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

اإلمام الشريازي .. إنسانيًا
 �شكلت ظاهرة العنف التي اجتاحت العديد من بلدان 
اأفراده  يتعاي�ش  لمجتمع  فكيف  البع�ش،  عند  مفاجاأة  العالم، 
)الدينية  مكوناته  تتحول  اأن  ال�شنين،  مئات  منذ  ب�شالم 
والمذهبية والفكرية( اإلى ع�شابات متقاتلة؟! وكيف لمواطن 
م�شالم اأن ي�شبح فئوياً �شيقاً وعدوانياً متع�شباً واإق�شائياً مت�شلطاً، 

وربما يكون قاتاًل اأو ن�شيراً لقتلة؟! 
ال�شكل  بهذا  المجتمعي،  العنف  انفجار  خ�شم  في 
الدموي المتوح�ش، وجد بع�ش اآخراأن الذي عليه المجتمعات 
اليوم من كراهية وعنف )تفجيراً وذبحاً(، لي�ش اأمراً طارئاً، بل 
بالنفو�ش، وقد تفجر بتوفر الأجواء المنا�شبة  هو عنف متجذر 
لظهوره علناً، ما يعني اأن هذه المجتمعات ماأزومة قبل دخولها 
المجتمعات  تلك  بدت  فقد  اليوم،  الم�شت�شرية  العنف  اأزمة 

بحالة عنف ل يمكن اأن تولد بين ليلة و�شحاها.
منذ زمن، لم يكن فيه عنف كالذي يجتاح بلداننا اليوم، 
ن�شف  من  ولأكثر  ال�شيرازي  الإمام  ظل  رحيله،  حين  واإلى 
قرن، يدعو الأمة والب�شرية اإلى )الالعنف( كخيار ا�شتراتيجي 
والثقافة،  الإعالم  وال�شلطة،  المعار�شة  والمجتمع،  الدولة  في 
 :فيقول والأقليات،  الأكثرية  وحقوق  وال�شلم،  الحرب 
جميع  في  والالعنف  ال�شّلم  ب�شيا�شة  اللتزام  �شرورة  )نوؤكد 
بيته  واأهل   ،ور�شوله  ،Qاهلل اأمر  كما  الحياة،  مجالت 

الطاهرين بذلك(.
حينها، وفي الوقت الذي كان البع�ش ينظر اإلى كتابات 
ل  فكرياً  "ترفاً  باأنها  )الالعنف(  في   المجدد الإمام 
في  ت�شعب  قد   كان بها"،  غيرهم  اأو  للم�شلمين  حاجة 
ما   طرح بل  والتطبيق(،  )النظرية  �شملت  باآفاق  نظريته 
ويبني  الحا�شر،  اإلى  الما�شي  من  امتد  �شمولياً،  اتجاهاً  يعد 
الن�شو�ش  من خالل  اأكد  هذه  نظريته  وفي  للم�شتقبل،  روؤى 
بكل  للحا�شر  طروحاته  ومعا�شرة  الإن�شان،  كرامة  المقد�شة 
فال�شالم  المتناق�شة،  الفكرية  واتجاهاته  ال�شيا�شية  تعقيداته 
والالعنف في روؤيته م�شروع يجب اأن ي�شود كامل الحياة، 
بدءاً من الفرد والعائلة، مروراً بالمجتمع )اأحزاب وتجمعات(، 
من   - مب�شراً  العالمي،  ال�شالم  لتحقيق  الدولة  اإلى  و�شوًل 
خالل ذلك - بعالم جديد قائم على الإيمان والحرية والرفاه 

وال�شالم.

�ملرجع �ل�سري�زي: �ل�سيعة قوة بالعامل وعليهم �إحقاق حقوقهم و�لدفاع عن �أنف�سهم
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   فاجعة البقيع، يف الثامن من �شوال، �شفحة �شوداء خطت حروفها الدامية �شرذمة تكفريية دفعتها نزعة متوح�شة من و�شط 
يف  وخراباً  هدماً  لتعيث  العام 1922م  وهابية يف  ع�شابات  البيت، حيث هجمت  اأهل  من  اأئمة  اأ�شرحة  لتهدم  ال�شحراء 
 ،املجتبى احل�شن، وال�شجاد علي، والباقر حممد، وال�شادق جعفر :البقيع( الذي ي�شم اأ�شرحة اأولد الر�شول الأعظم(
وعادت مرة اأخرى يف العام 1926م، لتقطع روؤو�ش عدد غفري من ال�شيعة يف الأح�شاء، وقد �شبقت ذلك اأعمال اإجرامية عديدة، 
 منها ما جرى يف �شنة 1802م، حيث اجتاحت ع�شابة تكفريية مدينة كربالء املقد�شة، وانتهكت حرمة �شريح �شيد ال�شهداء
بعد اأن قتلت مئات الأبرياء، و�شوًل اإىل تعّر�ش مرقد الإمامني الع�شكريني يف يونيو/2007 لهجوم هدمت ب�شببه منائره، بعد 
 حوايل 16 �شهراً من تفجري قبته الذهبية يف 22/�شباط/2006، وتفجريات وعمليات انتحارية �شد زوار اأ�شرحة اأهل البيت

يف العراق و�شوريا واأفغان�شتان وباك�شتان وغريها.   
 ،موؤخراً �شدرت عدة تهديدات وجرت عدة حماولت ل�شرب ال�شريحني املقد�شني ملولتنا احلوراء زينب و�شيدتنا رقية
اأتباع  رافق ذلك، فتاوى �شيطانية تدعو "املجاهدين" اإىل )هدم معبد ال�شيدة زينب(، رافق ذلك نداء: )يا اأحفاد الأمويني يا 
معاوية ويزيد، عليكم با�شتهداف معبد ال�شيدة زينب وهدمه، وهدم معبد ال�شيدة رقية يف دم�شق، وهدم كل قرب من هذه القبور 

يف النجف وكربالء(.
املقد�شة وع�شرات احل�شينيات  املراقد  من  اإن كثرياً  بل  زالت مهدمة فح�شب،  ما  البقيع  املقد�شة يف  الأ�شرحة  لي�ش  اليوم، 

تعر�شت - وتتعر�ش - اإىل اعتداءات التكفري الوّهابي، واأي�شاً، فاإن الأ�شرحة واملقامات واحل�شينيات الأخرى حتت التهديد. 
اخلطر التكفريي بات - اليوم - يحدق بجميع املقد�شات، مثلما هو يف كل يوم له "غزوة" يف هذا البلد وذاك، ل�شحق الإن�شان 
ع�شابات  قيام  من حما�شرته، حول  جانب  ال�شريازي يف  احل�شيني  مرت�شى  ال�شيد  اهلل  اآية  يقول  احلياة،  وت�شويه  املدن  وتدمري 
اأن  ينبغي  العاتية،  الإرهابية  الع�شابات  )اإن هذه  ال�شام:  الكندي يف  ال�شحابي اجلليل حجر بن عدي  بهدم قرب  تكفريية 
تواجه مبجموعة منوعة متكاملة من املواجهات والردود، ومن النمطني: )ال�شريع وال�شرتاتيجي(، لأنها ع�شابات ل تقل خطورة 

من مر�ش املالريا، بل هي اأ�شد خطراً وفتكاً على الأمة من اأنواع الأمرا�ش القاتلة يف هذا العامل(.. زب ۋ ۅ رب.

أضرحة مهدمة .. وأخرى مهددة
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الفكر  يف  باحث  انتقد  عامة،  ندوة  يف  موؤخراً، 
الإ�شالمي تاأخر اعرتاف اخلط الإ�شالمي بالدميقراطية، 
)�شنة  الإ�شالمي  اخلط  كان  قرن،  ربع  )قبل  باأنه  قائاًل 
يتبنى  اليوم  لكنه  كفراً،  الدميقراطية  يعترب  و�شيعة( 
)�شحفي(  احل�شور  اأحد  عال(.  ب�شوت  الدميقراطية 
يف  كتب  ال�شريازي  حممد  )ال�شيد  بالقول:  عليه  رد 
)اأعلم  الباحث:  اأجابه  عاماً(.  اأربعني  قبل  الدميقراطية 
ناقداً  الدميقراطية  يف  كتب  ال�شريازي  ال�شيد  بذلك، 
ومنظراً، بل اإنه قدم اإىل العامل دميقراطية – اإ�شت�شارية، 
�شد فيها ثغرات الدميقراطية الغربية وفتح ان�شداداتها(.

ال�شريازي  ال�شيد  موقف  )لكن  الباحث:  اأ�شاف 
اإ�شتثناء، لأنه الوحيد من كتب يف الدميقراطية، ولأنني 
اطلعت على اأهم كتابات الفكر الغربي عن الدميقراطية، 
اأرى اأن كتابات ال�شيد ال�شريازي، ويف اأكرث من جمال، 
باهتمام  العاملية، حلظيت  اللغات  اإىل  ترجمتها  متت  لو 
للت�شيع يف ن�شف الآخر  وا�شعاً  انت�شاراً  كبري، ولوجدنا 
الكتابات تالم�ش  اإن تلك  الكرة الأر�شية، حيث  من 

واقع الإن�شان وهمومه اليومية وتطلعاته امل�شتقبلية(. 
من  العديد  يف  ا�شتثناء  ال�شريازي  الإمام  نعم، 
حمطات الفقه والفكر واحلياة، فقد كان اأكرث من فقيه 
ومرجع وجمدد، واأكرث من مفكر وم�شلح وموؤ�ش�ش. فقد 
كتب يف حماور فكرية مازالت ت�شكل جدًل �شاخناً يف 

مراكز الدرا�شات الفكرية وال�شيا�شية يف العامل. 
اأن  اأكد  وقد  الدولة،  يف  كتب  الفريدة،  كتاباته  ومن 
احلرية اأ�شا�ش بناء دولة الإن�شان، حمذراً من تداعيات 
ت�شخم حجمها )الدولة( على الإن�شان )حرية وتنمية(، 
لأحد  ولي�ش  مقد�ش،  حق  )احلرية  اأن  اإىل  م�شرياً 
توفري  واملجتمع  الدولة  على  ويلزم  عليه،  يعتدي  اأن 
 وله الأفراد(.  حرية  حلماية  الكافية  ال�شمانات 
ملعظم  الأكرب  الهّم  بات  الذي  بالقت�شاد،  موؤلفات 
اأن  مبيناً  الدول،  ل�شتقرار  ومهدداً  الأر�ش  �شعوب 
الإن�شان  خدمة  يف  هو  الإ�شالم  منطق  يف  )القت�شاد 
النظم  الإن�شان يف  �شار  بينما  املحور،  هو  الإن�شان  لأن 
هو  )الإن�شان(  كان  واإذا  القت�شاد،  بخدمة  الأخرى 
�شتعي�ش  املحور،  هذا  خدمة  يف  الأمور  و�شائر  املحور، 
الإن�شان  كون  اإن  ثم  واكتفاء،  و�شعادة  برفاه  الب�شرية 
قيمة  الأ�شياء ل  �شائر  فاإن  قيمة،  له كل  يعطى  حموراً 

لها، اإل بقدر خدمتها لالإن�شان(. 
زمن  يف  الكبري  للراحل  اإن�شانية  اإ�شتثنائية  وهنا 

اإ�شتثنائي بتمرده على الإن�شانية!!.  

الشريازي .. إستثنائيًا
الرسول األكرم

 س: هل ذكر التاريخ أن الرسول األعظم
قتل أحداً بسبب أنه غيرّ دينه من اإلسالم إىل 
غيه، إال الذين يأتون بأفعال هتدد أمن الدولة 
اإلسالمية سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً؟ 

الرسول  عن  التاريخ  يذكر  مل  ج: 
االرتداد،  بسبب  أحداً  قتل  أنه   الكرمي
ألن  عادل،  حكم  هو  االرتداد  حكم  نعم 
طائفة من أهل الكتاب تآمروا على املسلمني 
مبؤامرة خبيثة كشفها القرآن احلكيم بقول اهلل 

ٺ   ٺ  ٺ  ڀ    زبڀ  سبحانه: 
ٺ   ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 
عمران/  آل  ڤرب  ڤ  ڤ   ٹ 
72، يعين تآمروا على أن يأتوا أول النهار إىل 
الرسول الكرمي ويعلنوا إسالمهم، مث ملا يصي 
آخر النهار يعلنون عن ارتدادهم حىت يزلزلوا 
املسلمني عن عقيدهتم فيجعوا عن إسالمهم، 
عن  لصدهم  عادل  هؤالء  مثل  على  فاحلكم 
هذا  ويف  واملسلمني،  اإلسالم  ضد  التآمر 
الزمان ال يرى الفقهاء - كاإلمام الشيازي 
 - الراحل، وأخيه مساحة السيد املرجع
الغالبة،  الشبهة  لوجود  االرتداد  حدرّ  تنفيذ 

واحلدود تدرأ بالشبهات. 

الغسل

س1: أنا لدي مشكلة، وهي أنين ال ميكنين 
حبس البول، ولذا فهو خيرج أثناء الغسل، ومل 
أكن يف السابق أعلم بأنه جيب الوضوء بعد 
أتوضأ،  أكن  ولذا مل  احلالة،  الغسل يف هذه 

فما حكمي؟
ج1: مع عدم الوضوء يف فرض السؤال 

جيب عليك قضاء تلك الصلوات.
س2: هل تتوقف صحة الغسل - يف هذه 

الصورة - على الوضوء بعده؟

أحدث  لو  ولكن  الغسل صحيح،  ج2: 
من  الفراغ  بعد  الوضوء  عليه  فإن  أثناءه، 

الغسل.

التشهد األخري

خاطئاً،  فهماً  وفهمتها  مسألة  س: مسعت 
التشهد األخي  اجلزء األخي من  بأن  فهمت 
يف الصالة مستحب، وأقصد: )السالم عليك 
علينا  السالم  وبركاته،  اهلل  ورمحة  النيب  أيها 
عليكم  السالم  الصاحلني،  اهلل  عباد  وعلى 
ورمحة اهلل وبركاته(، فكنت يف بعض األحيان 
ال أقول هذا اجلزء، فهل أعيد الصلوات اليت 

صليتها هكذا؟

من  بواحد  التسليم  احتمال  مع  ج: 
أو  الصاحلني(  اهلل  عباد  وعلى  علينا  )السالم 
)السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(، فالصالة 
صحيحة وال إعادة، وكذا مع التيقرّن بالعدم، 

ويصحرّح صلواته اآلتية.

الصالة االستيجارية

أن أصلي صالة ثالثني عاماً  نويت  س1: 
بالنيابة عن أحد املؤمنني املتوفني، مقابل أجر 
عليَّ  اليت  الواجبات  هي  فما  الصالة،  عن 

مراعاهتا لقضاء تلك الصلوات؟

السؤال هو:  الواجب يف مفروض  ج1: 
ذلك  عن  نيابة  قضاًء  تصلرّي  أنه  تنوي  أن 
الصالة مجيع ما جيب  تراعي يف  امليت، وأن 

عليك مراعاته يف الصلوات اليومية الواجبة.
أم  أوقاهتا  يف  أداؤها  يشرتط  وهل  س2: 
ميكن اجلمع بينها يف غي أوقاهتا؟ وهل يلزم 

اإلقامة عند أداء كل صالة منها؟
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يف ذكرى رحيله
  لقد اأظهر الإمام ال�شريازي قدراته 
يف  الفائقة،  والتوثيقية  الت�شجيلية 
التاريخية،  العلوم  بحقل  موؤلفاته 
والبيانات  املعلومة،  ح�شور  حيث 
وم�شانها  وقتها  يف  واملعطيات، 
ومكانها، على ات�شاع وتنّوع مراجعها 
تفرعاتها،  كانت  مهما  وم�شادرها، 
مما يوؤ�شر �شعة الإطالع والقراءات، 
والثقافة املو�شوعية املنفتحة، والتي 
تاأكدت من خالل احلقول املعرفية 
الفقه،  ل�شل�شلة مو�شوعة  املختلفة، 

وح�شور املو�شوع التاريخي فيها.

ج2: ال يشرتط فيها الوقت وجيوز اجلمع 
بينها يف أي وقت شاء، كما أنه ال جيب فيها 
املؤجر ذلك  إذا اشرتط  إال  األذان واإلقامة، 

فيجب.

صالة املسافر

حان  الطائرة  صعوده  قبل  مسافر،  س: 
لضيق  رمبا  يؤدها،  مل  ولكن  الصالة،  وقت 
الوقت وحلول وقت ركوب الطائرة، وأراد 
الصالة يف الطائرة مع إحراز التوجه إىل القبلة 
وعدم االحنراف عنها واستقرار البدن. علماً 
وما  إليه  السفر  املراد  البلد  إىل  سيصل  بأنه 
زال هناك وقت، وبإمكانه الصالة هناك قبل 
خروج وقتها. والسؤال: يف هذه الصورة هل 
كامل  توفر  مع  الطائرة  يف  الصالة  له  جتوز 
على  بلده  يف  الصالة  له  البد  أم  شروطها 
يفهم  أنه  هو  السؤال  هذا  منشأ  األرض؟ 
العملية  الرسالة  يف   )935( رقم  املسألة  من 
يف  اجلواز  َحَصر  أنه  املرجع  السيد  لسماحة 
صورة ضيق الوقت أو االضطرار، ولكن يف 
يعلق  املسألة )24( مل  العروة ج1 ص512 
الذي   اليزدي السيد  رأي  على  مساحته 
يرى جواز الصالة يف مثل السفينة أو الدابة 
الشروط، )مع  توفر  مع  أو اضطراراً  اختياراً 
العلم أنه رمحه اهلل يرى االحتياط االستحبايب 
أو  الوقت  أن يكون ذلك يف حال ضيق  يف 

االضطرار(؟

الصالة من  الشروط تصح  توفر  ج: مع 
املكلف يف مثل الطائرة ولو اختياراً. 

األذان واإلقامة لصالة الطواف

لصالة  واإلقامة  األذان  جيوز  هل  س: 
من  بالصالة  اإلتيان  جيوز  وهل  الطواف؟ 

دوهنما، مبعىن أن أنوي مباشرًة وأقول: نويت 
التمتع  النساء حلج  طواف  ركعيت  أصلي  أن 
استحباباً نيابة عن فالن قربة إىل اهلل تعاىل )يف 

حال كان احلج نيابة عن ميت(؟ 
وال  أذان  فيها  ليس  الطواف  صالة  ج: 
دوهنما  من  الطواف  بصالة  واإلتيان  إقامة، 
نية  كانت  إذا  صحيح  املذكورة  النية  مع 
االستحباب من باب اخلطأ يف التطبيق أو كان 

حج املنوب عنه مستحباً.

الطواف

س: يف حال مل أستطع اخلروج مباشرة بعد 
إكمال أشواط الطواف السبعة، ويف حال مل 
إشكال  هناك  هل  أمتمت،  اخلروج  أستطع 
يف أن أكمل مساري - ولكن ليس يف نييت 
أستطيع  مكان  إىل  أصل  أن  إىل   - الطواف 

اخلروج منه؟
ج: ال إشكال.

بدل البيتوتة يف منى

البيتوتة عين يف  تسقط  أن  أردت  إذا  س: 
احلجة،  ذي  من   )11( ليلة  احلج  أثناء  مىن، 
وأؤدي  احلرم،  إىل  أذهب  أن  يل  جيوز  هل 
أعمال احلج من طواف وصالة وسعي وذكر 
إىل منتصف الليل؟ وهل اخلروج من السكن 
مىت  وإىل  مباشرة؟  املغرب  بعد صالة  يكون 
أظل أشتغل بالعبادة؟ ولقد مسعت بأن مساحة 
األول  النصف  بني  خيي   املرجع السيد 
األول،  النصف  اختيار  أردت  فإذا  والثاين، 
إىل  املغرب  أذان  من  فرتته؟ هل هي  ما هي 
أكثر  يف  بقيت  وإذا  لياًل؟  الساعة 12:30 

احلرم هل يضر ذلك باحلج؟ 
مجيع  يشغل  أن  عليه  ولكن  يصح،  ج: 
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يف ذكرى رحيله
م�شروعًا  ال�شريازي  الإمام  ميثل    
نه�شوياً �شاماًل، �شت�شتفيد منه الأجيال 
يج�شد  لأنه  القادمة،  والع�شور 
وا�شع  الأبعاد،  متجان�س  م�شروعاً 
الإن�شانية  بتجربته  عميق  احلركة، 
بني  الوا�شل  اجل�شر  وميثل  احلية، 
ي�شتطيع  وقد  واحلداثة،  الأ�شالة 
القادمون يف امل�شتقبل اكت�شاف كنه 
اأفكاره الإن�شانية الأ�شيلة. فقد عا�س 
وارحتل غريباً، ولن تعرفه الدنيا اإل 
بعد مائتي عام، كما قال ذلك اآية 

.اهلل العظمى ال�شيد املرع�شي

غروب  أول  من  وهو  األول  البيتوتة  وقت 
الشمس إىل منتصف الليل أو الثاين، وهو من 
أول منتصف الليل إىل طلوع الفجر، بالنسك 
واألدعية،  القرآن  وقراءة  كالصالة  والعبادة 
غروب  ساعة  بأخذ  الليل  نصف  ويعرف 
إىل  وتقسيمه  الفجر  طلوع  وساعة  الشمس 

نصفني، والبقاء أكثر يف احلرم جائز. 

تقديم الطواف

س: بعد اخلروج من عرفات إىل املزدلفة، 
اخلروج  أستطيع  هل  مزدلفة،  وصلت  إذا 
بالطوافني  واإلتيان  احلرام  اهلل  بيت  إىل  منها 
والسعي، ألعمال احلج مث الرجوع إىل مزدلفة 
والوقوف فيها بني الطلوعني مث اإلتيان ببقية 

األعمال؟
ج: ال جيوز تقدمي الطوافني على الوقوفني 
قدم  فإذا  األظهر،  على  لعذر  إال  للمتمتع، 

الطواف والسعي اختياراً كان باطاًل. 

ُمرافق النساء يف احلج

س: إذا كانت احلملة تتكفل بأمر النساء، 
من حيث الوقوف االضطراري باملزدلفة، مث 
الرمي الليلي وما أشبه، هل حيق للزوج واحمَلَرم 

أن يذهب معهم؟
ج: ال حيق له ذلك يف فرض السؤال.

الزواج واخلمس

س: شخص مجع - خالل عدة سنوات - 
مااًل يف البنك احلكومي من أجل الزواج، فهل 
عليه اخلمس؟ علماً بأنَّ حالته املادية ضعيفة، 

وهو كاسب ضعيف احلال؟
الفرض  يف   - اخلمس  عليه  نعم،  ج: 
دفعة  إعطائه  من  يتمكن  وإذا مل  املذكور - 

مع  االتفاق  بعد  تقسيطه  فيمكنه  واحدة، 
الفقيه أو وكيله املخول يف ذلك، ويف اخلمس 
- كما وعد القرآن احلكيم - اخلي والربكة 

إن شاء اهلل تعاىل. 

ختميس البيت

ومل  فقط  واحد  بيت  لدينا  كان  إذا  س: 
نسكن فيه، فهل جيب علينا ختميسه، مع أنَّ 

نصفه إرث؟
ج: جيب فيه اخلمس يف الفرض املذكور، 
إال مقدار اإلرث منه فإنه ال مخس فيه إال إذا 
امليت  يدفع  ومل  اخلمس  فيه  كان  بأنه  ُعلم 

مخسه.

الطالق

س: إذا طالبت والديت بتطليق زوجيت وإال 
م حليبها عليرّ  - كما تقول والديت -،  ستحررّ
كثياً،  وتتأذرّى  وسكرها  ضغطها  وسيتفع 

فهل جيب عليه تطليق زوجته؟
اهلل،  عند  احلالل  أبغض  الطالق  ج: 
ويهتز منه عرش اهلل، ويؤدي إىل دمار العائلة 
الوالدة  إرضاء  من  لك  والبد  واألوالد، 
وحفظ العائلة، وال جيب عليك الطالق بقوهلا 

بل إسع يف إقناعها.

رد السالم

س: ما حكم عدم رد السالم، سواء عن 
عمد أو عن جهل، أو أن جييبه جبواب آخر 

مثاًل: مرحباً أو أهاًل وسهاًل؟
تعاىل:  اهلل  قال  واجب،  السالم  رد  ج: 

جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  زبی 
حبرب  النساء/86، والبد أن يكون الرد 
متضمناً لكلمة )السالم(، كأن يقول: السالم 
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يف ذكرى رحيله
  الإمام ال�شريازي، مرجعية متميزة 
يف  له  �شدر  وقد  املقايي�س،  بكل 
يف  الكتب،  مئات  التاأليف  جمال 
�شتى جمالت الفقه والفكر واحلياة، 
الفقهية(  )املو�شوعة  موؤلفاته  ومن 
املكتبة  يف  مثيل  لها  ير  مل  التي 
فريدة  مو�شوعة  وهي  الإ�شالمية، 
يف �شموليتها وتفريعاتها وا�شتيعابها 
فهي  حجمها،  يف  وفريدة  لالأدلة، 
وخم�شني  مائة  من  اأكرث  تت�شمن 
جملداً، وعدد �شفحاتها جتاوز �شتني 

األف �شفحة.

عليكم أو السالم فال يكفي الرد مبا ذكر يف 
السؤال.

الصدقة للغين

الغين صدقة مستحبة هل  أعطيت  لو  س: 
جيوز له متلكها؟ إذا كان جيوز ما هو الوجه 

الشرعي لذلك؟
الغين  ميلك ما يتصدق عليه لعموم  ج: 

أدلة الصدقة.

احلشرات

الصغية  احلشرات  من  نوع  هناك  س: 
يستخرج منها مادة ملونة للطعام، هل جيوز 
أكل هذه املادة بعد دخوهلا يف الطعام، وبالتايل 

هل جيوز أكل الطعام املتضمن هلذه املادة؟
يف  املذكورة  املادة  استهالك  مع  ج: 

الطعام فال بأس.

توزيع اإلعالنات

س: يف بالد الغرب مهنة توزيع اإلعالنات 
منتجاته  عن  يعلن  حمل  فكل  البيوت،  على 
عرب تصويرها على صفحات إعالنية، ومنها 
الداخلية  باملالبس  وهن  النساء،  يصور  ما 
على  لعرضها  الرجال  وكذلك  واملايوه، 
الناس، بل يف بعضها إعالنات لبيع اخلمور، 

هل جيوز للمسلم العمل يف توزيعها؟
ج: ال جيوز العمل يف كل ما يكون فيه 

ترويج الباطل والفساد.

احلب

أعلم  وال  باجلامعة،  فتاة  أحببت  لقد  س: 
إذا كانت حتبين أم ال، فأنا أستحي جداً من 
النساء، ولكنين اآلن أصبحت غي قادر على 

الدراسة،  الواقع، وغي قادر على  حتمل هذا 
فهذه السنة أنا راسب حتماً، ومل أعد قادراً 
على الرتكيز يف الصالة، أنا غي قادر على أن 
أختلص من حب هذه الفتاة، لذلك عرضت 
عليكم سؤايل راجياً منكم مساعديت، حاولت 
كثياً أن أختلص من هذه املشكلة، ولكين مل 
وأنا  اجلامعة،  يف  بالقاعة  معي  فهي  أستطع 
قادر  غي  لكين  بصري،  أغض  عام  بشكل 
على غض بصري عنها، وحسب العرف فإن 
شاباً عمره 19 مثلي يعد صغياً على الزواج؟

ج: يف احلديث الشريف ما مضمونه: )إنرّ 
القلب حرم اهلل، وينبغي أن ال يدخله حب 
غي اهلل تعاىل(. ويف حديث آخر: )إن القلب 
إذا خال من حب اهلل ابتلي حببرّ غيه(. وقد 
وصف القرآن احلكيم املؤمنني بأهنم أشد حباً 

ژ  ڈ  زب  سبحانه:  بقوله  تعاىل  هلل 
على  لذلك  البقرة/165.  ڑرب.  ڑ  ژ 
من  اهلل  غي  حب  خيرج  أن  املؤمن  اإلنسان 
باحلالل،  يغنيه  بأن   Qاهلل يدعو  وأن  قلبه، 
وأن يرزقه زوجة صاحلة مؤمنة خلوقة، واهلل 
احملارم  غي  مع  والكالم  الدعاء،  جميب  مسيع 
هو - كما يف احلديث الشريف - من مصائد 
الشيطان، ولذلك جيب أن ال يتجاوز الكالم 
العادي واملتعارف. وللتسريع يف أمر الزواج 
ريب  اهلل  )أستغفر  قول:  على  املداومة  ينبغي 
وأتوب إليه( يف كل صباح ومساء مائة مرة، 
 55 حىت   54 اآلية:  قراءة  على  واملواظبة 
األربع:  السور  وقراءة  األعراف،  سورة  من 
)الكافرون والتوحيد والفلق والناس( كل يوم 
ومساًء. وعليك أن تسعى يف جلب  صباحاً 
فإنه أساس  الوالدين وخاصة رضا األم  رضا 

سعادة اإلنسان دنيا وآخرة.
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يف ذكرى رحيله

  و�شع الإمام ال�شريازي لإحداث 
التغيري، جمموعة من املقومات يعرب 

عنها بـ)املقدمات( واأولها الوعي 
ال�شيا�شي، معترباً اإّياه من اأهم الأمور 

الواجبة على من يت�شدى لهذه 
العملية، في�شري اإىل فهم ال�شيا�شة 
بالقول: )بدون فهم ال�شيا�شة، ل 
يتمكن الإن�شان من ال�شروع يف 

العمل، واإن بداأ فاإنه ل يتمكن من 
ال�شتقامة يف اأمره، واإن جتلد 

وقاوم، فاإنه ل يتمكن من موا�شلة 
ال�شري باحلركة اإىل �شاطئ ال�شالم 

والهدف املن�شود(. 

أقيموا الدين

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

زبۆئ  اآلية:  صيغة  إن    �
ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
تريد  إمنا  ىئرب االستفهامية 
حقيقة  إىل  بوضوح  اإلشارة 
فيها  خيتلف  ال  اليت  اإلجابة 
اثنان، باعتبار أن العلم والعلماء 
أرقى منزلة من اجلهل واجلهال. 
أهم  من  الثقافة  مسألة  وإن 
وحضارة.  أمة  كل  يف  املسائل 
العامَل  بأن  يقال  ما  يصح  وقد 
والسياسة،  االقتصاد  عجلة  على  يدور 
بأن  القول  هو  ذلك  من  األصح  ولكن 
الثقافة هي اليت توجه االقتصاد والسياسة، 
ثقافة وعلم يف  الفرد من  فبقدر ما حيمل 
كال اجملالني فإنه ال خيسر وال يُغلب. كما 
على  القادرة  وحدها  الصائبة  الثقافة  أن 
مواجهة ما نراه من ثقافة ضحلة يف عامل 
اليوم وعلى تصحيحه، ألن القوة أو املال 
أو غي ذلك تعجز عن مواجهة الثقافات 
وتغييها، إذ ال يقارع الثقافة إال الثقافة، 
فقد يهزم التاجر زميله التاجر، والسياسيرّ 
يهزمان  ال  والثقافة  الفكر  ولكن  نظيه، 
العسكرية،  أو  السياسية  القوة  أو  باملال 
الثقايف  امليدان  أراد خوض  ملن  بد  ال  بل 
متسلحاً  يكون  أن  التغيي  إىل  اهلادف 
كان  هنا  ومن  والثقافة.  الفكر  بسالح 
العمل الثقايف من أهم األعمال يف اجملتمع، 
فهو ميثل البناء التحيت لغيه من األعمال. 
ومن املغالطات املعروفة يف العمل الثقايف، 
اخللط بني وحدة املوقف السياسي ووحدة 
العقيدة، حيث تصور الكثي من املسلمني 
تعين  وغيهم  الشيعة  بني  الوحدة  بأن 
فرض عقيدة واحدة على اجلميع، يف حني 
أن هذا األمر شيء مستحيل وخاطئ، إذ 

االختالفات العقائدية من شأهنا أن حُتل 
باحلوار فقط، وصواًل إىل احلق، وليس 
من الضرورة أن يتم االتفاق على كل 
املعتقدات، فإن االختالف سنرّة احلياة، 
وقد قالQ:زبپ ڀ ڀ رب. 
�  إن مفردة زبڑرب يف قوله 

ک  ک   ڑ  ڑ  زب  وتعاىل  تبارك 
فمثاًل،  الثبات،  تعين  کرب  ک 
أداء الصالة خيتلف عن االلتزام بروح 
زيارة  ففي  عليها،  والثبات  الصالة 
اإلمام احلسني وردت هذه الفقرة: 
)أشهد أنك قد أقمت الصالة( أي أنه 
عليها،  وثبت  الصالة  روح  التزم  قد 
واجملتمع. وال  نفسه  قائمة يف  وجعلها 
إىل  موجرّه  القرآين  اخلطاب  أن  ريب 
عامة الناس وسائر املسلمني واملتدينني، 
ولكن ما الدين؟ القرآن الكرمي يقول: 
 . چرب  چ  چ   ڃ  زبڃ 
واملكروهات  املستحبات  أن  يعين  ما 
وغيها  وآدابه  اإلسالم  وأخالقيات 
قوام  هي  اإلسالمية  التشريعات  من 
أن  وجيب  زبڑرب،  اآلمر  دائرة 
نالحظ بدقة أن القرآن الكرمي مل يقل 

)أقيموا الواجبات(، بل قال: زب ڑ 
کرب. أي كل ما يقع ضمن دائرة 
العلم  الدين. لكن من املؤكد أن أهل 
هلم خصوصيتهم، ويتعنيرّ عليهم إبالغ 
وأصول  واحلرام  احلالل  مبسائل  الناس 
الدين وفروعه، ويف هذا الصدد روي 
عن اإلمام جعفر الصادق، أنه قال 
وأعوانه،  أصحابه  خية  من  لواحد 
)ألمحلنرّ  مغية:  بن  احلارث  وهو 
ذنوب سفهائكم على علمائكم(. وإن 
التقليد  مراجع  تعين  )علماء( ال  كلمة 
كل  يشمل  اخلطاب  إن  بل  فحسب، 
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يف ذكرى رحيله

  دعا الإمام ال�شريازي اإىل 
ال�شالم باعتباره مبداأ ينطلق 

اأولً من الفكر الإ�شالمي، وثانيًا 
من الطبيعة ال�شوية وامل�شتقيمة 

لالإن�شان، لأن العنف ل ميثل الطبيعة 
ال�شوية لالإن�شان، ولذا فاإن النظرية 
ال�شيا�شية التي قدمها يف عدد 
من كتبه وبحوثه ودرا�شاته، تتمحور 
حول مبداأ ال�شالم، فال�شالم عنده 

هدف من جهة، وهو و�شيلة من 
جهة اأخرى.

من ميتلك علماً يف أي جمال، وبالطبع 
فإنه كلما ازداد العلم، كانت املسؤولية 
أكرب وأثقل. إن دور العامل خيتلف عن 
مسؤول  فهو  الناس،  من  غيه  دور 
كلهم،  اجملتمع  أفراد  وعن  نفسه  عن 
وجيب أن نعلم بأن الناس إذا ما قارفوا 
املسلم  الفرد  يكون  الذنوب -  كأن 
ال يصلي، وال يؤدي واجباته ووظائفه 
الدينية – فإن ذنوهبم تقع على عاتقنا، 
بشيء  القيام  عن  حقاً  عجزنا  إذا  إال 

.Qحياهلا، وأعذرنا اهلل
�  إن اهللQ قد جعل ألهل العلم 
صالة  وإن  عنده،  رفيعاً  ومقاماً  منزلة 
العامل وعباداته األخرى، تفضل صالة 
العابد بألف ضعف، فكان من الطبيعي 
تتضاعف  أن   – املقام  هلذا  طبقاً   –
هنا  من   .Qاهلل أمام  العامل  مسؤولية 
البد من اإلشارة إىل بعض املواطن يف 
التاريخ اإلسالمي، اليت تتعلق باملصاعب 
 واملعاناة اليت حتمرّلها الرسول األكرم
اإلسالمية  الرسالة  تبليغ  طريق  على 
السمحاء. فبعد أن بُعث بالرسالة، 
اعتلى جبل الصفا، مث جبل املروة، ودعا 
الناس إىل عبادة اهلل الواحد األحد، غي 
أن املشركني راحوا يرمونه باحلجارة، 
حىت أدموا بدنه الشريف، فبادرت إليه 
مالئكة السماء تلتمس منه األمر إلبادة 
 األكرم الرسول  أن  إال  املشركني، 
قومي(.  اهد  )اللهم  وقال:  يقبل،  مل 
استقامة رسول اهلل  يف  إثر  وعلى 
إحدى  حنو  مضي  وبعد  وعمله،  قوله 
دخل  دعوته،  بدء  من  سنة  وعشرين 
أكثر هؤالء املشركني، أو أبناؤهم إىل 
على  يدع  مل   النيب إن  اإلسالم. 
أولئك املشركني بالويل والثبور، ذلك 

)بُعثت  يقول:  وكان  رمحة،   ألنه
رمحة(. واهللQ يأمرنا يف كتابه احلكيم 
أن  جيب  كما   .نبَيه من  نتعَلم  أن 
معاندين،  ليسوا  الناس  أكثر  أن  نعلم 
أهنم  إال  متعصبني،  يكونون  قد  نعم، 
ليسوا بالضرورة معاندين. فمثال يُذكر 
أن العَياشي كان كاتباً )من غي الشيعة( 
فلما  معانداً،  يكن  مل  لكنه  متعصباً، 
باحلقيقة،  الشيعة  الشباب  بصَّره بعض 
حبيث   ،البيت أهل  مذهب  اختار 
أَنه عندما ورث من أبيه )300 ألف( 
من املسكوكات الذهبية ـ  أي ما يربو 
ـ   اليوم  حبساب  الذهب  من  طن  على 
بذل كل هذه الثروة يف خدمة املذهب 
احلَق، وربَّ أفراداً مثل )الكشي( الذي 
بـ)رجال الكشي(  القى كتابه املوسوم 
فائق السمعة يف تصنيفه لعلماء الشيعة 
يف جمال احلديث والرواية. فلنستفد يف 
ذي  من  أكثر  القادمة  وأيامنا  ساعاتنا 
قبل، ولنعمل إىل جنب إصالح الذات، 
هلداية أولئك الذين ال يعلمون، ولنفعل 
إقامة  من  عمله،  باستطاعتنا  ما  كل 
جمالس أهل البيت، وعقد جلسات 
املشاركة  على  األفراد  وحث  القرآن، 
اخلي،  أعمال  من  النوع  هذا  مثل  يف 
ومساعدة  الناس،  حاجات  وقضاء 
املقهورين واحملرومني واأليتام واألرامل 
امتثااًل  الدين،  دعائم  ترسيخ  ألجل 

لألمر اإلهلي زب ڑ کرب. 
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احب نظرية    يعترب الإمام ال�شريازي �ش
متكاملة ووا�شحة املعامل يف منهج احلكم 
األة املهمة  ش � شالمي، وقد اأخذت هذه امل الإ�
م يخُل كتاب  حيزًا كبريًا من اهتمامه، فل

فقهي اأو ثقايف اإل وتطرق اإىل متانة احلكم 
ية، بل اأفرد  ان ش � ادئه الإن شالمي ومب الإ�

ـ)احلكم يف الإ�شالم(،  ة، ك ًا خا�ش ب له كت
شالمية(، وقد تناول فيهما  )الدولة الإ�
شالمي. ي منهج احلكم الإ� يل ب�شكل تف�ش

    أثرى اإلمام اجملدد السيد حممد احلسيين اإلمام الشريازي .. مفكرًا
العربية واإلسالمية، مبؤلفات  املكتبة  الشيازي، 
موضوع  منها  شىت،  علوم  يف  ومهمة،  رصينة 
واملنهج  الدراسات  ويف  عموماً،  العام  التأريخ 
البحثي التارخيي خصوصاً، إذ يعترب من بني 
الندرة من الفقهاء اجملتهدين املراجع، إن مل يكن 
التارخيية أمهية  الدراسات  فيهم، ممن أوىل  الفرد 
إستثنائية، وأفرد هلا الوقت واجلهد، يف الكثي من 
والتصانيف،  واملؤلفات  والدراسات،  البحوث 
املؤرخني  أو  املؤرخني،  الفقهاء  من  عد  حىت 
احلقل  هذا  يف  العلمي  نتاجه  لوفرة  الفقهاء، 
املعريف، فقد وضع يده على العلرّة السببية للبحث 

فيها، ودالرّة اإلهتمام العلمي مبفرداهتا.
هلذا  توجهه  يف   ،أثبتها اليت  العلرّة  إن 
وسببيته  )التارخيي(،  والبحثي  العلمي  اجلهد 
املرجع  أن  إىل  يوعزها  فيه،  املتميز  باإلهتمام 
واملعرفية  الثقافية  احلاجة  تلبية  يف  معين  الديين 
من  حاجتهم  يليب  ما  لينهلوا  فيها،  للمهتمني 
يفتح  فهو  وبالتايل  وعدوهلا،  املصادر  ثقات 
التواصل  املطلب، من خالل  اآلفاق الستكمال 
للمؤلفني  سواء  واإلشباع،  واإلستمرار 
فقد  وهلذا  املتلقي،  القارئ  أو  فيه،  والباحثني 
الرتاث  يف  والبحث  التأرخيية،  الدراسات  أوىل 
العلمي، العريب اإلسالمي، جهداً كبياً، متثرّل يف 
البحث والتأليف، فضاًل عن جهوده يف التوعية 

والتثقيف.
هذه  عن  اإلنغالق  أن  من  متيقناً   كان
فيها، يرتك  البحث  الدراسات، والسكوت عن 
الدينية عموماً، ويف البحث  ثلمة يف الدراسات 
وبذلك  خاص،  بشكل  الفقهي  والتحقيق 
مل  إن  كفاية،  الفرض  هذا  أجنز  قد   يكون
يكن عيناً، داعياً املفكرين والدارسني والباحثني 
من  سواء  العلمية،  املسية  هذه  إستكمال  إىل 
أو  التارخيية،  العلوم  يف  منهم  املتخصصني  قبل 
املعنيني يف العلوم الفقهية، من بني املشتغلني يف 
البحث والتحقيق، أو الدرس والفتوى، أو التبليغ 
ميتلكوا  ألن  مجيعاً،  أولئك  حلاجة  واخلطابة، 

ناصية هذه املعرفة، حبدودها املعقولة واجملزية.

واملشروع  الكبية،  املهمة  هذه  وألجل 
كتب  فقد   ،به شرع  الذي  الرائد،  العلمي 
يف التاريخ وعلومه، وحبث يف مفرداته املنهجية، 
تفريعاته  وقارب  التفصيلية،  بدراساته  واهتم 
العلمية واملعرفية، وكان توثيقياً من الطراز األول، 
وتراثه املكتوب يكشف عن قدراته املوسوعية، 
ومتكنه من خمتلف املصادر واملراجع، خاصة من 
خالل موسوعته الكربى يف الفقه، واليت ناهزت 
املائة والستني جزءا، واليت يعد البحث التارخيي 
 إحدى حلقاهتا املكمرّلة. ومل يتوقف اهتمامه
والبحث  التأليف  من خالل  ومباحثه،  بالتاريخ 
اآلخرين  ويدعو  يوجرّه  كان  بل  فحسب، 
لإلهتمام به، يف درسه وتدريسه وحتصيله، وهو 
هلا  مباشرة  علمية  عن حاجة  يعرب  إمنا  ذلك  يف 
حيث  خاص،  بشكل  الفقهي  بالتحقيق  عالقة 
فيه،  موضوعية  حجرّية  التارخيي،  املنهج  يقدرّم 
ورمبا  اإلمجاع،  أو  العقل  دليل  يف  أكان  سواء 
األحكام  بيان  جلهة  كذلك،  النقلية  األدلرّة  يف 
واستنباطها، ملا ميكن أن يستويف احلكم، بالدليل 
القطعي من احلجية التارخيية، وهو ما قد يكون 
العلرّة الرئيسة، يف اهتمامه يف هذا اجملال، بصفته 

الفقيه اجملتهد واحملقق.
التارخيية  العلوم  دور  يؤكد   مؤلفاته يف 
جلهة  الفقهية،  والبحوث  الدينية  الدراسات  يف 
التاريخ،  بعلم  وثيقة  بعالقة  الفقه  علم  ارتباط 
جزئي  لكنه  جزئياته،  من  جزئي  يعترب  الذي 
مادياً،  جزئياً  وليس  املعنويات،  كسائر  معنوي 
أي إن جزئيته منه يف املعىن وليس املادة، بأشكاهلا 
احلية واجلامدة، رغم إن عامل الزمن ينطبق على 
كليهما، املعنوي واملادي، كما يعرب عنه مساحته.
تكاملي،  الفقه  تطور  أن  إىل   ويذهب
اليت  تكمرّل  زمنية،  مرحلة  كل  فقه  أن  جلهة 
قبله،  الذي  قدم  ما  يكمل  فقيه  وكل  سبقتها، 
فيكون بذلك تطور الفقه إىل األعلى، وليس إىل 
االحندار، كما هو أثر الزمن على األشياء، وهو 
حمور متايزه عنها، وإن العالقة األخرى بني الفقه 
مراحل  تسلسل  خالل  من  تتشكل  والتاريخ، 
وتداركاً،  جهاًل  ليس  األحكام،  فرض  وأدوار 
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ية مبدعة    امتلك الإمام ال�شريازي عقل
ة، مكنته من الإبداع والتجديد  ب وخ�ش
والتطوير، يف خمتلف حقول املعارف 

عديد من الكتب  ية، فقد اأّلف ال الدين
ائل  ش ا املعا�شرة وامل� اي ي تتناول الق�ش الت
يات  كال ش تجدة، وقد اأجاب عن الإ� امل�ش
املثارة حول الإ�شالم، ومتكن من عر�س 

ادئ الإ�شالم وقيمه ومثله بلغة ومفردات  مب
معا�شرة.

وإمنا رمحة بالناس وتأهياًل هلم، الستيعاهبا والعمل 
هبا.

وعليه يستفاد من رؤيته يف هذا املضمار، 
العلمي  والنتاج  الفقه،  علم  آثار  دراسة  أن 
الفقهي، يف مرحلة تارخيية معينة، تندرج تفريعاً 
يف إطار حقل علمي حبثي، هو دراسات )الرتاث 
الرتاث  )دراسات  فرعها  فيكون  العلمي(، 
التحقيق يف  إىل  تنصرف  اليت  الفقهي(،  العلمي 
املرحلة  نطاق  ضمن  الفقهي،  البحث  مناهج 
فيها،  املنجزة  العلمية  واآلثار  واملكانية،  الزمنية 
من مؤلفات ومصنفات، أجنزها العلماء والفقهاء 
يف تلك املرحلة، مث تقييمها بعد حتليل معطياهتا، 
يستدل  واستقرائي،  جترييب  علمي  منهج  وفق 
على استنتاجاهتا، من استقراء تام لكافة جوانب 

املرحلة التارخيية، وفق منهج البحث التارخيي.
وهلذه األسباب العلمية، تظهر احلاجة املاسة 
اجملال  هذا  يف  الشيازي،  اإلمام  تراث  لدراسة 
وإلقاء  به،  والتعريف  تيسيه  بقصد  احليوي، 
الضوء على ما متيز به يف حقول علم التاريخ 
آثار  واقتفاء  وفلسفة(،  )فكراً   - وتأليفاً(  )حبثاً 
األهداف اليت نشدها يف ولوجه هذا اجملال البحثي 
الدينية،  العلوم  طالب  اهتمام  لتحفيز  العلمي، 
على مستوى مناهجهم التدريسية، والتدريسيني 
هتم  واملشتغلني فيها، لعالقتها بتخصصاهتم، وداالرّ

الوظيفية عموماً.
بالدراسات  املتميز  العلمي  االهتمام  إن 
التارخيية، خيلص إىل تعميم الفائدة من خمرجاهتا 
املعرفية، وقد يكون ِسفره )فلسفة التاريخ(، 
يعد  كونه  ونتاجاته،  تراثه  يف  متميزاً  منوذجاً 
العلمي  املنجز اإلبداعي، يف هذا احلقل  عصارة 
اإلصدارات  من  باقة  جانب  إىل  التخصصي، 
املباين  وإن  العلمي.  املضمار  هذا  يف  القيرّمة، 
منوذجاً  تقدم  الثمني،  الِسفر  هذا  يف  املضمرّنة 
والتاريخ  العام،  للتاريخ  الدقيقة  الدراسة  ألمهية 
الرصد  جوانب  جلهة  خاص،  بشكل  الفقهي 
التاريخ،  فلسفة  علم  ونظريات  لقوانني  العلمي 
الفردية  السلوكية  اجلوانب  يف  الوثيق  وارتباطه 
الدول ومسار احلضارات،  أداء  واجملتمعية، ويف 

وقد تثبت ذلك بشكل تبصرّري وفق ما ميكن أن 
يعرف باملنهج البحثي التارخيي يف بصائر النص 
ضمن  أيضاً  البحث  يكون  وبذلك  املقدس، 
تفريعات العلوم القرآنية. وهي تشكل املربرات 
عموماً،  التارخيي  للبحث  العلمية  واحلاجات 
والتاريخ،  الفقه  يف  املقارن خصوصاً،  والبحث 
التاريخ(  )فلسفة  موضوع  أن   بني وقد 
التارخيية،  للدراسات  الرئيسة  احليوية  املادة  يعد 
للدراسة  العامة  بالروح  الصميمة  لعالقتها 
يف  املتخصص  من  لكل  وضرورهتا  التارخيية، 
عن  فضاًل  حصراً،  والفقهية  الدينية  الدراسات 
العلمي  اجملال  هذا  يف  الرصينة  الثقافة  حتصرّل 
املعريف، لعموم الباحثني واملتخصصني واملهتمني 

بالفكر والدراسات اإلنسانية.
للدراسات  العلمي  التوجه  فإن  وعليه 
علمية  حلاجة  تلبية  يشكل  التارخيية،  والبحوث 
الشيازي،  اإلمام  بتوجيهات  إهتداءا  ملحرّة، 
جلهة حتصيل الثقافة املوسوعية، واملعرفة العلمية 
للطالب  التارخيية  الدراسات  مادة  يف  الرصينة، 
واملتحصل، يف مجيع مراحل دراسته يف املدارس 
والسطوح  السطوح  إىل  املقدمات  من  الدينية، 
اخلارج،  البحث  يف  ذلك  بعد  ما  إىل  العليا.. 
يف  التواصل  ضمن  االجتهاد،  طريق  وعلى 

التحصيل العلمي. 
لتجديد  فرصة  رحيله،  ذكرى  ويف 
التدريسية  املناهج  يف  النظر  إلعادة   ،دعوته
يف املدارس الدينية وملختلف مراحلها، من خالل 
االهتمام مبادة التاريخ وفروعه العلمية، لينسحب 
ذلك إجياباً إىل املباحث الرجالية وعلوم احلديث، 
الرتاجم  مباحث  وإىل  والرواية،  الدراية  وعلوم 
والتحقيقات  البحوث  من  وغيها  واألنساب، 
يصعب  ال  حاجة  وهي  والرتاثية،  الفقهية 
من  اليوم  العامل  به  مير  ما  إطار  يف  مالحظتها 
أزمات )إميانية وفكرية وإنسانية وأخالقية( باتت 

حتاصر اإلنسان يف أكثر أجزاء األرض.
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عــلــى مــــدى قـــــرون طــويــلــة، عـــاشـــت معظم 
بالد املسلمني وقائع قاسية من التقتيل والتشريد 
واخلــــوف واخلــــراب والــقــمــع والــقــهــر واحلــرمــان، 
فقد سعى خلفاء البغي وحكام اجلور إىل سلب 
الــشــعــوب قـــدراهتـــا، وكــبــت حــريــاهتــا، وتصفية 
)مــعــنــويــة أو جــســديــة( كــفــاءاهتــا، مبــــوازاة ذلــك، 
الــســلــطــانــيــة" يف  واآلداب  ـــاوى  ـــفـــت "ال ســـت  كـــررّ
"تأصيل  عــرب  إستسالمياً  واقــعــاً  اجملتمع  أوســـاط 
ديين" لالستبداد، وعرب ذلك، تسربت إىل النفوس 
قابلية اخلضوع للواقع املريض، حىت حتول ذلك 
اخلضوع - تدرجيياً - إىل واقعية يعيشها الناس 
أو يتعايش معها، وكأهنا أمراً مقضياً. وقد ترك 
كل ذلك، آثاراً مأساوية أسست الحندار يف شىت 

جماالت احلياة.
هـــذا الـــواقـــع املـــريـــض، طــبــع أكــثــريــة اجملتمع 
بــثــقــافــة بــــررّرت االحنـــرافـــات وكــبرّــلــت اإلرادات، 
الــنــاس لإلسالم،  األمــر الــذي انعكس على فهم 
ومل يعد اإلسالم ديناً ينظم العالقة بني اإلنسان 
وخــالــقــه، ويــرشــده إىل حيث ســعــادتــه يف الدنيا 
وجناته يف اآلخرة، بل أصبح اإلسالم عند شرحية 
مـــن الـــنـــاس، إمنـــا جـــاء لــدعــم الــســلــطــان وخُيــضــع 
اإلنسان، فاختارت )الشرحية( أن تكون "تابعاً". 
شــرحيــة أخــــرى، اعــتــربت اإلســــالم ديـــن عــبــادات 
عاجز عن بناء دولة، فاجتهت إىل "العلمنة". فيما 
 ،الزمـــت ثلة مــن املؤمنني هــدي أهــل البيت
فسعت إىل تنوير األمة من أجل اســرتداد وعيها 

وحريتها، وصواًل الستعادة إمياهنا وجمدها.
بعض من الثلة املؤمنة توقف عند حمطة فكرية 
وفقهية ال متلك مقومات كافية الستيعاب تطور 
الفكر اإلنساين وتنامي وسائل العيش ومتطلبات 
احلياة، السيما يف القرنني الفائت واجلاري، فقد 
شهد العامل - وما زال - تطورات أثرّرت )سلباً 
وإجياباً( يف العامل اإلسالمي، تبعتها تغييات يف 
األنــظــمــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــقــانــونــيــة، 
فــقــضــايــا )حــجــم الـــدولـــة(، )حــقــوق اإلنـــســـان(، 
)األمن  واهلجرة(،  والسياسي  اإلنساين  )اللجوء 
الــغــذائــي(، )تــوســع وســائــل اإلعـــالم واالتــصــال( 
وغـــيهـــا، هـــذه الــقــضــايــا أنــتــجــت واقـــعـــاً جــديــداً 
مــعــه متطلبات واســتــفــهــامــات، مث إن هــذا  محــل 
ومتغياته(  تغيياته  يف  )املتسارع  اجلديد  الواقع 
ودولــيــة،  حملية  قانونية  أنظمة  صناعة  استوجب 

واســـتـــلـــزم حـــقـــوقـــاً ومـــســـؤولـــيـــات جـــديـــدة على 
اإلنـــســـان املــعــاصــر. ويف عـــامل االقـــتـــصـــاد، الـــذي 
الشعوب،  مــصــاحل  تــأمــني  يف  كــبــياً  يلعب دوراً 
حــدثــت تــطــورات جــديــدة، مثل تــوســع التجارة 
العاملية،  والــبــورصــات  الــبــنــوك  الــدولــيــة، وشبكة 
ومشكلة ديــون الــعــامل الــثــالــث، والــســوق احلــرة، 
كل ذلك وضع املسلمني أمام حتد كبي هو: هل 
اإلسالمية  االقتصادية  والقوانني  لألحکام  ميكن 
التطور السريع. فلقد سيطرت  أن تواكب هذا 
نظم املصارف والبنوك والضرائب احلديثة على 
األســـــــواق واجملـــتـــمـــعـــات اإلســـالمـــيـــة، وال ميكن 
للمسلم اليوم أن يعيش داخل إطار ذاته وقوانينه 
أســاســيــاً مع  الـــيت وضــعــت لبيئة ختتلف اخــتــالفــاً 

البيئة اليت نعيشها اليوم. 
ومن ذلــك، كانت احلاجة ماسة إىل حراك 
من  احلياة  تطور  ملواكبة  فقهي  فكري وحتديث 
خالل "التوفيق" بني أحكام اإلسالم واملتغيات 
املــعــاصــرة. فــكــانــت احلــاجــة ذاتــيــة ومــوضــوعــيــة، 
فردية وجمتمعية، إىل اإلصالح الثقايف والفكري، 
وإىل التجديد الــديــين، وذلــك مــن خــالل جتديد 
الفهم واملعرفة للنصوص الشرعية والواقع، وإهناء 
املــفــارقــة الــتــارخيــيــة بــني اإلســـالم واملــســلــمــني، بني 
الــشــريــعــة وفــهــم الــشــريــعــة، بــني الــديــن والــتــديــن، 
ـــعـــاب الــتــفــاصــيــل  ـــي ـــــقـــــدرة عـــلـــى اســـت وتـــــأمـــــني ال
واجلزيئات واملتغيات يف إطار الثوابت والكليات 
وذلك عرب عملية االجتهاد، وتقدمي تفسي جديد 
)أصيل أو متجدد( ملفاهيم اإلسالم وقيمه، حيث 
لقيم  جــديــدة  رؤيـــة  بتقدمي  يساهم  التجديد  إن 
اإلســالم الــيت صنعت أجمــاد احلضارة اإلسالمية. 
ففي عهد النيب األعظم وخليفته علي بن أيب 
طالب، حـــرر اإلســــالم اإلنــســان مــن أغــالل 
بإنسانيته وقدرته على  إميانه  له  اجلاهلية، وأعــاد 
اإلصــالح واإلبــداع والتقدم، ولذلك فإن بداية 
إعـــادة الــصــرح احلــضــاري هلــذه األمـــة، يكمن يف 
وضع منهج متكامل، يستمد طاقته من مصادر 
وجزئياته  كلياته  ويــرســي  اإلســـالمـــي،  الــتــشــريــع 

قادة األمة وروادها من مراجع ومفكرين.
هلــذا فــإن إحــيــاء قيم اإلســـالم وإزالـــة الركام 
التارخيي عنها، وبيان أن اإلسالم صاحل لكل زمان 
للمسلمني  احلــضــاريــة  الفاعلية  وخلــلــق  ومــكــان، 
لقيم  أن يكون عــن طريق تفسي هنضوي  البــد 

يف ذكرى رحيله

  ا�شتطاع الإمام ال�شريازي اأن 
يوؤ�ش�س لنظرية متكاملة مل�شروع 
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اإلســـالم ومــبــادئــه، ال سيما إن اإلســـالم يشكل 
بأنظمته وتشريعاته، ثروة هائلة وغنية باملضامني 
اليت تساهم يف رقي اإلنسان مادة وروحا، ولكن 
ــثــروة املــتــمــيــزة، حتــتــاج بــاســتــمــرار ملواكبة  هـــذه ال
العصر ومستجداته، واإلجابة عن أسئلة الراهن 
وتــطــوراتــه، إىل إعــمــال العقل واســتــفــراغ اجلهد 
املعرفية  الكنوز  هــذه  لتظهي  واملــعــريف،  الفكري 
االجتهاد  عملية  ودون  واألخــالقــيــة،  والــروحــيــة 
الفكري واملعريف والفقهي، ستبقى هذه الكنوز 
يف كليات القيم واخلطوط التشريعية الكربى يف 
اإلسالم، ودون إمكانية إنسانية على االستفادة 
منها حق االستفادة. هلذا فإن االجتهاد الفكري 
- كـــان ومــــازال - ضــــرورة إســالمــيــة، وحــاجــة 

جمتمعية ماسة.
اجملــدديــن  أبــــرز   الشيازي اإلمــــام  ويــعــد 
والتحديثيني، حيث استوعبت أفكاره وإجنازاته 
جـــــل مــــــفــــــردات الـــــديـــــن واحلـــــــيـــــــاة، مـــــن خــــالل 
املمتزجة  الفقهية  وإحاطته  الثقافية،  موسوعيته 
ــلــه  بـــقـــدرة االنـــفـــتـــاح، وشــجــاعــة الـــطـــرح، وحتــمرّ
نــتــائــج املـــواقـــف الـــيت حتــفــظ املــــبــــدأ،وإْن أغضبت 
سلطة وأزعــجــت أدعــيــاء وأنعقت رعــاعــاً. فقد 
من  مكنته  ومــبــتــكــرة،  مبدعة  عقلية   امتلك
املعرفة  حــقــول  يف  والتطوير  والتجديد  اإلبـــداع 
الدينية، وباخلصوص يف علم الفقه وأصوله، ففي 
اجملال الفقهي مل يتوقف عند األبواب املعتادة 
اليت تبدأ باالجتهاد وتنتهي بالديات فحسب، بل 
استحدث أبواباً جديدة وتفريعات فريدة، فيوم 
كــان الفقه يـــدور حــول أبـــواب حمــــدودة، حيث 
قسمه الفقهاء العظام إىل العبادات واملعامالت، 
ـــطـــهـــارة مث الـــصـــالة  الــــعــــبــــادات إىل ال وقـــســـمـــت 
العقود  إىل  املعامالت  والــصــوم...اخل، وقسمت 
جـــديـــدة،  أبــــوابــــاً   استحدث واإليــــقــــاعــــات، 
واإلدارة،  والـــســـيـــاســـة،  اجملـــتـــمـــع،  فـــقـــه  فــكــتــب 
واالقــــتــــصــــاد، والــــقــــانــــون، واحلـــــقـــــوق، وفــلــســفــة 
التاريخ، والعوملة، واملستقبل، واإلعالم، والبيئة..

على مستوى اجملتمع، عمل إىل صناعة 
ــــطــــارد جلــــــذور الــتــخــلــف،  الــــوعــــي اإلســــالمــــي ال
وإحــــــيــــــاء قـــيـــم اإلســـــــــالم يف عــــقــــول املــســلــمــني 
تصنع  واعية  خنبة  بناء  على  والعمل  ونفوسهم، 
الــوعــي واحلــقــائــق املــضــادة لــالحنــراف، واملسامهة 
تتبىن مشروع  وقــائــع وحــقــائــق جمتمعية  بــنــاء  يف 

اإلســــالم، وتــعــمــل مــن أجـــل متكينه يف األرض. 
وقــــد طرح أفـــكـــاره الــنــهــضــويــة والــتــوعــويــة 
)التجديدية( من خالل العديد من الكتب، منها: 
)السبيل  اجلــديــدة(،  )الصياغة  التغيي(،  )ممارسة 
 ودعا وغـــــيهـــــا.  املـــســـلـــمـــني(،  إهنـــــــاض  إىل 
مــن خـــالل الــعــديــد مــن مــؤلــفــاتــه اإلصــالحــيــة - 
التجديدية إىل  التعددية والتسامح وإرســاء قيم 
االختالف وقبول اآلخر، وإشاعة ثقافة التعايش 
واحلوار بني األديان والثقافات، وترسيخ العقلية 
النقدية احلوارية، وحرية الفرد وامتالكه ملصيه، 
وكذلك حقوق املرأة، والعمل على إنشاء دولة 
املؤسسات، وحتقيق التنمية والتقدم وغيها من 
األفكار واآلراء املعاصرة، وهي قيم من جوهر 
بفعل سطوة  عــزلــت ومجـــدت  لكنها  اإلســــالم، 

السلطان والفكر املتوقف.
ما وصل إليه واقع بالدنا اإلسالمية – اليوم 
أكثر من أي زمن مضى – يؤكد أن اإلصالح 
ـــديـــين واإلصـــــالح  يــنــبــغــي أن يـــبـــدأ بــالــتــجــديــد ال
الثقايف، فال ميكن أن تقوم هنضة إسالمية حقيقية 
وأنظمة  والتخلف،  التربير  ثقافة  سيادة  ظل  يف 
إنسانية اإلنسان ومتتهن  تلغي  اجتماعية وثقافية 
كـــرامـــتـــه. فــحــجــر الـــــزاويـــــة ملــــشــــروع اإلصـــــالح 
بأن  املسلمني ووعيهم  ثقافة  بناء  والتجديد هو 
اإلسالم منهج لتحقيق إنسانية اإلنسان، وطريق 
ســـعـــادتـــه يف الـــدنـــيـــا وفــــــوزه يف اآلخـــــــرة، يــقــول 
اإلمــام الشيازي: )اإلســالم هو منهج حياة 
متكامل، أنزله اهلل للناس كافة، يشمل عباداهتم 
ومعامالهتم، ويراعي مصاحلهم مع تطور احلياة، 
وإن عــلــة متــكــن اإلســــــالم مـــن حـــل مــشــكــالت 
البشرية، هو كونه يؤمن بالعقل والنفس، ويرى 
اإلنـــســـاَن مــركــبــاً مـــن اجلــســم والــــــروح، ويعتقد 

بضرورات الدنيا وضرورات اآلخرة(.

يف ذكرى رحيله

  من ماآثر الإمام ال�شريازي، 
تفرده مبواقف رائدة بالطرح، 

جتديدية بالفكر، ثائرة بالتغيري، 
حكيمة بالإ�شالح، نبيلة بالو�شيلة 

والغاية، مواقف جعلته من القادة 
الإن�شانيني التاريخيني، ويف الوقت 

نف�شه، اأقعدته بوحدة وغربة 
يف بيت متوا�شع، طيلة �شنوات 
مريرة. ورغم عظمة البتالء، 

مل ي�شتوح�س طريق احلق، فظل 
م�شتاأن�شًا وم�شتب�شرًا بب�شارة الإمام 

املنتظر، حتى وافاه الأجل 
املحتوم، فرحل �شابرًا حمت�شبًا 

و�شاهدًا �شعيدًا، يف يوم الإثنني، 
الثاين من �شوال/ 1422هـ، فيما 

يلف ج�شده املثخن بجراحات 
واآلم، عبق ال�شوق لكربالء، وقد 

اأو�شى اأن يكون م�شتقره بجوار 
جده �شيد ال�شهداء، ول حول 

ول قوة اإل باهلل العلي العظيم.



يف  يساهم  أن  مصلح  أو  قائد  ميكن ألي  ال 
احلضاري،  النمو  يف  واملسامهة  التغيي،  صناعة 
)مادي  إنساين  منتج  لتحقيق  منهج  ورسم 
ومعنوي( على مستوى اإلنسان والدولة، إال إذا 
األهداف،  واضحة  مستقبلية  رؤى  ميلك  كان 
ومن أبرز مسات فكر اإلمام الشيازي اهتمامه 
باألحباث املستقبلية، فقد كان صاحب مشروع 
من  األمة  إنقاذ  إىل  يهدف  حضاري،  هنضوي 
بالقلق  ملبد  ومستقبل  مأزوم  وواقع  دام  ماض 
واملخاوف، وإن اجلهود الفكرية والبحثية للسيد 
اجملدد تعد مادة غنية يف موضوعة الدراسات 
املستقبلية، وهي مادة جديرة باالهتمام والدراسة 
اإلستقصائية، جلهة أنه قد أثبت صحة رؤاه 
وموضوعيته البحثية يف هذا املضمار، من خالل 

سيل من التنبؤات الصادقة، ومن ذلك:
النظرية  فيها  نقد  عديدة،  كتباً   كتب
املوضوعي  التنبوء  تضمنت  وقد  املاركسية، 
واملنطقي، الذي خلص إليه، وهو حتمية سقوط 
يف  تصوراهتا،  إىل  تصل  أن  قبل  النظرية،  هذه 
بلوغ الشيوعية، فهي إىل زوال، لكوهنا تسلب 
احلريات بالكامل. وقد كان التنبوء يف حمله متاماً، 
وقد أثبته يف كتابه )ماركس ينهزم(، قبل وقوع 

احلدث بعقد من الزمن.
اشتمل  قد  يتغي(،  )الغرب  كتاب  أن  كما 
على تنبؤات موضوعية رصينة، جململ التطورات 
الغرب،  اليت تعصف يف حاضر دول  املستقبلية 
واالجتماع،  االقتصاد  جماالت  يف  وخاصة 
لدعوته اجلريئة، إىل أن )مننع  واليت كانت سبباً 
الغرب من السقوط(، لتحفظ اإلنسانية بذلك، 
القيمية،  منظومتها  وكذا  املادية،  حضارهتا 
أخذها  قد  الغريب  اجملتمع  )حماسن  إن  السيما 
اإلسالمية  احلضارة  متوجات  من  باألساس 
 قرائته فإن  و...(،  والتعددية  كالشورى 
لكنها  باقية،  الغربية  الدميقراطيات  بأن  تفصح 
تتغي إىل األصلح، مبا يقرتب إىل اإلسالم وقيمه، 
عندما تتحرر من سطوة رأس املال، وإفساد قوة 

العمل. 
آخر،  مستقبلي  حبثي  منظور  ويف 
دعا  حيث  )السلمية(،  إىل  أكداحلاجة 
نبذ  إىل  عقود عديدة(  )منذ  التغييية  احلركات 
التغيي  عملية  يف  هدفاً  حيقق  ال  ألنه  العنف، 
إنه سيزيد األمر سوء، ويؤدي  بل  واإلصالح، 
كثي  ويف  أيضاً،  القمعية.  األنظمة  تقوية  إىل 
احلتمية  استشراف   ،تراثه نصوص  من 

القمعية  األنظمة  لسقوط  التارخيية 
انتصار  وحتمية  واالستبدادية، 
وقد  االستشارية(،   - )الدميقراطية 
من  القراءة،  هذه  مصداقية  جتلرّت 
خالل هبوب رياح )الربيع العريب(، 
رغم أن هذا الربيع ما زال منكفئاً، 
التيار  أمهها  عديدة،  ألسباب 
 ويؤكد اإلرهايب.  التكفيي 
أن الغلبة أخياً، ستكون ملن ينتهج 
هنجاً سليماً يف الدميقراطية. وخيلص 
الروح  مبنزلة  الدميقراطية  أن  إىل 
باعتبارها  للحكم،  اجلسد  من 
والتسلط  االستبداد  ألمراض  دواء 
والقمع، والفساد املايل واالجتماعي 
اخليار  وهو  والسياسي،  والديين 
بنظم  التخلف  من  للتخلص  األمثل 
يف  الدنيوي(  أو  )الديين  االستبداد 

العامل الثالث. 
من اشرتاطات االستقراء املعلل، يف 
دراسة التنبوء املوضوعي املستقبلي، 
اخلصوصيات،  يف  النظر  هو 
كالتحوالت التارخيية اليت تطرأ على 
ومعتقداهتا  فكرها  يف  الشعوب، 
وثقافاهتا، مبعىن أن الدراسة الفلسفية 
الدراسات  يف  وخمرجاهتا  التارخيية، 
معطيات  فيها  تشرتك  املستقبلية، 
كالدراسات  أخرى،  علمية 
عليها  يطلق  واليت  األنثروبولوجية، 
اإلنسان،  دراسة  علم  أو  باألناسة 
االجتماعية  الدراسات  وكذا 
واجلغرافية  والطبيعية  والسياسية، 
والسكانية )الدميوغرافية(، واآلثارية 
احلفرية  املعمقة  القراءة  وبضمنها 
يكون  وبعكسه  )األركيولوجية(، 
الواقع  خالف  وخمرجاته،  التحليل 

سابقاً، وخالف املتوقع مستقباًل. وبذلك، فإن النتاجات الفكرية لإلمام الشيازي يف جماالت التنبوء 
العلمي املوضوعي والدراسة املستقبلية، تعد من اجلهود البحثية الرصينة.

لقد أوىل الدراسات املستقبلية اهتماماً كبياً، وهو إمنا جيهد يف هذا احلقل العلمي، حبجية داللة 
ېئرب.  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  زبوئ    Qقوله من  نصيرّة 
الوجود،  اآلفاق، حىت يكتشف حقائق  املنتشرة يف  اآليات  البحث عن هذه  املؤمن، هي  فوظيفة 
ولذلك يقولQ زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉرب . فالعلماء هم أهل اخلشية، لعلمهم هبذه 
السنن املطروحة يف اآلفاق، ولرؤيتهم حقائق الكون، وهي تسي وتتجانس مع ما أشارQ إليه، 
وإىل ذلك يعرب اإلمام أمي املؤمنني يف مقاربته الثاقبة إىل قضية النظر إىل الدنيا، أن )من أبصر هبا 

بصرّرته، ومن أبصر إليها أعمته(.

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