القراءة

في فكر اإلمام الشيرازي الراحل
«رفع اهلل درجاته»

بقلم:
سماحة العالمة الشيخ
عبد العظيم المهتدي البحراني

هوية الكتاب:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكتاب :القراءة يف فكر اإلمام الشريازي .J

* املؤلف :سامحة العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين.
* الطبعة :األوىل1440 :هـ 2019 /م.

* اإلخراج الفني :الكليم جرافك:

mohd.he@gmail.com
+973 36577227

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال اهلل تعاىل:

ِ
ِ
ـم
{ َي ْر َفـ ِع اللَُّ ا َّلذيـ َ
ـن َآمنُــوا من ُكـ ْ
وا َّل ِذيــن ُأو ُتــوا ا ْل ِع ْلــم درجـ ٍ
ـات َواللَُّ
َ ََ َ
َ
َ
ـر } .
بِـ َـا َت ْع َم ُلـ َ
ـون َخبِـ ٌ
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شعار املؤلف

مرة ،
الكتاب اجل ّيد تقرأه ّ

مرات  ،وتعمل به طول احلياة.
وتتحدّ ث عنه ّ

المقدمة
ّ
● ●أين ّ
حمل القراءة يف شخص ّية املرجع املوسوعي الراحل
سامحة املجدِّ د آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيني

الشريازي (رفع اهلل درجاته)؟
● ●وكيف كان يقرأ؟

● ●ومنذ متى ِمن ِسنِ ّي عمره بدأ يقرأ؟
● ●وكيف كان أسلوبه يف القراءة؟

● ●وهل كان يقرأ قراء ًة سطح ّية أو ٍ
بعمق وتفكُّر؟
● ●وما هي نوع ّية الكتب التي كان يقرأها واملواضيع التي
كان خيتارها للقراءة؟

يفضلها للقراءة؟
وأي األوقات كان ِّ
● ● ّ

● ●وكم ساعة يف اليوم كان يقرأ؟
القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J

● ●وهل كانت لديه اسرتاتيج ّية فكر ّية حمدَّ دة يف مسريته

العلم ّية ودعواته إىل القراءة والتزام الكتاب واإلمساك

بالقلم؟

َّ
إن اإلجابة عىل هذه األسئلة هي الغاية من تأليف هذا

يتكون من
الكت ّيب الذي وضعناه بني يديك  ..وهو بحث
ّ

حمورين وركائز ونقاط وحم ّطات وخامتة ها ّمة..

مرة أخرى إىل هذه الشخصية
هبذا السطور اجلديدة أعود ّ

الرائدة يف سامء العلم والعطاء والعمل واإلرتقاء واألخالق
والصفاء واإلخالص والنقاء  ..هي شخصية فقيه موسوعي

كان متقدّ ًما عىل زمانه بالقول والفعل كام وصفه قادة الفكر
املنحازون إىل احلقيقة...

مرت سبعة عرش عا ًما عىل رحيله املحزن ومراجع
لقد ّ

الدين ويليهم السياسيون واملفكّرون والناس يغوصون يف بحر

الصـ ُعد ..فام املشكلة لو تواضعوا
متالطم باألزمات عىل كا ّفة ُّ
وعادوا إىل أطروحات
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املرجع الشريازي الفكرية والفقهية والسياسية واملجتمعية

األزمات التي أخذت خترج عن السيطرة يف أكثر بلدان العامل؟!
القراءة كـفريضة يف احلياة  ..القراءة كمقدّ مة للعلم

بالواجبات  ..القراءة كمسئولية من أجل اإلسالم واألمة ..
شغلت فكر اإلمام الشريازي الراحل وجعلته
قضية مركزية
ْ

لديه رضورة دائمة تفرضها احلاجة إىل السعادة اإلسالمية..
إذ بالقراءة وهي مفتاح العلم بمفاتيح احللول سيجد القارئ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

واحلقوقية واإلدارية واألخالقية واألرسية لعالج تلك

اجا والزال
الفطني كم أن الفكر اإلسالمي األصيل الزال ّ
وه ً
وقادرا عىل انتشال
طر ًّيا والزال مستوع ًبا لرتاكامت الساحة
ً

كثريين من الـتّـيه لوتنازلوا عن عنادهم الشخيص جتاه هذا

أيضا كم هو حجم
اإلنسان العظيم .كام وسيجد هذا القارئ ً
ِ
ـي هبا املسلمون يف هذا العرص والس ّيام
اخلسارة التي ُمن َ
مر ْت مؤامرة التشويه
أتباع مذهب أهل البيت  Aعندما ّ
والتغييب هلذا املرجع الفقيد دون صوت مناهض للمؤامرة

حتى بني أنصاره املغلوبني عىل أمرهم غال ًبا.

فلنقرأ من جديد اإلسالم يف تط ّلعاته العرص ّية عرب هذه
7

القراءة ولكن بعني احلقيقة وإنصاف اآلخر من أنفسنا قرب ًة إىل
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اهلل تعاىل.

أللهم و ّفقنا إىل كل خري ونجاح وتقدّ م وفالح إنك خري

َمن استعان به العباد.

داعيكم :عبدالعظيم املهتدي البحراين
تاريخ التأليف يف البحرين:
8/8/2018

تاريخ املراجعة األخرية يف تركيا:
8/8/2019

املوافق لـ /6ذي احلجة1440/
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األول
المحور ّ
وفيه ثالث ركائـز

الركيزة األولى

ّأو ًل ..القراءة بوصفها البداية لالنطالقة:

عندما ندرس عنارص البناء العلمي والعميل يف شخصية

حضورا حمور ًّيا يف
أي عظي ٍم من عظامء البرش نجد للقراءة
ّ
ً
التأسيس ّ
لكل نجاح لديه يف حياته؛ ذلك باعتبار القراءة

األول إىل اكتساب املعرفة ،ومنها كانت حركة
تشكّـل الطريق ّ

كل عظيم باجتاه التم ّيز عن غريه.

هذا ما أشار إليه اإلمام عيل  Cيف وص ّيته لكميل بن
َاج فِ َيها إِ َل
زياد ،إذ قال« :يا ك َُم ْي ُل َما ِم ْن َح َرك ٍَة إِ َّل َو َأن َ
ْت ُ ْ
مت ٌ
معرفة»(((.

وما عدا القراءة ّ
فإن للمعرفة مفاتيح أخرى ،مثل االستامع

احلراين /ص .171
 -1حتف العقول  -ابن شعبة ّ
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خاص للمعرفة بالنسبة
مفتاح
والتفكّر .وأ ّما الوحي فإنّه
ٌّ
ٌ
لألنبياء ويقرتب منه اإلهلام الر ّباين لألوصياء .ومع ذلك تبقى
القراءة حتى عند هؤالء هي البداية لالنطالقة ا َمل ْع َرف ّية التي

تؤسس حلركة اإلنسان واملجتمع واأل ّمة نحو القيم الفاضلة؛
ِّ
األول للوحي الذي نزل عىل
ولذلك كانت القراءة هي النداء ّ
حممد :K
النبي ّ
قلب ّ

ك ا َّل ِذي َخ َل َق َخ َل َق ْ ِ
اس ِم َر ِّب َ
ان ِم ْن َع َل ٍق *
الن َْس َ
{ا ْق َر ْأ بِ ْ
ك ْالَك َْر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم ْ ِ
ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َ
الن َْس َ
ان َما َل ْ
َي ْع َل ْم}(((.

وتفيد اآلية ّ
أن القراءة من أهم أدوات املعرفة السليمة

املؤ ّدية إىل احلركة السليمة إذا كانت ر ّبان ّية املحتوى واملنهج
واهلدف.

ولذا قيلّ :
إن رشف القراءة برشف غاياهتا ومقاصدها.
وهو ما ُيؤيده قوله تعاىلَ :
{أ َل ْ ت ََر َك ْي َ
للَّ َم َث ًل كَلِ َم ًة
ض َب ا ُ
ف َ َ
ت َو َف ْر ُع َها ِف الس ََّم ِء * ت ُْؤ ِت ُأ ُك َل َها
َط ِّي َب ًة ك ََش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌ
ك َُّل ِح ٍ
ني بِإِ ْذ ِن َر ِّ َبا َو َي ْ ِ
ض ُب اللُّ األَ ْم َث َال لِلن ِ
ون
َّاس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
ت ِم ْن َف ْو ِق ْالَ ْر ِ
ض
اج ُت َّث ْ
* َو َم َث ُل كَل َمة َخبِي َثة ك ََش َج َرة َخبِي َثة ْ
 -2سورة العلق 1 - 5 /

12

هبذه الرؤية قدّ م اإلسالم نظرته احلضار ّية يف ترشيد

والرخاء واملجد واهلناء
األ َّمة عىل مسار اخلري والعطاء
ّ
والعزة ّ

لتكون أ ّم ًة عامل ًة صاحل ًة تتجنّب االصطفاف مع األمم اجلاهلة
الفاسدة.

ومــن هنــا جــاء حـ ُّ
ـث الرســول األكــرم  Kواألئمــة

مــن أهــل بيتــه  Aاملســلمني عــى طلــب العلــم النافــع

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

ت اللُّ ا َّل ِذين آمنُو ْا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
ت ِف َْ
ال َي ِاة
َما َلا ِم ْن َق َر ٍار * ُي َث ِّب ُ
ْ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ
اء}(((.
الدُّ ْن َيا َو ِف اآلخ َرة َو ُيض ُّل اللُّ ال َّظال َ
ني َو َي ْف َع ُل اللُّ َما َي َش ُ

واالهتــام باملعرفــة الصحيحــة واحــرام العلــاء العاملــن يف

نــر الوعــي العــام بــن النــاس وتأييــد دعوهتــم إىل مبــادئ

التغيــر مــن أجــل احليــاة الط ّيبــة ،مؤكِّديــن  Aعــى مبــدأ

القــراءة الواعيــة ..ومنهــا قــد انطلــق علــاء وفقهــاء وعظــاء
اإلســام يف العمــل بقــول الرســول األعظــم ُ :K
{أ ْغــدُ
ُــن ْ ِ
ــا َأ ْو ُم ْســت َِم َع ًا َأ ْو ُ ِم َّبــ ًاَ ،وال َتك ِ
َع َ
ال ِــ ًا َأ ْو ُم َت َع ِّل َ ً
ــس
الام َ
َفت َْهلِـ َ
ـك}(((.

ويف العمل بام قاله حفيده اإلمام عيل بن احلسني زين
 -3سورة ابراهيم 24 - 27 /
 -4عوايل اللئايل  -ابن مجهور االحسائي /ج  - 4ص 15
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اس َما ِف َط َل ِ
ب ا ْل ِع ْل ِم َل َط َل ُبو ُه َو َل ْو
العابدين َ « :Cل ْو َي ْع َل ُم النَّ ُ
بِس ْف ِ
ك ا ُْل َهجِ َو َخ ْو ِ
ض ال ُّل َججِ  .إِ َّن َاللََّ َت َب َار َك َو َت َع َال َأ ْو َحى إِ َل
َ
اه ُل ا ُْلست ِ
ال ِ
ت عبِ ِ
يدي إِ َ َّل َْ
َخ ُّ
ف بِ َح ِّق َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم
َدانِ َي َالَّ :
إن َأ ْم َق َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ال ْقتِدَ ِ
َّار ُك لِ ِ
الت ِ
ب لِل َّث َو ِ
اب
اء ِبِ ْمَ ،و َّ
ب َعبِيدي إِ َ َّل التَّق ُّي ال َّطال ُ
إن َأ َح َّ
يل الال َِّز ُم لِ ْل ُع َل َم ِء التَّابِ ُع لِ ْل ُح َل َم ِء ا ْل َقابِ ُل َع ِن ُْ
ال ِز ِ
َْ
الك ََم ِء»(((.
دت عرب
وهكذا كانت األمم املتقدّ مة واحلضارات التي ُش ِّي ْ

ُ
الكتاب مكانته
رجالا القراء َة وأعطوا
التاريخ؛ حينام احرتم
َ
واهتموا بالقلم والتأليف والنرش وأشادوا
العلم قيمته
ومنحوا
ّ
َ

بالعلامء احلقيقيني واملؤلفني الصاحلني ،فاكتشفوا بذلك سنن

التطور اإلنساين .بينام عىل عكسهم
التقدّ م يف احلياة ومسالك
ّ
كانت األمم املتخ ّلفة ..غارق ًة يف اجلهل ..نابذ ًة ِق َيم العلم..
مهتم ٍة باملعرفة ورجاهلا.
غري ّ
أيضا ُمذ ترك املسلمون القراءة وقطعوا عىل
وهكذا ً
أنفسهم السبل الصحيحة للمعرفة ،فأطبق عليهم اجلهل
والتناحر وخت ّلفوا حتى مل يم ّيزوا بني املنكر واملعروف ،وهو ما

تن ّبأ به الرسول األعظم َّ Kملا خطب يف أصحابه ذات يوم
ً
قائلَ « :ک ْی َ
ف بِک ُْم إِ َذا َف َسدَ نِ َساؤُ ک ُْم َو َف َس َق ُش َّبا ُنک ُْمَ ،و َل ْ ت َْأ ُم ُروا
 -5الكايف  -الشيخ الكليني /ج  - 1ص 35
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َوا ُْلنْک ََر َم ْع ُرو ًفا»؟!

(((

ما كان هذا االنقالب يف املفاهيم الثقاف ّية ليحدث يف األ ّمة

ِ
كمنهج
اإلسالم ّية لوال انقالهبا عن القراءة الصحيحة للدّ ين

انقلبت عىل
حياة تواكبها التنمية املعرف ّية املستدامة ،ولكنّها
ْ
األول بعد وفاة نب ّيها الكريم وجثامنه
مفاهيم ِّ
احلق منذ يومها ّ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

بِا َْلعر ِ
ك َیا َر ُس َ
وف َو َل ْ َتن َْه ْوا َع ِن ا ُْلنْک َِر؟! ِق َ
ُون َذلِ َ
ول
یل َل ُهَ :و َیک ُ
ُْ
ش ِم ْن َذلِ َ
كَ .و َک ْی َ
ف بِک ُْم إِ َذا َأ َم ْرت ُْم بِا ُْلنْک َِر
اللَِّ؟ َق َالَ :ن َع ْم َو َ ٌّ
ونیتُم ع ِن ا َْلعر ِ
یلَ :یا َر ُس َ
وف؟! ِق َ
ُون َذلِ َ
ك؟
ول اللََِّ ،و َیک ُ
َ َ َْ ْ َ
ُْ
ش ِم ْن َذلِ َ
كَ .و َک ْی َ
وف ُمنْک ًَرا
ف بِک ُْم إِ َذا َر َأ ْیت ُُم ا َْل ْع ُر َ
َق َالَ :ن َع ْم َو َ ٌّ

الطاهر بعدُ ال ُيوارى الثرى ،فصدق عليهم قول اهلل تعاىل:
ِِ
ول َقدْ َخ َل ْ ِ
م َّمدٌ إِ َّل َر ُس ٌ
ات َأ ْو
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
{و َما ُ َ
َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ض اللََّ
ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َ ٰل َأ ْع َقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
ب َع َ ٰل َعق َب ْيه َف َل ْن َي ُ َّ
َشيئًا وسيج ِزي اللَُّ َّ ِ
ين}(((.
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ

ثان ًيا ..القراءة بوصفها من الواجبات احلضارية:

عامي
عامي
إنني
ُ
وشهورا بالتوايل يف الدنامرك ثم ْ
ً
عشت ْ
لدي سفرات متعدّ دة إىل
وشهورا عىل نحو متقـ ّطع ..ثم كانت ّ
ً
القمي /ص 54
 -6قرب االسناد  -احلمريي ّ
 -7سورة آل عمران 144 /

15

دول أوروبية للتبليغ ولقاء املب ّلغني هناك..
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مثل الدنامرك واسبانيا والسويد والنرويج وأملانيا وبريطانيا

وفرانسا..

يف كل تلك السنوات والسفرات ً
شاهدت شعوب
قليل ما
ُ

هذه البلدان جيلسون يف القطارات أو الباصات أو الطائرات
أو صاالت االنتظار يف العيادات واملستشفيات واملحطات

ومل خيرجوا من حقائبهم كـتا ًبا أو كـت ّي ًبـا أو جمل ًة أو صحيف ًة

شاهدت الرشق ّيني
كثريا ما
ُ
ليشغلوا أنفسهم بالقراءة ..بينام ً
املهاجرين إىل تلك البلدان جيلسون يف نفس تلك األماكن
ً
وشامل أو ينامون أو يمرحون ويسخرون
وهم ينظرون يمينًا

مع زمالئهم إن كانوا معهم!!

كنت أو ّد معرفة السبب وراء هذه املفارقة
منذ تلك الفرتة ُ

حيب أكثرهم القراءة وقو ٌم
العجيبة بني هؤالء وهؤالء ..قو ٌم ّ
التلهي واملسلمون يشكِّـلون اجلزء األكرب من
حيب أكثرهم ّ
ّ

وجدت
كنت أتفـ ّقد السبب وراء هذه املفارقة حتى
ُ
هؤالءُ ..
ً
مقال بقلم «هومونـتـغـمري» نرشتْه «يب يب يس» العربية

الصح َة
بعنوان( :العالج بالقراءة) وهل ُت ِّس ُن قراء ُة الكتب
ّ
ٍ
فس ْت يل
فوجدت فيه بعض
العقلية والذهني َة للفرد؟
ُ
أسباب ّ
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بعض اجلواب عىل تساؤيل .ثم وصلني ٌ
مكـمل له.
مقال آخر
ِّ

دافـ ًعـا لدى البعض ملامرسة القراءة كواحدة من الواجبات
فجهلت
تركت القراءة
احلضارية ..والسيام أ ّمة {إ ْق َرأ} التي
ْ
ْ

رش استغالل من أمم
رت فتخ ّل ْ
فتصح ْ
ّ
فت حتى استُـغ ّل ْت ّ
فتكالبت عليها وآخرون ضحكوا منها
طمعت يف ثرواهتا
ْ
ْ

والزالوا يضحكون وهي الزالت عىل أسوء حاهلا ..كام سأنقل

حب القراءة عند أغلب
املقال الثاين ً
أيضا لنعرف خلفـ ّية ّ
الغربيني ..ثم أترك احلكم للقارئ اللبيب (كـ ّثـر اهلل أمثاله).

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

سأقطف ِس ِّت نقاط من هذا املقال املهم بأمل أن تصنع

األول:
املقال ّ

/1عندما تزداد املصاعب يف حياتنا فإن احلل يكمن يف القراءة.
قد يبدو األمر غري بدهيي ،لكن اجللوس ومطالعة عمل أديب
جيد قد يكون أفضل وسيلة يلجأ إليها الفرد.

/2السؤال كيف تساعدك قراءة الكتب يف إعادة التوازن
لنفسك؟

ً
شكل من أشكال اهلروب أكثر بكثري مقارن ًة
بداي ًة ،إهنا تو ّفر
بأي عمل فـنّـي آخر.
ّ
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تضم «خرباء العالج
جترب ًة أجرتْـها يب يب يس بناء عىل جلنة
ّ
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بالقراءة» ،وهم معاجلون يستخدمون الكتب كجزء من
العالج ،وهي من ضمن أهم توصياهتم لتهدئة أي نفس

مضطربة وإزالة التوتر منها وإعادة تنشيطها.

فاالختيار الصحيح لنوع من األعامل األدبية جيعل الفرد سعيدً ا
كام جيدّ د نظرته جتاه َ
العال.

 /3السؤال كيف يمكن للكتاب أن يعيد التوازن للنفس؟

ٍ
حياة فوضو ّية ..تستطيع الروايات من خالل حبكـتها
يف
إرساء قواعد تن ّظم العقل الذي يعاين من التشتّت.

ّ
إن تضمني املرء نفسه يف حبكة معـ َّقـدة يسعى إىل حلها وينجح
يف ذلك ُيـ َعـدّ نشا ًطا يستطيع الشخص به أن يعزل ذاته عن
يدوي يف عقله.
الطنني الذي
ّ

أيضا أن تو ّفر إعادة قراءة
 /4راح ٌة يف التكرار ..إذ يمكن ً
املفضلة نو ًعا مع َّيـنًا من العالجات بالقراءة ،عىل
الروايات َّ
ٍ
نحو يسمح للشخص بتقييم نفسه من وجهة ٍ
نظر أكـثر
استنارة.

وتكرارا إىل كتاب عىل مدار حياتك أمر مفيد
مرارا
ً
العودة ً
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تتعرف عىل ذاتك بشكل أفضل ،ألنك
بشكل ال ُيصدَّ ق ،إذ ّ

 /5مساعدة العقول الصغرية .وإذا أولينا االهتامم بصغار
مهم يف معاجلة
دورا ًّ
السن ،نرى أن األدب املقروء يلعب ً

أصبحت
أزمة الصحة العقلية لدى صغار السن ،والتي
ْ
جزءا من نقاش عىل الساحة الدولية.

وتزداد روايات تستهدف صغار السن وتساعد املراهقني يف
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نت بداخلك عىل مدار سنوات
تزور طبقات داخلية
تكـو ْ
ّ
كأنك ت ِ
ُعاين َب َصلة.

التعامل مع مشكالت يواجهوهنا يف حياهتم اليومية ،من

املتحولني جنس ًّيا وقضايا
التـنـمـر إىل املخدّ رات إىل قضايا
ّ
ُّ
االقصاء من املجتمع.

وتقول «بريثود» :أعتقد ّ
أن الكتاب ،كام قال «كافكا» يمكن

املتجمد بداخلنا ،وهي
أن يم ّثل الفأس التي تَـهـشم البحر
ّ

أي عمر.
مقولة تَصدُ ق يف ّ

أيضا للنفس؟
 /6هل الكتابة مفيدة ً
إذا كانت القراءة تتمـ ّيز بفوائد لتحسني الصحة النفسية ،فامذا
عن الكتابة؟
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يعرتف «ويتل» و«بورتون» أن حياة الكاتب يمكن أن تكون
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حقيبة خمتلطة املحتويات من منظور الصحة العقلية
والذهنية .إذ يمكن أن مت ّثل طريق ًة رائع ًة يف التعامل مع

الصدمات العاطفية والقضاء عليها ...بيد أن رؤية التأثري
ِ
أي كـتاب عىل سعادة القراء وهو
الذي يمكن أن ُيدثه ُّ
بدوره أفضل يشء يسعد الكاتب.

املقال الثاين:

مدينتي
زرت قرص ْين يف
يقول كاتبه ..خالل هذا األسبوع ُ
ْ
خمتلفتي يف والية «مانيسوتا» األمريكية ،قرص «قلنشني» ألحد
ْ

العوائل الثرية جدّ ًا يف مدينة «دولوث» ،وهذا القرص اكتمل

وبلغت تكلفـتُـه حوايل  22مليون دوالر
بناؤه عام 1907م،
ْ

مطيل بالذهب،
(بقيمة الدوالر حالي ًا) ،سقف غرفة االستقبال ٌّ
ٍ
ٍ
ّ
وبمواد فاخرة،
بعناية فائقة
صمـم
وكل يشء يف القرص ُم َّ
والقرص يقع وسط حديقة غنّاء ّ
تطل عىل بحرية «سوبرييور».

مبني يف وسط مدينة «منيابوليس»
وأما القرص اآلخر فهو
ٌّ
تم بناؤه يف عام 1908م
ألحد األثرياء من أصل سويدي ،وقد ّ

بتكلفة حوايل  42مليون دوالر (بقيمة الدوالر حالي ًا) ،واآلن
هذا القرص يتبع املعهد األمريكي السويدي حيث تُقام فيه
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مناسبات علمية كثرية.

● ●ملاذا يا تُرى هذا اإلهتامم بالكتب؟
● ●هل هي جزء من ديكورات القرص؟
● ●وهل املقصود منها خلق انطباع جيد عن صاحب

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

خمصصة
ما لفت نظري يف كال القرص ْين أن هناك غرف ٌة َّ
ٍ
توقفت حلظات
تضم مئات املجلدات ،هنا
كمكـتبة كبرية
ُ
ّ
للتأمل يف هذه املكتبة ،وتساءلت:

القرص عندما يزوره أصدقاؤه؟

● ● َأو هل فع ً
ال القصد من املكتبة هو القراءة والتع ّلم؟
● ●وملاذا يريد هذا الثري أن يتع ّلم إذا كان يملك الثروة
التي حت ّقق أحالمه؟

● ● َأو هل يريد إعطاء انطباع بأنه متعلم كي ينال احرتام
اآلخرين؟

● ●أليس املال هو من يصنع اجلاه وخيلق اإلحرتام عند
اآلخرين؟

الحظت إحدى
خالل جتويل باملكتبة يف قرص «قلنشني»
ُ
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اللوحات اإلرشادية تشري إىل غرفة املكتبة التي كانت من أكثر
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األماكن استخدام ًا يف القرص ،حتى أن األطفال إذا ما أرادوا
ِ
يكـتف
البحث عن الكبار يذهبون مبارشة لغرفة املكتبة ،ومل
صاحب القرص بقراءة الكتب ،وإنام كان يكتب رأيه وانطباعه
ضعت صور ٌة إلحدى
اخلاص عن الكتاب الذي يقرأه ،وقد ُو
ْ
األوراق التي كـتبها صاحب القرص بخط يده عن رأيه يف أحد

الكتب التي قرأها.

مل تكن يف القرص مكتبة واحدة فقط ،وإنام توجد مكتبة
ٍ
صغرية يف ّ
غرفة بالقرص سواء للكبار أو الصغار.
كل
يف املجتمعات املتقدمة تُـعـترب ثقافة القراءة جز ًء ال
يتجزأ من نمط حياهتم اليومية ،فهذا «وورن بافيت» وهو

ثاين أغنى رجل يف العامل يقرأ مخسامئة صفحة يومي ًا ،وكذلك
العبقري «ايلون ماسك» صاحب سيارة «تيسال» و»سبيس
اكس» لصناعة الصواريخ يقرأ كتا ًبا كل يوم وكتابني كل يوم

يف عطلة األسبوع منذ أن كان يف الثانوية ،وكذلك احلال مع
أصحاب الرشكات العظمى والذين ال يكـتفون بقراءة الكتب

بل يستضيفون املؤلفني عندهم يف مكاتبهم كام تفعل رشكة

«قوقل» و»فيسبوك» وغريهم ،واألمثلة كثرية عن األثرياء
22

الذين ال تُفارق أعيـنُـهم الكتاب.
والعيش يف احلياة املادية الرغيدة قد تُـ ًعيق فرص القراءة

والتع ّلم ،وكأن التعليم هو جمرد وسيلة وليس غاية بحدّ ذاته،
تم
فاهلدف من التعلم عند البعض هو جلب املادة ،فإذا ما ّ
حتقيق هذا اهلدف تو ّقف الفرد عن القراءة والتعلم.

يف احلقيقة ال يوجد أقبح من اجلهل يف تشويه صورة

اإلنسان ،فكام أن الغذاء اجليد ُي ّسن من صحة اإلنسان
ُشوه شكل اجلسم
وصورته ،وأن سوء التغذية واملجاعة ت ّ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

هناك انطباع عند كثري من الناس يف جمتمعنا بأن الثروة

وتوهن الصحة وتُعـ ّطل وظائف أعضاء اجلسم ،فاجلهل هو
بمثابة املجاعة للعقل ،واخلرافة هي بمثابة سوء التغذية له،

شوهان صورة اإلنسان املعنوية و ُيعـطالن وظيفة
وكالمها ُي ّ
أهم عضو عنده ،أال وهو الدماغ.
الغني الذي يسكن البيوت الفارهة ويلبس الثياب
ما أقبح
ّ

الفخمة ويأكل الطعام اللذيذ ولكنه ُيعـطي العني العـمياء
الصمء لغذاء العقل والروح .ال لوم عىل الفقري يف
واألُذن
ّ

جهله ،فلربام شغل ذهـنه شـظـف العيش عن اإللتفات للتعلم
والقراءة ،ولربام يقـيض وقته وجهده يف البحث عن رزقه ،أو
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قد ال يستطع الوصول إىل الكتاب لق ّلـة ذات اليد ،ولكن ما
القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J
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عذر الغني الذي يملك الثروة والوقت والطاقة وهو يقـبـع يف

براثن اجلهل والتخلف؟!

الركيزة الثانية

التأسيسـيـة
الشيرازي والقراءة
ّ
املوسوعي املجدّ د سامحة املرجع الس ّيد
لقد أدرك الفقيه
ّ

األولية يف
رسه الرشيف) تلك
األسس ّ
َ
حممد الشريازي ( ُقدِّ س ُّ

بناء شخص ّيته منذ قد وعى احلكمة من وجوده يف هذه احلياة

وهو يف اخلامسة من باكورة عمره ،وقد ساعَدَ ه عىل هذا الوعي
املبكِّـر كونه من ٍ
بيت مشهور من بيوت العلم والتقوى والدّ ين

واجلهاد؛ فكان منذ صغره ُما ًطا بأجواء الطموح اإلسالمي
وح ْرق الوقت يف
املتقدّ م وعدم االشتغال بال ّلهو وال ّلعب َ

غري النافع وما مل يكـن ًّ
حمل لرىض اهلل تعاىل .بل كان موضع

خاص من والده املرجع املقدّ س املريزا مهدي احلسيني
اهتام ٍم
ٍّ
الشريازي (رفع اهلل درجاته) املعروف بورعه وعباداته وفقاهته

وسجاياه األخالق ّية التي شهد هبا اجلميع ،فام أن اكتشف
سار َع إليه بالتعليم الدقيق والرعاية
هذا النبوغ يف نجله حتى َ
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عيل لولده اإلمام احلسن
ّ
اخلاصة انطال ًقا من وص ّية جدّ ه اإلمام ّ
الدَ ِ
ض َْ
ث كَاألَ ْر ِ
ب َْ
الالِ َي ِة َما ُأ ْل ِق َي فِ َيها ِم ْن
«وإِن ََّم َق ْل ُ
َ :B
ُك بِاألَ َد ِ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ْق ُس َو َق ْل ُب َ
ش ٍء َقبِ َل ْت ُهَ ،ف َبا َد ْرت َ
كَ ،و َي ْشت َِغ َل
َ ْ
ُل ُّب َ
ك»(((.

كان هذا هو احلجر األساس الذي أقام عليه سامحة الس ّيد
الشريازي بنيانه العلمي والعميل يف البداية الصحيحة ..ومنها
شمر عن ساعدَ ْيه لطلب العلم يوم وعى ج ّيدً ا مثل قول
فقد ّ
ِ
ِ
ِ
ين ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم
ين َآمنُوا منْك ُْم َوا َّلذ َ
ر ّبه تعاىلَ { :ي ْر َف ِع اللَُّ ا َّلذ َ
درج ٍ
ون َخبِ ٌري}((( ،ويوم وعى ما يرمي إليه
ات َواللَُّ بِ َم َت ْع َم ُل َ
ََ َ
َاء ال َّل ْي ِل َس ِ
عز وجلَ :-اجدً ا َو َقائِ ًم
{أ َّم ْن ُه َو َقانِ ٌ
قول ر ّبه ّ
ت آن َ
ِ
ِ
ِ
ون
ين َي ْع َل ُم َ
ح َة َر ِّبه ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّلذ َ
ي َذ ُر ْالخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْ َ
َْ
ِ
ون إِ َنَّم َيت ََذك َُّر ُأو ُلو ْالَ ْل َب ِ
فجدَّ ِجدَّ ه
ين َل َي ْع َل ُم َ
اب}(َ ، ((1
َوا َّلذ َ
عىل رضورة االرتقاء إىل مدارج املعرفة ك ّلام كان يطرق سم َعه
أيضا ُ
مثل هذا احلديث
املروي عن جدّ ه رسول اهلل « :Kأ ّيام
ً
ّ
الع ْلم ِ
ىء ن ََشأ ِف ِ
ناش ٍ
ِ
والع َبادة حتّى َيك ُْب أ ْع َطا ُه اهللُ تعاىل َي ْوم
ِ
وس ْب ِعني ِصدّ ي ًقا»(.((1
الق َي َامة َث َ
واب ا ْثن َْي َ
 -8هنج البالغة  -حممد عبده /ج  - 3ص 40
 -9سورة املجادلة 11 /
 -10سورة الزمر 9 /
 -11بحار االنوار  -العالمة املجليس /ج  - 1ص 185
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الكريم حتى أكمل حفظه ً
كامل وهو ابن سبع سنني آنذاك،

ممزوجا بانفتاحه عىل سرية
وكان انفتاحه عىل الفضاء القرآين
ً

حممد  Kوسرية أوصيائه األئمة املنتجبني
الرسول األعظم ّ
أيضا يطالع يف أقواهلم الصادقة ويتفكّر يف
 ،Aفأخذ ً

قصصهم اهلادفة ويدرس علومهم احلوزو ّية اجلامعة حتَّى
امتزاجا
بذرات وجوده الروحي والنفيس
ً
امتزج نور الثقلني ّ

صاغ به سلوكه الر ّباين فصار من عباد اهلل الشكورين الذين
استوعبوا اآلية الكريمةَ { :لئِ ْن َشك َْرت ُْم َلَ ِزيدَ َّنك ُْم}(((1وكان
{و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِن ِع ْل ًم}( ((1كام كان قول اإلمام
من دعائهمَ :
أيضاَ :
«أ َل ال َخ ْ َي يف ِع ْل ٍم ل ْي َس فيه َت َف ُّهمَ ،أ َل ال
عيل ً C
ّ
ٍ
عبادة ل ْي َس فيها
َخ ْ َي يف ِقراء ٍة ل ْي َس فيها تَدَ ُّبرَ ،أ َل ال َخ ْ َي يف
َت َفكُّر»( ،((1وقول اإلمام الصادق « :Cكِ ْثر ُة النَّ َظر ِف ِ
الع ْل ِم
َ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

لت القراءة عند هذا الس ّيد النّبيه صاحب
حتو ْ
هكذا ّ
ٍ
معشوقة مرشوعة  ،فبدأها من قراءته للقرآن
الذهن الو ّقاد إىل

َي ْفت َُح ال َع ْق َل»( ((1يشكِّل داف ًعا باطن ًّيا قو ًّيا يف حركته العلم ّية وبناء
دى.
شخص ّيته وصالبة إرادته يف التقدّ م واإلستقامة عىل اهل ُ ٰ

 -12سورة ابراهيم 7 /
 -13سورة طه 114 /
 -14الكايف  -الشيخ الكليني /ج  - 1ص 36
 -15بحار االنوار  -العالمة املجليس /ج  - 1ص 159
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لقد اكتسب الس ّيد الشريازي من تلك البيئة النق ّية
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ً
متواصل يف البحث الدؤوب عن املعارف اإلسالم ّية
شو ًقا

املتنوعة ،وشو ًقا آخر منه كان
واال ّطالع عىل العلوم البرش ّية ّ
كزكاة هلا متم ّث ٍ
ٍ
مت ً
لة يف رسعة
بح ْصد ثامر علمه ونرشها
ّصل َ
أي جديد ل ُي ِ
رشك فيه غريه من
إيصال ما استفاده من قراءته يف ّ
يك ما ُ ِ
ب ِل ِخ َ
ت ّبه لِن ْف ِسك»(((1كام يف احلديث
منطلق« :أحبِ ْ

كرست
الرس يف كثرة مؤلفاته التي
ْ
الرشيف .وهذا هو بعض ّ
الرقم القيايس يف الرشق وربام عامل ًّيا بتجاوزها األلف واملئتي
ومخسني كتا ًبا وكت ّي ًبا.

ّ
يضخ
وهكذا أخذ الس ّيد حممد الشريازي منذ بداية شبابه

ما كان يتع ّلمه ويستلهمه من قراءته الكثرية يف روافد تأليفاته

وحمارضاته ودروسه للعلامء وتوجيهاته لأل ّمة حتَّى وصل
ُرمجت كتبه إىل
أيضا عندما كتب إليهم وت ْ
علمه لغري املسلمني ً
فنالت أفكاره وآراؤه إعجاهبم الكبري وبامتياز .منهم
لغاهتم
ْ

يدرس يف كلية
عىل سبيل املثال أستاذ دنامركي
مخسيني العمر ّ
ّ
اللغة العربية وتاريخ الرشق بجامعة كوبنهاجن -ال أذكر
فت عليه يف سنة  1989وجالستُه قرابة
تعر ُ
اسمه اآلن -وقد ّ

 -16كتاب املؤمن  -احلسني بن سعيد /ص 42
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سنة واحدة وأنا أعطيه من كتب املرجع الشريازي أو أحدّ ثه

ومن بعدي تصادق معه صديقي العزيز املهندس احلاج حممد

رمضان عوض وجلب له موسوعة الفقه بمج ّلداهتا 160
كامل ًة من تأليف السيد املرجع الشريازي فزاد انبهاره به (أعىل

أيضا يف مصادر مكتبة اجلامعة.
اهلل مقامه) فوضعها ً

هذه واحدة من القصص فيام يرتبط بمكانة الشريازي عند

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

منبهرا هبذه الشخصية اإلسالمية اجلامعة
عن أفكاره فكان
ً
حتى وضع ما أعطيته من كتبه يف مكتبة الكلية القسم العريب،

املثقفني األجانب.

وهنا ال أغفل القول ّ
شق سامحة
بأن هذا التقدّ م اهلائل الذي ّ

الس ّيد الشريازي طريقه فيه بنجاح ّ
قل نظريه إنام كانت بدايته

شـع نوره يف قلبه وهو يف صباه
من بركات القرآن الكريم الذي ّ
حممد  Kواألئمة األطهار من
النبي َّ
إىل جانب نور أحاديث ّ

أهل بيته  Aفصار -عليه الرمحة والرضوان -يم ّيز بأنوار

الثقلـي حقيقة الصواب واملعروف عن حقيقة اخلطأ واملنكر
ْ
يف األمور التالية:

● ●ك ّلام قرأ يف العلوم البرش ّية ،فلم ينبهر هبا ويرضب

أقوال الثقلني عرض احلائط باإللتفاف عليها أو
29

التربير أو التضعيف ،بل كان يو ّظفها لتقوية ما يقدّ مه
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منهام يف أذهان الناس وينتقد ما خيالفهام.

الزيف املختبئ يف
● ●أو متى ما أراد معرفة احلقيقة عن َّ
ثوب اإلسالم ك ّلام سمع به أو قرأ.

ٍ
استنباط
● ●أو حينام كان يريد البحث لتطوير فكرة أو
جديد يف مسائل الفقه التي بلغ فيها حدّ البداهية حني

جوابه عىل أ ّية مسألة منها.

● ●أو عندما كان يريد تطبيق العلوم احل ّقة التي اكتسبها
احلق ُث َّم
عرب قراءته املتواصلة ،إذ كم من عاملٍ يصل إىل ّ
خيفق يف تطبيقه العميل.

ناهيك عن االستقامة عىل النهج الصحيح بربكة نور

الثقلني؛ فإنّه -رمحه اهلل -لوال التصاقه بنور الثقلني كتاب اهلل
تأسيسا جيعله
يتأسس منذ باكورة صباه
ً
وعرتة رسول اهلل ملا كان ّ
النقي.
امليزان عىل ِجـيد التاريخ والنبض لألصالة والعطاء
ّ
من هنا أستطيع اجلزم ّ
بأن القراءة هبذه اجلذور القرآن ّية

األهم من أركان الوعي
الركن
ّ
والكنوز العرتو ّية كانت هي ّ

جهتي..
واملعرفة يف شخص ّية املرجع الشريازي الراحل من
ْ

جهة املفهوم وجهة املصداق م ًعا.
30

وهذا التأسيس الصحيح لبناء شخصيته وتكوينها

الكتب واألساتذة ،ولوال ذلك التوفيق اإلهلي لكان من السهل
فـخ املنحرفني بااللتقاط من ّ
كل ّ
سقوطه يف ّ
غث وسمني .لذا
فالقراءة وحدها ال تكفي ..وإنام توفيق اهلل للقارئ وتسديده

كيال ال يقرأ من املستنقعات الفكرية ويلتقط منها السموم

واحلرية كام هو حال كثريين.
القاتلة باسم املعرفة والثقافة
ّ
الرس لو قلنا أن املرجع الشريازي الراحل لن
ويف هذا يكمن ّ
جتدوا يف فكره شطحات وال يف فقهه شذوذ ..وهذا من موارد

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

وتنميتها جاء من ح ّبه للقراءة املدعومة بتوفيق اهلل له يف اختيار

التحدّ ي خلصومه الذين أبعدهم اجلهل عنه حتى قال يل أحد

ومنتقصا من السيد الشريازي
قادهتم يف إحدى البلدان منتقدً ا
ً

بأن له كتاب باسم الديمقراطية الغربية ..ملاذا يؤيدها!!

فقلت له :ليس له كتاب هبذا العنوان وال هو مؤيد هلا.
ُ

فاستغرب من معلوماته!! مثلام أنا اليوم مستغرب منه إذ يدعو
يف معارضته حلكومة بالده إىل حكم الديمقراطية!!
ِ
وقس عىل هذا اجلهل بحقيقة فكر الشريازي لدى الذين ال

يقرأون منه مبارشة أو عنه من مصادر صحيحة لتعرف صدق
داء َما َج ِه ُلوا»(.((1
ما قاله اإلمام عيل « :Cالن ُ
ّاس أ ْع ُ
 -17هنج البالغة ،حكمة  ،162صفحة  ،639رشح صبحي الصالح.
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الركيزة الثالثة
الشيرازي وسلوكه َّ
الش ُغوف بالقراءة
ّ
ب للقراءة
حل ّ
إن شدّ ة ُح ّبه  Jللعلم جعلتْه شديد ا ُ
الو َله َّ
والش َغف ،وهذه حال ٌة إجياب ّية يف طالب العلم
بدرجة َ
وم ِ
ان ال
«من ُْه َ
عيل أمري املؤمنني َ :C
تندرج حتت قول اإلمام ّ
ِ
ي ْشبع ِ ِ
ب ِع ْلمٍ»(.((1
ب ُد ْن َيا َو َطال ُ
ان َطال ُ
َ ََ
مقربيه من أرسته
وهنا أستعرض
ً
قصصا وشهادات بعض ّ

الرشيفة ومن وكالئه ،وأبدءها من ذكريايت الشخص ّية معه

(طاب ثراه):

القصة)1( :

أخذتم
مرة يتحدّ ث مع مج ٍع من الشباب الذين
ُ
كان ذات ّ

إليه ،فذكر يف كلمته ّ
أن وزير الدفاع اإلرسائييل (مناحيم بيغن)
 -18الكايف  -الشيخ الكليني /ج  - 1ص 46
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ٍ
مقابلة أجراها معه راديو إرسائيل أيام حرب حزيران
أفشى يف
ِ
سهوا منه ،فو ّبختْه احلكومة
سا عسكر ًّيا وكان ً
عام (ًّ )1967
الصهيون ّية يف جلستها .فاعرتف بخطئه ،ولكنّه قال :اطمئنوا..
َّ
ّ
وتبخر يف اهلواء وال
قلت شي ًئا
إن العرب قو ٌم ال يقرأون!! فأنا ُ

أحد منهم سمع وال أحد سيقرأه!!

ثم أضاف سامحته للحارضين:
هل تعلمون ّ
أن يف إرسائيل مئات املكتبات الضخمة

للقراءة واملطالعة ،وفيها عرشات مراكز أبحاث اسرتاتيج ّية

أيضا؟!
وختصص ّية عمالقة ً
ّ

ثم قال سامحته :نريد تثقيف املسلمني بثقافة الكتاب

واستنهاضهم إىل ثورة القراءة فالقراءة حتَّى النّرص.

وجه كالمه إليهم :عليكم أن تألفوا كت ًبا وتنرشوا ّ
بكل
ثم ّ
ّ

اللغات والتفت نحوي يبتسم وقال ّ
إن عىل هذا الشيخ أن

ُـسـخ.
يألف ويطبع باملليون ن َ

كان تشجيعه عىل التأليف ينطلق مما يستلزمه التأليف من

كثريا .فهو (أعىل اهلل
قراءة ..إذ يضطر من يريد التأليف أن يقرأ ً
املتكررة للتأليف والنرش ..يؤكد
درجاته) كان ذكـ ًّيا يف دعواته
ّ

34

عىل النتيجة ومقدّ متها حمسومة باملالزمة العقلية والفعلية.
كل ٍ
كنت يف ّ
لقاء بسامحته أتل ّقى منه التشجيع للتأليف
ُ

كتاب
ويسألني ما اجلديد من كتاباتك؟ فإذا كان قد صدر يل
ٌ
جديد أقدّ م له نسخ ًة منه فيفرح هبا أ ّيام فرحُ ،ث َّم يقول :كم

طبعت منه؟ فأقول ثالثة آالف .فيقول :قليلة جدًّ ا .البدّ من
َ
إيصال العدد إىل مئة ألف نسخةُ ،ث َّم إىل مليون فصاعدً ا.

و ّملا كنت أزوره يف ٍ
لقاء آخر كان حيدّ ثني عن بعض نقاط
ُ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

القصة)2( :

كتايب الذي أعطيتُه يف لقاء سابق ،ممَّا ُّ
يدل عىل أنَّه قد قرأه ولو
بالتص ّفح لكثرة مشاغله.

تلك الفرتة كان قد صدر يل كتاب:
 (العلم والعلامء يف الكتاب والسنّة) (أحكامك يف البالد األجنبية)وهو عبارة عن إجابات سامحته عىل  300سؤال أرسلته

إليه من الدنامرك.

 (قصص وخواطر من أخالقيات علامء الدين)35
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 (علامء البحرين دروس وعرب) (حوار بني احلاج والشباب) (ملستقبل أفضل). (املح ّبة والعدالة والعقلنة ..دعائم اإلصالحاتالناجحة).
ويشجع ويقول حاول يف ّ
يرسه ُّ
كل ٍ
كل
إنتاج جديد
ّ
فكان ّ

باملرة األوىل.
طبعة تراجع كتابك وت ِّ
ُطور فيه ألن الكامل ليس ّ

القصة)3( :

زواره عن قرب
مرة
ُ
جالسا عنده وهو حيدّ ث ّ
ً
كنت ذات ّ

سقوط الشيوع ّية يف عقر دارهاّ ،
وأن االحتاد السوفييتي سوف

يتفكّك قري ًبا إىل دول .كان يقول ّ
أهم األسباب هلذا
أن أحد ّ

السقوط بعد كفرهم باهلل وإحلادهم العلني هو ضعفهم

الصناعي واالقتصادي وتفقريهم لشعوهبم.

ُث َّم رضب ً
مثال يكشف عن متابعته ألخبار الناس هناك،

فقال :هل تعلمون ّ
أن العائلة السوفييت ّية تفتح ّثلجتها يف املنزل
36

وال جتد فيها أبسط ما يمكن ا ّدخاره لألكل والطبخ؟!
ما يقوله بآية كريمة أو رواية رشيفة حول مآالت األمم املرشكة
واحلضارات الفاسدة.

القصة)4( :

زواره بمنزله
كنت يف عام 1996
ُ
جالسا عنده مع بعض ّ
ً

النمو االقتصادي يف
يف مدينة قم املقدّ سة ،فأخذ يتحدّ ث عن
ّ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

ّ
املجلت .ثم كان يدعم
وذكر أنَّه قرأ هذا اخلرب يف إحدى

خاصا عن
دول املنطقة ،فذكر أنَّه قرأ قبل بضع سنني
تقريرا ًّ
ً

وجود حقول الغاز يف دولة قطرُ ،ث َّم قال :ستكون هلذه الدولة

طفر ٌة مال ّي ٌة ضخم ٌة جتعلها متقدّ م ًة عىل سوق ديب التجاري.

تتبي مالمح الثراء يف الدوحة لدى
وكان هذا قبل أن ّ
القطر ّيني.
البعض يستغرب :كيف ملرجع ديني أن يقرأ يف هذه

املسائل؟!

ولكن ال غرابة من الشريازي فهو بالفعل كان مرج ًعا دين ًّيا

بوسام املوسوعية!!

37

القصة)5( :
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أرسل يل يف سنة  2000أحدُ األصدقاء من البحرين

نص بنود امليثاق الوطني
إحدى الصحف املح ّلية ،وفيها ّ
اجلديد ،وطلب منّي أن أعطيه لسامحته وآخذ منه رأيه فيها.

فقبل أن أعطيه الصحيفة وأفتح معه املوضوع ،قال إنَّه ا ّطلع
عىل هذا امليثاق وقرأ بنوده ،ثم أبدى رأيه يل مؤ ِّكدً ا عىل رضورة
ّ
واحلل داخل البلد.
التوافق بني أهل العقد

القصة)6( :

فرتة الثامنينات -أ ّيام احلرب العراقية اإليرانية -عند ّ
كل

ٍ
لقاء أجلس معه لوحدي أو بحضور آخرين كان يف حديثه

تطرقه ألخبار الناس يف
السيايس وحتليالته لألوضاع وحني ّ
دول اجلوار يتك ّلم عن معلومات رقم ّية  ،وأحيانًا يذكر املصدر

فيقول ً
مثل :جاءتني الشخص ّية الفالن ّية ودار بيننا كذا وكذا..

إنه قال وأنا قلت له .أو يقول ً
مثل :لقد أرسل يل األصدقاء

قرأت كذا ،أو يقولّ :
إن هذا املوضوع
املجلة الفالن ّية وفيها
ُ
ٍ
تقرير وصلني من اإلخوة يف البلد الفالين قبل كذا مدّ ة.
قرأتُه يف
كنت أجلب لسامحته بعض املجالت الدراسات ّية
شخص ًّيا ُ

أو إصدار علمي ك ّلام أزوره .وكان معرو ًفا بني األصدقاء
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هبذا األمرّ ،
كل واحد منهم كان يزوره وبيده كتاب جديد
أردت الرجوع إىل إيران أعطاين
اسبانيا -برشلونه -و ّملا
ُ
ّ
املجلت العلم ّية
أحد األصدقاء من املقيمني هناك عد ًدا من
التخصص ّية ،وقال ُخذها إىل سامحة الس ّيد املرجع فإنّه يتابع

ّ
كل جديد يف َ
عال الفكر والثقافة.

القصة)7( :

جالسا إىل
كنت
كتب يل الدكتور حمسن القزويني ..يقولُ :
ً

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

كنت يف
أو جم ّلة جديدة أو صحيفة جديدة .يف سنة ُ 1988

جنب الس ّيد املرجع الشريازي الراحل يف ديوان ّيته بالكويت

عرصا،
يف سبعين ّيات القرن امليالدي السابق -وكان الوقتً

أمر ،فطلب منّي أن نخرج ونميش بالسيارة
فخطر يف باله ٌ
ً
قليل ،ثم طلب من صاحب السيارة وهو صديق كويتي أن

يتوقف أمام مبنى تشكيلته عربية ،فتحنا الباب ودخلنا وإذا هو
بيت عريب واسع وخلفه حديقة فيها أشجار كثيفة.

عت يل هبذا
رب ْ
قال يل املرحوم س ّيدنا :إحدى الكويت ّيات ت ّ

خيص الشباب.
يتحول إىل مرشوع ّ
البيت العريب وأريد أن ّ

نتجول مع سامحته يف أرجاء البيت ونشاهد الغرف
أخذنا ّ
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قلت لسامحته أرى من األفضل
التي حتيط باملساحة الداخليةُ ،
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أن نفتح هذه الغرف ،وكانت ثالثة ،لتصبح قاعة للمطالعة

ونحول املكان إىل مكتبة ،واجلهة اخللف ّية من البيت ننشأ منه
ّ

ناد ًيا نو ّفر فيه ّ
كل ُس ُبل الراحة للشباب.

راقت للسيد املرجع ،فبرسعة الربق قال
وجدت الفكرة قد ْ
ُ

إجلب لنا
لألخ الكويتي صاحب السيارة الذي كان برفـقـتنا:
ْ
«قلم ماجك» و»كارتون» لنكتب عليه عبارة« :مكتبة الرسول
األعظم».

كنت
فسارع األخ وجاء لنا بام طلبه سامحة الس ّيد ،وألين ُ

ُأ ِ
حس ُن ّ
اخلط فطلب منّي سامحته أن أخط بيدي «مكتبة الرسول

األعظم» .لكن ّ
ظل األخ الكويتي ير ّدد :س ّيدنا الكويت ّيني ما

(يگرون) بال ّلهجة الكويت ّية ..يعني ما يقرأون!!

سـنعودهم على القـراءة إن
وكان ر ّد السـ ّيد الشيرازي:
ّ

شـاء اهلل.

ومن هذه اخلطوة بدأت مسرية مكتبة الرسول األعظم

مضت عليها
املتنوعة إىل اليوم وقد
ْ
احلافلة باألنشطة الثقاف ّية ّ

قرابة مخسون عا ًما وتعترب اليوم أكرب مكتبة يف هذا البلد.
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ويرتادها ّ
كل الفئات للقراءة والتحضري وإعداد البحوث
نعم ..منذ أن أمر السيد الشريازي بتحويل ذلك البيت

العريب إىل مركز إشعاع فكري بدأ املؤمنون العمل فيه رسي ًعا
فصار املكان مكتبة وناديا للشباب الكويتيني.

حيولون املكان من بيت عريب
عمل البناء من جانب ّ
فأخذ ّ

مرة تعرفه منطقة «بنيد القار» ..ومن
إىل مركز ثقايف ّ
ألول ّ
ُب
ب الس ّيد الشريازي كل َمن يف بيته كُـت ٌ
جانب آخر طا َل َ
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والدراسات.

فتحرك الشباب واخلطباء
إضاف ّية أن يأيت هبا إىل هذه املكتبة.
ّ

وتم وضع
وأئمة املساجد
فتجم ْ
عت آالف الكتب عىل رفوفها ّ
ّ
ٍ
كراس وطاوالت...
حتول ذلك البيت املرتوك إىل مكتبة عا ّمة باسم
هكذا ّ
مكتبة الرسول األعظم (ص) .ولكن بقي يشء آخرَ :من ّ
يتول

مسؤول ّية إدارة هذه املكتبة؟

فاقرتحت عىل الس ّيد املرجع أن يكون األخ الس ّيد حسني
ُ

وتم تعيني السيد
الرضوي هو املدير ،رسعان ما أبدى مواقفته ّ
الرضوي كأول مدير هلذه املكتبة املباركة.
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وقد بذل أخونا الس ّيد أبو عيل الرضوي جهو ًدا كبرية
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لتكون املكتبة يف أهبى صورة ّ
جذابة للقراء ،فكان يوم افتتاحها

يو ًما سعيدً ا لشباب املنطقة الذين كانوا يقضون أوقاهتم

يف الطرقات ،فأصبحوا اليوم يقضوهنا يف «مكتبة الرسول
االعظم» منشغلني باملطالعة وبوسائل الراحة يف النادي .وقد

كثريا حيث أعيد
تطو ْ
ّ
رت املكتبة خالل هذه العقود اخلمسة ً
ٍ
رصح جديد وأنيق.
بناءه يف

القصة)8( :

نقل عن نجله سامحة ّ
ً
العلمة السيد مهدي الشريازي

ً
كنت أراه وليس
عن إحدى نساء األرسة ،قالت:
«قليل ما ُ

قلم يكتب .كان يقرأ قبل النوم ،وعندما
بيده
ٌ
كتاب يقرأ أو ٌ

كان جيلس من النوم يمدّ يده إىل الكتاب الذي تركه بجانبه،

كنت أرى حوله كت ًبا كثرية ويف مواضيع
فيقرأ أو يتص ّفح فيهُ .

متعدّ دة ،عن الطفل ،عن احليوان ،عن التاريخ ،عن الروايات،

الطب ،وإىل غري ذلك.
عن التفسري ،عن القصص ،عن
ّ

أذكر ذات ٍ
خاصا باألطفال
مرة كان بيدي كتاب اشرتيتُه ًّ
ّ

والرباعم يف القصص القرآن ّية ،فام أن رآه بيدي طلبه منّي ليقرأه

وكان عدد صفحاته مئة صفحة ،قرأه برسعة ثم أعاده إ ّيل».
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القصة)9( :

اخلاصة
عىل خايل سامحة الس ّيد املرجع الشريازي يف حجرته
ّ
فجلست عنده
للقراءة والتأليف ،ورأيتُه مشدو ًدا بالقراءة،
ُ
مس ِّل ًم وسألتُه :ما اجلديد من كتاباتك س ّيدنا؟

فأشار إىل رزمة أوراق  A4كثرية وقال :هذا الكت ّيب

انتهيت منه قبل قليل!
ُ

يعـب عنها
فتص ّفحتُها وكانت  600صفحة! هذه كان ّ
الس ّيد اخلال بالكـت ّيب!

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

ّ
دخلت
املدريس:
العلمة الس ّيد هادي
يقول سامحة
ُ
ّ

القصة)10( :

كتب يل سامحة الس ّيد عباس املوسوي أحد وكالء املرجع

الشريازي يف (دبلن) عاصمة ايرلندا اجلنوبية:

«كان اإلمام الراحل  Jيقرأ برسعة جدًّ ا .لقد أعطيتُه

كتا ًبا يف علم االجتامع السيايس ،وكانت صفحاته أكثر من
 300تقري ًبا .أعطيتُه الكتاب ً
ليل وأرجعه يل يف اليوم الثاين

بعد املغرب؛ يعني أقل من  24ساعة.

فسألتُه عن كيف ّية رسعته يف القراءة؟
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قال :عليك أن تقرأ الكتاب من دون أن تركّز عىل حركات
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ضمة ،كرسة) والضامئر املنفصلة وغريها.
اإلعراب (فتحةّ ،

ُخذ املعاين وانطلق».

ويضيف السيد املوسوي ً
قائل :يف سنة  ،1412أي قبل

 27عام ،سألتُه عن عدد الكتب التي قرأها؟ فقال سامحته إهنا
حدود  5000كتا ًبا.

وقت حمدَّ د للنوم
وسألتُه كم ساعة تنام يف اليوم ،وهل لك ٌ

مع كثرة قراءتك وكتاباتك وتدريسك ولقاءاتك مع خمتلف
فئات الناس وأصناف العلامء؟

معي للنوم ،متى ما
فكان جوابه  :Jليس يل وقت ّ
أحس بالتّعب وأين أحتاج إىل الراحة أنام ،سوا ًء كان الوقت
ّ
ً
هنارا.
ليل أم ً

القصة)11( :

حكى يل اخلطيب الشهري سامحة الشيخ عبد احلميد املهاجر

أنَّه يف سنة  1980دخل برفقة اإلمام الشريازي عىل اإلمام
اخلميني وكانت ساعتان تقري ًبا تفصلهم عن أذان الظهر..

مقره بمدينة قم املقدّ سة قبل انتقاله لإلقامة يف طهران،
وذلك يف ّ
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فلم جلسنا رأينا الس ّيد اخلميني غار ًقا يف التفكري ،وبعد تبادل
ّ
فقال الس ّيد اخلمينيّ :
ارتفعت
إن أسعار األرايض والعقارات
ْ

بعد الثورة أضعاف ما كانت عليه قبلها ،وهذا ما جيعل الشعب
يرانا السبب يف هذا الغالء الفاحشْ ،
فإن مل نعالج هذه األزمة

برسعة سنواجه غضب الشعب علينا .ال أدري كيف نكرس
األسعار ونعيدها إىل سابق عهدها؟

هنا ،ومن غري تأخري ،قال له الس ّيد الشريازي :بسيطة
جدًّ ا!!

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

أحاديث جانب ّية سأله الس ّيد الشريازي ماذا يشغل باله هكذا؟

ففتح الس ّيد اخلميني عينَـ ْيه والتفت إىل الس ّيد الشريازي

باهتام ٍم كبري وسأله باستغراب :كيف؟!

فقال له الس ّيد الشريازي :باقي إىل موعد النرشة اخلرب ّية

لظهرية هذا اليوم بضع ساعات .فليتصل ابنك فضيلة الس ّيد

جالسا -برئيس الوزراء املهندس مهدي بازركان
أمحد -وكان
ً
ويطلب منه إصدار ٍ
قرأ يف نرشة األخبار ّ
بأن
بيان
حكومي ُي َ
ٍّ
رت توزيع قسائم من األرايض عىل املواطنني
احلكومة ّقر ْ
حسب مناطقهم دون مقابل عىل أن يقوموا ببنائها وإحيائها،

ّ
ٍ
أرباح ربو ّية ألجل ذلك.
قروضا بال
وأن احلكومة ستقدّ م هلم
ً
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فرحا
يقول الشيخ املهاجر :انرشح وجه الس ّيد اخلميني ً
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هبذا ّ
احلل الرسيع املتطابق مع القاعدة الرشع ّية يف إحياء أرض
املوات  ،وهو ما ي ِ
دخل الرسور عىل الناس وجيعلهم أكثر ُح ًّبا
ُ
يف اجلمهور ّية الفت ّية.
فورا أن يتصل برئيس الوزراء لتنفيذ
فأمر إبنه الس ّيد أمحد ً

وخد َغ َليان
احلكم اآلن .وإذا باليوم الثاين
ْ
هبطت األسعار َ َ
سوق العقارات ا ُمل ِ
بحق الناس.
جحفة ّ

القصة)12( :
مل يؤمن سامحة املرجع الس ّيد حممد الشريازي بنظر ّية

التسقيط ملن خيالفه الرأي أو يصدر عنه انحراف يف الدّ ين

والفكر بذكر اسمه والتشهري به أمام الرأي العام.

ِ
وتوج ًها
منهجا
املختلف معه
هلذاّ ،ملا َب َل َغه عن أحد العلامء
ُّ
ً

أنَّه ينتقص من مكانة الس ّيدة فاطمة الزهراء  Dالغيبية
ويشكّك يف مأساهتا بعد رحيل أبيها الرسول األكرم ،K

جاءه أحد اخلطباء وقد كان جيمع فتاوى مراجع التقليد يف
إدانة ما طرحه هذا العامل طال ًبا من املرجع الشريازي االنضامم
إىل هؤالء املراجع بكتابة ٍ
شيئ ضدّ الرجل!! وكان يتو ّقع منه
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منتهزا خالفه معه!!
رسعة االستجابة
ً
بالفكر ولسنا مع تسقيط األشخاص وشخصنة اخلالفات.

فعىل الرغم من املواقف السلب ّية هلذا العامل وحزبه جتاه
الس ّيد الشريازي مل ينزل إىل املستوى اهلابط للمواجهة ،بل
راح يرد عليه بتأليف كتابه اجلميل ِ
(من فقه الزهراء) يف ستّة
ّ
ٍ
ٍ
جديد يف باب االستنباط الفقهي،
ملنهج
مؤس ًسا به
جم ّلداتِّ ،
وهو االستناد إىل أحاديث فاطمة الزهراء  Dالستخراج

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

ولكنّه فوجأ بر ّد الس ّيد الشريازي هذا :نحن نقارع الفكر

ً
معمول به يف أوساط
احلكم الرشعي ،األمر الذي مل يكن

الفقهاء السابقني واملعارصين.

سمو
كنت فيها شخص ًّيا نعرف
ومن هذه
القصة التي ُ
ّ
ّ
رسه) مل يو ّظف علمه للحرب
شخص ّيته الرسال ّية وأنّه ( ُقدّ س ّ

عىل غريه وتصفية حسابات شخص ّية عىل حساب الدّ ين وراحة
الناس وإنتاج احرتاب داخيل خلدمة أعداء اإلسالم واأل ّمة.

القصة)13( :

طلب احلوزات العلم ّية ثالثة ٍ
يدرس ّ
كتب أساس ّية يف

علم الفقه وعلم األصول ،وهي من أصعب الكتب من حيث
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يتأهل
املحتوى العلمي والتعقيد اللفظي و َمن يتقن فهمها ّ
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حوزو ًّيا لبحث اخلارج يف الفقه واألصول ذها ًبا إىل مرحلة
اإلجتهاد ،وهذه الكتب هي كتاب (الرسائل) لشيخ الفقهاء
الشيخ مرتىض األنصاري يف علم األصول ،وكتابه اآلخر

(املكاسب) يف علم الفقه ،وكتاب (كفاية األصول) للمجتهد
الكبري الشيخ اآلخوند اخلراساين يف علم األصول.

قام سامحة الفقيه الشريازي يف فرتة شبابه بتأليف رشوح

هلذه الكتب الثالثة الصعبة جدًّ ا ،وهي من أفضل الرشوح التي

ال يستغني عنها الطالب احلوزوي غال ًبا.

احلساد عىل سامحته أن كانوا
ولكن ..لقد بلغ حقد
ّ
يف بعض املدارس احلوزو ّية يمسحون اسم املؤلف (حممد
الشريازي) من عىل الكتاب ليستفيد منه الطالب دون أن يميل

قلبه إىل كاتبه!!

و ّملا ُأ ِ
مهم اسمي إذا
خب الس ّيد بذلك ابتسم وقال :ليس ًّ

كان يمنعهم االستفادة من علوم حممد وآل حممد.

هكذا كان يعيش ّ
ب اخلري لآلخرين والزهد
الذ َوبان يف ُح ّ

ويوزع ابتسامته عالم ًة للرت ُّفع عن سفاسف األمور،
يف ذاته،
ّ
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ِّ
متجذر ًة يف عمق وعيه
وهذه الصفة -صفة الرت ُّفع -كانت

القصة)14( :

كتب يل سامحة ّ
العلمة الس ّيد حمسن اخلامتي ،وهو كان

املقربني للمرجع الشريازي الفقيد ومدير مكتبه ألكثر
من َّ
من ثالثة عقود ..أنّهّ :ملا هاجر املرحوم الس ّيد الشريازي من

واستقر بمدينة قم املقدّ سة بعد انتصار الثورة يف إيران
الكويت
ّ
ّقرر سامحته يف سنة  1980تقري ًبا أن يبدأ بتدريس اإلقتصاد

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

الديني وأخالقه الكريمة.

اإلسالمي باعتبار حاجة النظام السيايس اجلديد يف إيران إىل
أهم َع َص ِ
ب احلياة وهو املال واالستثامر يف رشيان املجتمع،
ّ

عز وجلَ { :-ف ْل َي ْع ُبدُ وا َر َّب َٰه َذاوذلك انطال ًقا من قول اهلل ّ
ت * ا َّل ِذي َأ ْطعمهم ِمن جو ٍع وآمنَهم ِمن َخو ٍ
ا ْلبي ِ
ف}(.((1
َ َ ُ ْ ْ ْ
ََُ ْ ْ ُ
َْ
خاص ًة واإلسالم ّيون مل تكن لدهيم نظر ّية إقتصاد ّية متكاملة
آنذاك تكون صاحلة عىل مستوى التطبيق ،فلكيال يقعوا يف
النظريات الشيوع ّية واإلشرتاك ّية بعد خروجهم من الرأسامل ّية

الغرب ّية عزم الس ّيد الشريازي يف تلك الفرتة العصيبة عىل طرح
الرؤية اإلسالمية لإلقتصاد التطبيقي .فاستشارين يف ذلك
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األمر ،أعني تدريس ما ّدة اإلقتصاد يف احلوزة العلم ّية لطلبة

القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J

البحث اخلارج اإلستداليل ،وكان يريد كعادته بعد التدريس

ليعم النفع به؟
يطبعه يف صورة كتاب ّ

كنت تريد تدريس كتاب مكاسب
فقلت لسامحته :إن َ
ُ

الشيخ األنصاري ً
مثل فال بأس .وهو من الكتب الدراسية يف

احلوزات العلمية ،يعتمده املراجع يف بحوثهم الفقه ّية لدرس
كنت تريد تدريس علم
املرحلة اإلجتهاد ّية العليا .وأ ّما إن َ

قارن وتطرح النظريات االقتصاد ّية
اإلقتصاد واإلقتصاد ا ُمل َ
املعارصة وأنت يف طريقك إىل بلورة البديل اإلسالمي وهذا

هو ما أفهمه من استشارتك يل فهنا يلزم س ّيدنا املع َّظم أن
تقرأوا جمموعة كتب جديدة تبحث يف هذه األمور.
فقال يل سامحته ،هو هذا الذي أقصده ،فاذهب إىل

واشت يل آخر الكتب التي قدّ متْه املدارس اإلقتصادية
املكتبات
َْ

أل ّطلع عىل الرأي اآلخر يف بحثي حول الرأي اإلسالمي.

ّـشت عن
فذهبت إىل طهران مع أحد األصدقاء وفـت ُ
ُ
كتاب ت ِ
ٍ
ّ
واشرتيت
ُرجم إىل اللغة الفارس ّية حول اإلقتصاد
كل
ُ

وأتيت هبا إىل سامحة الس ّيد الشريازي.
أكثر من مخسني كتا ًبا
ُ
وقلت له س ّيدنا إنني مل أشت ِ
َـر ك ّلها بل
فتعجب ِمن كثرهتا
ُ
ّ
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األهم منها.
اشرتيت
ُ
ّ

مرات ألتأكّد مما
قرأتا ك ّلها
ُ
قال :نعم ُ
وقرأت بعضها عدّ ة ّ

يقصده الكاتب كيال أنسب إليه يف بحثي ما مل يقصده.

نعم وهذه من األمانة العلم ّية التي كان يقف خلفها ور ُعه

يف الدّ ين واحرتامه للعلم ولعقول الناس وأصحاب الرأي
اآلخر.

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

وبعد فرتة سألتُه ْ
إن كان قرأ تلك الكتب؟

وهكذا -والكالم للس ّيد اخلامتي -بعد أن قرأ تلك الكتب

بدأ بتدريس اإلقتصاد يف بحث اخلارج اإلجتهادي عىل منهج
املقارنة مع الفكر االقتصادي لإلسالم .ثم أ ّلف كتابه الق ّيم

(الفقه االقتصاد) وهو جزء من موسوعته الفقهية ذات 160
جم ّلدً ا.

وهنا لنا أن نسأل :عندما نريد أن نكتب كتا ًبا يف ٍ
جمال ّما كم

علم
عدد الكتب التي ينبغي لنا أن نقرأه ليكون ما نقدّ مه للبرش ً
مفيدً ا وموضوع ًّيا منص ًفا؟
اجلواب جتده يف سرية الشريازي مع القراءة وصداقته

احلميمة مع الكتاب.
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القصة)15( :
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حكى يل صهره اخلطيب املعروف سامحة ّ
العلمة الس ّيد

حممد باقر الفايل :إننا ّقررنا يف يوم النصف من شعبان (يف عيد
واجلو كان صي ًفا
ميالد االمام املهدي املنتظر أرواحنا فداه)
ّ

أن نذهب مع بعض األصدقاء إىل بستان خارج مدينة قم
صباحا نتناول وجبة الصباح ونعود بعدها الستقبال
املقدّ سة
ً

املؤمنني وتبادل التهاين معهم باألعياد املهدو ّية ،وكان هذا

العم الس ّيد املرجع
القرار سبيلنا الوحيد إلقناع سامحة الس ّيد ّ

الشريازي ليخرج معنا ويسرتيح بعض ساعات من تعب
كنت ك ّلام أدخل عليه أجده غار ًقا يف
القراءة والكتابة .حيث ُ
أصبحت إصبعه
القراءة وبيده القلم وبني يديه أوراق ،حتى
ْ
الس ّبابة والوسطى قد ش ّلتا من احلركة لكثرة الكتابة ّ
فـظل يف

ـنص كام يظهر
السنوات األخرية يمسك القلم باإلهبام والـ ُب ُ

أيضا.
من بعض صوره ً

مت عليه طال ًبا منه الذهاب معنا .نظر إ ّيل من
دخلت وس ّل ُ
ُ
حتت ن ّظارته وابتسم ً
قائل :إذهبوا أنتم اآلن واستأنسوا وعند
رجوعكم أخربوين عن رحلتكم!!

قلت له
كثرياُ ،
وأنا ما ُ
كنت أريد أقطع عليه حبل التفكري ً

جاهزا للخروج معنا.
س ّيدنا الكريم دقائق وأعود إليك ألراك
ً
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يعني ما يف جمال لإلعتذار!!

هذه الكتب! أليس احلديث الرشيف عن اإلمام عيل C

ِ
ني ال ُع َلامء»(.((2
ُب َبسات ُ
يقول« :الكُـت ُ

حق
قلت س ّيدي إرحم نفسك لقد أتعبتها ،ولبدنك عليك ّ
ُ

اإلسرتخاء واإلسرتاحة.

قال :أرجوك س ّيدنا ..إذهبوا وأنا أدعو لكم باخلري
والسالمة.

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

عيل بقوله :إذهبوا إىل بستانكم وأنا بستاين
وإذا بالس ّيد ر ّد ّ

فو ّدعـتُه وذهبنا مع األصدقاء ،وعندما رجعنا رأيتُه قائ ًام

لت يده وهـنّـئـتُه
يستقبل املؤمنني يف جملسه ويتق ّبل التهاين فقـ ّب ُ
باملولد الرشيف فجلس وأجلسني عنده ثم مدّ يده ً
آخذا

جمموع ًة كبري ًة من األوراق ،وقالُ :خذ هذا الكتاب إىل املطبعة.
كنت أكتب هذا الكتاب خدم ًة ألمري
كنت أخرج معكم ّملا ُ
ولو ُ

أخذت األوراق وكان عنوان كتابه[ :اإلمام
املؤمنني .C
ُ
شمس يف ُأ ُفق البرش ّية].
أمري املؤمنني
ٌ
كنت
ثم قال يل :أليس هذا اإلنجاز أفضل من ساعات ُ

أقضيها معكم يف البستان؟!
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المحور الثاني:

وفيه ثالث ركائـز

األولى
الركيزة ّ

الموسوعية في قراءة الشيرازي
ّ
ما سبق من نقاط يكفي للوقوف عىل سعة علم اإلمام

ّ
أيضا مواضيع
الشريازي يف خمتلف العلوم،
وتدل عىل ذلك ً

صب فيها من علمه الغزير ص ًّبا ما ّ
يدل عىل اطالعه
كـتبه التي ّ

الواسع ..وقد كـتب -رمحه اهلل -جم ّلدات كثرية ودورات بعدّ ة
عبارات بني السهلة والصعبة ..يف هذه املواضيع عىل سبيل
املثال وليس احلرص:

 -1يف تفسري القرآن الكريم.
 -2يف رشح روايات النبي األكرم واألئمة من أهل بيته حول
أمور شتّى.

 -3يف سرية أهل البيت وقصصهم وأخالقهم.
 -4يف العقائد اإلسالمية.

 -5يف قصص األنبياء يف القرآن.
القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J

 -6يف مسائل الفقه العميل واألحكام الرشع ّية.
 -7يف قضايا األرسة والعنوسة.
 -8يف مهوم الشباب والزواج.
 -9يف احلوزات العلم ّية.
 -10يف
الطب والعالج عند أهل البيت .A
ّ
 -11يف السياسة.
 -12يف االقتصاد.
 -13يف اإلدارة.
 -14يف احلقوق.
 -15يف البيئة.
 -16يف اإلعالم.
 -17يف قوانني املرور من وجهة نظر اإلسالم.
 -18يف نظام املرجعية الشيعية.
 -19يف األخالق اإلسالمية.
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 -20عن الغرب.
 -22عن العراق.
 -23عن أفغانستان.
 -24عن الثورة وأساليب التغيري السلمي.
 -25يف مناهج الرتبية.

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

 -21عن فلسطني.

 -26يف املال واالستثامر.
 -27يف األديان.
 -28يف املدارس الفلسفية القديمة واحلديثة.
 -29يف الدعاء وآداب الزيارة.
 -30يف الشعائر احلسينية.
 -31يف علم أصول الفقه.
 -32يف حياة العلامء ومواقفهم.
 -33يف أجوبة فقهية ملكـتشفات افرتاضية (قبل وقوعها).
 -34يف قواعد اللغة العرب ّية.
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 -35يف علم البالغة واملعاين والبيان.
القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J

 -36يف فلسفة التاريخ.
 -37يف الر ّد عىل الشيوع ّية.
 -38يف مساوئ األنظمة الرأسامل ّية.
 -39يف االستنساخ البرشي.
 -40يف األحالم والرؤيا.
 -41يف علم الكالم.
 -42عن فقه املستقبل.
 -43عن فقه العوملة.
 -44عن فقه االجتامع.
 -45عن احلضارة والتمدّ ن.
 -46عن البرتول والطاقة.
 -47عن فقه القانون.
 -48حول الثقافة.
 -49حول فقه النظافة.
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 -50حول احلرب والسلم.
 -52حول كرامات األولياء.
 -53حول أمهات املعصومني (عليهم وعليهن السالم).
 -54حول القواعد الفقهية.
 -55مذكّراته الشخص ّية.

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

 -51حول اإلستعامر.

وقام فرتة شبابه بتلخيص بعض الكتب املفيدة مع حذف

الزوائد وما فيها من أكاذيب ،مثل:

● ●تلخيص تاريخ االمرباطورية العثامن ّية.
● ●تلخيص كتاب جرجي زيدان.

● ●تلخيص كتاب الصواعق املحرقة ،باسم( :فضائل آل
الرسول).

ولديه مؤ ّلفات مل ينرشها باسمه ألسباب خاصة ،كام لديه

أشعار يف املدح والرثاء ألهل البيت  Aكان ين ّظمها ويعطيها
ٌ
لبعض الرواديد واخلطباء يقرأوهنا من دون ذكر اسمه.

هذا ولو مل يصدر له غري موسوعته الفقه ّية املعروفة ذات
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 160جم ّلدً ا لكفى ً
دليل عىل موسوع ّيته املعلومات ّية الفريدة من
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نوعها بني ّ
كل املراجع والعلامء ،واحلال ّ
أن هذه املوسوعة يف
الفقه االستداليل من ّأول باب الطهارة إىل آخر باب الدِّ يات
مضا ًفا إىل ابتكاراته اجلديدة يف استنباطه ألحكام موضوعات

ُـعـتـب واحدً ا من مؤلفاته البالغة 1250
َف َرض ّية قبل حدوثها ت
َ
ٍ
كتاب وكت ّيب تقري ًبا ،وهو العدد الذي مل حيصل عليه أحدٌ من

يتفوقوا عليه من ناحية العمق
املسلمني ،وأ ّما غري املسلمني فلم ّ

العلمي وسعة املواضيع وشمول ّية األطروحات التي س ّطر فيها
آراءه السديدة والرائدة.

ولقد استطاع املرجع الشريازي يف مجيع مؤلفاته منذ بدأ

يبسط أسلوبه يف الكتابة عن اإلسالم
يكتب وهو يف صباه أن ّ

ً
قليل للشباب
والتش ّيع لألطفال والرباعم ،وأن يص ّعب
العادي ويص ّعبه أكثر للشباب اجلامعي ،كام وكتب بلغة العلامء
ألهم الكتب الدراس ّية للطلبة
رشوحا
وأساتذة احلوزات وقدّ م
ً
ّ
احلوزو ّيني.

أيضا إىل كثرة مطالعاته يف شتّى املستويات،
وهذا يعود ً

ُهرت عنه بداهته العجيبة يف اإلجابة عىل األسئلة
حتَّى اشت ْ

واستحضاره الدقيق للمعلومات ،وهو دليل كثرة مطالعاته
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وخمزونه العلمي اهلائل جدًّ ا مضا ًفا إىل ثقته بنفسه وطمأنينته بام

ً
وتفصيل.

جالسا عىل يسار سامحته ويف يدَ ي (استكانة
مرة
ُ
ً
كنت ذات ّ

شاي) ،فدخل أحد كبار العلامء من أساتذة حوزة قم املقدّ سة
وجلس أمامه -من جهة اليسار ً
متحي يف
قليل -وقال :إين
ّ
سهرت هلا
مسألة ومل أجد هلا جوا ًبا ُيشبِع قناعتي رغم ّأن
ُ
البارحة وأنا أبحث يف الكتب.

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

يرصح بمسائلها مجل ًة
اكتسبه من علوم واجتهد فيها  ..فكان ّ

فام أن طرح سؤاله حتى ابتسم الس ّيد الشريازي وقال

سأوضح لك اجلواب قبل أن ينتهي الشيخ عبد العظيم
مازحا:
ّ
ً

من رشبه الشاي!!

ُث َّم أجابه ببساطة ود ّله عىل املصدر ورقم اجلزء من الكتاب،

قوته العلم ّية واستحضاره
فاستغرب ذلك العامل بشدّ ة من ّ

للجواب هبذه السهولة البدهيية.

ً
سؤال لسامحته ،ورجل
شاب
ويف نفس املجلس طرح
ّ
ً
سؤال آخر ،وحرض ٌ
كادح من
عامل
كبري الس ّن من البحرين
ٌ

األفغان وكانت لديه مسألة رشع ّية ،وأحد الطلبة احلوزو ّيني
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ً
سؤال ،وكل سؤال ومسألة يف موضوع خيتلف عن
طرح
القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J
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اآلخر ،وهكذا...

هذه كانت طبيعة مجيع جمالسه ولقاءاته ،كام هي طبيعة كتبه

أفكار جديدة
مستويات متعدّ دة..
ومؤلفاته ..مواضيع شتّى..
ٌ
ٌ
وحسن بيان وسالسة كالم.
وقديمة ..ولباق ٌة وحيو ّي ٌة ُ

كانت لديه يف ّ
كل موقف رؤية ونصيحة ،وهذا يكشف
ٍ
للمتابع واملراقب أنّه كان بالفعل ً
بكـثرة وشغف
رجل يقرأ
ود ّق ٍ
ـة وهدف.

الركيزة الثانية:

وفيها ثالث نقاط

النقطة األوىل:

اسرتاتيج ّية الشريازي الفكر ّية (رقم :)1

لقد نَـ َب َ
ـغ املرجع الشريازي  Fيف مسريته العلم ّية (قراء ًة

املتنوع ،وهو
ونرشا) حتَّى بلغ الرقم القيايس يف التأليف ّ
وكتاب ًة ً

فرع للقراءة الكثرية وزكا ٌة للمعرفة الوفرية ،ومن الواضح ّ
أن
ٌ
والتنوع ال يكون َّإل وقد
الذي يكتب هبذه الغزارة والعمق
ّ

طالع يف ّ
كل موضوع ممَّا كتب حوله ما ال يقل عن عرشة كتاب؛
فهو عىل مدار عمره ً
كامل من بعد س ّن اخلامسة كام عرفنا ذلك

ّ
األجلء كان يقرأ ويقرأ ويقرأ حتَّى استطاع أن يكتب
من أبنائه

ويكتب ويكتب يف ّ
كل ما قرأه إىل جانب َم َلكَـته يف االجتهاد

واالستنباطَّ ،
وإل كان ينطبق عليه ا َمل َثل( :فاقد اليشء ال

بأن( :األثر ّ
يعطيه) ..ولك ّن احلقيقة تقيض هنا ّ
يدل عىل املؤ ِّثر).
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وهنا سؤال يطرح نفسه:
خاصة يف هذه
هل كانت لسامحته اسرتاتيج ّية فكر ّية
ّ

املسرية الطويلة الثالث ّية األضالع (القراءة والكتابة والنرش)؟

نعم وبالتأكيد؛ ّ
املفصل نأخذه ممَّا كتبه F
ولعل اجلواب َّ
ٍ
واحد من مؤ ّلفاته الق ّيمة وهو كتابه( :ثالثة مليارات من
يف
أهم اخلطوط العا ّمة املعتمدة لديه يف
الكتب) الذي حوى ّ

دعوته إىل قراءة الكتب وح ّثه عىل التأليف والطباعة والنرش.
ويف ذلك جاءت اسرتاتيجـ ّيـته كامل ًة.
ً
فمثل يقول يف مقدّ مة الكتاب:

فت عالقة املسلمني بالكتاب بالرغم مما له
«لقد ض ُع ْ
تأثري يف تطوير اللغة ونرش املعارف والعلوم وبالرغم من أنه
األمة وهو الوسيلة الوحيدة التي
أهم وسيلة لتثقيف وتوعية ّ
ّ

األمة ،بينام سائر الوسائل التثقيف ّية بيد احلكومات وهي
متتلكها ّ
توجهها لتقوية سلطتها ٍ
ٍ
قليل .فتجزأة َ
وبجهل ً
العال
بعمد غال ًبا
ِّ
اإلسالمي أوجدها الغرب ون ّفذها «كوكس» و»لورنس» يف
بداية القرن احلايل -القرن العرشين -وال زالت أجهزة حكَّام
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ترص عليها ،فهل يمكن أن يقال ذلك عن جهل؟
املسلمني ّ
عرشات األمثلة األخرى.

ّ
أهم ما حيفظ األ ّمة
إن الثقافة -ومن مجلتها الكتاب -من ّ

واستقالهلا وصمودها أمام غزو األعداء ،ولذا نرى األمم
هتتم بالكتاب ّ
هتتم به
كل اهتامم ،بينام األمم امل ّيتة ال ّ
دائم ّ
احل ّية ً

أي اهتامم.
ّ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

نعم ،يمكن أن يقال َّ
إن ذلك عن جهل شا ٍّذ منهم ،وهناك

ّ
قوة الكتاب والعلامء
األولني ّ
قوة املسلمني ّ
إن من أسباب ّ
عندهم ،حتَّى أنه خالل ٍ
قرن من الزمان نَـ َب َ
ـغ يف املسلمني مخسة
تضم أربعامئة
آالف عامل ،وكان لنصري الدين الطويس مكتبة
ّ

َب أربعامئة كتاب أغلبها ال زالت خمطوطة.
ألف كتاب ،وكَـت َ

كام ّ
إن من ضعف ال ُف ْرس إ ّبان بزوغ شمس اإلسالم َّأنم

كانوا أعداء العلم والتع ّلم َّإل لطبقة احلكّام.

يروي التاريخ ّ
شخصا قال ألحد ملوك ال ُفرس إين
إن
ً
أعطيك ّ
كبريا -يف ِقبال
كل رأس مايل -وكان ُي َعدّ رأس ماالً ً
اإلذن بتع ّلم ولدي العلم .لك ّن ا َمل ِلك مل يأذن له.
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والغرب إنّام َنَ َض باهتاممهم بالكتاب ومل يصلوا إىل
مدارج احلضارة َّإل بالكتاب.
واليوم من أجل أن يصل الوعي إىل
مليار ْي مسلم ،البدَّ
َ

من كتابة آالف الكتب التثقيف ّية ،وال عجب يف ذلك فـ(آجاثا
كريستي) ُطبِ َع من كُـتُبها مليار نسخة إىل غري ذلك ،وهي امرأة
واحدة.

وهذه األوراق التي كتبتُها ُت ِّمل مث َّقفينا مسؤول ّيتهم جتاه

املسامهة يف طباعة الكتاب».

إن الغرب ّيني
وممَّا قاله سامحته يف هذا الكتاب« :وقد
ُ
قرأت ّ

ّملا أرادوا التخ ُّلص من الدوقات والكنيسة املنحرفة أ ّلفوا
عرشين ألف عنوان كتاب بمختلف اللغات ممَّا س ّبب هلم عرص

التنوير».

ويضيف ً
قائل« :نعم ،إذا احتاج الغرب يف التخ ُّلص من

نري القرون الوسطى إىل عرشين ألف عنوان كتاب احت َْجنا
أن النسبة بني احتياجات ذلك
نحن اآلن إىل مئت َْي ألف نوع ،مع ّ

الزمان وزماننا أبعد وأبعد .وإذا قرأنا بعض االحصاءات يف

قرأت
تأخر املسلمون يف هذا املجال ،وقد
ُ
عامل الكتب نرى كم ّ
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َّأنم ترمجوا اإلنجيل إىل ألف لغة ونرشوها يف مجيع أنحاء العامل،
دوالر لإلعالم بمختلف أنواعه».

ويؤكّد سامحته« :وكيف ال نحتاج إىل املاليني من كتب
فت امرأة غرب ّية  11كتا ًباُ ،طبِ َع
التوعية اإلسالم ّية ،وقد أ ّل ْ

واحدٌ منها بـ  103لغة ،و ُطبِ َع من كُـتُبها مئات املاليني وقد
رأيت نسخ ًة منها باللغة العربية».
ُ

ُث َّم ّ
حيث املث ّقفني واملث ّقفات بقوله« :وما أكثر املث ّقفني
القادرين عىل الكتابة يف بالد اإلسالم سواء كان املث ّقف حوزو ًّيا

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

ُرصف يف إحدى الدول الغرب ّية يف العام الواحد مئتا مليار
وإنَّه ت َ

أو أكاديم ًّيا ،وما أكثر املث ّقفات القادرات عىل تأليف الكتب

وإن ُك ّن ّ
ْ
األول ،فكان البدَّ من تشجيع الطائفتني عىل
أقل من ّ

الكتابة وتسهيل َط ْبع الكتاب هلم.

إن أول مؤ ّل ٍ
ف يف اإلسالم هو اإلمام عيل بن أيب طالب
ّ ّ

عيل أو (اجلامعة) ويف
 ،Cفقد أ ّلف كتا ًبا ُي ّ
سمى بكتاب ّ
الروايات النقل عنه.

وأول مؤ ّل ٍ
فة يف اإلسالم هي الس ّيدة فاطمة الزهراء D
ّ

فلها كتاب هو مصحف فاطمة ،وإذا علمنا ّ
أن الس ّيدة فاطمة
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وماتت وعمرها ثامنية عرش
جت وعمرها تسع سنوات
ْ
تزو ْ
ّ

القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J

سنة وكانت ّ
تتول الشؤون املنزل ّية الصعبة يف ذلك اليوم من

الطحن والعجن واخلبز والكنس والطبخ وإدارة ستّة أطفال
ولدت بنتًا ثالثة هي رق ّية ،علمنا
ذكور وإناث ،عىل قول أهنا
ْ

َّأنا كيف كانت هتتم مع مشاغلها الكثرية بالكتابة باإلضافة إىل
مراجعة النساء هلا يف مسائلهن».

أهم املواضيع التي ينبغي للمؤ ّلفني أن
وحيدّ د سامحته ّ
«إن ما نواجهه يف الوضع احلايل من
يكتبوا حوهلا ،فيقولّ :
املشاكل يلزمنا أن هنتم بالكتابة يف مواضيع ثالثة؛ َل ِا ّ
حتتل من
ٍ
مكانة خاصة ،ونجعل ّ
مليارا من الكتب».
لكل موضوع ً

ٍ
درجة من األولو ّية
تلك املواضيع التي يراها سامحته يف

آنذاك يذكرها كام ييل:

أ -حول توعية املسلمني باإلسالم احلقيقي.
ب -حول الر ّد عىل االعتداءات الفكر ّية ضدّ الشيعة.
ج -حول تعريف اإلسالم احلقيقي للغرب.
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ويف املوضوع (ب) كتب  Fما ّ
يدل عىل نظرته البعيدة

السب
عىل األ ّمة الواحدة دون توفري ذرائع للفتن الطائف ّية أو
ّ
البذائي واللعن العلني ،فيقول حتت عنوان( :الر ّد عىل
االعتداءات الفكر ّية):

املؤسسات الدين ّية بطبع ونرش
«كام يلزم أن تقوم بعض ّ

ُوجه ضدّ
ما ال يقل عن مليار كتاب لر ّد االعتداءات التي ت َّ

املسلمني فكر ًّيا بسبب الكتب وخمتلف وسائل اإلعالم ،فقد

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

والعميقة حول الدفاع عن املذهب الشيعي يف قالب احلفاظ

حيرفون التعاليم
ّ
شوهوا سمعة اإلسالم واملسلمني وأخذوا ّ

اإلسالم ّية ،ولك َّن القرآن الكريم والسرية النبو ّية الرشيفة
وعرتته الطاهرة  Aهي األساس يف معرفة اإلسالم.
أخريا أربعة ٍ
ُّـسخ
كتب منحرفة بماليني الـن َ
هذا وقد ُطبِع ً

أو ما يقارهبا مثل كتاب (فصل اخلطاب يف حتريف الكتاب).

ب مؤ ّلفه إىل الشيعة ما ال يقولون به،
وكتاب
ٌ
منحرف ن ََس َ
ٌ
ثالث حول ّ
وكتاب ٌ
أن بعض اآليات القرآن ّية تشري إىل شخص ّية
ٌ

رابع
تفسريا غري صحيح،
ففس القرآن برأيه
وكتاب ٌ
ٌ
مع ّينة ّ
ً
انحراف شديد .وكان القصد من
حول (املتعة) وا ّدعى َّأنا
ٌ

طبع هذه الكتب اإلساءة إىل نصف املسلمني وإلقاء الفتنة بني
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ومل يغفل سامحته يف هذا الكتاب عن إفتائه بجواز رصف

ٍ
تصب
جزء من احلقوق الرشع ّية (اخلمس) لطباعة الكتب التي
ّ
يف تلك املحاور الثالثة التي أشار إليها ،وهو ّ
أيضا
حيث املؤمنني ً
عىل الوصية بتخصيص ٍ
ثلث من أمواهلم هلذا األمر األسايس يف
ّ
احلياة.
فاهلدف االسرتاتيجي الذي يتابعه اإلمام الشريازي

الراحل (أعىل اهلل درجاته) من القراءة ومن الدعوة املستمرة

إليها هو االرتقاء العلمي إيامن ًّيا بام يكفل إيقاف الظلم ّ
بكل

ألوانه يف املجتمع.

وهذا ما قاله يف كتابه (فلسفة التاريخ)« :االستعامر،

واالستثامر  ،وقتل األبرياء  ،والسيطرة عىل األفراد والشعوب،
أن العلم صار بيد
وهنب مواردها وخرياهتا  ،ما هي إال نتيجة ّ

أناس ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر»(.((2

إنطال ًقا من هذه االسرتاتيجية فقد كتب اإلمام الشريازي

(طاب ثراه) كتبه التالية:

 -21فلسفة التاريخ  -املرجع الشريازي /ص 33
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● ●(الصياغة اجلديدة َ
لعال اإليامن واحلرية والرفاة والسالم).
● ●(السبيل إىل إهناض املسلمني).
● ●(ممارسة التغيري إلنقاذ املسلمني).
يتغـي).
● ●(الغرب ّ

النقطة الثانية..

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

● ●(إىل حكومة ألف مليون مسلم).

اسرتاتيج ّية الشريازي الفكر ّية (رقم )2

مرجع بحجم اإلمام الشريازي (أعىل اهلل درجاته) الذي
ٌ

الزمن وقلـ ُبـه عىل أ ّمة اإلسالم فإنّه مل
َب عقو ًدا من ّ
قرأ وكَـت َ
يكن يريد هلا سوى أن تعود إىل دينها الصحيح فتكون بعودته

الواعية شاهد ًة عىل نفسها وعىل غريها من األمم.

من أجل ذلك كانت آراء املرجع الشريازي يف أعىل

مرتقيات احلكمة واإلعتدال والوضوح .هذا ما نجده يف مجيع
ما قدّ مه  Fلإلنسان املسلم وغري املسلم يف سبيل ذلك اهلدف

العظيم.

وهنا نذكر اسرتاتيجـ ّيـته الفكر ّية عىل الصعيد اإلداري،
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أهم ركيزة يف حياة الناس سوا ًء عىل مستوى اإلدارات
وهو ّ
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املؤسسات الشخص ّية أو الدين ّية وغريها...
احلكوم ّية أو إدارة ّ

مهية ما كتبه  Fيف كتابه املتم ّيز (فقه اإلدارة) من
وتأيت أ ّ

أيضا:
منطلقات ثالثة حسب رأيه ً

األول ..اخلالفات اهلدّ امة بني املسلمني ..حيث
املنطلق ّ

كتب ً F
مثل:

«اخلصام واملنازعات بني املسلمني إذا استمرت قد تؤدي

إىل الرشك  ...ومن هنا نجد دعوة القرآن الكريم لرسول اهلل

 Kأن يتربأ من الذين كانوا سبب ًا يف تفرقة املسلمني»(.((2

العدو ..حيث
املنطلق الثاين ..اإلستعامر ووجوب معرفة
ّ

كتب :F

يتحرك عرب خطط كثرية جدًّ ا  ،ويو ّظف
« ...فاإلستعامر ّ

أيضا ّ ،
كل ذلك
ألجل مترير خططه األشخاص الكثريين ً

ألجل تشتيت املسلمني والقضاء عىل إسالمهم .وهلذا نرى
أهنم استطاعوا بالفعل تشتيت املسلمني.((2(»..

والسالم  -املرجع الشريازي  /ص 386
السلم ّ
 -22فقه ّ
 -23املحارضات -املرجع الشريازي /ج  - 1املحارضة العارشة ،ص23
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وإصالح األخطاء ..إذ كتب :F

ٍ
أن
«ما من
حركة إال وهلا أعداء يرت ّبصون هبا الدوائر  ،إال ّ
أن العاقل يق ّلل عدد أعدائه
الفرق بني حركة العقالء واحلمقى ّ ،
كـم  ،وخي ّفف من شدّ ة عداوهتم كي ًفا  ،عكس احلمقى»(.((2
ًّ

ويرى ّ J
أن هذه احلركة العاقلة تتو ّلد من التفكري
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ٍ
حركة عاقلة إلنقاذ األ ّمة
املنطلق الثالث ..احلاجة إىل

َب يقول:
املوزون ال
التطرف ..لذا َكت َ
ّ

تفكريا موزونًا حتى ينتهي إىل
«فعىل اإلنسان أن يفكّر
ً
تفكريا إفراط ًّيا أو
العمل املوزونّ ...أما أن يفكّر (اإلنسان)
ً
تفريط ًّيا فإن ذلك ال ينتهي إال إىل العمل املنحرف  ،ثم العداوة
والبغضاء»(.((2

هذا وسامحته -رمحه اهللّ -ملا تُس ِّطر أنامله الرشيفة عىل

صفحات كتابه الق ّيم «فقه اإلدارة» مئ ًة وسبع ًة ومخسني
يكمل بذلك نظرته
( )157صف ًة لصناعة املدیر الناجح إنّام ّ
 -24الوصول إىل حكومة واحدة إسالمية  -املرجع الشريازي  /ص112
 -25السبيل إىل إهناض املسلمني  -املرجع الشريازي  /ص 224
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االسرتاتيج ّية يف اإلنقاذ والتي تعني ّ
أن كاتبها الشريازي الكبري
ٍ
مصدر من مصادر الظلم والفساد
أهم
قد وضع اصبعه عىل ّ

والتخ ّلف ودواعي االحتجاجات الشعبية ضدّ احلكومات

وأدائها اإلداري الفاشل ..وهو اجلهل بالتخطيط الصحيح

الذي يتبعه اجلهل بالتنفيذ الصائب ..فرتى سامحته يقدّ م هلذا

األمر ًّ
ومار َسه يف حميطه
حل من عصارة ما قرأه يف اإلدارة
َ
املرجعي مع فريق عمله يف مكتبه ومع وكالئه املنترشين يف

العامل والعاملني معه ومعهم.

فلنقرأ هنا عناوين الصفات الـ ( )157يف املدير الناجح
ٍ
وجه آخر من عبقر ّية هذا املرجع العظيم الذي
لنتعرف عىل
ّ
خرستْه األ ّمة وظلمتْه بعض جماميع الشيعة!!
َب  Fيف هذا الكتاب ّ
أن عىل املدير الناجح:
فقد كَـت َ

يتحمل مسؤول ّية أعامله يف حال النجاح أو الفشل.
 - 1أن
ّ
 2ـ أن تكون لديه رغبة عالية يف اتقان العمل وحتسينه.
 3ـ أن يعترب العمل متع ًة يتمتّع هبا ..ال ً
ثقل عىل كاهله.
 4ـ أن يمتلك القدرة عىل التنفيذ يف الوقت املناسب.
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 5ـ أن حيرص عىل العمل حتت ضغط الوقت ..فال حيرق
قوة اإلرادة عىل التنفيذ بعد الفهم والقناعة.
 6ـ أن تكون لديه ّ
 7ـ أن يثق بالناس ويعمل عىل أساس حتقيق النجاح.
 8ـ أن يتقن وسائل تقوية الذاكرة.
والصحة العا ّمة.
القوة البدن ّية
ّ
 9ـ أن حيافظ عىل ّ
 10ـ أن يكون صاحب رأي واضح يف األمور.
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الوقت بالبطالة.

 11ـ أن حيمل الطموح العايل.
 12ـ أن تكون لديه املرونة مع الثبات يف السري نحو اهلدف.
 13ـ أن خيتار طريق الوسط بني اإلفراط والتفريط.
 14ـ أن يكتسب األ ُفق الواسع والنظرة الشاملة.
 15ـ أن يستوي يف شخص ّيته وال يرتجرج ويكون ً
هزل مائ ًعا
يف فريق عمله.

 16ـ أن يكون له الصرب والنّ َفس الطويل.
 17ـ أن يكون له ضبط النّ ْفس ليتحكّم يف أعصابه عند املواقف
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خصوصا املثرية منها.
احلرجة،
ً
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 18ـ أن يتّسم باهلدوء أمام األزمات ،مع االندفاع الداخيل
الشديد حل ّلها ،بأن يكون مندف ًعا ّ
حلل املشكلة .وكام قال

بعضهم يف املثل :جيب أن يكون كال َب ّط ظاهره هادئ ،لكنه
يرضب رجله يف املاء برسعة.

 19ـ أن يرى بعني الواقع ّية والنظرة الشمول ّية ،ملواجهة نسب ّية
األمور يف َ
عال اإلدارة.

 20ـ أن حيرتم وقت العمل وينضبط مبتد ًء بنفسه وملتز ًما
بتطبيقه عىل اآلخرين ،بالقدر املمكن.
 21ـ أن حيرتم القوانني واألنظمة بتطبيقها عىل شخصه كام
يطلبها من غريهّ ،
فإن املدير الذي ال يط ّبق القوانني عىل نفسه

أيضا شاء
تسقط مهابته من القلوب ،ويرسي ذلك يف غريه ً

أم أبى.

 22ـ أن يكون تطبيقه للقوانني واألنظمة والتخطيط اإلداري
لديه بروحها وليس بحرف ّيتها.

دائم باملستقبل واحلارض ،وال أن يرتك املستقبل
 23ـ أن يفكّر ً
للحارض أو احلارض للمستقبل.
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 24ـ أن يكون حاز ًما وال يرت ّدد يف اختاذ القرار.
التأن.
يرص عىل تنفيذ قراره بعد ّ
 26ـ أن ّ

 27ـ أن يرسع االنسحاب عن القرار إن ظهر خطأه.

 28ـ أن يقرأ باستمرار لكسب الثقافة العامة والسعي لزيادهتا.
واملسلكي ويسعى
التخصيص
 29ـ أن يتابع املعرفة ملجاله
ّ
ّ
لتجديدها حسب مواكبته للثقافات اإلدارية املتجدّ دة.
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التأن يف الوصول إليه.
 25ـ أن يستقر عىل قراره بعد ّ

امللحة يف اإلطالع عىل احلياة العا ّمة
 30ـ أن حيمل الرغبة
ّ
واخلاصة.

قادرا عىل التكـ ّيف مع الواقع لتحقيق اهلدف
 31ـ أن يكون ً
باإلمكانات املتو ّفرة أو املتاحة.

 32ـ أن يتأهل باملامرسة والتجربة واخلربة.

ِ
ـب من
قادرا عىل استخالص الدروس والع َ
 33ـ أن يكون ً

مؤسساته
التجارب الفاشلة أو الناجحة ،سواء بالنسبة إىل ّ

املؤسسات.
أو سائر ّ
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 34ـ أن تكون لديه كفاءة الدمج بني النظر ّية والتطبيق
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للحصول عىل أعىل مردود عميل.

 35ـ أن يكون شجا ًعا يف التصدّ ي ملواجهة الصعوبات ،وعدم
اهلروب منها.

يترصف جتاه املواقف الطارئة برسعة ومرونة ،حسب
 36ـ أن ّ
ما يتط ّلبه املوقف.

 37ـ أن يقدر عىل تلخيص املناقشات ورشح املواقف.
احلجة واملنطق.
بقوة ّ
 38ـ أن يقدر عىل عرض الرأي ،واإلقناع ّ
 39ـ أن يقدر عىل النقد الذايت ،وعدم التحايش عن توجيه
النقد لنفسه ،وإنام ينظر إىل النقد بموضوع ّية.

 40ـ أن يبدي اإلرتياح لظهور احلق له إذا كان عىل خطأ ،سواء
كان النقد من جهة داخل ّية أو جهة خارج ّية أو جهة نفس ّية.

 41ـ أن يكون ف ّع ًال ُم ِّر ًضا وذا تأثري يف اآلخرين.

 42ـ أن يثـ ّبـت التوجيهات الشفهية خ ّط ًيا بالقدر الالزم.
 43ـ أن ال يرتاجع عن التوجيهات الشفه ّية إذا لزم عنها
مسؤول ّية.
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 44ـ أن يصدق يف إنجاز الوعود ويسعى لتحقيقها بكل
 45ـ أن حيمل األمل ويرفض اإلستسالم لليأس أو القنوط،
خصوصا إذا كان موضع القنوط اإلحباط.
ً

 46ـ أن يعيش التفاؤل والتط ّلع للمستقبل.
 47ـ أن يامرس السعي الدائب الكتساب العادات والصفات
اجل ّيدة ،والتط ّبع عليها.
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إمكاناته.

 48ـ أن هيتم بالعناية املتوازنة واملستمرة يف املجاالت الرئيس ّية
لإلدارة.

 49ـ أن ينصف بينه وبني سائر الناس ،سواء كانوا رؤساء أو
مرؤوسني أو اجلامهري املرتبطة به.

 50ـ أن حياول التن ّبؤ للمستقبل واإلهتامم به والتط ّلع الدائم
ملعرفة املستقبل من األسباب املوصلة إليه عادة.

قادرا عىل حتديد األهداف األساس ّية البعيدة
 51ـ أن يكون ً
املدى.
ٰ

 52ـ أن يمتلك شمول ّية النظرة واملعاجلةّ ،
فإن النظرة اجلانب ّية
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كاملعاجلة اجلانب ّية تُس ّبب اخلبال.
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 53ـ أن يرتّب سعيه لتنفيذ األهداف ضمن أولويات متوازنة
يتعرف عىل البيئة املحيطة والتك ّيف معها.
 54ـ أن ّ
 55ـ أن جيمع اإلمكانات لتنفيذ األهداف.
 56ـ أن يقتصد يف اإلمكانات وترشيد استخدامها.
يتعرف عىل برجمة األعامل اخلاصة به أو باملؤسسة التي
 57ـ أن ّ
يعمل فيها.

 58ـ أن تكون لديه الروح التنظيم ّية وثقافة الرتتيب ،فإن
اإلنسان إذا ر ّبى نفسه عىل التنظيم والرتتيب تَطـ َّبـع هبذه
الروح حتى تأيت منه األشياء تلقائـ ًّيا.

 59ـ أن حيسن توزيع العمل عىل املرؤوسني حسب قدراهتم،
بالتعرف عىل هذه القدرات وتطويرها.
وهيتم
ّ

 60ـ أن يراعي املوضوع ّية يف اختيار العنارص ،إلشغال

الوظائف عنده ،ال بنحو املحاباة أو األهواء أو املحسوب ّية
واملنسوب ّية ،وما أشبه.

يبسط قنوات تواصله مع اآلخرين ويقوم بتحديث
 61ـ أن ّ
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نظام اإلتصاالت وأدواته.
ينسق بالتزامن مع أعامل اجلهات أو العنارص املشاركة
 63ـ أن ّ
األخرى بالتنفيذ.

ينسق وبالتعاون مع اجلهات األعىل ،واملوازية،
 64ـ أن ّ
واجلهات األدنى.
 65ـ أن جيعل ف ّعالية وحدته منسجم ًة مع الوحدات األخرى،
ٍ
كجزء ِمن ٍّ
كل متامسك.
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ينسق بني نشاطات األقسام املختلفة.
 62ـ أن ّ

 66ـ أن حيسن استخدام الوقت وتوزيعه ،مع عدم التضييق
املوجب لعدم الرضا.

 67ـ أن تكون قراراته واضح ًة ومتأنّية وبعيد ًة عن املزاج ّية
واألهواء وامليول.

 68ـ أن هيتم بالتدريب املستمر لشخصه وملرؤوسيه ،أفرا ًدا
ومتدر ًبا.
مدر ًبا
ِّ
ومجاعات حتى يكون دو ًما َّ

يشجع البحث العلمي والتط ّلع إىل األمور املعارصة
 69ـ أن ّ
حم ّلي ًا وعامل ًّيا.

83

 70ـ أن يقوم بتحليل جتارب اآلخرين الفاشلة أو الناجحة،
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واالستفادة منها.

قادرا عىل ترتيب السلطة التي بيده ومتابعة
 71ـ أن يكون ً
حتقيق األهداف الرئيسية.

 72ـ أن يق ّلل الدخول يف التفاصيل كلام ارتفع املستوى،

ألنه إذا دخل يف التفاصيل ،فاته املستوى األرفع الذي هو
مقصوده.

يشجع عىل العمل اجلامعي عىل نحو اإلستشار ّية.
 73ـ أن ّ
 74ـ أن يقوم بخلق روح التنافس بني املجموعات العاملة
حتت يده أو الذين هم معه ،واذا متكّن من خلق مثل هذه
أيضا فليفعل.
الروح يف املراتب العليا ً

يشجع املبادرات الفرد ّية واجلامع ّية واإلبتكارات.
 75ـ أن ّ
 76ـ أن يفسح املجال لظهور املرؤوسني األكفاء ،حتى يتمكّنوا
من التقدّ م إىل األمام.

 77ـ أن يصدر القرار يف الوقت املناسب.
 78ـ أن يتخذ القرار املفهوم للمن ِّفذين.
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 79ـ أن يو ّفر اإلمكانات الواقع ّية لتنفيذ قراراته.
التي يريدها.

قادر عىل توجيه ومساعدة مرؤوسيه يف تذليل
 81ـ أن يكون ً
الصعوبات والتعاون معهم.

 82ـ أن يكون موضوع ًّيا يف استخدام وتوزيع احلوافز املاد ّية
واملعنو ّية.
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 80ـ أن يكون صامدً ا عىل األهداف والواجبات والقرارات

 83ـ أن يقوم بتقوية نظام اإلحصاء وترتيب املعلومات ،حتى
تكون َم َلكة عاد ّية بالنسبة إليه وبالنسبة إىل َمن يتمكّن ِمن
التأثري عليه.
يتعود عىل تنظي ٍم دوري ألعامله وأعامل وحدته.
 84ـ أن ّ
حيب العمل امليداين والقرب من مواقع التنفيذ.
 85ـ أن ّ
 86ـ أن يتابع سري تنفيذ توجيهاته وقراراته بحزم واستمرار.
 87ـ أن تكون عنده القدرة عىل معرفة أسباب اخلطأ ومعاجلتها.
 88ـ أن حيافظ عىل أرسار الوحدة السارية يف روح املؤسسة.
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 89ـ أن حيافظ عىل ممتلكات املؤسسة.
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 90ـ أن يسعى دؤو ًبا لتطوير التعليامت وأساليب العمل
وتبسيطها.
 91ـ أن يعمل لتحديث أدوات اإلدارة باستمرار ،سواء كانت
األدوات باشرتاء أو باستئجار.

 92ـ أن يعمل عىل تكوين وتقوية الفئة اإلحتياط ّية من
اإلدار ّيني واإلختصاص ّيني ،عىل ما أملحنا إليه ساب ًقا ،حيث
حيتاج العمل إىل االحتياطي.

 93ـ أن حيتفظ بإمكانات إحتياط ّية ملواجهة الظروف الطارئة.
 94ـ أن يعمل عىل جاهز ّية إداراته الستمرار عملها بوترية
مناسبة يف احلاالت العادية أو الطارئة.

 95ـ أن يامرس الوظائف العامة لإلدارة بشكل متكامل
ومتوازن.

 96ـ أن يقوم بالتغيري املناسب لإلدارات أو األشخاص أو
اآلالت ،إذا اقتضت الظروف ذلك.

 97ـ أن حيرص عىل االحرتام املتبادل مع الرؤساء واملرؤوسني
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والزمالء واجلامهري ،إذا كان ّ
حمل احتياجهم منطل ًقا من
ويشهر بمن هو يف احلال رئيس
يمس بمن سبق
ّ
 98ـ أن ال ّ

أو مرؤوس أو زميل له ،وكذلك األمر بالنسبة للجامهري

املتعاملني معه.

 99ـ أن هيتم بالروح املعنو ّية للمرؤوسني وأوضاعهم املادية.
 100ـ أن يتعامل مع العاملني كبرش وليس كأشياء ،عىل ما
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احرتام الذات واتقان العمل الشخيص.

سبق اإلملاع إىل مثل ذلك.

 101ـ أن هيتم بالعالقات االجتامع ّية نحوهم وبتقاليدهم
وأعرافهم.
 102ـ أن يلتزم البساطة والزهد الشخيص.
 103ـ أن ال يربك املرؤوسني ،وال يكثر األوامر عليهم
وانتقادهم.

 104ـ أن يرفع كفاءاهتم باستمرار ،ويظهر مواهبهم ويمدح
مبادراهتم.

 105ـ أن يسعى خللق عنارص كفوءة احتياطية ،حتى يكونوا
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رؤساء األقسام وما أشبه ـ وهذا غري ما تقدّ م من اإلحتياطي ـ.
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 106ـ أن ينسب النجاح إىل نفس الناجح ،ال أن جيعل النجاح
يبي ذلك
من ّ
حصته ،كام أنه إذا كان النقد وار ًدا عىل نفسه ّ
من دون أن ينسبه إىل غريه.

 107ـ أن يتك ّلم باحرتام ويقول عن نفسه نحن وال يقول أنا.
 108ـ أن يلتزم املشورة والروح اإلستشار ّية يف املناقشات.
حتمل مسؤول ّية القرار وتنفيذه.
 109ـ أن يكون حاز ًما يف ّ
يشجـع عىل العمل االجتامعي والتعاون بني
 110ـ أن
ّ
العنارص.

ِ
ويوجد التنافس
 111ـ أن يعتمد عىل العنارص الكفوءة،
الرشيف بينها.

 112ـ أن حيسن التعامل مع الرؤساء والزمالء واملرؤوسني
واجلمهور.

 113ـ أن يقوم بتمرين النفس وتدريبها عىل السيطرة وفرض
اإلنضباط.

114ـأنحيرتمسلطاتوصالح ّياتاملرؤوسني،واليتجاوزالتسلسل.
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 115ـ أن يمتلك الثقة بالنفس.
الظن ،بام ال يكون موج ًبا للخبال.

 117ـ أن حيسم اخلالفات بالرسعة املمكنة ،وبالعدالة
واإلنصاف واإلحسان.

واألخوة بني العنارص.
 118ـ أن يلقي روح الوئام
ّ
 119ـ أن يكون هو املقدَّ م يف كل أمر يأمر به املرؤوسني ،فإن
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وحسن
 116ـ أن يمتلك الثقة باآلخرين مع ُحسن الرقابة ُ

أيضا
الرئيس أسوة ،فإذا رأوا انه يعمل بام يقول عملوا هم ً

وإال كسلوا ..وكذلك يف النواهي.

 120ـ أن يساعد املرؤوسني يف تنفيذ واجباهتم ،وتوضيح
طريقة التنفيذ وإرشادهم إىل أفضل الطرق.

وأيضا الرؤساء عىل
 121ـ أن يساعد املرؤوسني والزمالء
ً
تصحيح األخطاء وجتاوز الصعوبات.

 122ـ أن هيتم بأن يكون قدو ًة حسن ًة ليس للمرؤوسني
فحسب ،بل وحتى الزمالء وحتى للرؤساء ،فإن اإلنسان
أيضا.
حل َسن السرية يكون قدو ًة ملن فوقه ً
ا َ
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 123ـ أن يصارح ولكن بدون جتريح وإنام باملداراة.
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 124ـ أن ِ
يوجد الثقة املتبادلة بينه ،وبني اجلوانب األخرى.
 125ـ أن يسعى للوصول إىل املحبوب ّية لدى املرؤوسني
والرؤساء والزمالء.

 126ـ أن يبتعد عن الشعب ّية الرخيصة.
 127ـ أن تتو ّفر لديه اجلرأة األدب ّية جتاه الرؤساء والزمالء
واملرؤوسني.

 128ـ أن حيسن االستامع إىل كالم اآلخرين ألن االستامع
حل َسن من أسباب استقطاب املتكلم حول نفسه.
ا َ

 129ـ أن هيتم بفهم وجهات نظر اآلخرين ،وإن كانت خمالفة
آلرائه ،وال يغرت وجيعل رأيه فوق آرائهم.

 130ـ أن ال يرفع صوته عىل اآلخرين ،وال يرصخ خالل
املناقشة مع املرؤوسني ،وال حيدث الضوضاء.

 131ـ أن يستفيد من جتارب الذين سبقوه وخرباهتم وال
يظهر نفسه أفهم منهم ،كام يتفق ذلك يف كثري من املغرورين
واجلهالء.
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 132ـ أن يكون له شعور باالنتامء والوالء للمؤسسة ،وتنميتها
 133ـ أن يقوم بالدعاية الواقع ّية للمؤسسة ورشح أوضاعها
بموضوع ّية.

 134ـ أن تكون فيه اجلدّ ية يف موضع اجلد ،والدماثة يف
ُكس ،وال َت ُك ْن
موضع الدماثة ،ويف املثل (ال َت ُك ْن يابِ ًسا فت َ
ُعص).
ل ّينًا فت َ
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لدى مرؤوسيه.

وحتمل
 135ـ أن يؤيد املرؤوسني عىل ممارسة الصالح ّيات
ّ
املسؤول ّيات وأن جيعل الرجوع إليه يف حاالت استثنائ ّية

فقط.

 136ـ أن يط ّبق مبدأ الثواب والعقاب يف املرؤوسني بدون
املحاباة ونحو ذلك مما يوجب قلة اهليبة والعنف.

يبسط إجراءات التعامل مع اجلمهور ،وقد ذكرنا
 137ـ أن ّ
رشحا حول التبسيط يف بعض مسائل هذا الكتاب.
ً

 138ـ أن ِ
اجلو املناسب لتعامل املواطنني مع املؤسسة،
يوجد ّ
وإبعاد النظرة الفوق ّية بالنسبة إليهم.
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يتقص صدور القرارات واإلجراءات عىل اجلمهور
 139ـ أن ّ
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معنو ًّيا وما ّد ًيا.

يصحح األخطاء ،كلام انكشف له اخلطأ ،وذلك
 140ـ أن
ّ
للسري باملؤسسة إىل األفضل.

بالعزة اإليامنية.
 141ـ أن حيرتم نفسه و ُيشعرها ّ
 142ـ أن يلتزم بحدود الرشع.
حيب عمله يف املؤسسة التي يرأسها.
 143ـ أن ّ
فإن اإلنسان ٌ
 144ـ أن يكتسب الذكاء ورسعة البدهيةّ ،
قابل
تتحمله
نمي يف نفسه أمثال هذه الصفات ،ولو بقدر ما
ّ
بأن ُي ّ
ظرف ّيته.

 145ـ أن حيافظ عىل إخالص النية.
 146ـ أن يتواضع ولكن مع االعتزاز بالنفس ،وال ُبعد عن
الغرور أو التعايل.

 147ـ أن ال يكون ذات ًّيا أو انفعال ًّيا مزاج ًّيا.
 148ـ أن يكون صاد ًقا مع الرؤساء والزمالء واملرؤوسني
واجلامهري.
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 149ـ أن يبتعد عن الوشاية.
قوة االحتامل والصرب واملثابرة واالستقامة.
 151ـ أن يكتسب ّ
 152ـ أن يداوم عىل النشاط البدين والرت ّيض باعتدال ،ويمكن
حتصيل ذلك بواسطة الرياضات اخلفيفة ونحوها.

 153ـ أن حيتفظ بداخله طيبة القلب وكرم النفس.
 154ـ أن يعترب الوظيفة مسؤول ّية أكثر من كوهنا وجاه ًة
ً
ومعاشا.
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 150ـ أن تكون عنده الورع والنزاهة.

 155ـ أن يعترب املصلحة العامة كأهنا مصلحة خاصة ،وتقديم
مصلحتهم عىل مصلحته الذات ّية.

 156ـ أن تكون لديه القدرة عىل الفصل بني املصلحتني ،حتى
يتصور أن مصلحته مصلحة العامة أو بالعكس.
ال
ّ

يكرس املدير الناجح يف نفسه
 157ـ
وأخريا بل ّ
وأو ًل  ..أن ّ
ً
روح التوكل عىل اهلل سبحانه واالستعانة به ،واإلستخارة

بأن يطلب اخلري من اهلل سبحانه وتعاىل فيام يريد أن يفعل
أو يدع.
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النقطة الثالثة..
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اسرتاتيج ّية الشريازي الفكر ّية (رقم )3

ٌ
عنوان متقدّ ٌم جدًّ ا عىل زماننا
(فقه املستقبل) ..وهذا
الذي ق ّل ْت فيه القراءة االسترشاف ّية للمستقبل يف أوساط
بقو ِة
املسلمني ..ولك ّن املرجع الشريازي طرق هذا الباب ّ
ع ْل ِمه ِ
مهتِه حتى أنجزه وهو ُم ٌ
اط بأكثر
وس َعة معلوماته
ّ
وعلو ّ

من أزمة وأزمة ومهو ٍم صعبة وخانقة ..وهو حيمل ثقل التفكري

الرقي األخالقي واإلنتقال
فيام حيتاجه املسلمون من عوامل
ّ
احلضاري لو أرادومها وشدّ وا إليهام الرحال.

(فقه املستقبل) ..هو العنوان الذي اختاره الفقيه الشريازي

فكان به ّأول مرج ٍع ديني يقدّ م أل ّمته أطروحته الرياد ّية حول
قواعد البناء املستقبيل ملصاحلها الفكر ّية واالقتصاد ّية والسياس ّية
واالجتامع ّية والعسكر ّية والتعليم ّية...

ديني يفكّر هبذا املستوى من الطموح العايل مل
مرجع
ٌ
ٌّ
يكن سوى الرجل الذي قرأ يف ّ
كل العلوم املتاحة بني يديه
استولت عىل مجيع وقته من أجل غايات نبيلة
قراء ًة هادفة قد
ْ

ومقاصد رفيعة...
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ّ
ولعل هذا اجلانب يف أطروحته  Jاملتم ّيز عن غريها من

ذات ثالثة دعائم متداخلة:

 /1دعامة األصالة ،وتعني عنده اإلتصال باملايض املجيد

هلذه األ ّمة املتم ّثل يف ثوابت دينها اإلسالمي احلنيف وإنجازاهتا
اإلجياب ّية.

 /2دعامة املرحلة الراهنة ،وتعني عنده ترتيب األولو ّيات

الفعل ّية ،وذلك بالتفكري من خارج صندوق األزمات
وتعقيداهتا.
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أطروحات اإلسالم ّيني بصورة عا ّمة هو تشييده هلا عىل أسس

 /3دعامة الصورة الواضحة عن املرحلة القادمة ،وتعني

السري
عنده رسم اخلطوط العا ّمة هلا بالتفصيل العميل من أجل ّ

عليها ذها ًبا إىل مستقبل أفضل.

ٍ
فام أحوج أ ّمتنا اليوم التي تتق ّلبها اإلعصارات من ّ
حدب
كل
وصوب إىل ٍ
قادة يقدّ مون هلا خريطة الطريق من حارضها إىل

ٍ
ٍ
ٍ
بارصة
بصرية تـثـقب عمق التاريخ ..وأخرى
وبعني
مستقبلها
ٍ
وثالثة تنظر إىل القادم ومتط ّلباهتا الواعدة.
ملحيط زماهنا..
تسمو قيمة هذا الفكر االسرتاتيجي عندنا ّملا نقرأه عند
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املرجع الشريازي مشحونًا باألدلة القرآنية ومدعو ًما بالروائية
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املتناسقة معه.

وتتأكّد هذه احلاجة األساس ّية إىل قادة هبذا املستوى

الفكري املمنهج عندما نعرف كثرة الضائعني عن اجلا ّدة ،وهم

فـئـتان:

أ -الذين حاولوا التس ّلق إىل َو ْه ِم احلداثة فوقعوا يف فتنة

ّ
التخل عن األصالة وإذا هبم يعطوهنا ظهورهم مستهزئني.

كل ٍ
يشء مت ٍ
ب -الذين مجدوا مكاهنم ونبذوا ّ
ّصل بالتغيري

رتون املايض بال روح وينتظرون
ومواكبة حركة األ ّمة ..جي ّ
السامء التي لن متطرها من غري ٍ
وعي وسعي.
املعجزة من ّ

فبني هذا اجلمود الذي أنتج التخ ّلف عن مسئولية

التحرر من
القيم الفاضلة وبني ذاك اإلنفالت الذي أنتج
ّ
هذه املسئولية -وكالمها يلبسان ثوب الدّ ين اإلسالمي

ّ
تتجل عظم ُة املنهج الوسطي يف فكر اإلمام
مع األسف-
شق طريقه هلندسة مستقبل اإلسالم وتقدُّ م
الشريازي الذي ّ

والتطرف ومن
املسلمني بقرائته املتوازنة اخلالية من اإلفراط
ّ
مني
التفريط والتخاذل .وهو ما ورد عن اإلمام عيل « :Cال َي ُ
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الو ْسطى هي َ
والش ُ
ِّ
اجلا ّدة»(.((2
امل َم َض ّلة وال ّط ِر ُيق ُ

جدير باإلهتامم يف أوساط املفكّـرين
إنجاز
هذا احلقل َلو
ٌ
ٌ
إخالصهم
االسرتاتيج ّيني ويفرض عليهم هذا اإلهتامم
ُ
لرضورات اإلنقاذ ْ
إن كانوا خملصني ح ًّقا وصد ًقا -حيثاإلخالص يتط ّلب اإلنفتاح عىل أصحاب املبادرات

اإلسترشافية من نوع الشريازي دون احلسابات األخرى

وأخريا
املتصلة بضيق األفق والتخندق الفئوي املسئو َل ْي ّأو ًل
ً
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وهكذا نرى ّ
أن ما قدّ مه اإلمام الشريازي الراحل يف

عن خت ّلف املسلمني وسقوطهم احلضاري.

ٍ
ملعرفة هذا املوضوع ّ
مهية ومع
بكل ما له من رضورة وأ ّ

رعاية اإلجياز ننقل هنا بعض ما كتبه اإلمام الشريازي  Jيف

هذا الكتاب الق ّيم (فقه املستقبل) وسنعرف كم كان يف قرائته
ينتقي خمتاراته وال يرصف وقته يف قراءات غري هادفة.
يقول  Fيف مقدّ مة كتابه:
«فهذا كتاب (فقه املستقبل) ذكرنا فيه مباحث تتع ّلق

بمستقبل اإلنسان القريب والبعيد .ومستقبل البرش ّية يف عهد
 -26هنج البالغة  /ص 50
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احلجة املنتظر ( َع ّج َل اهللُ تعاىل َف َر َجه ّ
الشيف)
ظهور اإلمام ّ
ومستقبل اإلنسان يف القيامة مع ٍ
مجلة من املباحث األخرى».
ثم ينتقل سامحته إىل مدخل الكتاب ليذكّر القارئ بأمهية

يقسم مباحث كتابه إىل با َب ْي
األهداف الكبرية يف احلياة .ثم ِّ
األول من الباب األول عن معرفة املستقبل
ويكتب يف الفصل ّ
والتخطيط لصناعته ،ويتك ّلم حول اإلهتامم بمصالح األ ّمة،
وحول مسألة تزاحم املصالح ،وحول عنرص التفاؤل واألمل.

أيضا يتحدّ ث سامحته عن التكامل ّية بني القيم والواقع
وهنا ً

ويقدّ م جمموعة مقاييس حول انفصال الواقع عن القيم داع ًيا
ٍ
ٍ
عاجل لقضايا إصالح ّي ٍة ..أبرزها:
تفعيل
إىل
الـربـا.
● ●إلغاء ّ
● ●نرش األخالق احلميدة.
● ●إعادة برجمة صندوق النقد والبنك الدولـ َّيـ ْيـن.
● ●إلغاء احلروب من العامل.
● ●إلغاء حق الفيتو وتعديل التمثيل الدويل يف اجلمعية
العامة لألمم املتحدة.
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● ●حمور ّية اإلنسان وحقوقه.
● ●إلغاء التعذيب يف السجون.

● ●التقليل ِمن حجم القوانني التي تكـ ِّبـل حرية اإلنسان
الصحيحة.

● ●التأكيد عىل التعايش السلمي.
● ●نرش الثقافة وتوسعة نطاقها.
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● ●إلغاء الرضائب وحتقيق العدالة.

● ●املحافظة عىل ثروات األجيال.
● ●إلغاء الطبـقـ ّيـة.
● ●تطوير الزراعة وتوسيع دائرهتا.
والتوسع العمراين.
● ●اإلعامر
ّ
● ●حقوق املرأة.
● ●زوال اإلستعامر بشتّى أشكاله.
● ●زيادة املعارف والعلوم.
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● ●تقوية اإليامن باهلل.
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األول نفسه فيكتب
ثم ينتقل إىل الفصل الثاين من الباب ّ

(طاب ثراه) حول املنهج ّية يف الدراسة ،وحول مراكز
منهجا يف التنبؤ
الدراسات املستقبل ّية يف العامل .ويقدّ م هنا
ً
باملستقبل من خالل عام َل ْـي:
 .1دراسة املايض.
 .2انتقاء األحداث.
وال يغفل الشريازي هنا عن احلديث حول موازين العقل

مستعرضا عىل سبيل املثال سقوط
واملنطق يف عملية التنبؤ
ً
ٍ
ٍ
معارص عىل انتفاء
كمثال
املعسكر الرشقي وموت الشيوع ّية
املذكور ْين.
العام َل ْي
َ

ِ
وف الباب الثاين من هذا الكتاب الرائد يف جماله احلضاري

قام املرجع الشريازي بتقسيم املستقبل إىل ثالثة أقسام:

وسمه
األول عن القسم ّ
حتدّ ث يف الفصل ّ
األول منها ّ

«املستقبل املنظور» حول أسباب خت ّلف املسلمني ،وتك ّلم

عن مصري احلضارة الغرب ّية داع ًيا إىل تصحيح مسارها دون

إسقاطها ،حيث اإلسقاط يتط ّلب العنف وهو ال يتبنّاه يف
100

مقومات النهضة
مرشوعه التغيريي .ثم يأيت  Fإىل بيان ّ
يف التنفيذ ،ومها:
 /1الوعي.
 /2التنظيم.
ثم يشري سامحته يف هذا السياق إىل مشكلة احلكّام يف بالد

ّ
بقوة عىل رضورة معرفة احلياة.
املسلمني
وحيث ّ
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عنرص ْين من أقوى عنارصها رضور ًة
اإلسالم ّية داع ًيا إىل دعم
َ

وسمه
وحتدّ ث يف الفصل الثاين عن القسم الثاين منها ّ

«املستقبل غري املنظور» وذلك حول املستقبل يف ّ
ظل اإلمام
املهدي ..فكـتب عن هذا املستقبل عىل صعيده السيايس
واإلقتصادي واإلجتامعي والديني والعمراين والتجاري
واألمني والقضائي والثقايف واحلضاري.

وسمه
وحتدّ ث يف الفصل الثالث عن القسم الثالث منها ّ

«املستقبل األخروي»  ،فكـتب حول مسألة املوت واحلياة يف
نمو اإلنسان يف َ
عال الربزخ ..وذكر هنا
اآلخرة ،وكتب حول ّ

جتسم األقوال واألعامل يف يوم القيامة ومفهوم الشهود.
مسألة ُّ
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ِ
وف خامتة كتابه تك ّلم املرجع املفكِّر سامحة اإلمام
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الشريازي عن األرواح واألبدان يف املـعـتقد اإلسالمي مبـ ِّيـنًا

مفهوم اخللود يف أمجل تط ّلعات اإلنسان الفطر ّية.

بذلك فقد ربط الفقيه الشريازي سلسلة األزمنة الثالثة

(املايض  ،واحلارض  ،واملستقبل) يف إطارها الزمني ذاه ًبا إىل
ٍ
ٍ
ّ
وبكل ثقة
ضامن
كبديل
ترسيخ فكرة اإلسالم بكامل أجزائه
إسعاد اإلنسان يف الدنيا حتى إيصاله إىل خلوده يف نعيم اجلنّة.

هكذا ينترص الشريازي لعقيدة اهلدف ّية يف احلياة ونفي
العبث ّية ،انطال ًقا من قول اهلل تعاىلَ :
{أ َف َح ِس ْبت ُْم َأ َنَّم َخ َل ْقنَاك ُْم
ون}(.((2واستنا ًدا إىل قول اإلمام عيل
َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا ال ت ُْر َج ُع َ
أمري املؤمنني :C

«أيا النّاس ،إنّا ُخلِ ْقنا وإياكُم للب ِ
قاء ال لل َفناء ،ولكِ ّنكُم
َ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
دار إىل ٍ
ِمن ٍ
ون
ون إل ْيه َو َخالدُ َ
دار تُن َق ُلونَ ،ف َتز َّو ُدوا َلا أنتُم صائ ُر َ
فِيه»(. ((2
ح ًّقا ّ
إن الكتابة يف هذه العناوين الراقية والتي تنظر مبارش ًة
 -27سورة املؤمنون115 /
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إىل مشاريع اإلنقاذ البرشي والتنمية اإلنسان ّية يف أوسع

من صميم االهتاممات العلم ّية يف شخص ّية املرجع الشريازي
يتحرك عىل ّ
خط النجاح يف
منذ انطلق نحوها يف صغره وهو ّ

الدنيا والفالح يف اآلخرة ..حتى كان بقرائـته املمتدّ ة عىل عقود
عمره مصدا ًقا للحديث املروي عن اإلمام عيل ِ :C
«الع ْل ُم
ّ
ّ
ـش يف َ
الصغ َِر كالـنَّـ ْق ِ
احل َجر»(. ((2
يف ِّ
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شك عىل ّ
تصوراهتا حتمل دالل ًة ال يرسي إليها ٌّ
أن القراءة
ّ
املمنهجة واهلادفة وذات الصفة اإلسالم ّية األصيلة كانت

وجاء عن ولده اإلمام احلسن  Cأنه دعا بنيه وبني
ِ
َار قومٍ ،و ُي َ
وش ُ
أن َتكُونُوا كِ َب َار قو ٍم
ك ْ
أخيه فقال« :إ ّنكُم صغ ُ
آخ ِرينَ ،ف َتع ّلموا ِ
أن َي َفـ َظه فل َيكْـتُـ ْبه
َ
الع ْل َمَ ،ف َمن َي ْستَطِ ْع ِمنكُم ْ
َ
ول َي َض ْعه ِف َب ْيتِه»(.((3

وإن ذلك مما ال ُي َ
أجلّ ..
عذر فيه اإلنسان يوم القيامة حينام

عز وجل -متهاونًا فيسأله اهلل هل كانت حياتُهيأيت ر ّبه
ّ
مبـنـ ّيـ ًة عىل أساس العلم أم عىل أساس اجلهل؟!
«إن اهللَ
وقد ّبي اإلمام الصادق  Cهذه احلقيقة يف قولهّ :
 -29منية املريد  -الشهيد الثاين  /ص 340
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ِ
تعاىل ي ُق ُ ِ ِ
ْت ً
عال ِا؟
يامةَ :ع ْب ِدي أ ُكن َ
ول ل ْل َعبد َي ْو َم الق َ
َ
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وإن قال:
ت بِام َعلِ ْم َ
فإن قالَ :ن َعم .قال له :أ َفال َع َم ْل َ
ت؟ ْ
ْ
ُنت ِ
َعمل؟ َف َيخْ ِص ُمه»(.((3
جاه ًل .قال له :أ َفال َت َع ّل ْم َ
ك ُ
ت حتّى ت َ

وعىل ذلك فقد أ ّلـف املرجع الشريازي الراحل كتا َب ْي
أحدمها بعنوان «الكتاب دعامة احلياة» واآلخر بعنوان «الكتاب
من لوازم احلياة» ..ومما كتب يف هذا األخري قوله« :األمم ّ
احلية
هتتم بالكتاب َّ
أي
هتتم به َّ
كل االهتامم ،بينام األمم امل ّيتة ال ّ
دائ ًام ّ
اهتامم»(.((3
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الركيزة الثالثة
ّ
محـطـتان:
وفيها

املح ّطـة األوىل..

معاناة الشريازي يف ّ
ظل اجلهل به:

تعود ّ
كل املظامل والعداوات إىل رذيلة اجلهل احلقيقي التي

تقابلها فضيلة العقل احلقيقي .واإلسالم حينام جاء للقضاء

عىل الظلم والعداوة ّقرر ّأو ًل القضاء عىل اجلهل وجنوده
ذاه ًبا نحو تقوية العقل وجنوده ولذلك ابتدأت كـتبنا الروائية

أحاديثها من أول باب هو (باب العقل واجلهل).

وكان املصلحون يف طول التاريخ يعانون من هذا الظلم

ونبي اإلسالم
وتأس ًيا باألنبياء
وعداوة اجلاهلني ..إال أهنم
ّ
ّ
نبي اإلسالم صربوا وظفروا بصربهم
وباألوصياء وأوصياء ّ

أقر اهلل عيوهنم باألجر الكبري عنده وبالذكر احلسن عىل
حتى ّ
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ِ
ُون
ين ُي َب ِّلغ َ
ألسنة الط ّيبني يف الدنيا ..وقد قال اهلل تعاىل{ :ا َّلذ َ
ِرس َال ِ
ي َش ْو َن ُه َو َل َ ْ
ت اللَِّ َو َ ْ
ي َش ْو َن َأ َحدً ا إِ َّل اللََّ َو َك َف ٰى بِاللَِّ
َ
م َّمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َٰلكِ ْن َر ُس َ
ول اللَِّ
َان ُ َ
َح ِسي ًبا َما ك َ
ِ
َان اللَُّ بِك ُِّل َ ٍ ِ
ين َآمنُوا
ني َوك َ
َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ
شء َعل ًيم * َيا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ْ
ا ْذك ُُروا اللََّ ِذك ًْرا كَثِ ًريا * َو َس ِّب ُحو ُه ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيل * ُه َو ا َّل ِذي
يص ِّل ع َليكُم وم َلئِ َك ُته لِيخْ ِرجكُم ِمن ال ُّظ ُلم ِ
ت إِ َل الن ِ
َان
ُّور َوك َ
ُ ُ َ ْ َ
ُ َ َ ْ ْ ََ
َ
بِا ُْل ْؤ ِمنِني ر ِحيم * َ ِ
ت َّيت ُُه ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َس َل ٌم َو َأ َعدَّ َُل ْم َأ ْج ًرا ك َِر ًيم
َ َ ً
اهدً ا ومب ِّشا ون َِذيرا * ود ِ
َاك َش ِ
* َيا َأ ُّ َيا النَّبِ ُّي إِنَّا َأ ْر َس ْلن َ
اع ًيا إِ َل
َ َ
ََُ ً َ ً
ِِ
ِِ ِ
اجا ُمن ِ ًريا * َو َب ِّ ِ
ني بِ َأ َّن َُل ْم ِم َن اللَِّ َف ْض ًل
ش ا ُْل ْؤمن َ
س ً
اللَِّ بِإِ ْذنه َو َ
ِِ
ِ
ِ
ني َو َد ْع َأ َذ ُاه ْم َوت ََوك َّْل َع َل
ين َوا ُْلنَافق َ
َكبِ ًريا * َو َل تُط ِع ا ْلكَاف ِر َ
اللَِّ َو َك َف ٰى بِاللَِّ َوكِ ًيل}(.((3
من أجل ذلك ما كان عند اهلل وال يف الواقع البرشي

السليم يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ،ولذا حتَّى

دائم تشيد بالذين يعلمون ومتيل إىل حـ ّبـهم؛
الفطرة اإلنسان ّية ً

ألن العلم نور واجلهل ظالم ،ومن املعلوم ّ
َّ
أن طبيعة العيش

يف الظالم هي التصادم ..وعندما يزيل العلامء غشاوة اجلهل

عن أعني الناس وتذهب عنهم ال ُّظلمة فيعرفوا احلقيقة يف ظل
 -33سورة األحزاب 48 -39 /
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النور سيأسفون عىل ما فاهتم من بركات العلم والعلامء.

احلي األسري
احلي بني األموات ،إذ األموات كام مل يعرفوا قيمة ّ
ّ

بيهنم فلم يقدّ روا مكانته ،فيؤذونه بروائحهم النتنة كذلك
ِ
العال فيؤذونه بروائح سلوكهم النتن..
اجلهال مل يعرغوا قدر
ّ
اجلهال
وهنا كم هلذا العامل من منزلة عند اهلل وهو يقاوم ازدراء ّ

ويداري املوقف معهم يف سبيل إنقاذهم مما هم فيه بتعليمهم ما

ينفعهم وتزكيتهم ما يسعدهم.
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ِ
اجلهال بوجود
لذلك قد َشـ َّبـ َه اإلسال ُم وجود العال بني ّ

وجاء يف الشعر املنسوب إىل اإلمام عيل أمري املؤمنني :C
ـضل ّإل ألَهــ ِ ِ
َما ال َف ُ
ـم
ـل الـعل ِم إن ُ
ّـه ُ
عــى الـــه ِ
ـم ِ
دى ِأدالَّ ُء
ـــن است ْ
َـــه ٰ
َ َ ُ ٰ
دى ل َ
َان ُي ِ
وقيمــ ُة ا َمل ِ
ِ
ـسنُـــ ُه
ــرء َمــا َقــد ك َ ْ
ْ
اهـ ـ ُلو َن ِلهــ ِ ِ
واجل ِ
َ
ـداء
ـل الـعـ ْلـ ـ ِم أ ْعــ ُ
ِ
ب بِ ِه َبــدَ الً
ـم بِـع ْلــ ٍم َوال تَـ ْطـ ُل ْ
َفـ ُق ْ
ــل ِ
(((3
وأه ُ
الع ْلــم ْأحيــاء ُ
ّــاس َم ْوتَــى ْ
فالن ُ
من أجل ذلك فقد كان املرجع املوسوعي املجدِّ د للفكر

اإلسالمي املعارص سامحة آية اهلل العظمى الس ّيد حممد الشريازي
 -34شجرة طوبى  -الشيخ حممد مهدي احلائري /ج  - 2ص 388
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(أعىل اهلل مقامه) دائم ّ
احلث عىل القراءة وطلب العلم وتثقيف
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ٍ
بشكل خاص كي ينسف
املسلمني ونرش الوعي بني الشباب

اجلهل ويمنع الظلم قدر املمكن واملستطاع ،فكان خياطب
وخاص ًة فئة الشباب بكلامت مثل:
الذين يزورونه
ّ
إقرأوا...

ُأدرسوا...
أ ِّلـفوا...

إحفظوا...

أسسوا يف بيوتكم مكتبات للكتب...
ّ
إعملوا يف جمال الفكر والتوعية والرتويج لثقافة التفكري

ب االستطالع...
وح ّ
ُ

إدفعوا من أموالكم ّ
لكل مرشوع ُي ِرج الناس من ظلامت

اجلهل إىل نور العلم...

زائر يزوره حتَّى يسأله عن مستواه الدرايس وأنّه هل
وما كان ٌ

يقرأ؟ وهل يقتني الكتاب؟ وهل يذهب إىل عامل الدين يف املسجد؟

ُث َّم يأخذ يف تشجيعه عىل الزيادة يف طلب العلم ،ويطلب

وج ْعل القراءة
يشجع غريه عىل الصداقة مع الكتاب َ
منه أن ّ
108

وهكذا كان بنفسه (رضوان اهلل عليه) منذ بداية حياته .يذكر

نجله األكرب الفقيد السعيد آية اهلل الس ّيد حممد رضا يف كتابه

مهية التأليف
(خواطر عن الس ّيد الوالد)« :كان الفقيد يعتقد بأ ّ

مهمة من قواعد النهضة احلضارية ،وكان
ويرى أنَّه قاعدة ّ
ينتهز ّ
حيرض اآلخرين عىل ذلك».
كل فرصة للتأليف ،كام كان ّ
ويقول الدكتور حممد حسني الصغري يف كتابه (قادة الفكر
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ب
شجع أرستك عىل ُح ّ
جز ًءا من أعامله اليوم ّية ..ويقول له ِّ
القراءة وحتصيل العلم واحرتام الكتاب واجللوس مع العلامء.

الديني والسيايس يف النجف األرشف)« :الس ّيد الشريازي

عاما من
منذ شبابه ّ
األول حتَّى شيخوخته الفـتـ ّيـة ،ويف ستني ً
ـؤثِ ًـرا له عىل سواه
عمره املبارك ،كان
حريصا عىل التأليفُ ،م ْ
ً
من األعامل».
ويضيف الدكتور الصغري وهو الشخصية العلمية التي

كان بمثابة مستشار أمني ملراجع النجف األرشف الثالثة
املعروفني السيد حمسن احلكيم والسيد اخلوئي -رمحهام اهلل-
والسيد السيستاين -حفظه اهلل .. -يضيف يف كتابه املذكور

ً
املعمق تصنيف
قائل« :ويمكنني مع الضغط الشديد والضوء َّ
مؤلفات السيد الشريازي إىل ثالثة جماميع رئيسية:

109

التخصصية يف الترشيع ،وتشتمل عىل علم احلديث
أ -املادة
ّ
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والسنّة والفقه واألصول ،وتضم بني د ّفـتيها مباحث الرواية
والدراية وتصنيف الرواة حديث ًا ،وعىل مباحث العبادات

مجيع ًا واملعامالت والعقود واإليقاعات والدّ يات والقصاص
واملواريث فقه ًا ،وعىل مباحث األلفاظ واألصول العلمية

أصوالً ،وفيها كل ما يتصل بحياة االجتهاد واالستنباط والنظر
العقيل والتدقيق يف أدلة األحكام ومعامل البحث العايل اخلارج.
ب -كتب االحتجاج واملناظرات واملقاالت اإلسالمية يف

الدفاع عن ثوابت اإلسالم وأصول مبدأ أهل البيت وجذوره،
وحياة العقل اإلنساين يف الفطرة من ينابيعها األوىل ،والتعريف

بحياة الترشيع نظري ًة وتطبيق ًا ،والتعريف باإلمامية بمختلف

أطارحيها فكر ًا ونظام ًا وعقائد وأصوالً ونظريات وفلسفة،
ونصوص ًا ظاهرة.

ج -كتب الثقافة اإلسالمية :وهي جمموعة كربى من

املؤلفات «اهلادفة» كبرية وصغرية ومتوسطة يف احلجم ،روعي يف

تأليفها التيسري والتبسيط ووضوح العبارة وحداثة األسلوب».
أن ّ
وهكذا نستطيع القول ّ
كل جهده  Fكان منصـ ًّبا

إلنقـاذ األ ّمـة بتوعيتها باإلسالم الصحيح ..فكان يدعو مجيع
110

مكوناهتا إىل تسعـة مبادئ رئيس ّية:
ِّ

( -التعدّ دية) كواق ٍع جيب احرتامه.

كـحق للجميع.
(احلرية)
ٍّ
ّ

ٍ
كأسلوب ّ
للحل.
 (احلوار)ٍ
كقيمة إنسانية.
(األخوة)
ّ

 (الوحدة) كمرشو ٍع هنضوي.ٍ
كآلية قرار.
 (الشورى)ٍ
كميثاق رشف.
( -األخالق)
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ٍ
(السلم ّ
كوسيلة وهدف.
واللعنف)
ّ -

ٍ
كأصل ورضورة.
( -التسامح والتعايش)

كبري من الذين جهلوه
ولكنّه رغم ذلك ك ّله فقد ناله ٌ
ظلم ٌ

والذين حسدوه والذين تآمروا عليه وهم يعرفونه ،فام من
ٍ
التقيت به وحاورتُه عىل امتداد أربعني عا ًما وهو
شخص
ُ
يبغض هذا ِ
العال الر ّباين ّ
الفذ حتَّى خرج من عندي معرت ًفا بأنّه
مل يقرأ عنه من قبل وإنام اعتمد يف معلوماته ضدّ ه عىل «وكالة
ت َي ُقو ُلون»!!
أنباءَ :س ِم ْع ُ
أساسا وهم يزدادون
هذا باستثناء اخلبثاء الذين مل حياوروا ً
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ـغضا له فوق ُبـغض ،وإذا سألتَهم هل تعرفون َمن تبغضون
ُب ً
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مر عىل
وتتك ّلمون عليه ..مل جتد حاهلم خيتلف عن حال الذي ّ

مجاعة يرضبون ً
رجل ويركلونه بأقدامهم ..فاستغرب من هذا
الظلم فنادى أحدهم وكان يرضب بكل «إخالص ومحاس»
رأيت هؤالء
فسأهلم ما بكم وهذا املسكني ..فقال :ال أدريُ ..
بدأت أشاركهم!!
يرضبونه فأنا
ُ

هذا هو حال ّ
كل الذين يرضبون يف الشريازي وال أستنثي

منهم أحدً ا بيني وبني اهلل...

ومرات أن أسأل بعضهم أحيانًا يف لقاء عابر
مرات ّ
حدث ّ

باملجالس :هل قرأتم عن الس ّيد الشريازي من مصادر صحيحة

فبنيتُم مواقف الكراه ّية ضدّ ه؟ وهل قارنتم بني كالم املوافق

املحرمة؟
واملخالف عىل نحو احلياد ُث َّم ّقررتم هذه الضغينة َّ
فام كان ر ّدهم ّإل التكابر!!

وال ّ
كأن اهلل تعاىل قد هناهم عن هذا النمط الفاسد من أخذ

ُ
حيث قال يف حمكم كتابه
املعلومات وبناء املواقف الكيد ّية،
ف ما َليس َل َ ِ ِ
ص
{و َل َت ْق ُ َ ْ َ
الكريمَ :
ك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
َان َع ْن ُه َم ْسئ ً
َوا ْل ُف َؤا َد ك ُُّل ُأو َٰلئِ َ
ُول}(.((3
كك َ
 -35سورة اإلرساء 36 /

112

فاملترضرون من العلم احلقيقي والعلامء احلقيق ّيني هم
ّ
منصات
القوة يف هذه املجتمعات وعىل ّ
املسيطرون عىل مراكز ّ
التأثري اإلعالمي ،وهم جهات مخس:
 -1املستعمرون األجانب.
 -2احلكومات االستبدادية.

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

غريـب واهلل ظاهـرة وأد الكفـاءات يف جمتمعاتنـا
يش ٌء
ٌ
اجلاهلـة ..ولكـن ال غرابـة!!

 -3العلامء الدنيو ّيون.

 -4أصحاب املال والرتف والرفاه.

واللهـثون خلف ّ
 -5أهل اجلهالة واهلوى ّ
لذة الشهوات.
هؤالء هم ِمن أهم األسباب احلقيقـ ّية وراء معاناة
الشعوب يف طول التاريخ ،ألهنم املستفيدون حرص ًّيا من إبقاء
الشعوب يف اجلهل باحلقائق وكره الرجال احلقيقيني ،لذلك
الرسية عىل أن تبغض الشعوب مجيع َمن
يعملون عرب قنواهتم ّ

الظالمي اجلاثم.
يسعى إليقاضها من واقعها
ّ

هلذا كانت احلرب عىل املرجع الشريازي واسع ًة وعرب

ّ
العدو الواعي
كل تلك اجلهات اخلمس ،وقد استخدم فيها
ّ
واجلاهل املعادي أقذر أنواع الرذائل األخالق ّية واملعايص ضدّ
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الشريازي وضدّ أتباعه يف مجيع املنافذ االجتامعية والسياسية
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واملالية واإلعالمية والدينية واحلوزوية ..حتى ظهر بعض
األخباث يطلق عىل مجاعة هذا املرجع املظلوم كلمة «الفرقة

يعري محاقته!!
الشريازية» ويعني هبا ما ّ

أين هؤالء من عذاب اهلل تعاىل وقد قال اإلمام الصادق
ِ
وءتِ ِه
َ :C
«م ْن َر َوى َع َل ُم ْؤم ٍن ِر َوا َي ًة ُي ِريدُ ِ َبا َش ْينَ ُه َو َهدْ َم ُم ُر َ
الش ْي َط ِ
لِ َي ْس ُق َط ِم ْن َأ ْع ُ ِ
ي الن ِ
َّاس َأ ْخ َر َج ُه اللَُّ ِم ْن َو َل َيتِ ِه إِ َل َو َل َي ِة َّ
ان
َف َل َي ْق َب ُل ُه َّ
ان»(.((3
الش ْي َط ُ

مرة حديث بيني وبني أحد كبار الفقهاء
لقد جرى ذات ّ

دت له اجلهات التي حاربت الس ّيد
يف حوزة قم املقدسة فعدّ ُ

وذكرت له بعض القصص واإلحصاءات ..فقال
الشريازي
ُ

لرفعت يدَ ّي باإلستسالم
عيل أنا
ُ
لو كان بعض هذه احلرب ّ
التنحي عن الساحة!!
ُ
وأبصمت هلم بالعرشة عىل ّ

قد تسألني ملاذا هذه احلرب القذرة ُشن ّْت عىل الشريازي

و َمن يكون وراءها؟

طرحت عليه ذات السؤال مبارشة ..إقرأوا
مرة
ُ
ذات ّ
جوابه يل (رفع اهلل درجاته)ّ :
إن االستعامر الربيطاين ّملا أتـتْه
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صفـعـتان يف مطلع القرن التاسع عرش امليالدي؛ األوىل من
املريزا حممد تقي الشريازي يف ثورة العرشين بالعراق ،ومها

من أجدادي ،فقد استنفر ضدّ ي ّ
بكل قواه كيال تأتيه الصفعة

فحركوا الناس املغ ّفلني عرب العلامء الغافلني ،وهم ال
الثالثةّ ،
يدرون عمق اللعبة ِ
ومن أين تُدار خيوطها!!
وسؤال آخر :كيف واجه املرجع الشريازي املظلوم هذه

وص َب َـر عىل معاناته الشديدة؟
احلرب الرشسة َ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

املجدّ د الشريازي الكبري يف ثورة التنباك بإيران ،والثانية من

اجلواب :واجهها بتفعيل مخسة عوامل كامنة اجلذور يف

شخصيته اإليامنية التي صنعها لوجه اهلل تعاىل:

العامل -1 :علمه الواسع وقدرته الفكر ّية الكبرية وأطروحاته
العامل ّية.

كثريا من مناوئيه
العامل  -2أخالقه العـظيمة التي هزم هبا ً
َـسـ َبـهم إىل جانبه أو ح ّيدهم.
وك َ

العامل  -3سعيه الدؤوب يف قضاء حوائج الناس من غري
فرق بني ٍ
ٍ
أحد منهم.
ً
أسطول متناس ًقا يف اإلعالم ،مثل
العامل  -4تأسيسه
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الفضائ ّيات ونرش الكتب وإرسال املب ّلغني إىل أنحاء العامل.
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املؤسسايت جلامعته وتعميمها
العامل  -5ترسيخ ثقافة العمل ّ
إىل الناس.

أال يكفي هذا ملعرفة عظمة الشريازي (رمحة اهلل عليه) ومعرفة
ظلم وعدوانًا؟!
اخلساسة التي عومل هبا ً

املح ّطـة الثانية..

هنا رسال ٌة ذات شجون:

وحتول إىل مجاعة ثم
نعم ..فقد كان املرجع الشريازي فر ًدا ّ

إىل مرشوع ثم إىل رسالة..

حق املعرفة روح
فالزالت ذكراه تُعيد يف الذين عرفوه ّ
العمل بام رسمه من ٍ
وهاج إلنقاذ أ ّمـة تائهة..
فكـر ّ
● ●فام أن نتك ّلم عن (ثقافة ّ
اللعنف) ومعطياهتا للفرد
واملجتمع ..حتى نتذكّر هذا املرجع الكبري...

● ●وما أن نكتب حول (دور التالقي وعقد مؤمترات
احلوار) لبلورة احللول التأسيس ّية والتطوير ّية حتى
حارضا يف وعينا...
نجد هذا املفكِّر العظيم
ً
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(األخوة) و(الوحدة)
● ●وما أن نقرأ عن قيمة
ّ
حتى ترتسم صورة هذا الفقيه املجدِّ د يف ذهننا...

● ●وما أن نسمع عن (اإلصالح) و(التعايش) و(الفقه
املتجدِّ د) يف احلياة حتى نرى األمل يف عودة اإلسالم

إىل واقع املسلمني أقوى مما كان عليه يف نفوسنا...

ّ
احلق
ذلك ألنّه كان
وبكل وجوده قراء ًة أصيل ًة يف اإلسالم ّ

ضحى
ومتواصل ًة من أجل إعادة اإلسالم إىل حياة املسلمني ،ولقد ّ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

و(الشورى) و(التعاون اإلجيايب) و(األخالق احلسنة)

ألجل هذا املرشوع الرسا ّيل العظيم براحته الشخص ّية وسمعته
احلساد واجل ّهال ً
قابل بالتفاين يف سبيل اهلل بام آتاه
التي لعب فيها ّ

ٍ
وصابرا عىل ّ
اهلل من ّ
وجهل وأذ ّية ،حتى شمل
كل ظل ٍم
كل نعمة
ً

هذا الظلم واملعاناة واألذى عائلته الكريمة ومجيع أتباعه وحم ّبيه.

يب
وقد كان يف كل ذلك عىل خطى أسوته س ّيد الشهداء أ ّ
الض ْيم أيب األحرار اإلمام املظلوم احلسني بن عيل .C
َّ
يتحملون املضايقات واالهتامات
هكذا هم العظامء عندما
ّ

كي يورثوا شعوهبم وأمـمهم وأجياهلا ترا ًثا يف اإلعتدال
واإلصالح واإلنقاذ يغنيها عن ّ
كل املدارس احلشو ّية ،وعن
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كل املذاهب القرش ّية ،وعن ّ
ّ
املتطرفة والطفيل ّيات
كل األفكار
ّ
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املتس ّلـقة.

وإنّام يفقه هذا احلديث عن الشريازي جيل يقرأه بعني

احلرية واإلنصاف قراء ًة مفتوح ًة عىل الصدق واإلخالص

وعىل اهلدفـ ّية يف تغيري احلياة نحو األفضل ولو كره اجلاهلون.

وأنا أرشف عىل هناية هذا الكت ّيب النافع بإذن اهلل أقدّ م لكم

ما نقله يل اخلطيب الشهري صهره سامحة الس ّيد حممد باقر الفايل

(حفظه اهلل) من ّ
أن املرجع الديني املعروف الس ّيد املرعيش
مرة إىل زيارة املرجع الشريازي (رمحة اهلل
النجفي جاء ذات ّ
عليهام) يف منزله ..وبعد أن تبادل الطرفان آراءمها يف مواضيع
شتّى قام الس ّيد املرعيش مو ِّد ًعا وأنا رافقـتُه إىل باب املنزل .وهناك

قال يل الس ّيد :قلبي يتفـ ّطر عىل هذا الس ّيد أن ال نعرف مكانته

العظيمة ..وأسفي أن الناس سيعرفونه بعد قرنني من الزمان!!

هذا التأ ُّلـم الذي نطق به املرجع املرعيش  Fهو ما
جعلني قبل أربعة عرش عا ًما أكتب كتايب املعروف« :التسقيط..
معصي ٌة كبرية وظاهر ٌة خطرية» يف  688صفحةً .
عمل بدعاء
«أل َّلهم إن َأعت ِ
َـذ ُر إ َل ْي َ
ـك
موالي اإلمام زين العابدين ْ ِّ َّ ُ َ :C
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ِم ْن َمـ ْظ ُلو ٍم ُظلِ َم بِ َح ْ ِ
َ
ْص ُه»(.((3
ضت َف َل ْم أن ُ ْ
َ

املتقـمـصني خطه واملتاجرين
ولقد زاد يف ال ّطني ب ّلة خطر
ّ
اسم وصور ًة ويكفرون ببعضه
بنهجه الذين يؤمنون ببعضه ً
رسم وحقيق ًة!!
اآلخر ً

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

ولك ّن األمل األكـثر إجيا ًعا لقلوبنا واألكـثر فتكًـا بنهج
املرجع الشريازي املظلوم  Jهو اجلهل الذي مل نكن نتو ّقـعه
يو ًما أن خيرج من داخل املحسوبني عليه من جيل مل يقرأ
عمرا ً
كامل..
منظومته الفكر ّية املتناسقة التي تعب ألجلها ً

التطرف
أنتجت هذه اخللطة املشبوهة حال ًة من
وقد
ْ
ّ
بحجة الرباءة من أعداء أهل البيت  ،Aوحال ًة من التصادم
ّ

بحجة التنقية ممن واليتهم ألهل البيت
ضدّ الداخل الشيعي
ّ
ضعيفة ،وحال ًة من بذاءة اللسان عىل وكالء الس ّيد الشريازي
بحجة أهنم مل يعرفوه ج ّيدً ا وعليهم أن يسكتوا َّ
وإل هنشوا
نفسه ّ
فيهم بأنياب التشهري وسهام التسقيط!!
وكأن هبذا املرجع املفكِّر قد تن ّبأ لظهور هذه السفاهة
ّ
يوم كتب عنها وعم يقابلها من عقـالنـي ٍ
ـة ً
«إن أع َق َل
قائلّ :
ّ
ّ
ِ
وإن
األعداء أصدقاء،
الناس َمن جيعل
واألصدقاء أوفياءّ .
َ
َ
السجاد ّية  -دعاء 38
 -37الصحيفة
ّ
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ِ
األصدقاء
األوفياء غري أوفياء وجيعل
الناس َمن جيعل
أس َف َه
َ
َ
(((3
أعداء»!
ونستخلص القول ّ
بأن اجلهل الذي قوبل به مرشوع اإلمام

الشريازي (قدّ س اهلل نفسه الزك ّية) يمكننا بيان أنواعه يف ثالثة:
 -1جهل بعض الشيعة والعلامء من خارج دائرة مجاعته،

وقد أخذ هذا اجلهل يف األفول من بعد رحيله املفجع ورحيل

نجله آية اهلل الس ّيد حممد رضا الشريازي ،حيث عرف كثريون
ٍ
بشهر واحد
انفجرت حسب قوله يل قبل رحيله
احلقيقة ّملا
ْ

موجزا
تقريرا
مت له
حينام سألني ما األخبار اجلديدة؟ فقدّ ُ
ً
ً

أضفت عن جهل مناوئيه وأذاهم
عن اإلنجازات اجل ّيدة ثم
ُ

فدمعت عيناه وقال :بعد شهر
لنا بفجورهم يف اخلصومة!!
ْ
ستنفجر احلقيقة!!

وإذا ُف ِ
ـجـ ْعـنا بنبأ رحيله بعد الشهر الذي حدّ ده!!

هكذا هم أولياء اهلل الذين يعرفهم أهل املعرفة .وقد اكتشفه

ّ
متأخ ًرا كثري ممن كانوا جيهلون حقيقة هذا الس ّيد املظلوم حتَّى

معتذرا يستغفر اهلل مما اقرتفه من إساءات جتاهه.
جائني بعضهم
ً
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 -2جهل بعض حم ّبيه الذين اكتفوا بح ّبه وتعليق صوره ومل

بعضا.
ُكـمـل بعضها ً
املرتابطة التي ت ِّ

املتطرفني ممن يتبنّون املدرسة الشرياز ّية -حسب
 -3جهل
ّ

مؤسسها.
زعمهم -ويامرسون خالف مبادئ ِّ

تصوري ّ
املتطرفني هو األخطر واألدمر..
يف ّ
إن جهل هؤالء ّ
وهو ِم ْع َو ُل هد ٍم من الداخل ّ
لكل ما بناه الشريازي الراحل،
ٍ
حتركهم من حيث
وهو ما جيعلنا نشك يف وجود أياد استعامر ّية ّ

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

يقرأوا كتبه أو مل يستمعوا إىل تسجيالته الصوت ّية ملعرفة آرائه

يشعرون أو ال يشعرون لتخريب مدرسة الشريازي الرياد ّية

املتوازنة ،وهو ما كان سامحته خيشاه من رضبة اإلنجليز له،
جاءت يف ٍ
ثوب كثوب الذين رضبوا هنج رسول اهلل K
وقد
ْ
باسمه وخطفوا اإلسالم إىل طريق آخر!!

نظرا إىل ّ
أن الشريازي بعد
ّ
ويقـوي لدينا هذا الشك ً
وزادت مجاهري ّيته ،فخيش
رحيله قد كسب الكثري ممن جهلوه
ْ

االستعامر من صعود هذا النّجم العظيم وحدوث الصفـعة
الثالثة يف ّ
ظل مرجعـ ّية شقيقه املرجع الر ّباين آية اهلل العظمى

الس ّيد صادق الشريازي (دام ظ ّله العايل) وبروز نجله األكرب

سامحة آية اهلل الس ّيد حممد رضا الشريازي (أعىل اهلل درجاته)
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فقام بمنح تسهيالت كبرية للجهلة من النوع الثالث الذي

القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J

بعضا من جهلة النوع الثاين ليامرسوا التفريغ من
سحب معه ً
الداخل!!

كتبت مئات املقاالت واحلوارات والبيانات لفضح هذه
ُ

حجمه
املؤامرة الفـتّاكة ،وهي اآلن جمموع ٌة يف كتاب قد يوازي
ُ

حجم كتايب «التسقيط» الذي نرشتُه لتفنيد ظاهرة اجلهل من
َ
األول!!
النوع ّ

مع العلم ّ
أن هذا اخلطر الداخيل -وهلل احلمد -مل يؤ ِّثـر

أثـره املد ّمر الكبري بعد أن تصدّ ى له أنجال املرجع الشريازي

الراحل بمساندة كبار الوكالء املعتدلني الواعني ملدرسته.
ألن اهلل وبسنّته يف التاريخ لن يسمح للمتس ّلقني أن ينجحوا

عز وجل .وهذا ما أشار إليه
يف حتريف مسرية املخلصني له ّ

املرجع الشريازي (أعىل اهلل درجاته) يف كتابه (فلسفة التاريخ)
قائل« :جعل اهلل سبحانه وتعاىل ٍ
ً
لكل من االقتصاد واالجتامع

والرتبية والفكر والثقافة موازين خاصة  ،فإذا خالف كائن ذلك
امليزان  ،اصطدم بموازين اهلل وسننه ؛ ليتحـ ّطم ويفـنى»(.((3
أيضا :قد تستطيع أن
فال
يصـح إال الصحيح ..وكام قيل ً
ّ
 -39فلسفة التاريخ  -املرجع الشريازي/ص 26
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ختفي نور الشمس لبعض الوقت ولكن لن تستطيع أن ختفـيها
واملرجو كام وجد اإلمام الشريازي نفسه يف رضورة النجاح
ّ

وسعى هلا سعيها املبارك كذلك جيب عىل َمن ينتهج نجاحه أن
يسعى سعيه ..وجاء يف ذلك من الشعر ما قاله الشاعر العريب

حممد ابن هانئ األندليس:
ّ
َو َل ِ
أج ِد ا ِ
ْـن َسـ ْعـيِـه
إلنْــ َ
ـسان إِ ّل ابـ َ
ْ
ِ
أجــدَ را
فمــن كا َن أســ َعى كا َن با َمل ْجــد ْ
َ
ِ
وبِاهلـم ِ
ـليـــاء يـَر َقى إِىل ال ُعال
ـة الـ َع
ّ
ِ
ـمــ ًة كا َن أ ْظ َـهـــرا
فـمـــن كا َن أر َقــى ه َّ
َ
َ
يــتـأخ ْـر َمـن ُيــريـدُ تَـ َقــدُّ ًمــا
ّ
ول ْ
(((4
ول َيـتَـ َقــدَّ ْم َمــن ُيــريـدُ ت َ
َــأخُّ ــرا
َْ
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يف ّ
كل الوقت!!

 -40جممع ِ
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الخاتمة
وحيث أختم بحثي هذا ّ
فإن أميل باهلل كبري بعد مرور سبعة

عرش عا ًما عىل رحيله أن جيد الشريازي العظيم أهدافه اإلهلـ ّية

نالت مكانتها الطـبيعـ ّية يف حياة األ ّمة بإحياء اإلسالم يف
قد ْ

وعيها وسلوكها.

فعىل األوفياء أن يكافحوا مجيع أنواع اجلهل بسالح القراءة

ب الكتاب والعلم ..ففي ذلك تقوي ٌة للعقل الذي
وح ّ
والكتابة ُ
محن واكـت ِ
ُـسب به اجلنان  -كام يف احلديث عن اإلمام
ُعـبِد به الر ٰ

أيضا قال:
الصادق  -((4(Cوعن جدّ ه اإلمام عيل ً C
ـغـوي وي ِ
ـقـل ي ِ
ـهـدي َو ُي ِ
ـنـجيَ ،و َ
اجل ُ
ـردي»(.((4
هـل ُي ِ َ ُ
«ال َع ُ َ
 -41الكايف  -الشيخ الكليني /ج  - 1ص 11
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فلو أنّنا رصنا كذلك فسنبلغ إىل ما أح ّبه اإلمام الصادق
َان ع ِ
ِ
اق ً
ال َف ِه ًام َف ِقيه ًا َحلِي ًام
ب َم ْن ك َ َ
 Cلنا حيث قال« :إِ َّنا َلنُح ُّ
ِ
اء
ُمدَ ِاري ًا َص ُبور ًا َصدُ وق ًا َوفـ ًّيا .إِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل َخ َّص األَنْـبِ َي َ
بِ َمك ِ
َت فِ ِيه َف ْل َي ْح َم ِد اهللَ َعىل َذلِ َ
ك َو َم ْن
َار ِم األَ ْخال َِق َف َم ْن كَان ْ
ِ ِ
اها»َ .ق َال
َض ْع إِلـى اهللِ َع َّز َو َج َّل َو ْل َي ْس َأ ْل ُه إِ َّي َ
َل ْ َتك ُْن فيه َف ْل َيت َ َّ
الراويُ -ق ْل ُتُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ«ه َّن ا ْل َو َر ُع َو
اك َو َما ُه َّن؟ َق َالُ :
الشكْر و ِْ
ال ْل ُم َو َْ
اء َو َّ
الش َجا َع ُة
َّب َو ُّ ُ َ
اء َو َّ
السخَ ُ
الـ َي ُ
ا ْل َقنَا َع ُة َو الص ْ ُ
ال ِد ِ
ب َو ِصدْ ُق َْ
يث َو َأ َد ُاء األَ َمان َِة»(.((4
َو ا ْلغ ْ َ
َي ُة َو ا ْل ِ ُّ
وما أحوج هذه األ ّمة الضائعة وأتباع مذهب أهل البيت
 Aخاصة إىل ٍ
فقيه هبذه الصفات واملواصفات ..وهي
ّ
ٌ
خصال جامع ُة الفضائل ومانع ُة الرذائل وال تأيت ألحد إال من

خالل كثرة القراءة ..وكثرة العلم والتفكّر والدراسة ..وكثرة

العبادة وجهاد النفس إىل بلوغ التقوى وكامل العقل.

هذا ما كان عليه أستاذنا الفقيه املوسوعي الكبري سامحة
رسه).
املرجع الس ّيد حممد احلسيني الشريازي ( ُقدِّ س ّ

كيف ال وهو الذي تربى يف مدرسة ٍ
حممد K
ّ
حممد وآل ّ
ّ

ِ
عيل بن
حتى
ْ
بلغت شخصـ ّيـته درجة ما ُرو َي عـن اإلمام ّ
 -43وسائل الشيعة ُ -
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أحب إليه من الغنى ،
طلب العلم طول دهره  ،الفـقـر يف اهلل
ّ
ّ
عدوه  ،واخلمول أشهـى
والذل يف اهلل
أحب إليه من العـ ّز يف ّ
ّ
إليه من الشهرة» .ثم قـال « :Cالعارشة وما العارشة»!! قيل

له :وما هي؟
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ٍ
يتم ُ
إمرئ مسل ٍم
عقل
موسى الرضا  Cيف قوله احلكيم« :ال ّ
ّ
والـش ُّـر
ـرش ِخصال :اخليـر منـه مأمول ،
حتى
َ
تكون فيه َع ُ
منـه مأمون  ،يسـتكـثر قليل اخلري من غريه  ،ويسـتقـل كـثيـر
اخلري من نفسـه  ،ال يسأم من طلب احلوائج إليه  ،وال ّ
يمـل من

خري منّي وأتـقى ،إنّام
قال « :Cال يرى أحدً ا إال قال :هو ٌ

ٌ
النّاس َر ُجالنٌ :
ورجل َش ٌّـر منه وأدنى
خري منه و أتـقى ،
رجل ٌ
 ،فإذا لقي الذي َش ٌّـر منه وأدنى ،قالّ :
خري هذا باطِ ٌن وهو
لعل ُ
خري
خري له  ،وخريي
ٌ
ظاهر وهو َش ٌّـر يل  ،و إذا رأى ا ّلذي هو ٌ
ٌ
ِ
منه وأتـقى ت َ
يلحق به  ،فإذا فعل ذلك فقد عال َمْدُ ه ،
َواض َع له ل َ
وطاب َخيه  ،وحس ِ
ْـره  ،و سا َد زَمانَه»(.((4
ُ ُ َ
ـن ذك ُ
ُْ

يف عرص ما بعد رحيل هذا املرجع املجدِّ د الكبري قد تتقدّ م

مجيع احلاجات البرش ّية األخرى ..فالدمار
احلاج ُة إىل هذه القيم َ

الذي نشاهده عىل كا ّفة املستويات واملجاالت ال يوقفه إال
 -44جواهر البحار /ج  7ص 336
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التوجه
دعوة الشريازي وأمثاله النابعة من عمق اإلسالم حول
ّ
القراءة يف فكر اإلمام الشريازي الراحل J

نحو القراءة الصحيحة للعلم واألخالق واحلكمة والعقالن ّية
ثم العمل هبا يف واقع املامرسة .وذلك هو قول ر ّبنا العزيز تبارك

دتا
جس ْ
وتعاىل يف بيانه ألهداف البعـثة النبو ّية الرشيفة التي ّ
ني َر ُس ً
{ه َو ا َّل ِذي َب َع َ
ول
ث ِف ْالُ ِّم ِّي َ
سرية رسوله األمني ُ :K
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
ِ
الك َْم َة
َ َ
من ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُي َزك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َوإِ ْن كَانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َل ٍل ُمبِ ٍ
ين ِمن ُْه ْم ََّلا َي ْل َح ُقوا
ني * َو َ
آخ ِر َ
ِبِم وهو ا ْلع ِزي ُز َْ ِ
يم}(.((4
ْ َ ُ َ َ
الك ُ

فلنكُن من َ
باألولني من خالل رفع
اآلخ ِرين كي نلحق
ّ

هذا الشعار عنوانًا لإلنقاذ :إقرأوا لكي تتقدّ موا.

أ ٰما يكفينا ّ
أن ّأول كلمة أطلقها الوحي اإلهلي يف أذن
اس ِم َر ِّب َ
ك ا َّل ِذي
ّ
النبي املصطفى حممد  Kهي كلمة{ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
َخ َل َق}(.((4
لن تكون لنا وأل ّمتنا وبلداننا عود ٌة إىل جمدها اإلسالمي
اس ِم
املحمدي األصيل إال بالعودة إىل تلك القراءة الر ّبان ّية {بِ ْ
ّ
ٍ
َر ِّب َ
يتجزأ عن أعاملنا اليوم ّية ..وهي القراءة
كجزء لن
ك}
ّ
 -45سورة اجلمعة 2 - 3 /
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صنعت شخص ّية نابغة العرص سلطان املؤ ّلفني
بالطريقة التي
ْ

يموت العظامء ويبقى أثرهم مشعل هداية ..فال نظلم
أحدً ا منهم فنظلم أنفسنا وجمتمعاتنا ..واهلل لن يغفر ملن َي ِـئـد
وجترعوا األذى يف سبيله..
سمعة الذين ّ
ضحوا ألجل دينه ّ
ِِ
ِ
ني ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما
اولئك الذين قال فيهم{ :م َن ا ُْل ْؤمن َ
اهدُ وا اللََّ َع َل ْي ِه َف ِمن ُْهم َّمن َق َض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْهم َّمن َينتَظِ ُر َو َما
َع َ
َبدَّ ُلوا َت ْب ِديالً}(.((4

العالمة الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراين

الفقيه املوسوعي الرائد سامحة املرجع الكبري الس ّيد حممد
الشريازي (أعىل اهلل درجاته) النموذج الوايف والكايف لألجيال
املتط ّلعة إىل خري ٍ
أداء ألداء اخلري.

فلنُحيي ذكرى عظامئنا يف حياهتم وبعد مماهتم لنكون أ ّمـ ًة

يف طليعة اخلري والوفاء ..نبني أجمادنا بعقالنية التفكري والسعي
اخلالص لوجه اهلل يف التغيري ومجيل اإلنجاز والتطوير ..وال

نلقي هذا الواجب الرشعي واحلضاري عىل اهلل تعاىل وهو الذي
َيو ْا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم} (.((4
َي َما بِ َق ْو ٍم َح َّتى ُيغ ِّ ُ
قال{ :إِ َّن اللَّ الَ ُيغ ِّ ُ
ولنتع ّلم من أدب موالنا اإلمام زين العابدين  Cالذي
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«أل َّلهم إن َأعت ِ
َـذ ُر إ َل ْي َ
ـك ِم ْن َمـ ْظ ُلو ٍم ُظلِ َم
قال يف دعائهْ ِّ َّ ُ َ :
ٍ ِ
ِ
بِ َح ْ ِ
َ
إل َف َل ْم َأ ْشك ُْر ُهَ ،و ِم ْن
ْص ُهَ ،وم ْن َم ْع ُروف ُا ْسد َ
ي َ َّ
ضت َف َل ْم أن ُ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ي َفا َق ٍة َس َأ َلنِي َف َل ْم ُاوثِ ْر ُه،
إل َف َل ْم َأ ْعذ ْر ُهَ ،وم ْن ذ ْ
ُمسء ا ْعت ََذ َر َ َّ
َو ِم ْن َح ِّق ذي َح ٍّق َل ِز َمنِي ُل ِ ْؤ ِم ٍن َف َل ْم َأو ِّف ْـر ُهَ ،و ِم ْن َع ْي ِ
ب ُم ْؤ ِم ٍن
َ
ت ُهَ ،و ِم ْن ك ُِّل إ ْث ٍم َع َر َض ِ ْل َف َل ْم َأ ْه ُج ْر ُهَ .أ ْعت َِذ ُر
َظ َهر ِل َف َل ْم أ ْس ُ ْ
ُون و ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
إ َل ْي َ
اعظ ًا َل ِا
ك َيا إهلي من ُْه َّن َوم ْن َن َظائ ِره َّن ا ْعت َذ َار َندَ َامة َيك ُ َ
اه ِهنَ .فص ِّل ع َل ُ َ ٍ ِ ِ
ِ
بي يدَ ِ
اج َع ْل َندَ َامتِي
م َّمد َوآله َو ْ
ي م ْن َأ ْش َب َّ َ َ
َ ْ َ َ َّ
ِ
ِ
ع َل ما و َقع ُ ِ ِ ِ
َـر ِك َما َي ْع ِ
ـر ُض
َ َ َ ْ
ت فيه م َن الـزَّالّت َو َعزْمي َع َل ت ْ
مبت َ ِ
ِل ِمن  ،السي ِ
ئـات تَو َب ًة ت ِ
ي»(.((4
ب الت ََّّوابِ ْ َ
َـك يا ُم َّ
ب ِ ْل َ َ َّ
ُوج ُ
ْ َ
َّ ِّ
«ال ّلهم ِ
أدخ ْل عىل قرب س ّيدنا األستاذ ّ
ش
ّ
كل الرسور ،و َب ِّ ْ
ِ
وأحس ْن عواقبنا بالتوفيق إىل صالح
روحه الفوز واحلبور،
األمور ،وارحم مجيع مراجعنا املاضني واحفظ مجيع مراجعنا

احلجة بن احلسن املهدي..
عجل فرج موالنا ّ
احلارضين ..ثم ِّ
حمم ٍد وآله الط ّيبني الطاهرين ،صلواتك عليه
بجاه س ّيدنا ّ
وعليهم أمجعني».
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