حتريك اليد أو الرجل وحنوهما.
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الطالق
س :إذا منع الزوج زوجته املطلقة من
اخلروج يف فرتة العدة ،ولكنها مل تستجب
له وعصته ،ما حكم ذلك؟ وهل بإمكان
الزوج أن يرجعها إىل بيت والدها إذا مل تلتزم
بعدم اخلروج (علماً بأن خروجها ليس له
ضرورة)؟
ج :ال جيوز للمطلقة إذا كان الطالق
رجعياً اخلروج من منزل زوجها بال عذر من
دون إذنه ،كما ال جيوز للزوج إخراجها،
نعم إذا اتفقا على بيت والدها فجائز.
الغيبة
س :إذا كان فرد أو أفراد يفعلون أمراً
مكروهاً عرفاً أو شرعاً جهراً ،فهل يُعترب
احلديث عن فعلهم هذا  -يف غيابهم -
ودوافعه الشيطانية  -بنية التنبيه واإلرشاد
واإلصالح ال بنية التسقيط  -غيب ًة حمرم ًة ؟
وإذا مل يكن غيب ًة فهل حيرم ذلك ولو مل يكن
غيبة؟
ج :إذا كان ذلك منهم جهراً ،ففي
حدود ذكر ذلك املكروه فقط ال يع ّد غيبة
وهو جائز ،وأما التعرض ألكثر منه فهو
غيبة وحرام.
البرية
س :زوجي معه احلصى يف الكلية،
والبعض نصحه بشرب البرية حيث تفيده يف
إنزاهلا ،فهل جيوز له شربها؟
ج :البرية (الفقاع) حرام ،ويف احلديث
الشريف أنه ال شفاء يف احلرام ،نعم هناك
ماء الشعري الطيب وهو مفيد هلذا املرض،
فيلزم تعلم طريقته من األطباء املتخصصني
واختاذه بالطريقة الصحيحة اليت يرشدون
إليها.

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

العمل يف البنك
س :هل جيوز العمل يف البنك الربوي
الذي يقوم على اإلقراض الربوي بصفة
عامل أو مدير يف ذلك البنك ؟
ج :يف نفسه جائز وال يتصدى
للمعامالت الربوية.
تأطري عمل البنوك
س :هل هناك لسماحة اإلمام الشريازي
الراحل رأي يف تأطري عمل البنوك واملصارف
يف املعامالت والعقود حبيث يكون إسالمياً،
عرفه القرآن احلكيم
أي خالياً من الربا الذي ّ
بأنه إعالن احلرب على اهلل ورسوله؟ وهل
طرح مشرو ٌع غري طريقة املضاربة ؟
هناك ٌ
ج :نعم ،هناك لإلمام الشريازي
الراحل يف هذا اجملال كتاب( :الفقه:
االقتصاد) وكتاب( :الفقه :البيع) وكتاب:
(الفقه :التجارة) وغريها من الكتب
األخرى ،كما أن للسيد املرجع الشريازي
 كتاب (البنك اإلسالمي) وهو مفيد يف
هذا اجملال .وأما اقرتاح طرح غري املضاربة
فيمكن يف بعض املعامالت ،كما لو أراد
الزبون شراء دار أو حمل أو سيارة وحنو
ذلك ،فبعد تعيني الدار – مث ً
ال  -من طرف
الزبون يقوم البنك بشرائها نقداً ،ثم يبيعها
على الزبون بسعر أغلى وحبسب االتفاق
بني الطرفني ،فهذه املعاملة غري ربوية
وجائزة شرعاً.

تعريف أنواع الربا
س :هل هناك تعريف لربا البيوع وربا
النساء؟
الفضل وربا ّ
ج :ربا البيوع هو ربا الفضل ومعناه:
أن يبيع شيئاً بشيء يف حال كونهما من
جنس واحد بفضل وزيادة نقداً ،كبيع
النساء معناه:
درهم بدرهمني نقداً .وربا ّ

أن يبيع شيئاً بشيء حال كونهما من جنس
واحد بفضل وزيادة نسيئة كبيع كيلو من
احلنطة بكيلوين نسيئة.
التجارة يف الغرب
س :أنا تاجر مسلم أعيش يف الغرب،
نويت القيام بفتح مطعم ،ولكن أخربونا أن
املشروع فاشل إذا مل نبع اخلمر يف املطعم،
فهل جيوز لي أن أؤجر قسماً من املطعم لغري
املسلم لبيع اخلمر لغري املسلمني؟ علماً بأني
لن أجين أي ربح من هذا املشروع ،وحتى
غسل األكواب واألواني املستخدمة يف شرب
اخلمر يتم يف قسم خاص يف املطعم بعيداً عنا،
وحتى املوظفون مستقلون ،والفائدة الوحيدة
اليت أجنيها من هذا املشروع هو مبلغ إجيار
املكان ال غري ؟
ج :ال جيوز إعطاء احملل وال إجياره ،وال
بيعه إىل من جيعله خممراً حتى يف مفروض
السؤال.
املعامالت
س :شخص أقرض آخر مائة دوالر
أمريكي وقيمتها (حني القرض)  4500لرية
سورية ،ولكنه قال للمقرتض :بعد مضي
ستة أشهر تعطيين مثانية آالف لرية .حيث
إنه يريد أن يتهرب من الربا بطلب الزيادة،
فيطلب الزيادة بعملة أخرى ،هل هذا جائز؟
ج :هذا الفرض جائز ألنه بعملتني فال
يع ّد من الربا.

يف ذكراه
من م�آثر الإمام ال�شريازي
تفرده مبواقف رائدة يف الطرح
وجتديدية يف الفكر و�سباقة
يف املبادرة جعلته من القادة
التاريخيني ،ويف الوقت نف�سه،
�أقعدته بوحدة وغربة يف بيت
متوا�ضع طيلة �سنوات مريرة دون
�أن ي�ستوح�ش احلق ،حيث ظل
م�ست�أن�س ًا بب�شارة الإمام املنتظر
حتى وافاه الأجل املحتوم ،فرحل
�صابر ًا حمت�سب ًا و�شاهد ًا �سعيد ًا يف
يوم االثنني �/2شوال1422/هـ،
فيما يلف ج�سده ال�شريف
ال�شوق لكربالء ،حيث ينتظر
م�ستقره (و�صيته) يف جوار �سيد
ال�شهداء ،وما زال املانع مينع.

الدية
س :الدية املخصصة إلسقاط اجلنني
مبختلف مراحله ،هل ختتلف إذا كان اجلنني
ناجتاً عن طريق الزنا؟
ج :ال ختتلف.
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�إ�ضاءات من حما�ضرة
ل�سماحة املرجع الديني ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي

مسؤولية العلماء


إن صيغة اآلية :ﱫ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ

يف ذكراه

يف كتابات الإمام ال�شريازي
الفقهية يربز اجلانب احلداثي ب�شكل
وا�ضح ،حيث ا�ستوعبت العديد من
امل�ستحدثات العلمية والفكرية،
فقد كتب �سيا�سة �إ�سالمية يف (فقه
ال�سيا�سة) ،واقت�صاد ًا �إ�سالمي ًا يف
(فقه االقت�صاد) وجمتمع ًا �إ�سالمي ًا
يف (فقه االجتماع) ،وقانون ًا
�إ�سالمي ًا يف (فقه القانون)،
ونظام ًا عاملي ًا يف (فقه العوملة)،
وبيئة نظيفة يف (فقه البيئة).
كما طرح� أفكاره النه�ضوية
والتوعوية من خالل بع�ض الكتب
مثل( :ممار�سة التغيري)( ،ال�صياغة
اجلديدة)( ،ال�سبيل �إىل �إنها�ض
امل�سلمني)( ،نحو يقظة �إ�سالمية).

6

االستفهامية إمنا تريد اإلشارة
بوضوح إىل حقيقة اإلجابة اليت ال
خيتلف فيها اثنان ،باعتبار أن العلم
والعلماء أرقى منزلة من اجلهل
واجلهال .وإن مسألة الثقافة من
أهم املسائل يف كل أمة وحضارة.
العال يدور على عجلة
وقد يصح ما يقال بأن مَ
االقتصاد والسياسة ،ولكن األصح من ذلك
هو القول بأن الثقافة هي اليت توجه االقتصاد
والسياسة ،فبقدر ما حيمل الفرد من ثقافة
وعلم يف كال اجملالني فإنه ال خيسر وال يُغلب.
كما أن الثقافة الصائبة وحدها القادرة على
مواجهة ما نراه من ثقافة ضحلة يف عامل اليوم
وعلى تصحيحه ،ألن القوة أو املال أو غري
ذلك تعجز عن مواجهة الثقافات وتغيريها ،إذ
ال يقارع الثقافة إال الثقافة ،فقد يهزم التاجر
والسياسي نظريه ،ولكن الفكر
زميله التاجر،
ّ
والثقافة ال يهزمان باملال أو القوة السياسية أو
العسكرية ،بل ال بد ملن أراد خوض امليدان
الثقايف اهلادف إىل التغيري أن يكون متسلحاً
بسالح الفكر والثقافة .ومن هنا كان العمل
الثقايف من أهم األعمال يف اجملتمع ،فهو
ميثل البناء التحيت لغريه من األعمال .ومن
املغالطات املعروفة يف العمل الثقايف ،اخللط
بني وحدة املوقف السياسي ووحدة العقيدة،
حيث تصور الكثري من املسلمني بأن الوحدة
بني الشيعة وغريهم تعين فرض عقيدة
واحدة على اجلميع ،يف حني أن هذا األمر
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شيء مستحيل وخاطئ ،إذ االختالفات
العقائدية من شأنها أن تحُ ل باحلوار فقط،
وصو ًال إىل احلق ,وليس من الضرورة أن
يتم االتفاق على كل املعتقدات ،فإن
االختالف سنّة احلياة ،وقد قال:Qﱫ ﭙ
ﭚ ﭛ ﱪ.
* إن مفردة ﱫ ﯛﱪ يف قوله

 Qﱫ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ

تعين الثبات ،فمثالً ،أداء الصالة خيتلف
عن االلتزام بروح الصالة والثبات عليها،
ففي زيارة اإلمام احلسني وردت هذه
الفقرة( :أشهد أنك قد أقمت الصالة) أي
أنه قد التزم روح الصالة وثبت عليها،
وجعلها قائمة يف نفسه واجملتمع .وال
موجه إىل عامة
ريب أن اخلطاب القرآني ّ
الناس وسائر املسلمني واملتدينني ،ولكن
ما الدين؟ القرآن الكريم يقول :ﱫﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ .ما يعين
أن املستحبات واملكروهات وأخالقيات
اإلسالم وآدابه وغريها من التشريعات
اإلسالمية هي قوام دائرة اآلمر ﱫﮍﱪ،
وجيب أن نالحظ بدقة أن القرآن الكريم مل
يقل (أقيموا الواجبات) ،بل قال :ﱫ ﮌ
ﮍ ﮎﱪ .أي كل ما يقع ضمن دائرة
الدين .لكن من املؤكد أن أهل العلم هلم
خصوصيتهم ،ويتعينّ عليهم إبالغ الناس
مبسائل احلالل واحلرام وأصول الدين
وفروعه ،ويف هذا الصدد روي عن اإلمام
جعفر الصادق ،أنه قال لواحد من خرية
أصحابه وأعوانه ،وهو احلارث بن مغرية:
"ألمحلن ذنوب سفهائكم على علمائكم".
ّ
وإن كلمة (علماء) ال تعين مراجع التقليد

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

فحسب ،بل إن اخلطاب يشمل كل من
ميتلك علماً يف أي جمال ،وبالطبع فإنه
كلما ازداد العلم ،كانت املسؤولية أكرب
وأثقل .إن دور العامل خيتلف عن دور غريه
من الناس ،فهو مسؤول عن نفسه وعن
أفراد اجملتمع كلهم ،وجيب أن نعلم بأن
الناس إذا ما قارفوا الذنوب  -كأن يكون
الفرد املسلم ال يصلي ،وال يؤدي واجباته
ووظائفه الدينية – فإن ذنوبهم تقع على
عاتقنا ،إال إذا عجزنا حقاً عن القيام بشيء
حياهلا ،وأعذرنا اهلل.Q
* إن اهلل Qقد جعل ألهل العلم
منزلة ومقاماً رفيعاً عنده ،وإن صالة
العامل وعباداته األخرى ،تفضل صالة
العابد بألف ضعف ،فكان من الطبيعي
– طبقاً هلذا املقام – أن تتضاعف
مسؤولية العامل أمام اهلل .Qمن هنا البد
من اإلشارة إىل بعض املواطن يف التاريخ
اإلسالمي ،اليت تتعلق باملصاعب واملعاناة
اليت حتملها الرسول األكرم على
طريق تبليغ الرسالة اإلسالمية السمحاء.
فبعد أن بُعث بالرسالة ،اعتلى جبل
الصفا ،ثم جبل املروة ،ودعا الناس إىل
عبادة اهلل الواحد األحد ،غري أن املشركني
راحوا يرمونه باحلجارة ،حتى أدموا بدنه
الشريف ،فبادرت إليه مالئكة السماء
تلتمس منه األمر إلبادة املشركني ،إال
أن الرسول األكرم مل يقبل ،وقال:
"اللهم اهد قومي" .وعلى إثر استقامة
رسول اهلل يف قوله وعمله ،وبعد مضي
حنو إحدى وعشرين سنة من بدء دعوته،
دخل أكثر هؤالء املشركني ،أو أبناؤهم إىل

اإلسالم .إن النيب مل يدع على أولئك

املشركني بالويل والثبور ،ذلك ألنه

رمحة ،وكان يقول( :بُعثت رمحة).
واهلل Qيأمرنا يف كتابه احلكيم أن نتعلّم

من نبيه .كما جيب أن نعلم أن أكثر
الناس ليسوا معاندين ،نعم ،قد يكونون
متعصبني ،إال أنهم ليسوا بالضرورة

العياشي كان كاتباً
معاندين .فمثال يُذكر أن َ

(من غري الشيعة) متعصباً ،لكنه مل يكن
بصره بعض الشباب الشيعة
معانداً ،فلما َ

باحلقيقة ،اختار مذهب أهل البيت،

حبيث أنه عندما ورث من أبيه ( 300ألف)

من املسكوكات الذهبية ـ أي ما يربو على
طن من الذهب حبساب اليوم ـ بذل كل
احلق ،وربى
هذه الثروة يف خدمة املذهب َ
أفراداً مثل (الكشي) الذي القى كتابه

املوسوم بـ(رجال الكشي) فائق السمعة
يف تصنيفه لعلماء الشيعة يف جمال احلديث

والرواية .فلنستفد يف ساعاتنا وأيامنا
القادمة أكثر من ذي قبل ،ولنعمل إىل

جنب إصالح الذات ،هلداية أولئك الذين
ال يعلمون ،ولنفعل كل ما باستطاعتنا
عمله ،من إقامة جمالس أهل البيت,

وعقد جلسات القرآن ،وحث األفراد
على املشاركة يف مثل هذا النوع من أعمال
اخلري ،وقضاء حاجات الناس ,ومساعدة

املقهورين واحملرومني واأليتام واألرامل
ألجل ترسيخ دعائم الدين ,امتثا ًال لألمر

يف ذكراه

تع ّر�ض الإمام ال�شريازي
يف كتاباته �إىل �إ�شكالية الدولة يف
ظل املجتمع املتخلف ،وعدم قدرة
ال�شعب على االنتخابات النزيهة،
وتهمي�ش الفرد يف ظل الدولة
الدكتاتورية الت�سلطية ،وا�ستالبه
حقوقه امل�شروعة ومواطنته،
وم�س�ألة االنقالبات الع�سكرية،
و�إ�شكالية �صعود ه�ؤالء �إىل ال�سلطة،
كما تناول امل�شكلة االقت�صادية
وما يتعلق بها من منطلق معريف،
وامل�شكالت والأزمات التي تنتج
عنها ،وامل�شكلة الثقافية وحدودها
يف ظل املجتمع احلر امل�سلم،
والتحرك الأفقي والعمودي
للمجتمعات.

اإلهلي ﱫ ﮍ ﮎ ﱪ.
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يف ذكراه
يف ذكرى رحيل �سيد الفقهاء الإمام
ال�شريازي قدوة وعربة ودعوة ،حيث
مل يكن له� أن يعمل �أكرث مما قد عمل،
ومل يكن له �أن يقول �أكرث مما قال ،ومل يكن
له �أن يعلن كلمة احلق ويجاهر بها �أكرث
مما جاهر بها �أمام �سالطني اجلور و�أعلن،
ومل يكن له �أن يبذل �أكرث مما بذل من عمر
ونف�س ومهجة ومال وولد.

8

مواقف حاضرة  ..فكر متجدد
متثل املرجعية الشيعية بوصلة األمة يف
كدحها اإلمياني إىل ربها والسبيل إىل التنعم
حبياة طيبة هانئة والفوز جبنة أعدت للمتقني.
والدور االسرتاتيجي الذي تقوم به املرجعية
يستند على مبادئ الفهم العميق لإلسالم،
والتفاعل املسؤول مع قضايا األمة .يقول اإلمام
الشريازي" :املرجعية قيادة دينية لدفع الناس
إىل أعمال اخلري والسعادة" .مبيناً أن قوة
تأثري املرجع باجملتمع "جيب أن تكون مستقاة
من قوته الذاتية ،ثم إن قوته لدى السلطات
جيب أن تكون مستقاة من قوته الشعبية،
وحينذاك يستطيع الفقيه املرجع تنفيذ أوامر
اإلسالم ،وعلى هذا كانت سرية الصاحلني
من امل راجع ."ورغم أن الظروف التارخيية
غالباً مل تكن دائماً مالئمة لتمارس املرجعية
مسؤولياتها إال أنها – عموماً  -استطاعت
على طول التاريخ أن حتافظ على عملها
اإلمياني من املصادرة واالبتزاز واإلقصاء،
وجنحت بأن جتعل مكانتها يف احملل املناسب
من حيث القوة والتأثري .وحيث دعوات الناس
لإلصالح والتغيري تتصاعد ،وألن أوضاع
اجملتمعات الشيعية – اليوم  -مل تعد حتتمل
واقعها املضطرب ،كما ال ميكن معاجلة أزماتها
بطرق تقليدية يف وقت يشهد العامل تغيريات
هائلة .يقول" :على املرجع أن ينبذ التقليد
وحيارب اجلمود ،ويرصد تغري العامل وتطوره،
وأن يسلك طريق اإلبداع يف إجياد احللول وإجناز
النجاحات وحتقيق طموح الناس" .لذلك تربز
احلاجة اليوم إىل اعتماد نهج مرجعي يتناسب
مع حجم األزمات اليت يعيشها اجملتمع دينياً
وأخالقياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً
من جهة ،ومن جهة أخرى يدعم القدرة
على مواجهة األخطار احملدقة .السيما أن
مسألة التصدي املرجعي للشؤون الدينية
ال تنفك عن أبعاد احلياة األخرى ،حيث
إن دائرة الدين تستوعب العبادة وأماكنها،
واإلنسان وقضاياه ،واحلياة وشؤونها ،وهلذا
فإن التصدي القيادي للمرجعية ليس ذا بعد
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واحد ،يقول" :مسؤولية املرجع باعتباره
نائباً عن اإلمام املعصوم مسؤولية كبرية".
اإلمام الشريازي بق راءته املوضوعية
للتاريخ ،وفهمه لواقع احلكم والسياسة،
وتناقضات األفكار واجملتمعات ،وقربه من
الناس ومعايشته همومهم ،وامتالكه خلزين
علمي مسند مبهارة معرفية تغيريية متجددة
وكم هائل من التجارب امتلك قدرة فائقة
على استيضاح صور الواقع املضطرب،
وتفكيك أمناط التفكري املتداخلة ،وحتليل
دوافع السلوك وتلونه ،واستكشاف حقيقة
االنتماءات وانقالباتها ،فكان استشرافه
للمستقبل كق راءة رصينة لواقع ي راه ،ومل
تكن ريادته يف كشف انقالب املواقف إال
متاهياً مع رفضه للمرفوضات وخاصة تلك
اليت يتوانى آخرون عن رفضهم هلا بسبب
عرضه إىل
اخلوف أو املصلحة ،وهو ما ّ
حكم باإلعدام إبان حكم االستبداد املباد
يف الع راق ،واضط راره إىل ترك أرض آبائه
وأجداده .وتواص ً
وعاهد
ال مع ما آمن به
اهلل عليه ،كان له  -بعد هجرته من الع راق -
أكثر من موقف يف أكثر من حدث ،ويف أكثر
من موطن وبلد .ورغم عديد األحداث اجلارفة
اليت مرت مع سنينه السبعني إال أنه مل ينجر
إىل عواطف ونزعات ،بل ثبت على أسس
متيز بها ،وكان الالعنف مبدأه ومنهجه ،وظل
يدعو إىل ضرورة سلمية املنهج وحتمل أعباء
ذلك ،فكان أن نزفت ج راحاته حتى بعد
رحيله.
إن األعمال اإلنسانية اليت مألت حياة اإلمام
الشريازي يف إغاثة املظلومني وامللهوفني,
ونصرة املظلومني واملعذبني ,ومعاضدة احملرومني
واملهجرين أعطت للراحل الكبري بعداً إنسانياً
سامياً ووجوداً مرجعياً فريداً وحضوراً وجدانياً
سامقاً .وإن يف ذكرى رحيله استحضاراً لرحلة
مرجع قائد ،وعامل عامل ،وفقيه جمدد،
ومفكر إصالحي ،وموسوعي جهبذ ،ومؤلف
فريد ،وثائر حكيم ،ومؤسس مهاجر ،وجماهد
كبري ،وشاهد وشهيد.

للإجابة عن ا�ستفتاءاتكم:
العراق07818000781 :

من كلماته...
"والعلماء باقون ما بقي الدهر"...
وكلمات اإلمام الشريازي ما زالت باقيـة مبا
تعبق مببادئ أهل البيت وما تكتنفه من قيم
احلياة ,فقد استمدت حياتها وبقاءها من كلمة
اإلسالم ،فتسامت كلماته على انفعال احلشود
وهيجان اجلموع .ومل يعبأ باملتلونني والعابثني
واملتقوتني ،ومل يرضخ لسلطة االستبداد سياسياً
كان أو دينياً ،فكان له أن يكون رمزاً يف سفر
احلرية ،وسيداً يف الفقه ،ومنهجاً يف الفكر ،وآية يف
األخالق ،وقائداً يف اإلصالح ،وألنه كان طموحاً
إىل رسم واقعية جديدة فقد جنح يف جتاوز واقع
مأزوم ،وكان ناهجاً ومدرسة يف احلياة ،ويف جل
شؤونها له كلمات وكلمات:
• من األمور املهمة على العامل أن يرى نفسه
دائماً مقصراً ،أمام اهلل وأمام خدمة اإلسالم
واملسلمني ،فإن نقد النفس ورؤية اإلنسان نفسه
مقصراً ،من أكرب حوافز التقدم وإصالح األخطاء،
وكذا االستعداد ملشاورة الناس وتقبل آرائهم.
• ال ميكن الرجوع إىل كافة مناهج اإلسالم
وتعاليمه دفعة واحدة ،والالزم العودة تدرجيياً،
حتى ال خيتل النظام وال حتدث فجوات أو زالزل
تهز الدولة وتفرق صفوف اجملتمع ،والتدرج يف
التغيري ليس هو مما يقتضيه العقل ويسري عليه
العقالء فحسب ،بل هو مما انتهجه اإلسالم أيضاً
يف أول ظهوره.
• جيب االهتمام الكايف لبيان أن اإلسالم دين
ودنيا ،ويهتم بأمور الدنيا كما يهتم باآلخرة
ويضمن سعادة كليهما .وإن الدنيا دنيا األسباب
فمن أخذ بها ،وصل إىل النتائج مؤمناً كان أم
كافراً ،أما اآلخرة فهي خاصة باملؤمنني.
• األسلوب السليم للمعارضة هو أال يقف
إنسان ضد إنسان لشخصه مبا هو هو ،أو ضد
صاحب قرار بعينه ...لكن عليه أن يقف ضد
اخلطأ لتصحيحه أو الباطل لرده ،وذلك بأسلوب
بعيد عن التشنج والعنف كاستعمال العبارات
االستفزازية واألساليب االستعراضية واأللفاظ
الشرسة إىل غري ذلك مما جنده اليوم يف كثري من
البالد اليت تسمى بالعامل الثالث.
• ليس كل مسلم مؤمناً ،وليس كل غري مؤمن
معانداً ،وكثري من املسلمني ال يعرفون غري ظاهر

اإلسالم ،وإنهم سيؤمنون إذا عرفوا موازين اإلميان،
وهكذا األمر يف غري املسلم.
• علينا االهتمام بأنفسنا فنهذبها ،ونتمسك
باللني والرفق ،ليكون هذا منطلقاً ملا نأمل أن حنققه
من التغيري يف العامل اإلسالمي ،وهذا الطريق وإن
كانت حتفه املشاكل والصعاب واملوانع الطبيعية
واملصطنعة ،إال أنه الطريق إىل النجاة ،وبلوغ
النصر ،والقضاء على أسباب التأخر واالحنطاط
الذي أصاب املسلمني وإال سنبقى نئن من وطأة
ذلك (والعياذ باهلل).
• على من يريد جتديد احلياة ،حياة نفسه أو
حياة مجاعة أو حياة أمة ،أن يفهم احلياة كما
هي ،فيواظب حتى ال يكون ممن يفهمها هامشياً
أو مقلوباً .وإن التجديد يبدأ من نفس اإلنسان،
فإنه إذا مل يصلح اإلنسان نفسه ،ال ميكنه إصالح
غريه من بين نوعه أو احمليط املتعلق به.
• الناس ـ غالباً ـ وبسبب وجود حسن الظن
عندهم ي ّدعون القدرة على متييز العمل الصاحل
من الطاحل ،إال أن هذا الظن عند بعض الناس
يكون جه ًال مركباً ال أكثر ،ومما يؤكد ذلك هو
تأخر املسلمني يف القرن األخري ،حبيث أصبح حال
بعض املسلمني أسوأ دنيوياً حتى من أولئك الذين
يعبدون البقر واألصنام.
• على املرجع الديين إسعاد الناس يف احلياة
الدنيا واآلخرة ،وأن يتحلى باخلشوع واخلشية من
اهلل .Qوبغري اخلوف من اهلل Qال ميكنه أن يكون
سبباً إلسعاد الناس ,ألن إسعاد الناس حباجة إىل
اإلخالص ،وتغليب املصلحة العامة على املصلحة
اخلاصة.
• للناس حاجات ،وهم يلوذون بعلمائهم
ومراجعهم يف تلبية تلك احلاجات ،ألنهم يلتجؤون
إىل من حيبون ومن يستطيعون أن يتحدثوا معهم
حبرية ،وقد أكدت الشريعة اإلسالمية أشد التأكيد
على تلبية حاجات الناس.
• البد للمرجع أن يصغي بنفسه إىل مجيع
يوجه إليه من نقد ،سواء أكان هذا النقد
ما ّ
يستهدفه أم يستهدف مؤسسته من الوكالء
واخلطباء واملؤلّفني ومن يدور يف فلكه،
فاإلصغاء املستمر إىل النقد ،وحماولة تفادي
بعض األخطاء اليت ميكن تفاديها ،يوجب
إصالح املرجع وإصالح مؤسسته.

يف ذكراه
�أوكل الإمام ال�شريازي عملية التغيري
االجتماعي لكل من الرجل واملر�أة على
ال�سواء ،منتقد ًا �أولئك الذين يقللون من
�ش�أن املر�أة وي�شككون يف قدرتها على
�أداء دورها يف ممار�سة عملية التغيري،
يقول" :وقع يف البالد الإ�سالمية
تناق�ض هائل ،فرتى الكثري من النا�س على
�صنفني� ،صنف حت ّفظ على الن�ساء �إىل حد
اخلنق وال�شلل ،و�صنف �أخرج الن�ساء �إىل ما
ال يالئمهن دين ًا ودني ًا".
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الق�سم الرابع
فلسفة التاريخ
لإلمام اجملدد
السيد حممد احلسيين الشريازي

يف ذكراه
يرى الإمام ال�شريازي� أن امل�شكلة
لي�ست فقط يف احلكام واملتز ّلفني من
حولهم ،بل الطامة الكربى يف الرحم الذي
تولد فيه ه�ؤالء احلكام ،وهي الأمة ،فوجود
القابلية على تقبل اال�ستبداد فيها ،مي ّكن
احلكام الطغاة من ال�سيطرة عليها ،ولذا
فمهمة الواعني رفع هذا املر�ض عن الأمة
حتى ال تقبل امل�ستبد.

10

يقوم البناء اللغوي لفلسفة التاريخ على
مفردتني :املفردة األوىل هي "الفلسفة",
ولدى مقاربة اجلذر اللغوي هلذه املفردة
جند أنها م��أخ��وذة من اليونانية القدمية:
( ،)philosophyوحب��س��ب األجب��دي��ة
اليونانية ,)φιλοσοφία( :فهي تتشكل
من مقطعني ,وهما “ ”filoاليت تعين احملب
أو اهل��اوي ,ويف اليونانية املعاصرة تعين
الصديق ,و” ”sofiaوال�تي تعين احلكمة
والدراية ,أو wisdomيف اإلجنليزية ,وبذلك
يكون املعنى احل��ريف للمفردة ,هو "حب
احلكمة" .هذا بغض النظر عن املعنى اجملرد
للكلمة ,إذ ميكن أن تعين التأمل التجريدي
للظواهر البشرية وحماولة تفسريها ,أي النظر
وجتريد الظواهر من مالبساتها ,وحتويلها
إىل مفاهيم ,حبيث ميكن استخدامها يف
سياقات أخ��رى .وأما املفردة الثانية وهي
كلمة ال��ت��اري��خ ( ,)historyفأصلها يف
اليونانية القدمية ( ,)ιστορίαوقد اشتقت
هذه الكلمة عن الكلمة اليونانية Istori":
 ,"ιστορίوال�ت�ي ت��ع�ني ال��ق��ص��ص ,ويف
اإلجنليزية " ."storiesوقد استعمل القرآن
الكريم كلمة ﱫﯕﱪمبعنى التاريخ
أيضاً وذل��ك قوله Qيف س��ورة يوسف:
ﱫﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ.
وكذلك ﱫ ﯭ ﯮﱪ ,واليت يفهم منها,
دراسة تاريخ األنبياء والوقائع واحلوادث
املرتبطة به ,واستخالص الدروس واحلكمة
منه .إن علم التاريخ أو البحث التارخيي ,هو
من أقدم العلوم اليت تقوم على منهج النقل,
وعلى املنهج "األركيولوجي" اآلثاري ,وهو
حسي "إمبرييقي" ,واستقرائي جترييب
منهج ّ
معاً ,حيث يقوم امل��ؤرخ وف��ق ه��ذا املنهج
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جبمع األحداث والوقائع التارخيية وحتقيقها
وتدوينها وتفسريها ,م��ن خ�لال الزمان
إن هذا العلم علماً
واملكان والرجال .يبدو ّ
سكونياً كاجلغرافية الوصفية ,لكنه عندما
ينتقل الستكشاف القوانني واالستفادة
منها ,يتحول إىل علم حركي "ديناميكي",
كتحويل اجلغرافية إىل السياسة اجلغرافية,
أو "اجليوبوليتيك" .ومن خالل ربط هاتني
املفردتني (الفلسفة) و(التاريخ) حرفياً ينتج
مفهوم "فلسفة التاريخ".
"فلسفة ال��ت��اري��خ" ه��و علم حي���اول أن
يكتشف القوانني املوجهة حلركة اجملتمعات
وال��دول واحل��ض��ارات ,وأسباب صعودها
وهبوطها ,وليست وظيفة هذا العلم قاصرة
على توصيف هذه القوانني ,بل هو كأي
علم آخ��ر ,يسعى الكتشاف القوانني ,من
أجل استخدامها ملعاجلة الظواهر القائمة
واملستقبلية .ومي��ك��ن ال��ق��ول إن فلسفة
التاريخ ,يف أبسط تعريف له :هو النظر إىل
الوقائع التارخيية ,بنظرة فلسفية ,وحماولة
معرفة العوامل األساسية ,ال�تي تتحكم
يف سري الوقائع التارخيية ,والعمل على
استنباط القوانني العامة الثابتة ,اليت تتطور
مبوجبها األمم والدول واحلضارات ,على
مر األزمنة والقرون واألجيال .وقد يكون
علم (فلسفة التاريخ) جمهو ً
ال لدى كثري
من املهتمني يف البحث والتحقيق ,لكنه
علم أس��اس ,وأداة منهجية فكرية لصنّاع
النهضة ومتخذي القرار ,حيث يضع هلم
أرض��ي��ة صلبة ,ليس فيما يتعلق يف فهم
املاضي ,بل فيما يتعلق يف استقراء احلاضر
واملستقبل ,وإن هذه األداة العلمية البحثية
تضع بني يدي الفاعل السياسي أو اجملتمعي,

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

مناظري متعددة ,لفهم احلراك النهضوي يف
اجملتمعات .وبسبب هذه احلاجة العلمية,
كان اهتمام السيد املؤلف بالتعريف
بهذه املعارف ,وتيسري مباحثها للناشطني
يف اهليئات الدينية املختلفة ,ولعموم اجملتمع
الثقايف ,سواء يف تصنيفه هذا الكتاب أو يف
مفردات موسوعاته البحثية ,وتراثه العلمي,
ويستند السيد يف حبثه إىل املطالب
الشرعية ,النقلية القرآنية ,وكذلك املطالب
العقلية .ويدعو إىل استنهاض الكتابات
وال��دراس��ات والبحوث لتقتفي األث��ر يف
عرض امل��ادة وتفصيل مدركاتها للشرحية
املستهدفة من ال��دراس��ة ,ولعموم اجملتمع
العلمي ,واملساحة األوسع من املتلقني.
بينّ القرآن الكريم يف قصصه عن األمم
السابقة ,احلاجة إىل االعتبار من الدروس
والعرب ,وإعمال العقول والفكر ,مبا آلت
إليه تقلبات األم��ور .سواء يف الصعود أو
االحن��دار ,يف التطور أو التداعي ,يف الرقي
إن النص القرآني الشريف يبني
أو التدهورّ .
يف ثنايا تلك القصص أو تعقيباً عليها ,سنن
اهلل Qيف خلقه ,ونواميسه املتحكمة يف هذه
احلياة ,واملوجهة هلا ,ليتبني اإلنسان بالعقل
والتجربة أو باحلكمة واالعتبار أسباب
السقوط ,ودواع��ي النمو واإلق�لاع .وإىل
ذلك يذهب املفكرون اإلسالميون إىل أن
القرآن الكريم مبعطياته التارخيية ,يدفع من
خ�لال املنهج القرآني ,املستمد من اآلية
الشريفة :ﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪ.
يتحرك اإلنسان ص��وب األه��داف
إىل أن ّ
اليت رمسها اإلسالم ,ويبعده يف الوقت ذاته,
ف��رداً أو مجاعة ,عن املزالق واملنعرجات

ال�تي أودت مبصائر األم��م
واجل�����م�����اع�����ات
وال��ش��ع��وب .وإن
ال��ت��اري��خ البشري
س��ل��س��ل��ة وق���ائ���ع
آخذ بعضها بعنان
بعض ,ال تنفك يف
امل��آل ,وإن تباينت
يف األش�����ك�����ال,
وال����ع����اج����ز ع��ن
جتاوزها متجاهل,
فيكون قد ب��دأ من
ال���ص���ف���ر ,ب���ل من
سالب الفعل ,دون
أن يشرع من حيث
ان��ت��ه��ى اآلخ����رون,
فإن جتارب البشرية
ملك مشاع ,أفلح
م��ن اس��ت��ف��اد منها
على الوجه املطلوب ,وفشل من حاول
التأسيس واالنطالق بعيداً عنها.
إن ال��ت��أم��ل يف ال��ت��اري��خ مطلب عقلي
وش��رع��ي ,وإن فلسفة ال��ت��اري��خ تشكل
قاعدة معرفية ,وسبي ً
ال الكتشاف القوانني
العامة اليت تقود حركة التاريخ ,من خالل
النظر الكلّي للظاهرة التارخيية ,يف الدول
واحل��ض��ارات ص��ع��وداً وهبوطاً .وبالتالي
تقودنا فلسفة التاريخ إىل فهم املاضي
واستشراف املستقبل ,فهي بذلك تؤسس
ملناهج فاعلة يف تعزيز التفكري التأملي عند
قادة الفكر ,وأداة مستنرية للنقاش واحلوار,
الذي ينتج التفكري املنهجي حلل املشاكل,
وعملية البعث واإلحياء النفسي لألمة.

يف ذكراه
مل يكتف الإمام املجدد ال�سيد حممد
احل�سيني ال�شريازي بالكتابة عن
احلرية ،بل كتب عن كل الذي يت�صل بها
ويو�صل �إليها معترب ًا احلرية منظومة حياة،
فكتب يف الدولة واالجتماع والتاريخ
والقانون وال�سيا�سة واالقت�صاد والإدارة
والر�أي العام والإعالم والعوملة وامل�ستقبل
وغريها .ولقد و�صل يف تنظريه احلر �إىل
�أن قال" :علينا �أن نرتك �أفراد املجتمع
�أحرار ًا يف كل �شيء �إال يف اجلرائم ،وبعدها
فلننظر كيف تتقدم احلياة وتتنف�س ال�شعوب
ال�صعداء" .وقال�" :إن العمل للحياة ال
يكون �إال باحلرية ،ف�إذا مل تكن حرية مل
يكن عمل للحياة".

يتبع.....
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استحقاقات البقيع ..يف عامل قد تغري
(تسعون عاماً) مرت على (فاجعة البقيع)
ومازالت األضرحة النبوية مهدمة حييطها
غرباء أجالف ،بل كثري من القبور من
بعد تلك الفاجعة ناهلا اهلدم والتخريب.
(تسعون عاماً) انضوت على (مصيبة البقيع)
وهي على حاهلا ،بل أضيفت إليها فاجعة
سامراء وأتبعتها أخرى( .تسعون عاماً)
مضت على (مأساة البقيع) ومؤخراً شهدنا
ثالث حماوالت هلدم قرب السيدة احلوراء
زينب( .تسعون عاماً) قضت على
(جرمية البقيع) والشيعة يكتفون باستذكار
املأساة ولعن الذين قاموا بها( .تسعون
عاماً) انصرمت على (جرح البقيع) وما
زال التكفرييون اهلدامون يواصلون ذبح
الشيعة وختريب بالدهم.
الثامن من شوال صفحة سوداء أكملت
صفحة ومهدت ألخرى ،وقد خطت
حروفها الدامية شرذمة تكفريية دفعتها
نزعة متوحشة من وسط الصحراء لتهدم
أضرحة أئمة من أهل البيت ،حيث
هجمت عصابات وهابية يف العام 1922م
لتعيث هدماً وخراباً يف (البقيع) الذي يضم
أضرحة أوالد الرسول األعظم :اجملتبى
احلسن ،والسجاد علي ،والباقر حممد،
والصادق جعفر ،لتعود مرة أخرى يف
العام 1926م وتقطع رؤوس عدد غفري من
الشيعة بسيوف غادرة يف مناطق األحساء،
وقد سبقت ذلك أعمال إجرامية عديدة،
منها ما جرى يف سنة 1802م ،حيث
اجتاحت عصابة تكفريية مدينة كربالء
املقدسة ،وانتهكت حرمة ضريح سيد
الشهداء بعد أن سلبت وقتلت مئات
تعرض مرقد اإلمامني
األبرياء ،وصو ًال إىل ّ
العسكريني يف شهر يونيو2007/
ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
على العنوان التايلwww.ajowbeh.com :

هلجوم هدمت بسببه منائره,
بعد حوالي  16شهراً من
تفجري قبته الذهبية يف 22
شباط ،2006 /وتفجريات
وعمليات انتحارية ضد زوار
أضرحة أهل البيت يف
العراق وسوريا وأفغانستان
وباكستان وغريها.

�إ ْن كان لرتاب حافر فر�س جربئيل ذلك الأثر
اخلارق الذي �سبب اخلوار يف العجل اجل�سد،
و�إذا كان لريح ثوب يو�سف وقمي�صه الذي
ارتد �أبوه ب�صري ًا ب�سببه تلك الآثار ،فكيف
ال تكون للأماكن املقد�سة يف البقيع الآثار
العظيمة.
الإمام ال�شريازي

ال خيفى أن التاريخ قد شهد يف أكثر من
واقعة وحدث أن "أعداء اإلسالم" مل يألوا
جهداً يف طمس فضائل أهل البيت ,وحمو
كل ما ميت هلم بصلة ,ولكن وبعد أن عجزوا
عن ذلك ,عمدوا إىل هدم آثار أضرحة
األئمة الطاهرين أو تفجريها أو حرقها،
تلك اآلثار اليت يؤمها املاليني ,فهدموا قرب
اإلمام أبي عبد اهلل احلسني وقبور أئمة
البقيع مرات عدة ،وأحرقوا حرم اإلمامني
الكاظمني ودار اإلمام الصادق
وضريح اإلمامني العسكريني ،وقصفوا
قبة أبي الفضل العباس ،وقتلوا زوارهم
ومثلوا بهم ،يف وقائع يندى هلا جبني
ور ُه",
اإلنسانية ،ولكن "ي ْأبى اللهُّ إِال أَن يُتِ َّم نُ َ
فرغم كل تلك اجلهود الشريرة ال تزداد آثار
أهل البيت وتراثهم إال علـواً وانتشـاراً,
وإ ّن اهلل Qمبنّه وفضله سيكشف هذه الغمة
عن أمة نبيه األكرم ,ولو بعد حني،
يعمر أضرحة التوحيد واخلري
ويقيّض من ّ
املهدمة يف عدد من بقاع عاملنا اإلسالمي.
يف إطار البحث العلمي ملسألة جواز
بناء تلك األضرحة ,قدم مجع من علماء
الشيعة والسنة األدلة القاطعة على شرعية
إعمار تلك األضرحة واستحباب زيارتها
وحرمة االعتداء على تلك املشاهد اليت
يقدسها املاليني يف العامل ،إال إن التيار

التكفريي،ومنذ مئات السنني ،يشن حرباً
ال هوادة فيها على عقيدة أهل البيت
وأتباعها ،ومل تزد نداءات التهدئة ودعوات
التعقل التكفرييني إال ظلماً ورعونة! فقد
سدت تلك العصابة نوافذ البحث واحلوار,
فهي ال تؤمن إال مبا تراه ،وهي ترى أنها
متلك احلقيقة املطلقة فهي ظل اهلل يف
األرض .ويف هذا الواقع املأزوم جيب علينا
البحث عن حل حيفظ األمة ،وخاصة يف
أيامنا هذه ،من مزالق فتنة سوداء ،وأخطار
حروب طائفية تراق فيها دماء أبرياء ,حل
يسد الفراغ احلادث يف وعي عموم األمة
والذي عربه تتسرب األفكار املتطرفة
واإلجرامية ,ويكون ذلك من خالل نشر
مبادئ السالم والرب واحملبة اليت أمر بها
اإلسالم ،يقول املرجع الشريازي:
"اإلسالم دين السلم والسالم ،ويعمل
على نشر األمن واألمان يف العامل ،ويسعى
إىل إطفاء نائرة احلرب ،وإمخاد هليبها،
وانتزاع فتيلها من بني الناس باجتثاث
العوامل الداعية للحرب ،وزرع العوامل
املشجعة على احملبة والوئام ،وعلى الصلح
والصفاء ،وعلى جتنب احلرب ،وتفضيل
اهلدنة وإن كان العدو يدعو إليها خمادعة.
حيرم العنف واإلرهاب،
وإن اإلسالم ّ
والغدر واالغتيال ،وحيارب كل ما يؤدي
إىل الذعر واخلوف ،والرعب واالضطراب
يف الناس اآلمنني".
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