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

اإلميان  صالح  وفيه   ،Qاهلل على  وفود  احلج 
ويف  والتوبة.  اهلدى  مشاعر  وتوهج  القلوب،  وتسكني 
قدوم احلجيج من مشارق األرض ومغاربها واجتماعهم 
يف بيت اهلل احلرام، حتضر قيم التعارف والتقارب والتآلف 
املسلمني  تذّكر  مناسبة  هناك  وليس  اهلل،  ضيوف  بني 
وأخالقياتها  اإلسالمية  األخوة  قيم  تفعيل  بضرورة 
 :الشريازي اإلمام  يقول  احلج،  كموسم  وضوابطها 
احلسنة،  الروابط  ودين  واأللفة،  احملبة  دين  "اإلسالم 
كل  أن  اإلسالم  ويرى  الصادقة،  األخوية  والعالقات 
ولغاتهم،  أصوهلم،  اختلفت  مهما  إخوة  املسلمني 
يف  تتجلى  ما  أكثر  القيم  وهذه  وألوانهم،  وصورهم، 
احلج". وهذه القيم اإلنسانية، تربز ضرورتها اليوم بإحلاح 
غالبًا  جتسد  تكفرييًا،  هيجانًا  املسلمني  بالد  تعيش  حيث 

بعمليات عنف مروعة.
احلوار  وأن  األمة،  بوحدة  املسلمني  إميان مجيع  مع 
أو  احلقيقة  للبحث عن  به   Qأمرنا اهلل الذي  الطريق  هو 
الفكر  ساحة  يف  للسيف  مكان  ال  وأن  االختالف،  حل 
هذه  أن  إال  رب.  مئىئ  حئ  جئ    ی  زب  وأن  والعلم، 
الضوابط ال يبدو أنها تنعكس عمليًا على أرض الواقع، 
ما  أبعد  هو  مكان  يف  اليوم  املسلمني  بعض  إن  حيث 
حتول  اليت  احلواجز  أقاموا  فقد  األخوة،  قيم  عن  يكون 
بل  اآلخر،  بتكفري  جياهرون  فأصبحوا  التواصل،  دون 
مراقدهم  وتهديم  الشيعة  قتل  إىل  الدعوة  يف  يرتددون  ال 

املقدسة.
بلغة الواقع، إن بني املسلمني من ال يسمح بوجود أي 
آخر، وخاصة اآلخر الشيعي، واملعطيات تؤكد أن عالقة 
املسلمني فيما بينهم متوترة، ومتر مبرحلة خطرية، وأخطر 
ما فيها أن هلا القابلية على االنفعال ورمبا االنفجار، حتى 
أصبح احلديث عن األخّوة، إن وجد، ترفًا فكريًا، وبات 
قد  واهلل  تقتلين،  )ملاذا  اآلخر  لذاك  اليوم  الشيعة  سؤال 

خلقين(!!. 

  قال ر�سول اهلل
يا علّي تاأتي اأنت و�سيعتك يوم القيامة را�سني مر�سّيني
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أخّوة مفقودة.. 

إذا أردت احلّج فجّرد قلبك هلل من قبل عزمك   :قال اإلمام جعفر الصادق
وتوكل  خالقك،  إىل  كّلها  أمورك  وفّوض  حاجب،  كل  وحجاب  شاغل  كل  من 
وقدره،  لقضائه وحكمه  وسّلم  من حركاتك وسكناتك،  يظهر  ما  عليه يف مجيع 
الدنيا والراحة واخللق، واخرج من حقوق تلزمك من جهة املخلوقني، وال  ووّدع 
يصري  أن  خمافة  ومالك،  وشبابك  وقوتك  وأصحابك  وراحلتك  زادك  على  تعتمد 
ذلك عدّواً ووبااًل، فإن من اّدعى رضا اهلل، واعتمد على ما سواه، صريه عليه وبااًل 
وعدوا، ليعلم أنه ليس له قوة وال حيلة وال ألحد إال بعصمة اهلل وتوفيقه. واستعد 
فرائض اهلل وسنن  أوقات  الصحبة، وراع  الرجوع، وأحسن  يرجو  استعداد من ال 
نبيه وما جيب عليك من األدب واالحتمال والصرب والشكر والشفقة والسخاوة، 
وإيثار الزاد على دوام األوقات. ثم اغسل مباء التوبة اخلالصة ذنوبك، والبس كسوة 
اهلل.  ذكر  عن  مينعك  شيء  كل  من  وأحرم  واخلشوع،  واخلضوع  والصفاء  الصدق 
ولّب مبعنى إجابة صافية خالصة زاكية هلل يف دعوتك متمسكًا بالعروة الوثقى. وطف 
بقلبك مع املالئكة حول العرش كطوافك مع املسلمني بنفسك حول البيت. وهرول 
هرولة هربًا من هواك، وتربيًا من مجيع حولك وقوتك. واخرج عن غفلتك وزالتك 
خبروجك إىل منى، وال تتمّن ما ال حيل لك وال تستحقه. واعرتف باخلطايا بعرفات. 
وجدد عهدك عند اهلل بوحدانيته، وتقرب إىل اهلل واتّقه مبزدلفة، واصعد بروحك إىل 
املأل األعلى بصعودك إىل اجلبل. واذبح حنجرة اهلوى والطمع عند الذبيحة. وارم 
الشهوات واخلساسة والدناءة، واألفعال الذميمة عند رمي اجلمرات. واحلق العيوب 
الظاهرة والباطنة حبلق شعرك. وادخل يف أمان اهلل وكنفه وسرته وكالءته من متابعة 
مرادك بدخولك احلرم. وزر البيت متحّققًا لتعظيم صاحبه ومعرفة جالله وسلطانه، 
واستلم احلجر رضاًء بقسمته وخضوعًا لعزته وودع ما سواه بطواف الوداع. وأصف 
نقيًا  اهلل  من  مروة  ذا  وكن  الصفا،  على  بوقوفك  تلقاه  يوم  للقائه  وسرك  روحك 
أوصافك عند املروة. واستقم على شرط حجتك هذه وفاء عهدك الذي عاهدت به 
مع ربك وأوجبت له إىل يوم القيامة، واعلم بأن اهلل تعاىل مل يفرتض احلج ومل خيصه 

من مجيع الطاعات باإلضــــافة إىل نفــــسه بقولهQ: زب ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ 
ڭ ڭ ڭڭ رب. وال شرع نبيه سنة يف خالل املناسك على ترتيب ما شرعه إال 

لالستعداد واإلشارة إىل املوت والقرب والبعث والقيامة.

ملن يريد احلج
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احلرام حيث  تفصلنا عن حمرم  معدودات  أيام 
وقد  اإلصالح،  أجل  من  الشهادة  عاشوراء 
املنصرم،  العام اهلجري  أيام  الشيعة، يف  عاش 
واقعًا داميًا )ما عاد من العدل حتّمله(، فقد وقع 
قتل فظيع وتهجري لشيعة سوريا على يد األمويني 
منذ  دموية  األكثر  كان  املاضي  والشهر  اجلدد، 
سنتني يف العراق، وشهدت باكستان وأفغانستان 
هذا العام تزايداً يف أعمال اإلرهاب التكفريي، 
وجريح.  شهيد  بني  الشيعة  آالف  قضى  حيث 
يكابدون  البحرين  وشيعة  العام  هذا  وسينقضي 
آالم حماولة االنعتاق من سلطة مستبدة، وما زال 
هناك شيعة معتقلني يف مملكة التهميش والتكفري. 
النيل،  بالد  على  احلرية"  "ربيع  حل  أن  وبعد 
يف  هلم  بديل  وطن  عن  يبحثون  مصر  شيعة 
بعيداً عن "حرية اإلخوان"!. ومل يسلم  أوربا، 
الشيعة يف اإلمارات وتونس وأندنوسيا من لؤم 
كل  يف  قتاًل  الشيعة  يالحقون  الذين  املتطرفني 

مكان، فقد حلقهم القتل حتى يف النروج. 
يف  الشيعة  يهدد  من  وحده  اإلرهاب  ليس 
العامل، بل هناك معاناة كبرية يف معظم جماالت 
مساحة  مؤخراً  ذلك  إىل  أشار  وقد  احلياة، 
اليوم،  "الشيعة  قائاًل:   الشريازي املرجع 
ومن  شيء،  كل  إىل  حيتاجون  مكان،  كل  ويف 
على  العمل  اليوم،  اخلري  عمل  مصاديق  أهم 
رفع احتياجات الشيعة وسدها". فهناك حاجات 
تكشف عنها وقائع مسندة بأرقام: تزايد أعداد 
األيتام واألرامل، تفاقم حاالت الطالق، الفقر 
الرشوة،  تفشي  املخدرات،  تعاطي  والبطالة، 
العنف  األسري،  التفكك  األخالقي،  التحلل 
الزوجي واجملتمعي، كما أن هناك فساداً سياسيًا 
واجملتمع،  الدولة  مستوى  على  وماليًا  وإداريًا 
وكل هذه االحتياجات ينبغي أن تكون حاضرة 
أعظم  استحضار  حيث  عاشوراء،  جمالس  يف 
العمل  وهذا  إنسان،  بها  قام  إصالح  نهضة 
أن  ينبغي  مؤسساتي،  تعاون  إىل  حيتاج  الصاحل 
علينا  احلرام  حمرم  هالل  يطل  أن  قبل  به  ُيعَمل 

مبسؤولياته وأحزانه. 

حمرم قادم...
احلق مع علي

الرسول  حديث  يف  جاء  س: 
اإلمام  املؤمنني  أمري  حول   األعظم
خم:  غدير  يف   طالب أبي  بن  علي 
�وأدر احلق معه حيث دار�. ويف حديث 
حيث  معه  يدور  علي  مع  �احلق  آخر: 
دار�. السؤال: ملاذا مل يقل: "وأدره 
مع احلق حيث دار" وعلى فرض ورود 
مع  "وأدره  الثانية:  بالصيغة  احلديث 
احلق حيث دار". ما الفرق يف الداللة بني 

القولني؟
من  وبأمر  الكريم  الرسول  أراد  ج: 
ولألجيال  للتاريخ  يقول  أن  تعاىل  اهلل 
ولكل العامل: أن عليًا هو الذي جيّسد 
هناك  وليس  اخلارج،  يف  وميّثله  احلق 
ميكن  وال  فاصل،   وعلي احلق  بني 
امتيازات  من  وهذا  افرتاق،  حيصل  أن 
اإلمام أمري املؤمنني وامتيازات األئمة 
املعصومني من بنيه بعد الرسول الكريم 
وهو خاص بهم وال يشاركهم فيه أحد 
أبدًا، وإليصال هذا املعنى للجميع قال 
يدور  �احلق مع علي  الكريم:  الرسول 
معه حيث دار�، وقال: �أدر احلق معه 
حيث دار� ومل يقل �أدره مع احلق حيث 
دار�. ألن التعبري األول أقوى يف الداللة 
يدع جمااًل  فهو ال  املذكور،  املعنى  على 
أن حيصل  ميكن  ال  االفرتاق  بأن  للشك 

يف حال من األحوال.

املسح على اجلورب

مع  الوضوء  حكم  هو  ما  س: 

اجلورب، حيث إنين أعاني من مشاكل 
الطبيب  لي  شخص  وقد  القدم،  يف 
لي  جيوز  هل  الركبة،  إىل  طبيًا  جوربًا 
ألنين  هذا  اجلورب؟  على  أمسح  أن 
جمرب على لبسه طول اليوم ما عدا وقت 
ونزعه  لبسه  السهل  من  وليس  النوم، 

ألنه ضيق جداً على القدم؟
اجلورب،  لبس  قبل  تتوضأ  ج: 
ظاهر  فتحة  جهة  من  فتحة  تعمل  أو 
القدم، ومتسح على القدمني مباشرة إن 
أمكن، وإن مل ميكن شيء من ذلك جاز 

للضرورة، وتقدر الضرورة بقدرها.

تبديل القراءة يف النوافل

 س: يف صلوات النوافل والصلوات 
سورة  بقراءة  بدأت  إذا  املستحبة 
أستطيع  هل  احلمد،  بعد  اإلخالص 
أخرى،  مكانها سورة  وأقرأ  أقطعها  أن 
تلك  يف  مطلوبة  السورة  أكانت  سواء 

الصالة أم ال؟
النافلة  صلوات  يف  ذلك  جيوز  ج: 

والصلوات املستحبة، دون الواجبة.

القراءة

س: ما حكم من كان يقرأ يف الصالة 
سورة الفاحتة مع سورة أخرى يف الركعة 
جاهاًل  كان  لو  وماذا  والرابعة،  الثالثة 

باملسألة؟
ج: ال جيوز قراءة السورة بعد احلمد 
بقصد  وجيوز  الورود،  بقصد  كان  إذا 
القرآنّية، واجلاهل ال يعيد صالته - يف 
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امل�ؤمنيــن  اأميــر  الإمام  قال       
: علـي بـن اأبــي طالــب

اإمامًا  للنا�س  نف�سه  ن�سب  من   •  
فليبداأ بتعليم نف�سه قبل تعليم غريه، 
تاأديبه  قبل  ب�سريته  تاأديبه  وليكن 
بل�سانه، ومعلم نف�سه وم�ؤدبها، اأحق 
بالإجالل من معلم النا�س وم�ؤدبهم.

فرض السؤال -.

السجدة للجهر واإلخفات

س: قاعدة )كل زيادة ونقيصة سهوًا( 
السهو، هل تشمل قضية  ففيها سجدتا 
موضع  جهر  لو  أي  واإلخفات؟  اجلهر 

اإلخفات سهواً أو العكس؟
ج: ال تشملها.

 قضاء العبادات

بالصالة وأنا  فتاة وقد بدأت  أنا  س: 
فماذا علي  والعشرين،  السابعة  يف سن 

بالنسبة للسنوات السابقة؟
وكل  والصيام  الصالة  جتب  ج: 
منذ  الفتاة  على  الشرعية  الواجبات 
إكمال  عند  ويكون  الشرعي،  البلوغ 
يف  والدخول  )القمرية(  التاسعة  السنة 
يف   - عليك  ولذا جيب  العاشرة،  السنة 
إىل  الصلوات  قضاء   - املذكور  الفرض 
السنة املذكورة، وذلك شيئًا فشيئًا، مثل 
الصبح  يوم مع صالة  أن تصلي يف كل 
صالة صبح قضاء، ومع صالتي الظهر 
قضاء،  وعصر  ظهر  صالتي  والعصر، 
صالتي  والعشاء  املغرب  صالتي  ومع 
سنة  مضت  فإذا  قضاء،  وعشاء  مغرب 
كاملة،  سنة  صالة  قضيت  قد  تكونني 

وهكذا تفعلني يف السنوات التالية.

تارك الصالة

س: ما حكم الذي يعيش مع إنسان 
وعجز  للصالة،  تارك  سنة   28 عمره 
أهله عن إقناعه بالصالة، ودائمًا يكذب 

ال  هو  احلقيقة  ويف  يصلي،  بأنه  عليهم 
يصلي؟ وعندما نراه يتوضأ فإن وضوءه 
منا،  يغضب  له  خطأ، وعندما نصحح 
ويقول: أنا لست بطفل حتى تعلموني؟
إقناعه  وحماولة  مداراته،  ينبغي  ج: 
وإهداؤه  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة 
الصالة  ثواب  تتحدث عن  اليت  الكتب 
الصالة  بأن  إفهامه  وحماولة  وأهميتها، 
وبركتها  وخريها  الدنيا  سعادة  مفتاح 
ناهيك  فيها،  والرقي  التقدم  مفتاح  و 
والنصيحة  ونعيمها،  اآلخرة  ثواب  عن 
وأبداً  دائمًا  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة 
تؤثر أثرها املطلوب ولو تدرجيًا، إن شاء 
العظيم  الثواب  تعاىل، ويكون لكم  اهلل 

واألجر الكبري.

فدية الصوم

الصوم  تستطع  مل  اليت  املرأة  س: 
بسبب املرض وال تستطيع قضاءه للسبب 

نفسه كم فدية عليها؟ وملن تدفعه؟
ج: تدفع عن كل يوم )750( غرامًا 
من األرز أو احلنطة أو الشعري أو خبزها 
واحد  قيمة  تدفع  أو  للفقري،  دقيقها  أو 
منها ملن تطمئن إىل أنه يصرفها يف ذلك، 

ومع عدم االطمئنان ال تفرغ ذمتها.

اإلفطار

س: من أجرب زوجته على اإلفطار يف 
واحلال  العيد  مرجعه  أعلن  الذي  اليوم 
رأيه  وكان  آخر  مرجعًا  تقلد  كانت  أنها 
املرأة؟ سواء  الصوم، ما هو حكم هذه 
مع  متشيًا  اختياراً  أم  إجباراً  أفطرت 
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امل�ؤمنيــن  اأميــر  الإمام  قال       
: علـي بـن اأبــي طالــب

اأمر  من  �سيئًا  النا�س  يرتك  ل   •
فتح  اإل  دنياهم  ل�ست�سالح  دينهم 

اهلل عليهم ما ه� اأ�سر منه.
فرائ�س  افرت�س عليكم  • اإن اهلل 
فال ت�سيع�ها، وحد لكم حدودًا فال 
فال  اأ�سياء  عن  ونهاكم  تعتدوها، 
اأ�سياء  عن  لكم  و�سكت  تنتهك�ها، 

ومل يدعها ن�سيانًا فال تتكلف�ها.

مرجع زوجها؟
مفروض  يف  للزوج  حيق  ال  ج: 
اإلفطار،  على  زوجته  إجبار  السؤال 
القضاء فقط،  فعليها  وإذا أفطرت جرباً 
أما لو أفطرت عن اختيار فعليها القضاء 

والكفارة.

نسيان اخلمس

دفع  كم  نسي  من  يفعل  ماذا  س: 
نسي  أو  اخلمس،  من  املاضية  السنة 

مقدار املبلغ الذي مّخسه؟ 
حتى  ذلك  عن  الفحص  جيب  ج: 
اليأس  له  حيصل  أو  به  العلم  له  حيصل 
كان  فإن  اليأس  حصول  ومع  منه، 
وجوبًا  فاألحوط  تقصري  عن  النسيان 
من  ذمته  برباءة  يطمئن  جيعله  مبا  العمل 
اكتفى  قصور  عن  كان  وإن  اخلمس، 
مع  املصاحلة  واألفضل  املتيقن،  باملقدار 

املرجع أو وكيله يف املقدار املشكوك.

ختميس الراتب

س: استلمت راتيب بعد مضي رأس 
أستحقه  كنت  أني  مع  اخلمسية،  سنيت 
دفعه  العمل  قبل ذلك، ولكن صاحب 

لي متأخرًا، فهل فيه اخلمس أم ال؟
ج: نعم _ يف فرض السؤال _ فإنه 
جيب عّد الراتب من أرباح السنة املاضية 
سنتك  رأس  حلول  عند  معها  ومجعه 
على  زائداً  اجملموع  كان  فإذا  اخلمسية، 
ختميس  وجب  املاضي  العام  خمّمس 

الزائد.

الرقص

س: هل الرقص عند اإلمام الشريازي 
الراحل كان جائزاً للمرأة أمام النساء؟

ج: الرقص العادي وغري املصحوب 
بشيء من احملرمات، نعم.

القرض

من  مبلغًا  شخصًا  أقرضت  إذا  س: 
سنوات   10 بعد  تسديده  وأراد  املال 
مالحظة  مع  تسديده  جيب  فهل  مثاًل، 
املبلغ  نفس  ُيرجع  أم  الشرائية،  القوة 

وقد فقد نصف قيمته السوقية؟
ج: جيوز للدائن مطالبة املديون باملبلغ 
مبالحظة قوته الشرائية، ويعنّي ذلك اخلبري 
الفرض  يف هذه األمور، واملصاحلة - يف 

املذكور - أفضل.

مهر الُسنَّة

يساوي مهر  أو غرام  مثقال  س: كم 
الُسنَّة؟ وهل ميكنكم إخباري كم يصري 

بالتومان حتى أستطيع دفعها لزوجيت؟
درهم   �500� هو  السنة  مهر  ج: 
غرامًا   )2/6( هو  والدرهم  فضة، 
تقريبًا  تقريبًا، فاجملموع ��1300 غرامًا 

من الفضة اخلالصة.

العقد على املتزوجة

مؤقتًا  امرأة  على  عقد  رجل  س: 
السابق  الزوج  من  خلية  أنها  منهما  ظنًا 
أن  تبني  ثم  األول،  من  باعتبار طالقها 
هجرها  قد  كان  بل  يطلقها،  مل  الزوج 
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امل�ؤمنيــن  اأميــر  الإمام  قال        
: علـي بـن اأبــي طالــب

الأ�س�ات،  �سمعه  و�سع  والذي   •
فقري  قلب  على  اأدخل  اأحد  من  ما 
هذا  من  له  اهلل  خلق  اإل  �سرورًا 
به  اأنزلت  فاإذا  لطفًا،  ال�سرور 
كاملاء  اهلل  لطف  اإليها  جرى  نائبة، 

يف انحداره حتى يطردها عنه.

دون إجراء صيغة الطالق. وعندما عرفا 
حصلت  إذا  فهل  فورًا،  انفصال  بذلك 
للثاني  جيوز  األول  من  طالقها  على 
أنها  متأكد  شبه  أنه  علمًا  عليها،  العقد 

مل تكن تعلم أنها غري مطلقة شرعًا.
ج: إذا مل يدخل بها الزوج الثاني، 
من  طالقها  بعد  بها  الزواج  له  فيجوز 
إذا  وأما  عدتها،  وانتهاء  األّول  الزوج 
وجوبًا  فاألحوط  بها  دخل  قد  كان 
املسألة  إن  وحيث  مؤّبدًا.  عليه  حرمتها 
احتياطية فيجوز الرجوع فيها إىل جمتهد 
التحريم  بعدم  يفيت  للشرائط  جامع 

األبدي يف فرض السؤال.

إذن الولي

النكاح مه  الفتاة عقد  س: إذا أجرت 
شخص ومل يدخل بها، فهل حتتاج _ إذا 
طلقت _ إىل إذن وليها يف الزواج الثاني 

أم ال؟
ج: نعم على األحوط وجوبًا.

الزواج يف حمرَّم

فتاة ومت حتديد  من  الزواج  أريد  س: 
املوعد يف شهر حمرم احلرام، فهل يصح 
تأجيله  جيب  أم  الشهر،  هذا  يف  الزواج 

إىل ما بعد شهر حمرم وصفر؟
الشريف:  باحلديث  أخذاً  ج: 
مظاهر  ترك  ينبغي  حلزننا�  �حيزنون 
الفرح والزينة يف مثل هذه املناسبات 
بأس  فال  العقد  جمّرد  وأّما  األليمة، 

به.

اختيار الزوجة

مقدر  أمر  الزوجة  انتخاب  هل  س: 
اإلنسان  بسعي  مرتبط  هو  أم  وحمتوم 
كما  ليس  فهو  وبالتالي  واختياره، 

يقولون من أنه: )قسمة ونصيب(؟

ج: هناك روايات تقول بأن الزوجة 
هو  طبعًا  املراد  ولكن  القسمة،  حسب 
عن  تكون  اليت  االختيارية،  القسمة 
وليست  واملسببات،  األسباب  طريق 
ورد  ولذلك  احملتوم،  املقدر  األمر  من 
بأن على اإلنسان أن  يف روايات أخرى 
ذوي  من  الزوجة  وينتقي  لنطفته  خيتار 
العرق  فإن  واألحساب،  البيوتات 

دساس.

األب وزواج ابنه

س: أب مينع زواج ابنه من فتاة معينة 
منذ أربع سنوات، فماذا يفعل االبن يف 

هكذا موقف؟

منع األب ال خيلو من حكمة،  ج: 
تلك  على  التعرف  لالبن  فينبغي 
أخذ  حملها  يف  كانت  فإذا  احلكمة، 
حملها،  يف  تكن  مل  وإذا  األب،  برأي 
سعى االبن وبغاية األدب واالحرتام يف 
احلكمة يف حملها، ومن  بيان عدم كون 
املعلوم أن األسلوب اجلميل، والطريقة 
احلسنة، تنتج النتيجة احلسنة إن شاء اهلل 
إذا مل  املوافقة  ينبغي لألب  نعم  تعاىل، 

يكن هناك حمذور شرعي.
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امل�ؤمنيــن  اأميــر  الإمام  قال       
: علـي بـن اأبــي طالــب

نف�سه  يف  ذل  ملن  • ط�بى 
وطاب ك�سبه، و�سلحت �سريرته، 
وح�سنت خليقته، واأنفق الف�سل 

من ماله، واأم�سك الف�سل من 
ل�سانه، وعزل عن النا�س �سره، 
وو�سعته ال�سنة، ومل ين�سب اإىل 

البدعة.

أعظم األعياد

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

عيد  أن  يف  السر  هو  ما     *
يف  األعياد  أعظم  هو  الغدير 
اإلسالم على اإلطالق، كما ورد 
الروايات؟! وما الذي خسرناه  يف 
الغدير وطويت صفحته  إذ أقصي 
أن  لنا  ينبغي  وماذا  التاريخ؟  يف 
اليوم  نشهد  إذ  إننا  اآلن؟  نعمل 
أي  يف  العامل،  يف  احلرية  بعض 
الفضل  فإن  درجة،  وبأي  األرض  من  بقعة 
هو  ألنه   ،املؤمنني ألمري  يعود  ذلك  يف 
الذي وضع أساسها وأرسى دعائمها ـ طبعًا 
مرحلة  عن  فحديثنا   ،اهلل رسول  بعد 
جاء  لقد   .اهلل رسول  بعد  وما  الغدير 
 25 مرور  بعد  احلكم  ُسّدة  إىل   اإلمام
احلريات،  وكبت  العدالة  غياب  من  سنة 
فحتى تدوين احلديث ـ بل نقله ـ كان ممنوعًا 
السلطة  أتباع  من  كان  وإْن  مرتكبه  يعاَقب 
حيث  ـ  كهذه  أوضاع  ظل  يف  وأنصارها، 
حتيط  واملشاكل  احلد  هذا  إىل  ُمغيَّبة  احلرية 
ـ استلم اإلمام زمام  باألمة من كل جهة 
الناس،  مع   تصّرف كيف  ترى  احلكم، 
وما هي حدود احلريات اليت مسح بها هلم، 
اختالف  حيث  الكوفة،  عاصمته  يف  سواًء 
املذاهب واملشارب واألعراق واألذواق، أو 
يف البصرة بعدما متّردت بعض الطوائف ضّده 
يف حرب اجلمل، أو مع غريهم من املارقني 
معاوية(.  وأتباع  )اخلوارج،  والقاسطني 
عندما حل شهر رمضان يف السنة األوىل من 
يف  النافلة  تصلى  أن   نهى اإلمام  حكومة 
بأن  وأوصى  مجاعًة،  رمضان  شهر  ليالي 

 ،تصلَّى فرادى، كما سّنها رسول اهلل
 لرأيه بقوله: �إنه ما زال هناك  واحتجَّ
من أصحاب رسول اهلل من يشهدون 
األوىل من  الليلة  املسجد  إىل  أنه جاء 
فاصطفَّ  النافلة  أداء  يريد  الكريم  الشهر 
املسلمون للصالة خلفه، فنهاهم وقال: 
هذه الصالة ال تؤدَّى مجاعة ثم ذهب إىل 
بيته للصالة�. إال أن أولئك الذين اعتادوا 
على أدائها طيلة سنني مل يطيقوا منعها، 
بإلغاء  تطالب  مظاهرات  يف  فخرجوا 
اإلمام؟  فعل  رد  كان  فماذا  املنع، 
الذي  املنع  ورفع  ملطالبهم  استجاب  لقد 
أصدره ومسح هلم مبمارسة سّنتهم هذه 
من  حتى  تكن  مل  السنَّة  تلك  أن  رغم 
باطاًل  كانت  بل  باحلق،  املدلَّس  الباطل 

واضحًا ال شك يف بطالنها وال شبهة.

 طالب أبي  بن  علي  اإلمام     *  
فُكل حروبه  ابتداء،  بأية حرب  يبادر  مل 
اجلمل،  حرب  وأوهلا  عليه،  ُفرضت 
واليت ما إن وضعت أوزارها وُهزم جندها 
حتى هرب الذين أشعلوا فتيلها واختبؤوا 
من  موضع  الدور يف  إحدى  يف حجرات 
البصرة، فتوجه أمري املؤمنني يف كوكبة 
من جنوده إىل ذلك احملل حتى انتهى إىل 
احلجرة اليت كانت فيها َمن ألبت األعداء 
على اإلمام فعاتبها أواًل قائاًل هلا: أبهذا 
أمرك اهلل أو عهد به إليك رسول اهلل؟ 
املدينة  إىل  إلرجاعها  بالتهيؤ  أمرها  ثم 
املنورة. وبعد أن اضطر اإلمام خلوض 
الطرفني  القتلى من  معركة صفني وسقط 
وكان النصر قاب قوسني أو أدنى من أمري 
املؤمنني، تدارك اجليش املعادي األمر 
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بال�سدقة،  اإميانكم  • �ُس��ُس�ا 
وح�سن�ا اأم�الكم بالزكاة، 

وادفع�ا اأم�اج البالء بالدعاء.

ق�ٍم  بفعل  • الرا�سي 
كالداخل فيه معهم، وعلى كل 

داخٍل يف باطٍل اإثمان، اإثم 
العمل به، واإثم الر�سا به.

حيلتهم  وانطلت  املصاحف  رفع  حبيلة 
على قسم كبري ممن كان حيارب يف ركاب 
احلرب  بوقف  فطالبوه   ،املؤمنني أمري 
اإلمام  فاضُطّر  يفعل.  مل  إن  وهدَّدوه 
خلوضها،  اضُطر  كما  احلرب  لوقف 
عن  التوّقف  األشرت  مالك  من  وطلب 
التقدم، ثم أجربوه على قبول التحكيم، 
ذلك  بعد  له  قبوله  على  اعرتضوا  ثم 
مغالطة  على  ينطوي  شعاراً  مطلقني 
فقالوا: "ال حكم إال هلل". وهكذا نشأت 
فرقة اخلوارج من بطن جيش اإلمام نفسه! 
ومل يكتِف هؤالء مبروقهم حتى تظاهروا 
أيضًا، ورفعوا يف وجهه هذا  ضد اإلمام 
يوم  وكان  املسجد  دخل  عندما  الشعار 
دولة  ألكرب  وحاكم  إمام  وهو  اجلمعة، 
وأقواها على وجه األرض يوم ذاك، ومع 
ذلك مل يعاقبهم اإلمام، بل مل يسمح 
لقادة جيشه أن مينعوهم، وال أحال أحداً 
أنهم  مع  السجن؛  أو  القضاء  إىل  منهم 
كانوا يعلمون ـ كما كان اإلمام نفسه يعلم 
ـ بأن رسول اهلل قال: �علي مع احلق 
الباطل  أن  معناه  واحلق مع علي�. وهذا 
احلق،  وجه  يف  بشعاراته  يهتف  كان 
الباطل  ومع ذلك مل مينع احلق أصحاب 
هذه  مثل  جتدون  فأين  التعبري.  حرية  من 
احلرية؟! هل عهدمت حرية كهذه حتى ممن 
يدعي حرصه عليها يف هذا اليوم املعروف 
أن  هذا  من  واألعظم  احلريات؟  بعصر 
خرجوا  الذين  هؤالء  يسّم  مل   اإلمام
عليه وهتفوا بهذا الشعار يف وجهه ، وال 
رضي أن ُيسّموا، باملنافقني مع أنهم كانوا 
هناك  ألن  املادة،  هلذه  مصداق  أجلى 

رواية متواترة عن النيب أنه قال لعلي 
مؤمن  إاّل  حيبك  �ال   :طالب أبي  بن 

وال يبغضك إال منافق أو كافر�.

عليها  ينطوي  اليت  املفاهيم  إن    *
الفطر  عيدي  يف  حتى  تتوفر  ال  الغدير 
اإلسالم.  أعياد  من  واألضحى وغريهما 
فقارنوا بني كل األعياد اإلسالمية ومنها 
هل  وانظروا  الغدير  عيد  وبني  اجلمعة 
األعياد  أعظم  كونه  يف  التاريخ  يؤيدنا 
الغدير  يعرف  ال  العامل  كان  وإذا  أم ال؟ 
وحقيقته بسبب إقصائه، وُحرم النهل من 
املسلمني  بعض  وحتى  وعطاياه،  مبادئه 
مل يتعّلم من علّي وابتعد من سريته، 
فما هي مسؤوليتنا حنن الذين أدركنا بعضًا 
من عظمة الغدير، ووعينا خسارة البشرية 
جراء تغييب الغدير؟ وبتعبري آخر: كيف 
عبد  عن  روي  أقول:  الغدير؟  حُنيي 
السالم بن صاحل اهلروي، قال: مسعت 
اهلل  �رحم  يقول:   الرضا احلسن  أبا 
أمرنا� فقلت له: فكيف حييي  أحيا  عبداً 
ويعّلمها  علومنا  �يتعّلم  قال:  أمركم؟ 
يف  املسألة  حيصر  مل  واإلمام  الناس�. 
الشيعة أو املسلمني فقط بل قال �الناس� 
أي كل الناس. فعامل اليوم جيهل الغدير، 
أكثر  جيهلها  بل   البيت أهل  وتعاليم 

املسلمني مع األسف!. 
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    قال الإمام اأميــر امل�ؤمنيــن 
: علـي بـن اأبــي طالــب

همته،  قدر  على  الرجل  • قدر 
و�سدقه على قدر مروءته، 

و�سجاعته على قدر اأنفته، وعفته 
على قدر غريته.

بالإح�سان  م�ستدرٍج  من  • كم 
اإليه، ومغروٍر بال�سرت عليه، 

ومفت�ٍن بح�سن الق�ل فيه، وما 
ابتلى اهلل اأحدًا مبثل الإمالء له.

قراءة يف بشارات العهدين
كان أهل الكتاب يف زمن ظهور الرسول 
موعود  نيب  ظهور  ينتظرون   األعظم
قال  فقد   ،أنبيائهم قبل  من  به  ومبشر 
 - نصرانيًا  وكان   - احلبشة  ملك  النجاشي 
عندما تسلم رسالة رسول اهلل اليت يدعوه 
فيها إىل اإلسالم: )أشهد باهلل أنه النيب الذي 
ينتظره أهل الكتاب نفسه(. وأقر بنبوة رسول 
املقوقس  أن  كما  اإلسالم.  واعتنق   اهلل
أجاب  أيضاً،  نصرانيا  وكان  مصر،  حاكم 
دعوة رسول اهلل إىل اإلسالم قائالً: )حملمد 
بن عبد اهلل من املقوقس عظيم القبط سالم 
عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما 
ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيًا 
بالشام، وقد  أنه خيرج  بقي، وقد كنت أظن 
أكرمت رسولك(. وهذا إقرار من املقوقس بأن 
لألنبياء  خامتًا  نبيًا  ينتظرون  كانوا  النصارى 
به من قبل املسيح لذا قال: )وقد  مبشراً 
علمت أن نبيًا بقي(. وعلى الرغم من فقدان 
بها  نطق  اليت  اآلرامية  أو  العربية  الكلمة 
ر  املبشَّ النيب  هلذا  كاسم   املسيح السيد 
كان  اليونانية  إىل  ترمجتها  أصل  فإن  به، 
)بريكليتوس(، واليت تعين أمحد أو حممداً، 
األصل  أن  على  الكنيسة  رجال  إصرار  أما 
)باراكليتوس(  هو  الكلمة  هلذه  اليوناني 
جاءت  البشارة  أن  ينايف  ال  فهو  )فارقليط(، 
هو  الكلمة  هذه  معنى  ألن   ،حممد حبق 
ومعلوم  واملعّزي،  والوكيل  واملعني  الشفيع 
على  متامًا  تنطبق  املعاني  هذه  مجيع  أن 

.حممد
املهمات  بعض  إىل  اإلشارة  املهم  من 
ر  املبشَّ النيب  بها  سيقوم  اليت  واملنجزات 
واملرسلون  األنبياء  بها  يقم  مل  واليت  به 
الصفات  أن هذه  لنا  يتبني  السابقون، حتى 
 .حممد غري  على  تنطبق  ال  واملنجزات 
عندما ُبعث رسول اهلل بدين اإلسالم كانت 

عقيدة التوحيد غري واضحة املعامل يف أذهان 
واألمم،  الشعوب  خمتلف  من  الناس  معظم 
وهمية  تصورات  تتخبط يف  اإلنسانية  كانت 
عن اخلالقQ، وكانت تلك التصورات تدور 
مجيعها يف دائرة الشرك واإلحلاد والتجسيم. 
يف  واضح  رأي  على  إسرائيل  بنو  يكن  ومل 
 Qفهو وصفاته،   Qاهلل وحدانية  مسألة 
عندهم يتعب ويسرتيح )انظر سفر التكوين 
2: 1-3.(. ويأتي إليهم، وينظر هلم على 
هيئة بشر، لريوه بأمهات أعينهم )انظر سفر 
اخلروج 24: 9-11(. أما أتباع الكنيسة فقد 
احنرفوا عن تعاليم السيد املسيح، ووقعوا 
صفة  بإضفائهم  وذلك  والوثنية،  الشرك  يف 
األلوهية على عيسى، أما بقية الشعوب 
هي  الشرك  عقيدة  فكانت  األخرى،  واألمم 

السائدة عندهم.
برسالة   األعظم الرسول  جاء  ملا 
إله  ال  )قولوا  بالناس مجيعاً:  نادى  اإلسالم 
سنوات  مدى  على  وظل  تفلحوا(.  اهلل  إال 
املفهوم  هذا  ترسيخ  على  يعمل  عديدة 
الشرك  عقائد  ودحض  الناس،  أذهان  يف 
)املبلغ  احلق  روح  هو   فكان والضالل، 
 ،عن اهلل باحلق( الذي بشر مبجيئه عيسى
ثم شهد لعيسى، ودافع عنه مصّرحًا 
اهلل  وحدانية  إىل  يدعو  كان   عيسى بأن 

زبٹ  به:  الشرك  عن  وينهى  وعبادته، 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ    ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ 

ڎ ڈ ڈرب. 
 األكرم النيب  وظائف  من  إن 
على  العامل  )يبّكت  أن  اهلامة  )الفارقليط( 
دينونة(  وعلى  استقامة،  وعلى  خطيئة، 
أما  وقرّعه(.  عّنفه  )بّكته:   .)16  :8 )يوحنا 

احللقة ال�سابعة: : مملكة اهلل
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    قال الإمام اأميــر امل�ؤمنيــن 
: علـي بـن اأبــي طالــب

يحرم  مل  اأربعًا  اأعطي  • من 
اأربعًا، من اأعطي الدعاء مل 

يحرم الإجابة، ومن اأعطي الت�بة 
مل يحرم القب�ل، ومن اأعطي 

ال�ستغفار مل يحرم املغفرة، ومن 
اأعطي ال�سكر مل يحرم الزيادة.

)على خطيئة( فاجلميع يعلم بأنه ما من نيب 
بّكت العامل على خطيئة، صغريها وكبريها، 
 Qاهلل أرسـله  فقد   ،حممد فعل  كما 
بشريعة مسحاء هلا قوانينها وأحكامها لتوجه 
اإلنسان يف مجيع تفاصيل حياته الشخصية 
اخلري  إىل  واالعتقادية  واالجتماعية  واألسرية 
تنظيمًا  اجملتمعات  حياة  وتنظم  اخلري،  كل 
وكماهلا،  ورقيها  سعادتها  إىل  بها  يؤدي 
الشريعة  هذه  حلدود  خرق  أي  فإن  ولذلك 
تبكيت  تستلزم  خطيئة  اخلامتة  اإلهلية 
مرتكبها، حتى ال ينحرف اإلنسان عن السري 
يف طريق رقّيه وكماله، وحتى ال تتشّوه الفطرة 
السليمة اليت فطر اهلل عليها اإلنسان، فمن 
ظاملًا  يكن  اهلل  شريعة  حدود  من  حداً  يتعد 

ۆئ  زب  الظاملني،  عداد  يف  ويصبح  لنفسه، 
إن  ىئرب.  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  
حممدًا مل ُيرَسل بدين اإلسالم إىل قبيلته 
وبين قومه فحسب، بل كانت رسالته عامة 

ہ  زبۀ  مجيعاً:  للناس  شاملة 
ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ 
ولذلك  ۓرب.  ے  ے    ھ 
دين  إىل  مجيعًا  الناس  بدعوة  اهتمامه  كان 
من  الوثنية  أساس  اجتثت  إن  فما  التوحيد، 
شبه اجلزيرة العربية، ووحد قبائلها حتت راية 
اإلسالم، حتى اجته إىل دعوة الشعوب واألمم 
األخرى إىل الدخول يف دين اهلل، ونبذ الكفر 
والعقائد الباطلة، وقد دعا رسول اهلل إىل 
وعندما  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  اهلل  دين 
وقفت قوى الكفر واالستبداد يف وجهه ملنعه 
ليؤسس  يثرب  إىل  هاجر  رسالته،  إبالغ  من 
مملكة اهلل على األرض. لذلك فإن كل منكر 
اهلل،  طاعة  عن  خارج  هو  اإلسالم  لرسالة 
تعد  وكل  إصالحه،  تعذر  إن  تبكيته  وجيب 
تستوجب  خطيئة  هو  اإلسالم  حدود  على 
 التبكيت. وبذلك يتبني معنى قول عيسى

بأن )الفارقليط سيبّكت العامل عن خطيئة(. 
)يوحنا  بي(  يؤمنون  ال  )فألنهم  عبارة  وأما 
لتبكيت  كسبب  جاءت  اليت   .)16  :9
)الفارقليط( للعامل عن خطيئة، فهي ال شك 
عبارة قد مت دسها يف النص لتحريفه، وجلعل 
 جميء )الفارقليط( متعلقًا باإلميان بعيسى
)الفارقليط(  تبكيت  عبارة  وأما  عدمه.  أو 
 للعامل )على استقامة( بعد ذهاب عيسى
سينصف  )الفارقليط(  أن  فتعين  ربه،  إىل 
عيسى من مجيع االفرتاءات اليت افرتاها 
 بّكت فقد   ، عليه  وغريهم   اليهود 
وفّند   ،عيسى نبوة  أنكروا  الذين  اليهود 
النصارى  بتبكيت   قام كما  مفرتياتهم، 
ُصلب  قد   عيسى بأن  اعتقادهم  على 
بأنه  ادعائهم  وعلى  الصليب،  على  ومات 
إله وابن اهلل. وهذه هي العدالة اليت قصدها 
عيسى، وهذا ما قام به، وأما تبكيت 
العامل )على دينونة(، فألن حممدًا قد جاء 
ال  واليت  الشرائع  جلميع  اخلامتة  اهلل  بشريعة 

ڃ  ڃ  زب   :Qقال غريها،  اهلل  يقبل 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  
ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ    ڍ 
ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ 
گ گرب. ولذا فإن رسول اهلل قد 
قام بدعوة الناس مجيعًا إىل دين اهلل، وأقام 
مملكة اهلل على األرض اليت ستشمل العامل 
 حلفيد نبيه حممد Qبأسره عندما يأذن اهلل
بالظهور   املنتظر املهدي  احلجة  اإلمام 
لتحطيم مجيع رايات الكفر واإلحلاد، ولتعم 
حيث  األرض،  أصقاع  مجيع  اإلسالم  راية 
اليت ستقام على أسس  ستكتمل مملكة اهلل 
والسالم  والقسط  واحلرية  والعدل  التوحيد 

واحملبة، وتنهدم قواعد اجلور والظلم.
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أهمية معرفية
تتمثل الوظيفة املعرفية ملباحث )فلسفة 
التاريخ( بتعزيز الفكر التأّملي لقادة الفكر, 
من خالل تكوين مداخل تفسريية متعددة 
لــنــشــوء الــــدول واحلـــضـــارات, وعــوامــل 
أدوات  يتيح  مما  وسقوطها,  اضمحالهلا 
القرار,  صّناع  عليها  يضع  رصينة,  حبثية 
التفكري  يف  أساسًا  اجملتمعي,  التأثري  ومراكز 
املنهجي, يف فهم ما يعرتضهم من مشاكل، 
كيفية  أسئلة حــول  مــن  ــدور  ت مــا  ــي  ووع
الــضــروري  فمن  باجملتمعات.  النهوض 
الدولة  مفكر يف شؤون  أي  يستغين  أن ال 
يف  احلاكمة  القوانني  فهم  عن  والسياسة 
بناة  دور  إن  حيث  وسقوطها,  األمــم  بناء 
النهضة, هو استنهاض األمة, ومعرفة هذه 
كما  النهضة,  عملية  يف  وتوظيفها  القوانني 
يف  التاريخ(  )فلسفة  علم  من  الغرض  أن 
ليستفيد  القوانني  هذه  تقديم  هو  كلّياته, 
يف  النهضة  أكانت  سواء  النهضة,  بناة  منها 
طور النشوء أو القيام أو القمة, كما ينبغي 
ومفكروها,  الــدول  قــادة  منها  يستفيد  أن 
أو  املسؤولية  زمــام  ميتلكوا  أن  قبل  ســواء 

أثناء استالمها أو فيما بعد ذلك.

حاجة معرفية 
هــذا  يف   الشريازي اإلمــــام  يــبــني 
فلسفة  لعلم  املعرفية  احلــاجــة  الــكــتــاب, 
بأسباب  املعرفة  ينتج  علم  فهو  التاريخ, 
حيث  وسقوطها,  واحلضارات  الدول  قيام 
بالدول  يتعلق  فيما  التاريخ,  أحــداث  إن 
واحلضارات والبداوات, هلا جامع مشرتك, 
أسوة جبميع املوجودات يف الكون والطبيعة 
اليت هلا جنس واحد وفصول خمتلفة, وهلا 
أعراض خمتلفة, خاصة أو عامة, وفق تعبري 

املناطقة, وقد حبث تفصيل هذا املوضوع 
املوضوعي(.  )التفسري  املخطوط   كتابه  يف 
كتاب  مباحث  إن  اىل  اإلشــارة  من  والبــد 
)فلسفة التاريخ... دراسة حتليلية يف املناهج 
والسلوك( ختتلف يف معاجلاتها عن معظم 
ما هو مطروح يف ميادين الفكر حول هذا 
املوضوع الفكري احليوي, فغالبًا ما تطرح 
على  املتنوعة  الــتــاريــخ  فلسفة  مـــدارس 
يف  جعلها   لكنه منفصلة,  مدارس  إنها 

مباحث هذا الكتاب يف إطار متكامل. 
اإلنــســانــي,  الــفــكــر  يف  التكاملية  إن 
التاريخ(,  )فلسفة  يف  القائمة  والنظريات 
تعزز تقديم الرؤية األكثر نضجًا من خالل 
جمموع نتائجها, حيث إن كل زاوية من زوايا 
ونقاشًا  وظرفًا  ونظامًا,  النظر, ختدم وضعًا 
وكل  متعددة،  قــراءات  مبثابة  وهو  معينًا, 
قراءة تتماهى مع حالتها اخلاصة، أو مبعنى 
آخر، قراءة تتعامل مع حالة تعرف مبنهج 
وبالتالي   ,)case study( احلالة  دراسة 
يف  خمتلفة  ألبــواب  متعددة  مفاتيح  فهي 
نفس البيت, فالبيت واحد، وهي الظاهرة 
التارخيية, ولكن أبواب دخوله متعددة. وقد 
كل  فائدة  بيان  الكتاب,  مباحث  يف  جرى 
من هذه األبواب, وكيف له أن خيدم صّناع 
النهضة يف عملية الفهم, والتبّصر فيما يدور 
حوهلم, وليخدمهم يف عملية صنع واختاذ 
القرار, وإدارة األزمات, وبذلك فإن هؤالء 
النهضة(  )قــوانــني  قـــراءة  يعيدون  الــقــادة 
وتطورات  يتماشى  بشكل  جمــدداً  وفهمها 
من  يتمكنوا  وبالتالي  واحلــيــاة،  اإلنسان 
أرض  على  عمليًا  النهضة  قوانني  إسقاط 
النهضة حتكم  قوانني  الواقع, ال سيما وإن 
التاريخ, وهي املشرتكات اليت تدرس  سري 
اجلوامع  وتستقرأ  وضوئها  هديها  على 

لإلمام اجملدد
السيد حممد احلسيين الشريازي 

    قال الإمام اأميــر امل�ؤمنيــن 
: علـي بـن اأبــي طالــب

وَمْن  رِبح،  نف�سه  حا�سب  • َمْن 
ر، وَمْن خاف اأِمن،  غفل عنها خ�سِ

ر  ر، وَمْن اأب�سَ وَمِن اعتَب اأب�سَ
فِهم، وَمْن فِهم عِلم.

اهلل،  وبني  بينه  ما  اأ�سلح  • من 
اأ�سلح اهلل ما بينه وبني النا�س، 
ومن اأ�سلح اأمر اآخرته، اأ�سلح 
اهلل له اأمر دنياه، ومن كان له 
من نف�سه واعٌظ، كان عليه من 

اهلل حافٌظ.

الق�سم ال�ساد�س

فلسفة التاريخ
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يعرّب  والــيت  ووقائعه,  التاريخ  أحــداث  يف 
كما  للتاريخ(.  العامة  بـ)الروح   عنها
أكان  سواء  اجملتمعي,  النهضوي  الرائد  أن 
املنتسب إىل املؤسسة الدينية أو إىل اهليئات 
اجملتمعية القيادية والفكرية األخرى, سيجد 
من  املستنرية,  العقول  رؤية  يف  كبرية  فائدة 
وهي  والــدارســني,  والباحثني  املفكرين 
تبحث يف السنن, لتستنتج للمجتمع العلمي 
والنتائج  اخلالصات  واملعريف,  والفكري 
وعندها  املنهجية,  البحثية  واملخرجات 
والنظر يف  الدراسة  ملزيد من  الرغبة,  تتولد 
أّثر يف تاريخ العامل تأثرياً  هذا العلم الذي 
إىل  اإلســالمــي,  العامل  يف  وخاصة  هامًا, 

يومنا هذا.

أهمية فكرية 
الكتاب  استقراء موضوعات  من  يتبني 
الكتاب,  مباحث  أن اهلدف من  وجزئياته, 
النظرية  االستقصائية  الــدراســة  ليس  هو 
األكادميية الباردة, وإمنا أن تتحول هذه العلوم 
إىل أدوات يف الفعل واملمارسة, وأن تتحول 
املــهــارات واالجتــاهــات,  إىل خمــرجــات يف 
ومن  خالهلا,  من  الــواقــع  تسيري  وحمــاولــة 
امللكة  تتكون  احملاولة,  هذه  تكرار  خالل 
أكان  ســواء  النهضة,  صّناع  حيتاجها  اليت 
يف فهم املاضي واستشراف املستقبل أو يف 
الرائد  وظائف  أهم  وهي  حوله,  من  إقناع 
خيوضه.  نهضوي  مشروع  أي  يف  القيادي 
لكتاب  الفكرية  ــداف  األه فهم  ولغرض 
مدخلية  دراســة  يتطلب  التاريخ(,  )فلسفة 
ُتستخدم  أن  هلا  وكيف  التاريخ,  علوم  يف 
لرفع أو كسر الروح املعنوية لألمم, لتكون 
انسجامًا  الكتاب,  ملباحث  مكّماًل  عاماًل 
استنهاض  يف   املؤلف السيد  تطلع  مع 
االطالع  ثم  الكتاب,  موضوعة  يف  املعنيني 

التأسيسية  النظريات  على 
لــلــمــفــكــريــن فــيــه, 
بـــــدءاً بــتــصــورات 
مؤسس هذا العلم, 
الفكر  يف  ــه  وعــّراب
اإلسالمي,  العربي 
عمومًا,  واإلنساني 
وهو "إبن خلدون", 
ـــه"  ـــت ـــدم ـــق "م يف 
املبكرة,  التحليلية 
حول دور العصبية 
ــــدول,  ال قــيــام  يف 
بها  يــعــين  ــــيت  وال
اجلمعي,  االنتماء 
والفكري  العقدي 
ثم  ــي،  ــع ــم ــت واجمل
استقراء دور املفكر 
الـــرائـــد "تــويــنــيب" 

التارخيية  الفلسفية  األداة  يف  انتقل  الــذي 
إىل  والقبلية  الدينية  العصبية  وحــدة  من 
مما  جامعة,  بناء  كوحدة  احلضارة,  مكّون 
يتطلب دراسة أثر التحديات اليت عرّب عنها 
"توينيب", واستجابة النهضات واحلضارات 
هلا, يف نظريته الفلسفية التارخيية اليت أطلق 
عليها "التحدي واالستجابة", وأثر األفكار 
يف حـــدوث الــتــقــدم, وأثـــر الــصــراع على 
واحلضارات,  الدول  قيام  يف  املادية  املوارد 
املــوضــوعــة,  هلـــذه  العلمي  الــفــهــم  وإن 
التأسيسية  األعمال  على  اإلطالع  يتطلب 
من  واالســتــفــادة  ــؤرخــني,  وامل للمفكرين 

أفكارهم, واستثمار الصاحل منها.

    قال الإمام اأميــر امل�ؤمنيــن 
: علـي بـن اأبــي طالــب

همته،  قدر  على  الرجل  • قدر 
و�سدقه على قدر مروءته، 

و�سجاعته على قدر اأنفته، وعفته 
على قدر غريته.

بالإح�سان  م�ستدرٍج  من  • كم 
اإليه، ومغروٍر بال�سرت عليه، 

ومفت�ٍن بح�سن الق�ل فيه، وما 
ابتلى اهلل اأحدًا مبثل الإمالء له.



مخسة وعشرون عامًا فصلت بني غديرين: 
التنصيب  وغدير  النبوي،  التنصيب  غدير 
بن  علي  املؤمنني  أمري  اإلمام  كان  الشعيب، 
واحد،  نهج  على  ثابتًا  خالهلا   طالب أبي 
تتهيأ  كامنة  كطاقة  القيادي  حبقه  حمتفظًا  وبقي 
إىل  ذلك  بعد  ليتحول  األمور،  بزمام  لإلمساك 
وقامت  الزمام،  بهذا  أمسكت  متحركة  طاقة 

بتوجيهه حسب نظرة اسرتاتيجية متمكنة.

الغدير األول
كان الغدير األول )عام 10هـ( إعالنًا النطالق 
حد  على  واجملتمع  الدين  يف  جديدة  مرحلة 
سواء، فلقد قرر حينها النيب األكرم أن يضع 
اختيار  خالل  من  نهجه  استمرار  لبنات  أوىل 
ومن  بعده.  من  اإلسالمية  األمة  لقيادة  األصلح 
يقرأ السرية النبوية - أو خمتصراً عنها - سيعلم 
فوراً اسم املرشح للخالفة: أول املسلمني، وأول 
كل  يف  واألول  و...  املضحني،  وأول  اجملاهدين، 
عملية  تكون  ال  وهكذا  واملهمات.  امليادين 
على  إكراهيًا  فرضًا  بذاته  االسم  هذا  اختيار 
شأن  شأنها  تلقائية  عملية  هي  وإمنا  الناس، 
فأصبح  األمس  يف  بذرته  زرعت  الذي  النبات 

بعد مراحل النمو شجرة وارفة الظالل.
ثم صدر قرار األمة على العكس من أنظمة 
مل  نباتًا  ففضلت  البشري،  واجملتمع  احلياة 
الشجرة،  تلك  القريب على  باألمس  إال  ينبت 
وارتأت أن تكون صاحبة القرار، فانقلبت على 
يستند إىل  النبوي احلكيم، واختذت قراراً  القرار 
آلليات  حتسب  مل  خاطئة،  مرحلية  حسابات 
التاريخ أي حساب. وهكذا مل جيد القرار النبوي 
طريقه إىل التنفيذ، وبقي احلاكم الشرعي بعيداً 
عن مهامه ومسؤولياته اليت مل يكن غريه الئقًا 
بتحمل مسؤوليتها، وهكذا فشلت األمة يف أول 
عدة  مستويات  على  نبيها  وفاة  بعد  امتحان 

منها: 
الديين:  التكليف  مستوى  على  فشل   •
للتعليمات  والطاعة  السمع  واجب  تلبية  عدم 

النبوية. 
• فشل على مستوى التخطيط االسرتاتيجي: 
لتبّوء  األصلح  حتديد  عن  والعجز  النظر  قصر 

منصب القيادة العليا. 
الشخصية:  الكرامة  مستوى  على  فشل   •
نكث العهود وخيانة النيب بعد وفاته مباشرة. 
عامًا  وعشرين  مخسة  األمة  أمضت  وهكذا 
تتخبط بني "طخية عمياء" و"حوزة خشناء" وقوم 
الربيع"،  نبتة  اإلبل  خضم  اهلل  مال  "خيضمون 
اخلطبة  يف   املؤمنني أمري  كلمات  حبسب 

الشقشقية.
كل ذلك واإلمام صابر، ألن الصرب "أحجى"، 
العني قذى، ويف احللق شجا"،  َصرَب "ويف  لكنه 
يصربون  االسرتاتيجيون:  القادة  يكون  وهكذا 
عندما يرون الرياح جتري مبا ال تشتهي السفينة، 
مبرارة  يتحسسون  ذلك  مع  يظلون  ولكنهم 
جريان السفينة يف عكس اجتاهها املطلوب، إىل 
أن يفرض النظام التلقائي للحياة واجملتمع قانونه 

فتعود الرياح إىل سريتها األوىل.

الغدير الثاني
الرياح إىل سريتها  وجاء عام )35هـ( فعادت 
غري  أو  مباشر  بشكل  األمة،  وأحست  األوىل، 
فمضت  احلل،  هو  النبوي  االختيار  أن  مباشر 
إدارتها  على  األقدر  احلقيقي  حاكمها  إىل 
"ينثالون" عليه "من كل جانب"، "جمتمعني" حوله 
"كربيضة الغنم" اليت فقدت راعيها بقرار منها، 
ضريبة  دفعت  أن  بعد  التاريخ،  بقرار  فوجدته 

التخلف دمًا ومااًل ووقتاً.
بقي أمري املؤمنني الثابت الذي ال يتحول، 
الثابتة  األصلية  )األجندة(  تطبيق  على  فأصر 
املستندة إىل التخطيط االسرتاتيجي الذي يفهم 
إىل  اإلسراع  نهج  عن  واالبتعاد  التاريخ،  حركة 
املكاسب السريعة ذات العواقب اخلطرية، فطرح 
أفسده  ما  إلصالح  ناجعة،  لكنها  مرة،  أدوية 

اآلخرون، ولكن األمة مل ترغب بتناوهلا.
القائد واألمة إىل  بني  العالقة  وهكذا وصلت 
والناكثون  القاسطون  فظهر  خطرية،  مرحلة 
عودة  أرادت  انقالبية  حركات  وكلها  واملارقون، 
السابق،  النظام  إبان  عليه  كانت  ما  إىل  األمور 
من  مبدًأ  ذلك  مواجهة  يف  املؤمنني  أمري  فطرح 

القائد  منه  يستفيد  السياسي  العمل  مبادئ 
عندما تنقلب عليه األمة، فقال:

لوال  النَسَمَة،  وبرَأ  احلبَة،  فلَق  والذي  َأما 
الناصرِ،  ِبوجوِد  احُلّجِة  وقياُم  احلاضر،  حضوُر 
ِة  ُيَقاّروا على ِكظَّ وما َأخَذ اهلُل على العلماِء َأال 
ظامل، وال َسَغِب َمظلوم، أَللَقْيُت حبلها على 
غارِبها، ولسَقْيُت آِخَرَها ِبَكْأِس َأوهلا، وأَللَفْيُتْم 

دنياكْم هذه َأزهد عندي من عفطة َعْنز!

 وفق هذا املبدأ، دخلت قيادة أمري املؤمنني
منحى جديداً، فأعلنت أن القيادة اليت كانت ال 
أمراً  السابق، أصبحت  تساوي )عفطة عنز( يف 
تفرضه  الدماء واألموال كواجب  أجله  تراق من 
واإلنساني  الديين  التكليف:  مستويات  كافة 
واالجتماعي واالسرتاتيجي واألخالقي. فأمضى 
اإلمام ما تبقى من فرتة خالفته وهو يكافح 
جمرى  لتعكس  وقفت  اليت  الرجعية  قوى 
اجملتمع،  تربة  يف  خبيثة  بذوراً  وتغرس  التاريخ، 
اخلبيثة  )التكفري(  نبتة  يد  على  استشهد  أن  إىل 
سقت  أن  بعد  أيامه،  يف  بوادرها  ظهرت  اليت 

بذورها أمة ال حتسب حسابًا للمستقبل.

إن من يتابع مسرية أمري املؤمنني مع األمة 
جيد أنه تعامل معها مبنهج الربان اخلبري بتقلبات 
سفينته  على  الرياح  هبت  فعندما  الرياح، 
ثابتًا يتحني فرصة تغري  بعكس ما يشتهي بقي 
بأقصى  مضى  الفرصة  حانت  وعندما  جهتها، 
قاصداً  امتدادها  على  أشرعته  وأفرد  سرعته 
عادت  الرياح  لكن  تتغري،  مل  اليت  وجهته 
فانقلبت، أما هو فظل الثابت وأصر على تأكيد 
حقيقة مهمة: أن الرياح دون سفينة تظل جمرد 
وعلى  السفينة،  أما  هوية،  أو  اسم  دون  رياح 
يتذكرها  اليت سوف  فهي  القدير،  ربانها  رأسها 

التاريخ ويشيد بإجنازاتها.

ميكنم األطالع على النسخة اإللكترونية
www.ajowbeh.com   :على العنوان التايل
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