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

من أولويات االعتقاد مببدأ االقتناع به كمنهج 
وإال  الفاضل،  واجملتمع  الصاحل  اإلنسان  لبناء 
هو  التشيع  وألن  نفاقًا.  أو  عبثًا  به  اإلميان  سيكون 
أئمة معصومني هم االمتداد اإلهلي الوحيد  إسالم 
واجب   البيت أهل  اتباع  فإن  اخلامتة،  للنبوة 
 .النيب اتباع  كوجوب  األمة،  مجيع  على 
لن  به  متسكتم  إن  ما  فيكم  تركت  "إني   :قال
السماء  من  ممدود  حبل  اهلل  كتاب  بعدي،  تضلوا 
إىل األرض، وعرتتي أهل بييت، ولن يفرتقا حتى 
بني  عليه  متفق  احلديث  وهذا  احلوض".  علّي  يردا 
واضحة على عصمة  داللة  وفيه  املسلمني،  مجيع 
أهل البيت ولزوم األخذ بأقواهلم على حد لزوم 

األخذ بالقرآن الكريم.
يقول الشهيد الشريازي: "اإلسالم والتشيع 
وبشر  اهلل  أنزهلا  واحدة  حلقيقة  مرتادفان  امسان 
هو  التشيع  أن  على  األدلة  وإن   ."الرسول بها 
املسلمني،  مجيع  مصادر  يف  ذكرها  تواتر  اإلسالم 
فقه  خطورة  افتضاح  العامل  أدرك  أن  وبعد  لذلك 
شرعيًا  واجبًا  يعد  مل  التشيع  نشر  فإن  اإلرهاب، 
وموقفًا أخالقيًا إزاء حمبة أهل البيت فقط، وإمنا 
عتاة  من  املتطاير  الشر  لدفع  إنسانية  مهمة  أضحى 
دينهم تكفري الناس وذحبهم، وسنتهم العدوان على 
اآلمنني، ومهنتهم العبث بالدين واإلنسان واحلياة، 
وبالتالي ليس هناك أي مربر للتقاعس أو الرتدد يف 
 قال العمل.  خري  هو  بل  التشيع،  اىل  الدعوة 
ألمري املؤمنني "يا علي لئن يهدي اهلل بك رجاًل 

خري لك مما تطلع عليه الشمس". "وقل اعملوا".

ال�شالم على وليد الكعبة امل�شرفة
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هو.. خري العمل

للناس يف عصر  احلريات   أبي طالب بن  اإلمام علي  املؤمنني  أمري  منح 
كان العامل كله يعيش يف ظل االستبداد والفردية يف احلكم علمًا بأنه كان 
رئيس أكرب حكومة ال نظري هلا اليوم سواء من حيث القوة أو العدد، ألن اإلمام 
الذين خرجوا ضد  وإن  اليوم.  عامل  دول  من  دولة  زهاء مخسني  كان حيكم 
اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب هم املنافقون احلقيقيون، ولكن سياسة 
اإلمام اليت هي سياسة النيب األكرم واإلسالم ومنهجهما يف احلكم هو 
أن ال يستخدم سيف التخويف، وال يقال عن املعارضني للحكم أنهم منافقون، 
وإن كانوا هم منافقني حقًا! فمن أجل إدارة احلكومة، ومراعاة املصلحة األهم، 

ومراعاة حال األمة واملعارضني نهى اإلمام أن يقال عنهم إنهم منافقون.
بطمريه ومن طعمه  دنياه  فيه من  اكتفى  الذي  بنهجه   املؤمنني أمري  أراد 
إسالمي،  كحاكم  شبهة  أي  عنه  يبعد  أن  األول:  هدفني:  حتقيق  بقرصيه.. 
ويسلب منتقديه هؤالء الذين أنكروا عليه حتى مناقبه أي حجة تدينه. الثاني: 
وفقرهم يف ظل  الناس  آالم  جتاه  اخلطرية  املسلمني مبسؤولياتهم  احلكام  تذكري 
حكوماتهم، وضرورة إقامة العدل والتعاطف مع آالمهم وعذاباتهم، والسعي 
جبد من أجل تأمني الرفاهية والعيش الكريم هلم. فإن جمرد احتمال وجود جياع 
يف أبعد نقاط احلكومة اإلسالمية يعترب يف ميزان اإلمام مسؤولية ذات تبعات، 
لذا فهو يؤكد للحكام ضرورة أن جيعلوا مستوى عيشهم بنفس مستوى عيش 
أولئك، وأن يشاركوهم شظف العيش. فعلى احلكام، والقضاة، والرؤساء أن 
يطبقوا سرية أمري املؤمنني يف حياتهم الشخصية أواًل، لكي يأمن اجملتمع من 
الظلم واحليف، ثم يطبقوا سريته يف السياسة واالقتصاد واالجتماع والرتبية 
واإلنسان  العدل  دولة  إقامة  اىل  النجاح  طريق  العلوية  السرية  فإن  إليها.  وما 

واخلري والسالم واحملبة والفضيلة والرفاه.

من املنهج العلوي
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علي  املؤمنني  أمري  عصر  يف  الناس  َنِعَم 
فكان  الواسعة،  باحلرية   طالب أبي  بن 
واجملوس  والنصارى  واليهود  املسلمون 
وكرامة  وعزة  حبرية  يعيشون  واملشركون 
يف  لك  أخ  إما  "الناس   :يقول ورفاه. 
الدين، أو نظري لك يف اخللق". وهذه الكلمة 
احلريات  احرتام  وجوب  تؤكد  اخلالدة 
نهج  البشر، ومما ورد يف  لكل  والكرامات 
البالغة عنه يف احلث والتحريض على 
وقد  عبد غريك  تكن  "ال   :قوله احلرية 
 جعلك اهلل حراً". وبذلك فقد كان علي
أول من أسس حكومة إسالمية عادلة  هو 

 .حرة بعد رسول اهلل

بيعة  على  أمجعت  قد  األمة  أن  ورغم 
من  يعارضه  من  برز   املؤمنني أمري 
يف  العلوي  املنهج  وكان  جهات،  أو  أفراد 
واملعتدين  واملعارضني  الرعية  مع  التعامل 
أبدًا،  التاريخ  يف  اإلنسان  جيده  ال  مما 
أمري  "إن   :الشريازي املرجع  يقول 
املؤمنني ليس ألسلوبه السياسي ونهجه 
فالبد  نظري،  والسلطة شبيه وال  احلكم  يف 
املناوئة  احلكومات  سياسات  مالحظة  من 
ملعرفة  املبتغاة  للفائدة  تتميمًا  وذلك  له، 
الذي  السياسي  اإلمام  مشروع  عظمة 
ما  أن جذور  العامل  ليعلم  التاريخ،  خلده 
عانى منه املسلمون يف القرون اليت مضت 
وما نعانيه اليوم من أصناف الفساد يف الرب 
املنهج  ومشاكله  أزماته  حبل  كفيل  والبحر 

." اإلهلي ألهل البيت

احلرية للجميع
مقام املؤمن

بن  اسحاق  عن  رواية  يف  س: 
قال:   اهلل عبد  أبي  عن  عمار 
قالت  يتحدثان  قعدا  إذا  املؤمنني  إن 
بنا  اعتزلوا  لبعض:  بعضهما  احلفظة 
فلعل هلما سر وقد سرت اهلل عليهما، 
يقول:  وجل  عز  اهلل  أليس  فقلت: 
رقيب  لديه  إال  قول  من  يلفظ  )ما 
إن  إسحاق  يا   :فقال عتيد(، 
كانت احلفظة ال تسمع فإن عامل السر 
هو  ما  هنا:  والسؤال  ويرى.  يسمع 
السر،  عامل  من   اإلمام مقصود 

وما هو هذا العامل؟    
يدل  الشريف  احلديث  هذا  ج: 
تعاىل  اهلل  عند  املؤمن  مقام  على 
يأمر  تعاىل  أنه  حيث  عليه،  وكرامته 
هلما،  إكرامًا  عنهما  بالتنحي  احلفظة 
حيذر   )(الصادق اإلمام  إن  ثم 
يف  الفرصة  هذه  استغالل  من  املؤمن 
احلرام والعياذ باهلل، فيقول له: إن اهلل 
هو عامل األسرار ويعرف ما تتحدثون 
به فال تتجرءا على اهلل باملعصية حني 

أكرمكما بإبعاد احلفظة عنكما.

املغاسل العامة

س: ما هو حكم الثياب اليت تغسل 
يستخدمها  اليت  العامة  املغاسل  يف 
األجنبية  البالد  يف  املسلمون وغريهم 

من حيث الطهارة والنجاسة ؟
فرض  يف   - املالبس  تطهر  ج: 

املسلم  غري  ميسها  مل  ما   - السؤال 
برطوبة مسرية.

جلود احليوانات

س: هل جيوز االستفادة من جلود 
احليوانات حمرمة اللحم؟

أو  كلبًا  احليوان  يكن  مل  إذا  ج: 
بالطريقة  مذبوحًا  وكان  خنزيرًا، 
ال  لكن  طاهرًا،  جلده  كان  الشرعية 

يصلى فيه.

جاكيت من اجللد

عن  عبارة  هدية  وصلتين  س: 
جلد  أنه  يقولون  جلد،  جاكيت 

طبيعي من تركيا ما حكمه؟
ج: اجلاكيت حمكوم بالطهارة، يف 

فرض السؤال.

الكرميات والوضوء

   س: هل الكرميات املوجودة حاليًا 
العازلة  املواد  من  تعترب  األسواق  يف 
أم  عازلة  أنها  أعرف  وكيف  للماء؟ 

ال؟
ج: ليست عازلة، إال إذا شّكلت 
إىل  املاء  وصول  عن  مانعة  طبقة 

البشرة.

التكبري أثناء الصالة

س: ما حكم من كرب أثناء الصالة 
عدة مرات للتنبيه وهو يف وسط احلمد 
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يف  �آ�شوب  �شهر  �بن  �أخرج 
عن  �لر�غب  عن  )�ملناقب( 
قاال: )ملا  �أنهما  عبا�س  و�بن  عمار 
"قومو�  لنا:  قال  �ملنرب   شعد�
هل  ونادو�:  �ل�شفوف  فتخللو� 
كل  من  �لنا�س  فت�شارخ  كاره؟  من 
و�شلمنا  ر�شينا  قد  �للهم  جانب: 

و�أطعنا ر�شولك و�بن عمه"(.
�خلليفة  هو   ملوؤمنني� �أمري  �إن 
باحلق من عند �هللQ، ومع ذلك 
ميتنع عن �لبيعة يف �أول �الأمر لكي 
ال يقال بيعة �إكر�ه و�إجبار. ثم يبايعه 
يجرب  �أن  دون  باختيارهم،  �لنا�س 
كله:  ذلك  ومع  �لبيعة،  على  �أحد 
هناك  لعل  �ل�شفوف  بتخلل  ياأمر 
 من كاره فيمنحه �أمري �ملوؤمنني
�لكالم،  وحرية  �لبيعة،  حرية 
�لبحث..  وحرية  �لنقا�س،  وحرية 
�الإ�شالم  يف  هذه  ر�ئعة  حرية  �أية 
متام  بعد  �الأعلى  �لرئي�س  ميار�شها 
�لبيعة؟ �إنها من خ�شائ�س �الإ�شالم 

�لعظيم.

أو يف غري حمل التكبري؟
الذكر  التكبري  بذلك  إن قصد  ج: 

املطلق صّحت صالته.

الصلوات يف التشهد

س: من مل تتذكر أنها كانت تقول 
)لعدم  ال  أم  التشهد  يف  الصلوات 
علمها بوجوبها(، ما حكم صلواتها 

املاضية؟
تقول  كانت  أنها  احتمال  مع  ج: 

الصلوات يف التشهد فال إشكال.

الشك بني املغرب والعشاء

هل  الصالة  أثناء  يف  شك  إذا  س: 
هي املغرب أم العشاء، فنواها املغرب 
فهل  العشاء،  صلَّى  وبعدها  وأمتَّها، 

صالته صحيحة؟
ج: نعم _ يف فرض السؤال _.

صالة اجلماعة

على  املأموم  وقوف  يستحب  س: 
إذا  اجلماعة  صالة  يف  اإلمام  ميني 
كانا وحدهما، والسؤال هنا: ما هو 
يقف  وأين  بينهما؟  الفاصلة  مقدار 

املأموم خلفه أم إىل جنبه؟
قليل  بتأخر  جنبه  إىل  يقف  ج: 

وفصل ضئيل.

قضاء الصوم

مخس  حاليًا  عمرها  امرأة  س: 

ومثانون سنة، مل تصم طول عمرها، 
أو  حاماًل  السنوات  بعض  يف  وكانت 
مرضعًا، وتراكمت السنوات، وحاليًا 
هي هرمة ومريضة، تسأل عن طريق 

إلبراء ذمتها أمام اهلل تعاىل؟
حتى  بذلك  الوصية  جيب  ج:  
وفاتها،  بعد  الصوم  عنها  يقضى 
وعليها التكفري لأليام اليت مل تصمها 
عمداً وبال عذر شرعي )عن كل يوم 
إطعام ستني مسكينًا: لكل مسكني مّد 
األيام  عن  الفدية  ودفع  الطعام(  من 
مرضعًا  أو  حاماًل  فيها  كانت  اليت 
الطعام،  من  مّدين  يوم:  كل  )عن 
القضاء(،  لتأخري  ومّد  لإلفطار  )مّد 
يساوي  الطعام  من  مّد  بأن كل  علمًا 
)750( غرامًا من احلنطة أو الشعري أو 

ما شابه ذلك يعطى للفقري.

اخلمس واألموال العامة

األموال  حكم  هو  ما  س: 
احلول  عليها  حيل  اليت  والنذورات 
يف  أو  احلسينية  يف  اهليئة  صندوق  يف 

صندوق احلسينية واملسجد؟  
ج: ال مخس يف األموال العامة.

األمر باملعروف

س: أحيانًا أشاهد بعض النساء يف 
بعض املقامات تصلي وتركع وتسجد 
بشكل غريب، هل جيب علّي تنبيهها 

خلطئها؟
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 ملوؤمنني� �أمري  على  )دخل 
عمرو بن �لعا�س ليلة وهو يف بيت 
�ملال، فاأطفاأ �ل�شر�ج، وجل�س 
ي�شتحل  فلم  �لقمر،  �شوء  يف 
غري  من  �ل�شوء  يف  يجل�س  �أن 

��شتحقاق(. 
ترى كم كان ي�شرف من �لزيت هذه 
فيها  يكلم   كان �لتي  �للحظات 
ي�شري  �شيء  �إنه  �لعا�س؟  بن  عمرو 
 جدً�، لكن علي بن �أبي طالب
�إىل  دقيقًا  كان  فاإذ�  وقدوة،  �أ�شوة 
هذ� �حلد يف �أمو�ل �مل�شلمني، ماذ� 
�شيقول بع�س روؤ�شاء بالد �الإ�شالم 
�أمو�ل  من  �ملليار�ت  يبذر  �لذي 

�مل�شلمني �عتباطًا و�شرفًا.

باملعروف  أمرها  جيب  نعم  ج: 
وذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة.

الزواج واملرض

مبتلى  الشخص  كان  إذا  س1: 
ويريد  املزمنة،  األمراض  ببعض 
املرأة  إخبار  عليه  فهل جيب  الزواج، 

بذلك أم حيق له عدم اإلخبار؟
ج1: لو كان املرض مسريًا وجب 
اإلفصاح، ولو أخفى وجب اإلخبار 

بعد الزواج أيضًا.
س2: رجل عقد على امرأة، وتبني 
له فيما بعد أن بها مرض )الصرع(، 
وهو عبارة عن نوبات تأتيها بني فرتة 
الطبيعية.  احلالة  عن  خترجها  وأخرى 
ففي هذه احلالة هل له خيار الفسخ أم 

ال؟
 ج2: ال جيوز للزوج فسخ العقد 

– يف فرض السؤال- وله الطالق.

خامت الزواج

خامت  املرأة  لبس  حكم  ما  س: 
الزواج )الدبلة( وظهور ذلك لألجنيب 

من دون قصد التزين به؟
ج: إن عّد عرفًا زينة وجب سرته.

احلياة الزوجية

كانت  لو  املرأة  تفعل  ماذا  س: 
ألنه  هلا  زوجها  معاملة  من  متضايقة 
أمام  وحيرجها  مشاعرها  يراعي  ال 

اآلخرين، وال حيرتمها مع العلم بأنها 
حترتمه، ما احلل؟ كيف تتعامل معه؟

القرآن  يف  جاء  ما  هو  احلل  ج: 
»ادفع  سبحانه:  يقول  حيث  احلكيم 
بينك  الذي  فإذا  أحسن  هي  باليت 
محيم«  ولي  كأنه  عداوة  وبينه 
جهاد  أن  إىل  مضافًا  فصلت:34، 
كان  وإن  التبّعل،  حسن  هو  املرأة 

بعلها ال حيسن معاملتها.

الغناء ليلة العرس

تقرأ بشكل غناء  اليت  املدائح  س: 
يف ليلة العرس هل هي جائزة؟

الزفاف  ليلة  يف  جائز  ذلك  ج: 
إذا كان خاليًا عن سائر احملرمات من 

موسيقى وغريها.

الرقص ليلة العرس

ليلة  الرقص  للمرأة  جيوز  هل  س: 
العرس أمام النساء؟

ج: ال جيوز.

تنفيذ العقد

العامل  مع  يتفق  التاجر  س: 
ويقول له سأعطيك كل شهر مبلغ 
هل  التاجر  هذا  خسر  فإذا  كذا، 
والدفع  للعامل  الوفاء  عليه  جيب 

له؟
ج: نعم.
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يف   لكليني� �ل�شيخ  �أخرج   
ب�شنده  )�لكايف(  �ل�شريف  �لكتاب 
من  وكان  ثقيف،  من  رجل  عن 
قال:   ،ملوؤمنني� �أمري  عمال 
)��شتعملني علي بن �أبي طالب على 
�لكوفة،  �شو�د  من  و�شو�د  بانقيا 
"�نظر  ح�شور:  و�لنا�س  يل  فقال 
منه  ترتك  وال  فيه  فجد  خر�جك 
�إىل  تتوجه  �أن  �أردت  فاإذ�  درهمًا، 
عملك فمر بي". قال: فاأتيته فقال 
�أو  م�شلمًا  ت�شرب  �أن  "�إياك  يل: 
يهوديًا �أو ن�شر�نيًا يف درهم خر�ج، 

فاإمنا �أمرنا �أن ناأخذ منهم �لعفو". 

تبديل اجلنس

جراحية  لعملية  خضع  رجل  س: 
وبدل بها جنسه من رجل إىل امرأة، 
وكذا امرأة قامت مبا قام به الرجل، ما 
واإلرث  والسرت  الصالة  يف  حكمهما 

وغريها من األحكام؟
ج: إذا كان املوضوع قد تغري كاماًل 
فاحلكم تابع للموضوع احلالي، وأما 
بعض  تغري يف  بأن  كاماًل  يتغري  إذا مل 
بأنه  يتغري احلكم. علمًا  اجلزئيات فال 
ال جيوز تبديل اجلنس من ذكر إىل أنثى 

أو العكس.

احلف للمرأة

تظهر  اليت  للمرأة  جيوز  هل  س: 
حاجبها،  حتف  أن  وجهها  قرص 
وهل يعترب ذلك من الزينة، خصوصًا 

إذا كانت متواجدة يف بالد الغرب؟
يف  احلواجب  حف  ُعّد  إذا  ج: 
غري  عن  سرتها  وجب  زينة  العرف 

احملارم.

حف احلواجب للشباب

س: هناك ظاهرة نراها منتشرة بني 
البعض  يقوم  حيث  الشباب،  بعض 
أو يضع  تعديلهما،  أو  حبف حاجبيه 
على  النساء  تضعه  ما  وجهه  على 
وجهها من مساحيق الزينة، فما حكم 

ذلك؟
نفسه  يف  احلواجب  حف  ج: 

بالنساء،  التشبه  جائز، ولكن جيتنب 
وحيرم حلق اللحية.

كتابة الدعاء

س: بعض األشخاص جيعل كتابة 
الدعاء مهنة له، ويكتب الدعاء لكل 
الناس،  مشاكل  وحلل  احلوائج، 
الدعاء  حسب  املعينة  األجرة  ويأخذ 
شغاًل  هذا  يعترب  فهل  يكتبه،  الذي 
أم ال؟ وإذا كان ال يعترب شغاًل، فهل 

أخذ األجرة فيه ضمان؟
واألحراز  األدعية  كتابة  ج: 
الشريفة جائز،  الواردة يف األحاديث 

وجيوز أخذ األجرة املتواضعة عليه.

وجوب اإلنفاق

س: هل جتب نفقة األخ الفقري على 
أو  العمة  نفقة  وكذا  املتمكن؟  أخيه 
العم الفقريين واخلال واخلالة الفقريين 

على ابن أخيهما أو ابن اختهما؟
هو  األفضل  ولكن  جتب  ال  ج: 

اإلنفاق عليهم.

الدية

الشرعية  الدية  دفع  جيب  هل  س: 
كاملة على من يطلق العيارات النارية 

أم يدفع دية العمد؟ 
يكون  قد  السؤال  يف  املذكور  ج: 
وقد  عمد،  شبه  يكون  وقد  عمدًا، 

يكون خطًأ، ويف اجلميع دية.
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  مل يكن �أمري 
 ملوؤمنني علي بن �أبي طالب�
كحكام �لدنيا يجعلون �الأولوية 

يف �لرغبات الأقربائهم، فاإذ� 
ف�شل منها �شيء جعلوها يف 
�شائر �لنا�س، بل كان ال 

مييز �أقرباءه عن غريهم، وكان 
ي�شاوي بينهم وبني غريهم يف 
خمتلف �ملجاالت. وهذه هي 
�ل�شيا�شة �الإ�شالمية �لر�شيدة 

 لتي طبقها �أمري �ملوؤمنني�
على نف�شه وعلى �أقربائه قبل 
�أن يطبقها على �شائر �لنا�س، 
ويطالبهم بالعمل عليها. فمن 
�أر�د �شيا�شة �الإ�شالم فليتعلم 
من علي بن �أبي طالب تلميذ 

ر�شول �هلل وربيب �لقر�آن، 
وحجة �هلل على �خللق �أجمعني.

أعظم حرية!!

�إ�شاء�ت من حما�شرة
ل�شماحة �ملرجع �لديني �ل�شيد �شادق �حل�شيني �ل�شري�زي

دين  هو  وحده  اإلسالم    *
واملبادئ  املدارس  فحتى  احلرية، 
قرون  منذ  ظهرت  اليت  األخرى 
-وما زالت ترفع شعار احلرية - ال 
واقع للحرية فيها وراء االسم. أما 
مبدًأ  احلريات  دين  فهو  اإلسالم 
وقد  وعماًل،  وواقعًا  وشعارًا، 
يف  إكراه  "ال  مبدأ  اإلسالم  أكد 
شن  لقد  احلياة.  جماالت  خمتلف  يف  الدين" 
أهل مكة حربًا ظاملة على رسول اهلل قليلة 
النظري يف التاريخ، وبالرغم من أنه ُعرف 
بينهم بالصدق واألمانة حتى لّقبوه بالصادق 
قلياًل  إال  ـ  ذلك حاربوه  مع  لكنهم  األمني، 
واقتصاديًا  واجتماعيًا  عسكريًا  ـ  منهم 
ال  كانوا  أنهم  األمر  بهم  وبلغ  ونفسيًا، 
الشخص  فكان  حياهم،  إذا  حتيته  يردون 
منهم - وهو مشرك - خيشى إذا رد حتية النيب 
األكرم أن يراه الرائي من املشركني، فال 
وال  يزوجونه  وال  ذلك،  بعد  معه  يتبايعون 
وَمْن   اهلل رسول  وطردوا  منه.  يتزوجون 
معه إىل أطراف مكة وحاصروهم يف شعب 
أبي طالب، فكان ال حيق هلم دخول مكة، 
واستمرت  هدر،  فدمه  أحدهم  دخلها  وإذا 
هاجر  وبعدما  سنني.  ثالث  مدة  احلالة  هذه 
عليه  املكيون  ّشن  املدينة  إىل   الرسول
إليها،  الكفار  دفعوا  أو  احلروب  عشرات 
أهل  حيارب  سنة،  عشرين  احلالة  ودامت 
احلروب  أساليب  مبختلف   النيب مكة 

مكة   وجاء بالفتح،  له  اهلل  أذن  حتى 
وحتت  قبضته  يف  مكة  وأصبحت  فاحتًا، 
من  املشركون  فعله  ما  كل  رغم  سلطته. 
أهل مكة مع رسول اهلل إال أن التاريخ 
شخصًا  حتى  أجرب   أنه حيدثنا  مل 
أراد   أنه ولو  اإلسالم،  على  واحداً 
أن جيرب أهل مكة على اإلسالم ألسلموا 
لكنه مل  السيف،  وطأة  حتت  كلهم 
قضية  أما  أحدًا.  جيرب  ومل  ذلك  يفعل 
بتحريض  فكانت  سفيان،  أبي  إسالم 
النيب(  )عم  املطلب  عبد  بن  العباس  من 
وختويف منه، وليس من النيب نفسه، 
أبي سفيان  من  الذي طلب  هو  فالعباس 
يقتله  ولئال  دمه،  على  حفاظًا  ُيسلم  أن 
حجة  ليس  العباس  وكالم   ،النيب
نفسه،  عند  من  كان  بل  تشريعًا،  وال 
أجربه  ملا  يسلم  مل  سفيان  أبا  أن  ولو 
فكثريون  اإلسالم،  على   اهلل رسول 
أبي سفيان كانوا موجودين يف  أمثال  من 
أحداً   األكرم النيب  يقتل  ومل  مكة، 
أجربه  وال  إسالمه،  عدم  بسبب  منهم 
دينهم  على  تركهم  بل  اإلسالم،  على 
يسلبهم  لكيال  وخرايف،  باطل  أنه  مع 
يدعو   كان نعم  والدين.  الفكر  حرية 
هلم  ويوضح  وينصحهم،  قومه،  بين 
الغي،  طريق  عن  وميّيزه  الرشد،  طريق 

زب ڃ ڃ ڃ  االختيار هلم  يرتك  ثم 
وهذا  )الكهف/٢٩(.  چ چ چرب 
هو أسلوب اإلسالم، ال ضغط وال إكراه 
 فيه. وهكذا احلال يف سرية رسول اهلل
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 ال يريد علي بن �أبي طالب
�ملوظفني لكي ي�شبحو� با�شمه، 
و�إمنا يريدهم ي�شبحون با�شم �هلل
Q، يريدهم على طريق �هلل 

دقيقًا وكاماًل ود�ئمًا، لذلك: 
فكما مت ن�شبهم على يده، 

كذلك يرى نف�شه م�شوؤواًل عن 
ت�شرفاتهم. فكان ين�شحهم 

ثم يوجههم، ثم يعاتبهم على 
ت�شرفات غري الئقة، ثم �إن 

مل يفد ذلك كله كان يعمد �إىل 
عزلهم، وعقوبتهم �ن ��شتحقو� 
�لعقوبة. فاحل�شانة �لدبلوما�شية 
و�الإد�رية و�لوظيفة ال قيمة لها 

عند علي بن �أبي طالب �إذ� 
خرج �لدبلوما�شي عن �حلق، 

وجار �الإد�ري، وعمد �ملوظف 
�إىل ظلم، فاالأ�شل يف �ختيار 

�ملوظف و�إبقاء �ملوظف هو 
و�حد يف منطق �الإمام �أمري 

�ملوؤمنني: )�هلل - �الأمة(.

 رد فلقد  والنصارى،  اليهود  مع 
عشرات احلروب واالعتداءات اليت شّنها 
منهم  أحداً  جيرب  أن  دون  الكتاب  أهل 
على اإلسالم، ومل يسّجل التاريخ حالة 
واحدة أجرب فيها رسول اهلل ذميًا على 

اعتناق اإلسالم.

أن  وشيعة(  )سنة  املؤرخون  ذكر    *
اإلمام علي بن أبي طالب بعدما بويع، 
 ،اهلل رسول  مسجد  يف  املنرب  ارتقى 
أمر  ثم  بالناس،  مكتظًا  املسجد  وكان 
مجاعة من أصحابه أن يتخللوا الصفوف 
وينظروا هل هناك َمن ال يرضى خبالفته، 
املؤمنني  أمري  "يا  بأمجعهم:  الناس  فقال 
وحتى  إمامنا".  أنت  وطاعة،  لك  مسعًا 
اجمللس،  هذا  خيالفا يف  والزبري مل  طلحة 
بل نكثا بعد ذلك، فلم يعرتض أي أحد 
مسعتم  أو  رأيتم  فهل  اجمللس،  هذا  يف 
مثل هذا يف عصر الدميقراطيات احلديثة؟! 
فلو  األكثرية،  حكم  تعين  الدميقراطية 
ومخسني  واحد  على  ما  شخص  حصل 
ألن  خيوله  فهذا  األصوات،  من  املائة  يف 
يصبح رئيسًا للبالد )وهذا من أكرب أخطاء 
أما  الدميقراطية، وحبثه موكول إىل حمّله( 
اإلمام علي فقد بايعته األكثرية املطلقة 
من الناس، ومع ذلك يصعد املنرب ليبحث 
إن كان هناك معارض له، وما هو سبب 
يف  نظرياً  هلذا  جتدون  فهل  معارضته! 

التاريخ؟!

*  يقول لك اإلسالم: إن اهلل خلقك 
فال  والعقل،  الفكر  أعطاك  الذي  وهو 

تكن عبد غريك، ويقول لك: إن التزمت 
اإلسالم:  ويقول  ختسر!  وإال  تفلح  بها 
اعمل ما تشاء، فلك حرية العمل شريطة 
أن ال تضّر غريك، فإنه ال ضرر وال ضرار 
بشدة  يضرب  واإلسالم  اإلسالم،  يف 
الضرر  إحلاق  يريد  وَمن  الظامل  يد  على 
حر  فأنت  ذلك  ضمنت  فإذا  باآلخرين، 
ويف  تعمل،  عمل  أي  أمورك،  كل  يف 
العمل.  نوع  هو  وما  تعمل،  مكان  أي 
وسفرك  وجميئك  ذهابك  يف  حر  وأنت 
وال  جرب  وال  ضغط  فال  وصداقاتك، 
اإلسالم،  يف  للحرية  كبت  وال  إكراه 
ولكن مثة توجيهات وإرشادات تبني لك 
السلوك األحسن، تقول: هذا صحيح، 
وهذا  مفضل،  وهذا  مستحب،  وهذا 
ولنقرأ  اإلسالم،  عن  فلنقرأ  مكروه. 
ففي  بينهما.  نقارن  ثم  أيضًا،  غريه  عن 
جملّرد  ُيقتل  العامِل  كان  الوسطى  القرون 
علمية  كانت  وإن  قضية،  يف  رأيه  إبداء 
وتشريعاته!  بالدين  هلا  عالقة  ال  حمضة 
هكذا  األرض.  بكروية  القائل  فقتلوا 
كانت حالة أوروبا يف القرون الوسطى أي 
اإلسالم،  على  سنة  أربعمائة  مرور  بعد 
أمري  اإلمام  مع عهد  مقارنتها  يصح  فهل 
املؤمنني؟! كال بالطبع. ومن هنا قيل: 
كفر".  فقد  معاوية  على  عليًا  فّضل  "َمن 
 ألن معاوية ال فضل عنده ليكون علي
 حممد بآل  يقاس  ال  بل  منه،  أفضل 
من هذه األمة وال من غريها أحد، فلقد 

كانوا ميثلون القرآن الكريم. 
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قراءة يف بشارات العهدين
الصف  سورة  من  السادسة  اآلية  تبني 
يف القرآن الكريم أن عيسى قام ببشارة 
بين إسرائيل بأن نبيًا عظيمًا امسه )أمحد( 

سيظهر من بعده، قال اهللQ: زب ٱ ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ      
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ   ٹٹ 
رب  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ 
)الصف/٦(. وما يهمنا 
عن  الكشف  هنا 
 اهلل رسول  اسم 
)أمحد( يف وسط ركام 
طال  الذي  التحريف 
الذي  يوحنا  إجنيل 
املسيح  بشارة  أورد 
هذه والذي هو إجنيل 
رمسيًا  به  معرتف 
الكنيسة  قبل  من 

املسيحية. 

النيب املنتظر
 عيسى صرح 
مل  "إني  قائالً:  مراراً 
خراف  إىل  إال  ُأرسل 
الضالة"  بيت اسرائيل 
 :15 متى  )إجنيل، 
مل  أنه  كما   .)24
قواعد  لريسي  يأت 
شريعة  غري  جديدة  شريعة 
هلم:  فقال  قبله،  جاء  الذي   موسى
أو  الناموس  أني جئت ألنقض  تظنوا  "ال 
ألكمل"  بل  ألنقض  جئت  ما  األنبياء، 
اهلل  نيب  فمهمة  إذاً   .)5  :17 )متى 

من  إسرائيل  بين  ملنع  كانت   عيسى
االحنراف العقائدي ومن ثم تهيئتهم روحيًا 
اليت  اخلامتة  الرسالة  الستقبال  وعقائديًا 
 شرع ولذا  مجعاء.  للبشرية  ستكون 
 حييى النيب  خالته  ابن  قبله  شرع  كما 
جميء  قرب  عن  إسرائيل  بين  بإبالغ 
ملكوت اهلل إليهم )أي شريعة اهلل اخلامتة(، 
فقال هلم حييى: "توبوا ألنه قد اقرتب 
ملكوت السماوات... أعدوا طريق الرب، 
اصنعوا سبله املستقيمة" )متى 2: 3-3(. 
وما إن استشهد حييى على يد الطغمة 
مبهمته   عيسى بدأ  حتى  احلاكمة 
الناس وتهيئتهم  الرسالية يف تقويم مسار 
وتعريفهم  اجلديدة،  اهلل  شريعة  الستقبال 
ودعوتهم  اخلامتة  الرسالة  هذه  حبامل 
يف  مّتى  أورد  فقد  ومناصرته،  به  لإلميان 
قتل  بعد  )أي  الزمان  ذلك  "منذ  إجنيله: 
حييى( ابتدأ يسوع يكرز )أي ُيبشر( ويقول 
توبوا، ألنه قد اقرتب ملكوت السماوات" 
 عيسى أمر  وقد   .)23-4  :17 )متى 
يقوموا  بأن  وأوصاهم  وتالميذه  حوارييه 
الناس  بتبشري  بالقيام  أي  نفسها  باملهمة 
االنضواء  ووجوب  اهلل  ملكوت  بقرب 
انتقل  ثم   ،)7-10  :5 )متى  رايته  حتت 
النيب  أن  وأعلمهم  أخرى  اىل خطوة  بهم 
الذي ينتظرونه لن يكون من أحفاد داوود 
بل   ،)44  -22  :41 )متى  يزعمون  كما 
من أحفاد امساعيل )إجنيل برنابا 20: 
هذه  إىل  بهم  وصل  أن  وبعد   .)31-43
املرحلة  اىل  بهم  انتقل  التبليغ  املرحلة من 
هلم  فأعلن  تبليغه  يف  والنهائية  احلامسة 
الذي  املنتظر،  للنيب  الصريح  االسم  عن 
بّشرهم  أن  بعد  عليهم،  قدومه  ينتظرون 

الراهب  فارق  لما  أنه   طالب أبو  وموالنا  سيدنا  ذكر     *
آمنة  بن  "يا  يقول:  وأخذ  شديداً  بكاء  بكى   اهلل رسول  بحيراء 
ولو  األقارب،  قطعك  وقد  بوترها،  العرب  رمتك  وقد  بك  كأني 
"أما أنت  إلّي وقال:  التفت  علموا لكنت لهم بمنزلة األوالد". ثم 
فإن  أبيك،  وصية  فيه  واحفظ  الموصولة  قرابتك  فيه  فارع  عم  يا 
ظاهرأ  به  تؤمن  ال  أنك  أعلم  فإني  تبال،  فال  فيه  ستهجرك  قريشًا 
نصراً  وسينصره  تلده،  ولد  به  سيؤمن  ولكن  باطنًا،  به  وستؤمن 
منه  األقرع،  والشجاع  الهاصر  البطل  السماوات  في  اسمه  عزيزاً 
الفرخان المستشهدان، وهو سيد العرب ورئيسها وذو قرنيها، وهو 
"قد  أبو طالب:  فقال   ."من أصحاب عيسى أعرف  الكتب  في 

رأيت واهلل كل الذي وصف بحيراء وأكثر".
من   أبي طالب بن  اإلمام علي  المؤمنين  أمير  لّما رجع     *
وقعة الخوارج نزل يمنى السواد )القسم  األيمن  من  أرض  العراق (، 
فقال له راهب: "ال ينزل هاهنا إاّل وصيُّ نبّي يقاتل في سبيل اهلل". 
قال:  األنبياء".  سّيد  وصّي  األوصياء،  سّيد  "فأنا   :علّي فقال 
في  وجدت  إّني  اإلسالم،  َعَلّي  خذ  محّمد،  وصّي  إذن  "فأنت 
اإلنجيل نعتك، وأنت تنزل مسجد ُبراثا ببيت مريم وأرض عيسى". 
داللة  "وهذه  قال:  حّباب"!  يا  "فاجلس   :المؤمنين أمير  قال 
أخرى". ثّم قال: "فانزل يا حّباب من هذه الصومعة، وابِن هذا 
الديَر مسجداً". فبنى حّباب الدير مسجدًا، ولحَق أميَر المؤمنين إلى 
الكوفة، فلم يزل بها مقيمًا حّتى ُقتل أمير المؤمنين، فعاد حّباب 

إلى مسجده بـ)ُبراثا( في مدينة بغداد.

اإ�شاءة 

احللقة الثالثة: روح احلق
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من �خلطاأ �أْن نت�شور �أن �ليهود �ليوم 
هم �أنف�شهم قوم مو�شى، ومن 

�خلطاأ �أي�شًا �أن نت�شور �أن بني �إ�شر�ئيل 
�ليوم هم �لذين ذكرهم �هللQ يف 

كتابه �لعزيز وف�شلهم على �لعاملني. كما 
�أن نفو�س �ل�شعوب يف �لغرب لي�شت 

بهذ� �ملقد�ر �لكبرِي �لذي يظنه �لبع�س 
من �لتع�شِب، و�لدليل على ذلك �أنهم 
 ،كو� بامل�شيح �ل�شرقي �آمنو� ومت�شّ

فالو�جب �أن يتقدمو� خطوة �أخرى �إىل 
�الأمام فيتم�شكو� باالإ�شالم �لذي ُبعَث 

من �ل�شرِق �أي�شًا.

الإمام �ل�شري�زي�

 .موسى من  ابتداًء  أنبيائهم  مجيع  به 
راية ملكوت  املنتظر هو حامل  النيب  هذا 
األنبياء  وخامت  اخلامتة(  اهلل  شريعة  )أي  اهلل 
به  إذا جاء عرفوه وآمنوا  واملرسلني، حتى 

ونصروه.

الوصايا األخرية
وصايا  آخر  كانت  الكلمات  تلك 
السيد املسيح يف ساعة وداعه حلوارييه 
القلوب متلهفة لسماع  وتالميذه، وحيث 
آخر وصاياه التفت إليهم وأخذ يشرح 
هلم بهدوء العارف الواثق من كالمه قائالً: 
"إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي، وأنا 
أطلب من اآلب فيعطيكم معّزيًا )فارقليط( 
األبد، روح احلق  إىل  ليمكث معكم  آخر 
يقبله ألنه ال  العامل أن  اّلذي ال يستطيع 
تعرفونه  فإنكم  أنتم  وأما  يعرفه،  وال  يراه 
ألنه ماكث معكم ويكون فيكم « )إجنيل 
من  حلظات  وبعد   .)17-14  :15 يوحنا 
وأنا  كلمتكم  "بهذا  قائالً:  تابع  الصمت 
الذي  القدس،  الروح  املعزّ،  عندكم، وأما 
كل  يعلمكم  فهو  بامسي  اآلب  سريسله 
شيء وّيذكركم بكل ما قلته لكم" )يوحنا 
25: 14-26(. ثم قال هلم: "وقلت لكم 
اآلن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون" 
مورد  يف  هلم  قال  ثم   .)14  :29 )يوحنا 
أنا  سأرسله  اّلذي  املعز  جاء  "ومتى  آخر: 
إليكم من اآلب روح احلق الذي من عند 
يوحنا  )إجنيل  لي"  يشهد  فهو  ينبثق  اآلب 
26: 15(. ويف الفصل السادس عشر من 
إجنيل يوحنا يشرع بإعطائهم صفات هذا 
املبعوث إليهم )النيب العظيم الذي سيأتي 
فقال  جاء،  متى  خيطؤوه  ال  كي  بعده( 

هلم: "لكين أقول لكم احلق، إنه خري لكم 
يأتيكم  ال  أنطلق  مل  إن  ألنه  أنطلق،  أن 
لكم،  ُأرسله  ذهبت  إن  ولكن  املعّزي، 
ومتى جاء ذاك ُيبّكت )بّكته: عّنفه وقرّعه( 
وعلى  بّر  وعلى  خطيئته  على  العامل 
دينونة، أما على خطيئة فألنهم ال يؤمنون 
بي، وأما على بر فألني ذاهب إىل أبي وال 
ترونين أيضاً، وأما على دينونة فألن رئيس 
هذا العامل قد أُدين" ... "إن لي أموراً كثرية 
أيضًا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن 
حتتملوا، وأما متى جاء ذاك روح احلق فهو 
يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يتكلم من 
نفسه بل كّل ما يسمع يتكلم به وخيربكم 
بأمور آتية، ذاك ميّجدني ألنه يأخذ مما لي 
يثري  وخيربكم" )يوحنا 13: 16-15(. ومما 
احلديث  هذا  أن  هو  واالستغراب  الدهشة 
 عيسى وصايا  تضمن  اّلذي  الطويل 
األخرية حلوارييه وتالميذه، ووداعه األخري 
جاء  وما  وأهميته  طوله  رغم  على  هلم 
فيه من إخبارهم بأمور مستقبلية يف غاية 
األهمية قد تفّرد به يوحنا يف إجنيله، بينما 
الثالثة األوىل )أي مرقس  خلت األناجيل 
األمر  هذا  إىل  إشارة  أي  من  ولوقا(  ومتى 
جتاهل  تفسري  لنا  ميكن  فكيف  اخلطري، 
هذه األناجيل الثالثة األوىل، وهي األقدم 
من إجنيل يوحنا، لذكر هذا األمر العظيم 
اّلذي هو من األهمية مبكان، فهل أن متى 
ومرقس ولوقا قد دونوه يف أناجيلهم ولكن 
حذفه  على  عملوا  واملرتمجني  النساخ 
متاماً؟ وملاذا يا ترى؟ لقد بقي اجلواب سراً 
من األسرار اخلفية اليت مل يستطع رجال 

الكنيسة إلقاء أي ضوء عليها!!.
 يتبع.....
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أثرى اإلمام اجملدد السيد حممد بن املهدي 
اإلسالمية  املكتبة   الشريازي احلسيين 
التاريخ  موضوع  يف  ومهمة  رصينة  مبؤلفات 
البحثي  واملنهج  الدراسات  ويف  عمومًا  العام 
إيالءها  يستوجب  مما  خصوصًا،  التارخيي 
ونصيبها  املتميز،  العلمي  االهتمام  مجيعًا 
يف الــبــحــث والـــدراســـة والــتــحــلــيــل، وهــذا 
ولكن  الــدراســة،  ــذه  ه إلــيــه  ستنصرف  مــا 
وألغراض البحث املعمق، والتحدد يف املنهج 
كتاب  املهم  السفر  اعتماد  سيجري  العلمي، 
التاريخ( منوذجًا للدراسة، كونه يعد  )فلسفة 
عصارة املنجز اإلبداعي للمفكر اجملدد يف 
هذا احلقل العلمي التخصصي. وإن الدراسة 
أهمية  على  الضوء  تسلط  للكتاب  التحليلية 
والتاريخ  العام،  للتاريخ  الدقيقة  الدراسة 
العلمي  الرصد  جلهة  خاص،  بشكل  الفقهي 
لقوانني علم فلسفة التاريخ ونظرياته، ولبيان 
ــارات، ومــن ثم  ــض الـــدول واحل ســري والدة 
يعرّب  اليت  األسباب  وبيان  وأفوهلا،  ضعفها 
عن  فضاًل  للتاريخ،  العامة  بالروح   عنها
أن التاريخ حيمل معه الرتاث الفكري والعلمي 
أو  وتطوره  ومساراته  اإلنساني  واحلضاري 
انتكاسه، مع إلقاء الضوء على األفراد الذين 

كانوا وراء ذلك كله.

فجر التاريخ
العلوم  مــن  ســـواه  عــن  الــتــاريــخ  يتميز 
املكتوبة،  بالكلمة  الوثيق  بارتباطه  واملعارف 
العامة،  الضمنية  الناحية  من  يكن  وإن  فهو 
اخلليقة،  بدء  مع  وأحداثه  تفاعالته  بدأ  قد 

صدر  يف  الكتاب  ناشر  أشــار  قد  ذلــك  واىل 
مقدمته، لكن اجلوانب التوثيقية العلمية اليت 
تنصرف اىل اليقني والوثوق يف وصف الواقعة 
بأن  تفصح  بها،  املرتبط  واحلدث  التارخيية، 
بدء  مع  هو  للتاريخ،  العلمي  التوثيقي  البدء 
الكتابة، وبالتحديد عندما  اإلنسان يف معرفة 
ويثبت  تأرخيه.  يف  كلمة  أول  رسم،  أو  خّط 
األوىل  الكلمة  أن  واملتخصصون،  العلماء 
الرافدين،  أرض  يف  حتققت  قد  التاريخ،  يف 
وهي بالد مابني النهرين Mesopotamia أو 
العراق القديم، وقد اتفق مجهور العلماء أن 
الوركاء  منطقة  يف  وجدت  قد  األوىل  الكتابة 
امليالد  قبل  الثالثة  األلف  العراق( يف  )جنوب 
احلضارة  تعترب  اليت  السومرية  احلقبة  خالل 
األوىل يف تاريخ اإلنسانية أما ما ينصرف إليه 
أو  التاريخ،  بدء  أن  من  مقدمته،  يف  الناشر 
البدء كانت كلمة، هو  التعبري عنه، يف  ما مت 
يتماهى واملعرفة  فهو  اإلنسانية،  املعرفة  بداية 
إذ  اخلليقة،  بدء  مع  شرعت  اليت  اإلنسانية 
خالل  من  ومعارفه  اإلنسان  علوم  تكونت 
التجرييب  املنهج  مــدركــات  ــق  وف التجربة 
وفق  العقل،  إعمال  خــالل  من  أو  العلمي 
هذه  وإن  املنطقي.  العقلي  املنهج  مدركات 
تعّلم  إذ  القرآني،  النص  مع  منسجمة  املقولة 
"وعّلم   ،Qاهلل عن  األمســاء  آدم،  اهلل  نيب 
حتصيل  يف  استمر  ثم  كّلها".  األمســاء  آدم 
بعده  ومن  األرض،  اىل  نزوله  بعد  املعارف 
كانت  التاريخ  بداية  إذن  البشرية.  من  ذريته 
الكلمة األوىل اليت كتبها اإلنسان،  مع بداية 
املادية،  للوثائق  املتبع  العلم  هو  التاريخ  وإن 
وهي املخطوطة منها بشكل رئيس، فال تاريخ 

لإلمام اجملدد
السيد حممد احلسيين الشريازي 

يعد كتاب )فل�شفة �لتاريخ( ع�شارة 
 ملنجز �الإبد�عي لالإمام �ل�شري�زي�
يف هذ� �حلقل �لعلمي �لتخ�ش�شي. و�إن 

�لدر��شة �لتحليلية للكتاب ت�شلط �ل�شوء 
على �أهمية �لدر��شة �لدقيقة للتاريخ 

�لعام، و�لتاريخ �لفقهي ب�شكل خا�س، 
جلهة �لر�شد �لعلمي لقو�نني علم فل�شفة 

�لتاريخ ونظرياته، ولبيان �شري والدة 
�لدول و�حل�شار�ت، ومن ثم �شعفها 

و�أفولها، وبيان �الأ�شباب �لتي يعرّب 
عنها بالروح �لعامة للتاريخ.

الق�سم الأول فلسفة التاريخ
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بدون وثائق، ولذلك يعرّب عن البداية الزمنية 
التاريخ،  فجر  بعصر  يعرف  مبا  احلدث  هلذا 
فالتاريخ  التاريخ،  بداية  عصر  يعين  ما  وهو 
تسجيل للوقائع واألحداث مبا يتعلق باإلنسان 
التسجيل  هذا  أداة  وإن  حوله،  وما  وحياته 
هي الكتابة، ولذلك فليس صدفة أن يتصدر 
الكتاب مبقدمة عنوانها "يف البدء كانت كلمة".

مدرسة تطويرية
تثبيت  على  طــرحــه  يف  الكتاب  يعتمد 
العالقة  ذات  الفقهية  "املــســائــل"  نــصــوص 
"فلسفة  بقوانني  أو  عمومًا  التارخيية  بالدراسة 
ــخ" ونــظــريــاتــه حــصــرًا، فــهــو يركز  ــاري ــت ال
والفكرة،  للمفهوم  الفقهي  احلــكــم  على 
يعرض  االســتــداللــي،  الفقه  علم  وفــق  ثــم 
أدلتها  من  "املسألة"  الستدالل  الفقيه  املؤلف 
والسنة  )الكتاب  األربعة،  الفقهية  األصولية 
استنباط  اىل  يفضي  مما  والعقل(،  واإلمجاع 
اإلمام  فإن  املسألة. وعليه  الشرعي يف  احلكم 
املدرسة  رواد  من  يعد  الذي  الشريازي)قده( 
التقليدية( قد أفصح بوضوح  التطويرية )غري 
عن منهجه يف البحث والدراسة، وأسلوبه يف 
عرض مادة الكتاب العلمية الفقهية التارخيية، 
فهو يعرض لتحليل "املسألة"، لبيان إسقاطاتها 
احلياة  يف  وأثرها  واستخداماتها،  وفوائدها 
والسلوك لينسجم بذلك مع العنوان التكميلي 
للمناهج  حتليلية  ـــة  "دراس وهــو  للكتاب، 
والسلوك"، ثم يبني مضار ترك املسألة أو اتباع 
الفرد  على  املباشر  ذلك  وانعكاس  نقيضها 
على  ثم  والدولة،  اجملتمع  يف  ثم  واجلماعة، 

األمم واحلضارات، وعموم اإلنسانية.  

هدف آخر

ــد  ــســي ــرب ال ــت ــع ي
بني  مــن   املؤلف
الفقهاء  من  الــنــدرة 
املــراجــع  اجملتهدين 
الفرد  يكن  مل  إن   -
فيهم – الذين أولوا 
التارخيية  الدراسات 
استثنائية،  أهمية 
ـــث أفـــــــرد هلــا  حـــي
ــوقــت واجلــهــد يف  ال
البحوث  من  الكثري 
والـــــــــدراســـــــــات 
ـــــــات  ـــــــف ـــــــؤل وامل
ــــف  ــــي ــــصــــان ــــت وال
حــتــى أصـــبـــح من 
الــفــقــهــاء املــؤرخــني 

العلمي  نتاجه  لوفرة  الفقهاء  املــؤرخــني  أو 
املهم،  املعريف  احلقل  هــذا  يف  والتخصصي 
املاسة  احلاجة  تظهر  العلمية  األسباب  وهلذه 
اجملــال  اجملــدد يف هــذا  املفكر  تــراث  لــدراســة 
احليوي، بقصد تيسريه والتعريف به، وإلقاء 
والتأليف  البحث  يف  به  متيز  ما  على  الضوء 
وفلسفته،  وفكره  التاريخ  علم  حقول  يف 
واقتفاء األهداف اليت نشدها من ولوجه هذا 
املضمار جلهة تضمني مادة الدراسات التارخيية 
الدينية  العلوم  طــالب  اهتمام  مساحة  يف 
والتدريسيني واملشتغلني فيها، جلهة مدخليتها 

يف ختصصاتهم.                       يتبع.....

يعترب �الإمام �ل�شري�زي من بني 
�لندرة من �لفقهاء �ملجتهدين �ملر�جع 

-�إن مل يكن �لفرد فيهم - �لذين �أولو� 
�لدر��شات �لتاريخية �أهمية ��شتثنائية، 

حيث �أفرد لها �لوقت و�جلهد يف 
�لكثري من �لبحوث و�لدر��شات 

و�ملوؤلفات و�لت�شانيف حتى �أ�شبح من 
�لفقهاء �ملوؤرخني �أو �ملوؤرخني �لفقهاء 

لوفرة نتاجه �لعلمي و�لتخ�ش�شي يف هذ� 
�حلقل �ملعريف �ملهم.



تؤكد  املتسارعة  واألحداث  عقد  منذ 
من  كثري  يف  استثنائية  احلالية  املرحلة  أن 
ستكون  نتائجها  أن  ويبدو  تفاصيلها 
عوامل  توفرت  أن  فبعد  أيضًا،  استثنائية 
واقتصادية  واجتماعية  جيوسياسية 
الشرق  يف  شعوب  اندفعت  ودولية  حملية 
تغيري  رحلة  يف  أفريقيا  ومشال  األوسط 
والطبائع  واملفاهيم  القيم  تالمس  تكاد 
الدفعة  هذه   رمست  وقد  واحدة،  دفعة 
البعض -  اجلارفة صورة - عند  التغيريية 
توحي بأن ما جيري ليس إال جمرد فوضى 
املشهد  اعرتى  ملا  جمهول  اىل  وسوق 
دموية  وأحداث  دول  أنظمة  انهيار  من 
ضرب  اإلرهاب  لقوى  متوحش  ونشاط 
ما  اعترب  من  هناك  بينما  والبالد،  العباد 
طبيعية"،  "استحقاقات  أنه  على  جيري 
اىل  الساعية  الشعوب  هذه  قررت  حيث 
من  جسدها  تطهري  االستبداد  من  التحرر 
ما جيري  فإن  وبالتالي  كيانات سرطانية، 
تسرتجع  جديدة  منطقة  والدة  خماض  هو 
من خالله الشعوب إميانها بقيم اإلسالم: 
والرفاه  والسالم  واخلري  واحلرية  العدل 
"الديين"  والقتل  التكفري  نزعة  عن  بعيداً 
والكراهية،  والقمع  العنف  وممارسات 
والشعبوية  الغوغائية  عن  بعيداً  وأيضًا، 

والرعاعية. 

بقيم  الشعوب  هذه  إميان  جتديد  إن 
يكون  أن  مقبواًل  يعد  واحلياة مل  اإلنسان 
)البقرة/٨(  رب  ڦ  زب  فيقولوا  شكليًا 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  زبک   ...
ڳ ڳ ڱڱرب )احلجرات/١٤(. 

إليه  وصلت  الذي  اإلنساني  فالتطور 
اجلارية  التغيري  وحركة  اليوم  البشرية 
يف  متحركًا  سيظل  تغيرييًا  واقعًا  فرضا 
سائر اجملتمعات "املقهورة" ولن يتوقف إال 
بسيادة قيم احلرية والسالم، ال سيما وإن 
بقاء  عوامل  أهم  أصبحت  قد  القيم  هذه 
"الفتنة  أن  وكما  واألمة،  والدولة  الفكرة 
هالك  "الفتنة...  يف  فإن  املنافقني"  تبري 
الفسقة"  من  األرض  وطهارة  اجلبابرة، 
بها  حيث   .الصادق اإلمام  يقول  كما 
اليت  والتشويه  التزييف  أدوات  تتفتت 
يف  حدث  ما  وهو  األمة،  بوعي  تطيح 
عاشوراء، فالفتنة اليت أسسها خلفاء بغاة 
وأيقظها طغاة احلكم وفقهاء الفجور واليت 
أدت اىل مقتل سيد الشهداء، حيث مل 
هي  بقتله،  إال  يستقيم  أن  لإلسالم  يكن 
نفسها )الفتنة( أفضت أن يكون اإلمام أبو 
عبد اهلل احلسني قوة إنسانية تستنهض 
العقول وتوقظ الضمائر وحترك اإلرادات 
جتاه فعل الرب واخلري واإلصالح ومقارعة 
النهضة  أهلمت  وقد  واملفسدين،  الطغاة 
مواجهة  يف  الثبات  األمة  القيمية  احلسينية 
األموي  احلكم  "أبارت"  حتى  الطغاة 

البغيض وأنظمة جائرة جاءت بعده.

يف  تغيرياً  هناك  إن  يتبني  واليوم، 
تارخيي  تغيري  وهو  "دينية"،  قناعات 
كشفت  دامية  رحلة  بعد  إال  يكن  مل 
املنطلقات  وطبيعة  االنتماءات  زيف 
كان  اليت  )الشوهاء(  والعقلية  الشرعية 
يف  خالهلا  من  يتحركون  "املنخدعون" 
اليت  املدن  فإن  واحلياة،  الدين  فهم 

بدافع  التكفريية  التنظيمات  احتضنت 

املذهب"  عن  "الدفاع  أو  احملتل"  "مقاومة 

ما  سرعان  االستبداد"  من  "التحرر  أو 

بل  التنظيمات،  تلك  عناصر  نفضت 

قاتلتهم قتااًل شديدًا، وذلك بعد أن كانت 

الضرر والضرار  أوقعت  قد  العناصر  هذه 

مبصاحل أهالي تلك املدن، وإن من نتائج 

تسلطت  أن  املنطقة  يف  اجلاري  التغيري 

القتل  يشيع  الذي  "الفقه"  على  األضواء 

اجلغرافية  أن  كما  تفجريًا،  واخلراب  ذحبًا 

واإلرهاب  الفتنة  لقوى  الرافضة  اجملتمعية 

والتطرف آخذة بالتوسع، وهذا كله ميثل 

منطقة  بناء  اسرتاتيجية  يف  مهمة  خطوة 

جديدة برؤى وأفكار أكثر إنسانية فرضتها 

وإن  والرفاه،  السالم  اىل  فاعلة  حاجة 

االسرتشاد  االسرتاتيجية  هذه  بنود  أحد 

أشارت  ما  وهذا   ،البيت أهل  برتاث 

إليه مراكز علمية دولية، وهي بداية تدعو 

 ،اىل التفاؤل بغد مشرق بقيم آل حممد

وإن كان الواقع يدعو اىل احلذر ومالزمة 

اىل  )باألرقام(  يشري  الواقع  لكن  الصرب، 

إننا اليوم أقرب اىل التفاؤل، ال سيما وإن 

مساحة املرجع الشريازي يقول: "إن 

أمري  اإلمام  موالنا  قرن  هو  احلالي  القرن 

املؤمنني". "وقل اعملوا". 

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
www.ajowbeh.com   :على العنوان التايل
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ت�زيع: م�ؤ�ش�شة امل�شتقبل للثقافة والإعالم
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