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املقدمة
فن
الكتابة عند املرجع اإلمام الشريازي (قدس رسه) ٌّ

ٌ
رفيع ،وذلك ملا تتميز به من مميزات جعلتها يف متناول
وذوق ٌ
اجلميع ،بد ًءا من املرجعيات وانتها ًء باألطفال.

حيث تتميز كتاباته بالسالسة والعمق ،فهو ال يرمي

بفكرته وسط شبكة معقدة من األلفاظ والتعابري التي حتتاج إىل من
ٍ
يفك رموزها ،بل جتد فكرته واضحة وعميقة يف ٍ
واحد.
آن
وقلام جتد مؤ ِّل ًفا يتعامل مع قلمه يف عدة اجتاهات ،فالقلم
ٍ
ٍ
ٌ
واحد.
وسط
متحرك وليس جامد ًا يف
قلم
عند اإلمام الراحل ٌ

كام أن كتاباته جتتذب القارئ وجتربه عىل إهناء الكتاب ملا

مدحا ،وإنام هو من الواقع ومن
فيها من متعة وفكر ،وهذا ليس ً

أراد أن يتحقق من صحة هذه املقولة فام عليه إال أن يمسك كتابه

القيم (السبيل إىل إهناض املسلمني) ليجد نفسه متفاعلاً مع هذه
الكلامت ،وما هي إال فرتة وجيزة من الزمن وسينهي الكتاب.


من هنا نجد رسعة نفاذ كتب اإلمام الشريازي (قدس

رسه) من األسواق وهي تطبع بأعداد كبرية وتعاد طباعاهتا مرات
ومرات ،بل كان البعض -وال يزال -يستنسخ كتب اإلمام الراحل
بآالت التصوير العادية وينرشها يف الوسط االجتامعي!

وحني التأمل يف كتابات اإلمام الراحل نجد أنه خُيفي

الكثري من األفكار ما بني السطور ،وهلذا فنحن مطالبون بالتأين فيام
نقرأه من أفكار اإلمام الراحل وذلك الستخراج الدرر والكنوز
واألفكار احلضارية من بطون تلك الكتب.

يشء من الوفاء هلذه الشخصية العظيمة،
وهذه املقاالت ٌ

فمن مؤلفاته القيمة تعلمت وتثقفت بالثقافة احلية .وقد كنت

كتبتها يف الذكرى السنوية منذ رحيل اإلمام عن هذه الدنيا يف
 1422/10/2هـ وحتى 1428/10/3هـ .

وأسأل اهلل تعاىل أن يتغمد اإلمام الراحل بواسع رمحته
ويسكنه فسيح جناته ،إنه سميع الدعاء.

القطيف _ الشويكة

 1430/7/27هـ



كلمة  ...ودمعة
حائرا ،فقد طار لبه ،وتفطر قلبه ،هلول
يقف املرء
ً
عاجزاً ،

ربا عاد ًّيا ،واملصيبة ليست مصيبة عادية،
ما سمع ،فاخلرب ليس خ ً

واحلزن واألسى واللوعة ال يمكن أن توصف…

ال يمكنني أن أصف ما بداخل كل حمب آلية اهلل العظمى

املرجع األعىل السيد حممد الشريازي قدس اهلل نفسه الزكية … فكل
حمب له حزنه ،ومشاعره احلزينة اخلاصة به ،كل حمب قد عرب عن

مدى والئه وحبه بطريقة ما … قد تتفاوت الصور ،إال أن القاسم
املشرتك يمكن أن نضع له عنوا ًنا واحدً ا يتمثل يف (لقد أصبحنا

يتامى).

ال أعلم كيف غفت عيوننا يف تلك الليلة … كيف خلدنا

للراحة من تعب ذلك اليوم الذي تبدلت صور العيد بصور الوفاة
واحلزن … لقد تبدلت الصورة ،واستبدلت بالثياب اجلديدة ثيا ًبا

ريا عن هذا احلادث اجللل …
أخرى سوداء … ورفعت األعالم تعب ً



وأعلن احلداد يف كل بيت له صلة حب ،ووال ًء للسيد الفقيد.

وقفت يف تلك الليلة أنظر لصورة الفقيد ،والقلب يتفطر أمل ًا
وحز ًنا ،والعني باكية … وقفت أتأمل يف وجهه املرشق … وأقول:

كيف مضيت عنا؟ أهبذه السهولة سيدي رحلت عنا؟ هل رأيت
أننا أصبحنا يف غنى عنك ،وعن فكرك و منهجك؟ سيدي ،هل
قلت لنا كيف نسري يف درب احلياة الشائك؟ كيف نسري يف وسط
هذا الظالم الدامس؟!

سيدي ،هال أجبتني؟

وكأن السيد الفقيد قال :انظر إىل مكتبتك …

نظرت إىل الصياغة اجلديدة ،السبيل إلهناض
توجهت بنظري …
ُ

املسلمني ،ممارسة التغيري ،إىل حكم اإلسالم ،الفقه ،السياسة،

االجتامع ،احلقوق ،اإلدارة ،األخ�لاق اإلسالمية ،الفضيلة

اإلسالمية… ،

توجهت بنظري إليه مرة أخرى وقلت :هذا ال يكفي يا سيدي …

نحن بحاجة إليك لننهل من معني فكرك … لنرتشف من فيض
منهجك …

بقيت يف ذلك اليوم أرسح يف فكر السيد الفقيد ومنهجه حتى
استنجت هذه الفكرة وهي أن السيد الفقيد كان أمة يف رجل …
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ٍ
عرص دون عرصه ،بل لقد سبق السيد
السيد الفقيد عاش يف

الفقيد عرصه بقرون … وأقول هذه الكلمة بال عاطفة أو مبالغة …

فهو العامل الرباين الذي جتسدت فيه خصائص األوصياء … أليس

(العلامء ورثة األنبياء)؟ حني تتأمل يف فكره جتده فكر رسول اهلل

(ص) ،واإلمام أمري املؤمنني (ع) وبقية قادة أهل البيت (ع).

لقد نذر السيد الفقيد عمره يف سبيل خدمة الدين وإعالء

كلمة اإلسالم ،مل يدخر لنفسه جهدً ا ،مل ينعم بالراحة ،أعطى كل

ما يملك هلذا الدين … وألن يعلم أن هذا الدين ينبغي أن يعم

أرجاء املعمورة فإنه سخر قلمه لنرش هذه املعارف اإلسالمية،
وبدأ مشوار القلم ،صار يكتب ويكتب ويكتب حتى أصبحت

كتبه سحابة تغطي أرجاء األمة ،حتى أصبحت كتبه تناقش كل ما

حيتاجه العامل.

هل بقيت قضية مل يناقشها السيد يف كتبه؟ هل بقيت

معضلة مل يضع هلا السيد حلاًّ ؟ ال أظن ذلك ،وكلنا نعلم أن فكر
السيد الفقيد استوعب اجلميع (طفلاً  ،شا ًّبا ،امرأة ،عامل ًا  ،جمتهدً ا…)،

ولكني أقول :هل نحن استوعبنا شخصية السيد وفكره ومنهجه؟!

لقد عكف البعض من املؤلفني يف الكتابة عن فكره ومنهجه ،ولكن

قارصا ،وتبقى جوانب خفية بحاجة إىل من يكتشفها …
هذا يبقى
ً
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خمفي ،بحاجة إىل من يكتشفه ،وحتى بعد رحيله
فالسيد الفقيد كنزٌ
ٌّ

عنا ستأيت األجيال لتسألنا عن قائد هذه النهضة ،وهذه الصحوة،

تسألنا عن هذا الرجل الذي ال يزال نوره مرش ًقا ،ستتعاقب السنون
فكرا،
دون ِّ
أي تغيري يف فكر السيد ،بل ستأيت األجيال لتقرأ السيد ً

منهجا متجد ًدا ،ال ،ولن يطفئ نورك يا سيدي ،فأنت الشمعة التي
ً
أضاءت لنا الدرب ،وأنت الرساج الذي أخذنا إىل طريق الصواب،

وأنت حلقة الوصل بيننا وبني السامء …

سيدي ،نعاهدك ونقول :إننا عىل هنجك ،وفكرك

سائرون ،لن نرتدد ،لن نرتاجع ،فنحن لك ،ونحن بفقدك يا سيدي

أصبحنا يتامى ،فإىل روحك الطاهرة ألف سالم ،وإنا هلل وإنا إليه

راجعون.
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المـام الـ�شـيـرازي  ...قـدوتنا
إ
الكتابة عن اإلمام الشريازي (قدس رسه) مسألة صعبة،

فمن أين يبدأ الكاتب كتابته؟ وكيف ينتهي؟

ٍ
عمالق من عاملقة الفكر اإلسالمي ،وعن
إننا نكتب عن
فقيه سبق عرصه ،وعن ٍ
أمة يف رجلٍ  ،ولكن ماذا نريد أن نكتب؟

م�شكلتنا...
مشكلتنا مع العلامء أننا ال نعرف شخصياهتم إال بعد
ُّ
واحلط
رحيلهم ،ففي حياهتم ليس لدينا إال التهميش والتجاهل

ستارا بيننا وبينهم ،بل يسعى البعض ألن
من قدرهم ...نرضب
ً

يكون داع ًيا للصدِّ عنهم وحيرض الناس عىل مقاطعتهم!! وينسج
البعض التهم ويكيل الشتائم يف حقهم ،ويغتال شخصياهتم بعدة

أساليب!! هذه هي مشكلتنا مع من يريد خدمة الدين ،ومن يضحي
بنفسه ألجل رفعة األمة ،وهذه هي مشكلة املجتمعات امليتة التي

تتسم بسمة عدم الوعي الشامل لكل مناحي احلياة.
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رحيل العلماء...
يقول رسول اهلل ( ص )« :موت العامل مصيبة ال جترب وثلمة

نجم طمس ،وموت قبيلة أيرس من موت عامل»)1( .
ال تسدّ وهو ٌ

ذلك أن العامل الرباين ليس شخصي ًة عادي ًة ،فهو يمثل

الدين ،وهو امتداد خلط األنبياء واألوصياء ،أي إنه حلقة الوصل

بني السامء واألرض.

والعامل الرباين يمثل قلب املجتمع واألمة ،أي إنه حياة

املجتمع واألمة ،وهلذا يقول رسول اهلل (ص)« :العلامء مصابيح
األرض ،وخلفاء األنبياء ،وورثتي ،وورثة األنبياء»)2( .

وهكذا تكون خسارة األمة حني تفقد العامل الرباين ،فهي

شخصا وإنام فقدت روحها ،فقدت من يمثلها ،ومن يمثل
مل تفقد
ً
قيمها ،ومن يمثل مفاهيمها ومثلها.

المام ال�شريازي...
عن إ

ونحن يف الذكرى السنوية األوىل لرحيل العامل اجلليل

اإلمام العظيم املجدد الشريازي ،نقف وقفة املتأمل يف شخصيته
مستلهمني أهم الدروس والعرب من حياته املقدسة.

ففي حياة اإلمام الشريازي العديد من املواقف اخلالدة،

مر العصور تتحدث عنها األجيال وتستفيد منها يف
التي ستبقى عىل ِّ
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حياهتا ،ونحن هنا نذكر بعض الصفات التي اتسمت هبا شخصية

اإلمام الراحل.

أ�و ًال :حتمل امل�س ؤ�ولية

فمنذ أن كان يف العراق حتمل املسؤولية كامل ًة يف الدفاع

عن العقيدة واإلسالم ،فقد قاوم محلة الشيوعيني يف العراق و
تصدَّ ى هلم؛ وذلك عرب تأليفه الكتيبات ودعوة اجلامهري ملقارعة
هذا املدِّ املنحرف ،وقد كتب عدة كراسات هتدف إىل (تعرية
اخلط الشيوعي) ،منها :حوار حول تطبيق اإلسالم ،مباحثات مع

الشيوعيني وغريمها ...هذا عىل صعيد املسؤولية الدينية.

أما عىل صعيد املسؤولية االجتامعية فقد كان من األوائل

الذين دعوا إىل تأسيس جلان تزويج العزاب والقروض اخلريية،

إضاف ًة إىل مشاركته يف حل املشاكل االجتامعية...

ثاني ًا :الفاعلية

فقد كان عامل ًا فاعلاً  ،وكانت حياته تتسم هبذه السمة ،ومل

موقع يف حياته ،ومشاريعه تشهد عىل هذا ،وما حركته
يكن للكسل ٌ
حي عىل هذه الفاعلية.
يف التأليف إال شاهدٌ ٌّ
فكم هي الساعات التي خيلد فيها للراحة؟
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يقولون أربع ساعات!! وربام هي أقل يف كثري من األحيان ،وإال
فام هذه القدرة التي تتيح ملثل هذا الرجل أن يكتب كل هذه

املؤلفات!!

إن اإلمام الراحل جعل من ساعات اليوم الواحد تتجاوز

الـ  24ساعة وذلك بفاعليته ونشاطه ،فهو بني تأليف وبني تدريس
وبني مقابالت عامة وخاصة ،وبني مطالعات وبني عبادات...

نعم ،هذه الفاعلية التي عرفها اإلمام الراحل والتي استفاد منها يف
خدمة الدين.

ثالث ًا :التجديد
إن لقب املجدد ليس لق ًبا يستحقه كل فرد ،بل يستحقه كل

من كان بحجمه ،متا ًما كام هي مقولة اإلمام عيل (ع) « :سلوين قبل
أن تفقدوين ،فواهلل ال تسألوين عن فئة تضل مائة و هتدي مائة إال

أخربتكم بناعقها وسائقها»)3( .

فهذه ألقاب ال حيملها إال الرجال األفذاذ ،إال العاملقة وفقط.

وهكذا استحق اإلمام الراحل لقب املجدِّ د ألنه كان أه ً
ال

له ،ففي عرص تقدم العلوم الطبية خيرج اإلمام الراحل مسألته التي

تنص عىل« :الظاهر جواز تلقيح املرأة بمني زوجها ويلحق به

الولد»)4(.
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ويتجىل التجديد يف موسوعته الفقهية حيث أ َّلف و استحدث أبوا ًبا
جديد ًة يف الفقه اإلسالمي ،منها :الفقه السياسة ،الفقه االجتامع،
الفقه اإلدارة ،الفقه االجتامع ،الفقه الدولة اإلسالمية  ،الفقه
املرور ،الفقه البيئة ،و قد صدر حديث ًا الفقه العوملة وغريها من

أبواب الفقه املتجددة.

ويعدُّ اإلمام الراحل املجدِّ د يف حقل املناسبات الدينية

حيث أضاف إليها التمثيل ،ومن األفالم التي تم عرضها «ميالد
النور ومتثل ميالد الرسول األعظم وما رافقه من أحداث ،وفيلم
يف شعب أيب طالب ،وعيل مع القرآن واإلسالم يف القارة األفريقية«

(.)5

راب ًعا :العاملية والطموح غري املحدود

كان اإلمام الراحل منطل ًقا يف هذا العامل ،مل يقرص نفسه

ببقعة معينة من هذا العامل ،ويتجىل ذلك يف فكره العاملي واهتاممه

تام بمجريات األحداث العاملية،
بقضايا األمة ،وكان عىل
ٍ
وعي ٍّ

فكانت له رؤاه وتوجيهاته القيمة.

ففي القضية األفغانية كانت مواقفه جلية عرب مساندته

للحركات األفغانية وقياداهتا ،وقد «كتب (قدس رسه) كراسات
هتم القضية األفغانية ،منها (أفغانستان رادريابيم) باللغة الفارسية
ُّ
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كام أصدر عدة بيانات حول الغزو الرويس ألفغانستان ،وقد عقد
عرشات اجللسات للدفاع عن أفغانستان املسلمة»)6(.

وعىل صعيد القضية الفلسطينية فقد كانت له رؤاه ً
أيضا،

وقد كتب يف الفقه السيايس رؤى يف هذا احلقل حتت عنوان

(ثغرتان يف الكفاح الفلسطيني) ،و(كيف ننقذ فلسطني؟) (.)7
كام أن كتاب (هل سيبقى الصلح بني العرب وإرسائيل؟) ،وكتاب
(احذروا اليهود) إحدى الرؤى اجلديرة باملطالعة ً
أيضا.

وألن نظرية اإلمام الراحل نظرية عاملية نجده يكتب حتت

اسم (األمة بني املأساة والعالج) و (الصياغة اجلديدة لعامل اإليامن
واحلرية والرفاه والسالم) و (السبيل إىل إهناض املسلمني).

وألن نظرية اإلمام الراحل تتسم بسمة الطموح غري

املحدود ،نجده يكتب حتت عنوان (إىل حكومة ألف مليون

مسلم) ،و(املسلمون يترضرون) ،و(املتخلفون مليارا مسلم).

فهذه شذارت من عاملية وطموح اإلمام الراحل (قدس

رسه) ،توضح لنا كيف هي نظرته وعمق تفكريه وبصريته النافذة
وتطلعه إىل هذا العامل.
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نحن والعلماء...
بعد هذا العرض املوجز عن اإلمام الراحل لنا أن نقف

ونتساءل :كيف هي عالقتنا مع العلامء؟

هل هي إقامة املحافل التأبينية بعد رحيلهم ،وطباعة كتبهم

التي بقيت خمطوطة منذ دهور ،أم ماذا؟

نعم ،ما هو واجبنا جتاه العلامء؟

أقول :إننا مطالبون بام ذكرته؛ ولكن األهم من هذا أن

نحيي العلامء ،لنجعل العلامء عاملني ،لندفع العلامء نحو العطاء،

ربانيا.
لنصنع العامل الرباين الذي عربه يمكن أن نبني
ً
جمتمعا ًّ

إن عالقة التفاعل بني العامل وبني املجتمع هي العالقة

املفقودة ،التي ينبغي إعادهتا بكل قوة ،وذلك عرب التعاون الفاعل
مع األطروحات واملشاريع احليوية اهلادفة إىل رفعة املجتمع ،وأن

مرشوعا بل عليه -أي
منتظرا من العامل نظري ًة أو
ال يقف املجتمع
ً
ً
املجتمع -أن يعرض مشكالته ومهومه عىل العامل ليطالبه بإجياد

احلل الناجح هلا.
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كلمة أ�خرية...
إن من واجبنا جتاه هذا اإلمام العظيم أن نقرأه بعمق ،وأن ننرش

فكره بكل ما استطعنا ،وأن نخلد ذكراه ،وأن نقيم الذكرى السنوية

يف كل عام ،فهذا ّ
أقل واجب نقوم به جتاه من نذر نفسه خلدمة الدين
واألمة.

اهلوامش:
(  ) 1التفسري املعني ،مادة العلامء ،ص 437
(  ) 2املصدر السابق ،مادة طالب العلم ،ص 545
(  ) 3اإلمام عيل من املهد إىل اللحد والعلوم الطبيعية ،ص 288
(  ) 4املسائل اإلسالمية ،مسائل حديثة ،مسألة  ،23ص 613
(  ) 5أضواء عىل حياة اإلمام الشريازي ،ص 38
(  ) 6املصدر السابق ،ص 100
(  ) 7ملزيد من االطالع ،راجع الكتاب ص 168 -165
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هكذا نن�شر ثقافة أ�هل البيت (ع )
أهل البيت (ع) هم أمان أهل األرض ،وهم سفن النجاة،

وهم خزان علم اهلل ،وهم الذين أذهب اهلل تعاىل عنهم الرجس

ريا ،وهم وصية رسول اهلل (ص) ،وهم حجج اهلل
وطهرهم تطه ً
عىل الربايا ،وهم األدالء عىل مرضاة اهلل تعاىل.

من متسك هبم نجا ،ومن ختلف عنهم غرق وفنى،

ولوالهم لساخت األرض بأهلها ،ومن أراد أن يتصل باهلل فام عليه
إال أن يتقرب ويتوسل هبم ،فهم حبل اهلل ورصاطه املستقيم.

ومن يعرف أهل البيت حق معرفتهم فإن نفسه هتواهم

وتقرتب منهم وتقتدي هبم وتتبع هنجهم ،ويسعى جاهدً ا لديمومة
هذا اخلط ،ويسعى جاهدً ا لنرش فكرهم وتراثهم ومناقبهم.

و ُي َعدُّ سامحة اإلمام الشريازي (قدس رسه الرشيف)

ممن عرف أهل البيت هبذه الصورة ،وهلذا فقد ارتبط هبم ومتسك

بحبلهم وسعى جاهدً ا جماهدً ا لنرش مبادئهم وذلك عرب ما ييل:
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أ� اً
ول :الدعوة �إىل الت أ�ليف يف جمال أ�هل البيت (ع)

فكم هي املؤلفات التي ألفت حول أهل البيت (ع)؟

ربام يقول البعض إهنا كثرية جدًّ ا!

ولكن اإلمام الشريازي ذا الطموح واهلمة العالية وصاحب
َّ

السيال ال يقتنع بعدد هذه املؤلفات ويعدها قليلة جدًّ ا ،حيث
القلم َّ
يقول( :ومع األسف مل أجد كتا ًبا عن أحوال النبي (ص) بقدر

املوسوعة التي ألفت عن (غاندي) زعيم اهلند ،حيث كتبوا حوله
(ثالثامئة) جملد.

كام مل نجد الكتب التي ألفت حوله (ص) بقدر ما كتب

حول (اإلقبال) املعروف ،فقد كتبوا حوله مخسة آالف كتاب

ودراسة ،فهل نعرف حوله (ص) مخسة آالف كتاب؟ وهو (ص)

ال يمكن أن يقاس بأحد أو يقاس به أحد!!))1( .

واإلمام الشريازي حينام يكتب حول أهل البيت فإنه

مستخلصا منه أهم الدروس والعرب،
يبحث يف سريهتم بح ًثا دقي ًقا
ً

كام أنه يدرس التاريخ بعني بصرية وروح جديدة ،ويدرس خطبة
الزهراء دراسة فقهية موسعة ،وإليك هذا املثال:
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فاطمة الزهراء أفضل أسوة للنساء

فقد كتب حوهلا هذا الكتيب الصغري يف حجمه العميق

يف حمتواه ،حيث حتدث فيه عن جهادها (ع) بكل ما حتمل الكلمة

صورا رائعة ،كام حتدث (قدس رسه)
من معنى ،وقد ذكر يف ذلك
ً

عن مشاركتها يف احلقل السيايس مستلهماً ذلك من كلمتها العظيمة

(وطاعتنا نظا ًما للملة) ،واعترب أن طاعة املعصومني (ع) نظام
لألمة ،كل ذلك يف كتيب ال تتجاوز صفحاته ( )103صفحة،

ولكنه حافل بمواقف البطولية والقيم الرسالية.
احلسن واحلسني إمامان

وكراس آخر ال تتجاوز صفحاته ( )32صفحة يتحدث

فيه (قدس رسه) عن دور السبطني ،وذلك عرب تبصري األمة بام

تعانيه األمة من انحرافات سياسية متمثلة يف سرية احلاكم آنذاك
(معاوية) ورضورة مواجهة هذا االنحراف الذي كان يمثله يزيد
بن معاوية ،وهو هبذا يرسم لنا آلية اإلصالح ورضورته.

كام قام (قدس رسه) بتحرير بعض املجالت اخلاصة بأهل

البيت (ع) ،منها( :صوت العرتة) ،و (ذكريات املعصومني).
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ثان ًيا :م ؤ��س�سات ومراكز با�سم أ�هل البيت (ع)

قام (قدس رسه) بتأسيس العديد من املؤسسات واملراكز

الدينية وربط اسمها باسم أهل البيت (ع) ،وكان هيدف من ذلك

إىل ختليد هذه األسامء ،وليتأسى مرتادو هذه املراكز باسم صاحب
املركز ،واجلدير ذكره أنه ال توجد مؤسسة واحدة حتمل اسمه

رضوان اهلل عليه ،وقد اقرتح عليه البعض إطالق اسمه عىل بعض
احلوزات أو احلسينيات أو املساجد ولكنه كان يفضل أن يكتب

اسماً من أسامء أهل البيت (ع) لذلك املركز.

ومن املراكز التي أنشأها رضوان اهلل عليه وخلد فيها ذكر

أهل البيت نذكر:

يف الكويت:

مدرسة الرسول األعظم (ص) ،مكتبة الرسول األعظم

(ص) ،مسجد الرسول األعظم (ص).

يف �إيران:

مدرسة الرسول األعظم (ص) ـ قم املقدسة ،مدرسة

اإلمام الرضا (ع) ـ مشهد املقدسة ،مكتبة اإلمام عيل بن أيب طالب

(ع) ـ قم املقدسة ،مكتبة الزهراء (ع)  -قم املقدسة ،و غريها كثري
من مساجد وحسينيات ومستوصفات ،ومجيعها باسم أهل البيت

(ع).
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ثال ًثا :بناء الرجال واملبلغني عن أ�هل البيت (ع)
حتى ينترش الفكر يف بقاع األرض ال ُبدَّ من رجال أكفاء

جليا يف سرية
يبلغونه وينرشونه يف أرجاء املعمورة ،ويتضح هذا ًّ
اإلمام الراحل ،فقد تربى عىل يديه العديد من اخلطباء واملحارضين
ً
ملحوظا يف املنرب احلسيني
ريا
البارعني واملفوهني الذين أحدثوا تغي ً
من حيث كيفية اإللقاء ونوعية املادة امللقاة ،وقد القت إطروحات
اخلطباء واملحارضين إقبالاً مجاهري ًّيا منقطع النظري.

ويعترب اخلطباء الذين تتلمذوا يف مدرسة اإلمام الشريازي

رواد اخلطابة احلسينية احلديثة ،وكذلك كان هلم الفضل يف بث
من َّ
فكرة االحتفاالت والندوات بني صفوف املجتمع ،وذلك منذ ما

يقرب من مخسة وعرشين عا ًما.

راب ًعا :العادات (املجال�س) أ
ال�سبوعية

من األفكار التي بثَّها اإلمام الراحل يف صفوف أتباعه

هي أن يكثروا من عقد جمالس العزاء (العادات) ،وكانت هذه هي

إحدى وصايا اإلمام العرش (يف كل بيت عادة أسبوعية) ،وعندما
طرح اإلمام هذه الفكرة تعجب البعض منها ،ولكنها رسعان ما

متيز هبا جمتمع الكويت.
أصبحت عادة َّ
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إن اإلمام الشريازي مل يرغب أن تكون ذكريات أهل البيت

وقتية ،وذات زمن حمدَّ د بل أرادها أن تكون مستمرة طيلة العام،
وهلذا يقول إنه (لو عقد املجلس للنبي (ص) وفاطمة الزهراء

(عليها السالم) وأحد عرش من األئمة (ع) الذين استشهدوا،

لرثاء كل واحد منهم ثالثة أيام يف ذكرى شهادهتم كان () 39
خدمة))2(.

خام�سا :االهتمام مبنا�سبات أ�هل البيت (ع)
ً

ال يعني االهتامم باملناسبات جمرد اإلحياء فقط ـ وإن كان

هذا مطلو ًبا -وإنام يعني إحياء املناسبة بصورة مميزة تستقطب

اجلامهري ،وبطريقة ترسخ مفاهيم املناسبة يف أذهاهنم ،وهذا ما
سعى إليه اإلمام الراحل حيث ابتكر طريقة االحتفاالت بمناسبة
ميالد أمري املؤمنني (ع) و كان هلا صداها يف العراق يومذاك.

إضافة إىل هذا فقد أعطى عنوا ًنا معينًا لبعض املناسبات،

ومنها مولد الرسول األكرم (ص) حيث أطلق عليه عنوان (أسبوع
املولد الرشيف) ،وكتب يف ذلك كتا ًبا حتت هذا االسم ،يقول يف

مقدمته( :إن هذا الكتاب -أسبوع املولد الرشيف -كتبته ألجل

إلفات املسلمني إىل رضورة أن نجعل أسبوع ميالد الرسول
وأفراحا
األعظم من ثاين عرش ربيع األول إىل ثامن عرش منه أعيا ًدا
ً
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لنقوم بواجب الوالء أولاً  ،ونمأل فراغ النفس واجلسم ثان ًيا ،ونتبع
ما يوجب السعادة الدنيوية واألخروية ثال ًثا).

وقد وضع اإلمام الراحل برناجمًا متكاملاً هلذا األسبوع،

منه ما يتعلق باجلانب الفردي ،وآخر يتعلق باجلانب الرسمي،
واجلانب االقتصادي والثقايف ،واجلانب االجتامعي واألخالقي،

وخيتتم اإلمام برناجمه بقوله( :ثم إن ما ذكرناه يف هذا الكتاب،
أسبوع املولد الرشيف ،هي خطط بدائية ،والالزم عىل العاملني

الواعني أن يمدوها بأفكارهم ويوسعوها ويعمقوها وأن جيعلوا
اإلطارات املناسبة لكل ذلك حتى تصلح للتطبيق واملسئول عنه

سبحانه أن جيعل هذا الكتاب لبنة يف بناء رصح اإلسالم وهو
املوفق املستعان).

وقد اقتدى أتباع اإلمام بمنهجه يف إحياء املناسبات

وخصصوا عرشة كاملة ختتص بالسيدة الزهراء وأطلقوا عليها

العرشة الفاطمية ،و ذلك يف شهر مجادى األوىل حيث ذكرى وفاهتا

(عليها السالم).

وهكذا ينبغي لنا أن نفكر يف هذا األمر لنجعل من

مناسبات أهل البيت (ع) مناسبات حتيي ذكرهم وتنرش معارفهم

معينًا يتناسب مع ظروف املرحلة
وأن نخصص لكل معصوم عنوا ًنا َّ

التي نعيشها.
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المام الراحل وال�سيدة الزهراء (ع)
إ

لإلمام الراحل عالقة خاصة مع أهل البيت (ع) وذلك

من خالل ما ذكرناه ساب ًقا ،إال أن عالقته بأمه الزهراء عالقة

مميزة (ويكفينا لفهم هذه العالقة أن نعرف أن آخر ما كتبه يف آخر
حلظات حياته الرشيفة كانت كلامت فيها صلوات اهلل عليها ،حيث

وجد غائ ًبا عن الوعي ويف يده ورقة كانت مقدمة لكتاب جديد رام

تأليفه عنها عليها الصالة والسالم .كام يكفينا أن نعرف أن سفره
العظيم (من فقه الزهراء عليها السالم) الواقع يف ستة أجزاء من

فقهي استدال ٍّيل من سريهتا ظهر يف
موسوعة الفقه ،كان أعظم سفر
ٍّ
الوجود حتى اآلن))3( .

وهكذا نخلص إىل القول إن إمامنا الراحل قد اصطبغت

حياته بصبغة أهل البيت (ع) وعشقهم وتفانى يف خدمتهم من
خالل أعامله اخلالدة ،وهذا يتطلب منا كأتباع هلذا اإلمام العظيم أن
نسري بسريته ،وأن نسعى خلدمه أهل البيت (ع) عرب قلمنا أو مالنا

أو تأسيس مراكز وهيئات وجلان هتتم بأمرهم وحتيي ذكرهم.

اهلوامش:
(  ) 1الشريازي ،آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيني ،السيدة أم البنني (ع)  ،ص  ،10الطبعة
الثالثة  1423هـ ،هيئة خدام املهدي (ع)
(  ) 2الشريازي ،آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيني ،رسالة املساجد واحلسينيات ،ص ،13
الطبعة اخلامسة 1414هـ ،مؤسسة الزهراء (ع)
(  ) 3الشريازي ،آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيني ،فاطمة الزهراء أفضل أسوة للنساء ،ص
 ،6الطبعة اخلامسة  1424هـ ،هيئة خدام املهدي
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تهم ُ َّ
ال�شباب
أ�فكا ٌر ّ
الش�باب هم الفئ�ة التي تبن�ى عليها آمال املس�تقبل ،وهم

الذي�ن يرس�مون خريط�ة التقدم والتط�ور للمجتم�ع ،وهم اجليل

الذي يمتاز بكل مقومات النجاح من تطلع ،ومس�ؤولية ،وفاعلية،
ومهة عالية ،وتفكري حضاري.

إال أن هذه الفئة تعيش حالة من املأساة حتول دون بلوغهم

آماهل�م ،وحتول دون االس�تفادة منهم يف بن�اء املجتمع ،وهلذا فإهنم
بحاجة إىل من يرسم هلم الطريق الصحيح ويعينهم عىل ختطي تلك

العقب�ات وجتاوز تلك املآيس واملش�كالت التي حتول دون بلوغهم

آماهلم.

ومن بني الذين سعوا لرسم خريطة النجاح للجيل الشاب

يأيت سماحة املرجع الراحل اإلمام الشيرازي (ق�دس رسه) حيث

قام من خالل جتربته الرائدة ومش�اهداته احلية لتغريات العرص وما
يم�س الش�باب من تطورات وتغيرات بتأليف كتاب (الش�باب)،
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الذي بينَّ فيه أربع عرشة قاعدة لبناء حياة س�عيدة للش�باب ،وقبل

موجزا عن حياته فيما يتعلق بمرحلة
أن نس�تعرض الكتاب نذك�ر
ً
الشباب.

لنتخذه خري قدوة

حني نتأمل يف ش�خصية اإلمام الراحل فإننا نجد أن هذه الشخصية
هي خري قدوة جليل الشباب وذلك من خالل ما ييل:

1ـ اهتمامه العلمي
سن مبكر
حيث أقبل اإلمام الشريازي عىل طلب العلم يف ٍّ

واس�تفاد م�ن البيئة التي ع�اش فيها خير اس�تفادة ،ودرس العلم

دراس�ة جادة حتى بلغ مرتب�ة حضور الدرس اخل�ارج وهو مل يبلغ

العرشين من عمره الرشيف.

وحينما وص�ل إىل مرتب�ة االجته�اد ،ب�دأ بتدري�س دورة

دروس اخل�ارج يف الفقه واألصول ع�ام 1378هـ وكان عمره 31

سنة ،وتوىل زمام املرجعية وعمره  33سنة بعد إجازته من محلة من
العلم واالعرتاف منهم باجتهاده.

من هنا نقول :إن اإلمام كان ممن ّ
سخر شبابه يف التحصيل

العلم�ي ،وأقبل على العلم بكل كيان�ه ،حتى بنى هذه الش�خصية

العلمية يف فرتة قياسية.
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2ـ امل ؤ�لف ال�شاب
كام ص�ادق اإلمام الراحل القلم منذ حداثة س�نه ،فقد بدأ

بالتأليف وعمره مخس عرشة سنة ،وما متتاز به مؤلفاته أهنا مؤلفات
يبس�ط العلوم
هتت�م بقضايا الش�باب فقد س�عى (ق�دس رسه) ألن ِّ
لتكون يف متناول أيدي اجلميع باخلصوص الطبقة الشابة.

وم�ن الكت�ب املوجه�ة إىل الش�باب :إىل ش�بابنا يف البالد

األجنبية ،اإلسالم أمل الشباب ،الشباب ،كام كتب كراسات فقهية

مبس�طة للش�باب من قبيل :ه�ل تعرف الصالة؟ ،ما ه�ي الزكاة؟،
َّ

أيك�م يعط�ي اخلم�س؟ ،م�ا ه�و الصي�ام؟ ،وكراس�ات عقائدية،
مثل :هكذا الش�يعة ،اعرف الش�يعة ،من هم الشيعة ،قصة الشيعة،
وغريها.

كما أن�ه كتب للش�اب اجلامع�ي كت ًب�ا عميقة تتناس�ب مع

املرحل�ة اجلامعي�ة ،منها :السياس�ة ،االجتماع ،القان�ون ،احلقوق،

االقتصاد ،وغريها.

3ـ امل�شاريع االجتماعية
م�ن يق�رأ حياة اإلم�ام يف كربالء س�يجد الك�م اهلائل من

املشاريع االجتامعية التي أسسها ،نذكر منها :مدارس حفاظ القرآن

الكريم التي هتدف إىل تكوين ناشئة مثقفة بالثقافة اإلسالمية ،وهتيئة
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األطف�ال للدخول يف س�لك رجال الدين لتبليغ الدين اإلسلامي

العظيم ،وتربية كوادر حتمل الكفاءة الرتبوية السليمة..

َ
وم�ن مش�اريعه ً
ليقيض الش�باب
أيضا النادي اإلسلامي

س�اعات فراغهم ،ومنها ً
أيضا إنشاء هيئة شباب التبليغ التي هتدف
إىل تأس�يس جمال�س دينية لغ�رض توعية الش�باب ،وطب�ع الكتب

الدينية ونرشها بني كافة األوساط ،وإرشاد الشباب إىل معامل الدين

اإلسالمي احلنيف.

وغريه�ا من مش�اريع ش�بابية هت�دف إىل احلف�اظ عىل هذا

اجليل والسعي به إىل البناء االجتامعي.

4ـ الروح ال�شبابية
كما كان يتمت�ع اإلم�ام الراحل بال�روح الش�بابية ،فهو ال

يعرف امللل أو الكس�ل ،أو التعب أو العناء ،وإنام كان دائم النشاط

والفاعلية.

أم�ا التطل�ع ،واهلم�ة العالي�ة والطموح غري املح�دود فقد

كانت من أخالقياته العملية التي متيزت هبا شخصيته.

أم�ا تعامل�ه مع الن�اس فمن تشرف بزيارته فإن�ه مل خيرج

من بيته املتواضع إال وتغمره الدهش�ة ع�ن هذا املرجع الذي غمره
باستقباله املتميز وبسمته الدائمة ،ونصائحه وكلامته املضيئة.
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عر�ض لكتاب ال�شباب
نذكر هنا أهم ما جاء يف الكتاب الذي يقع يف  160صفحة

من القطع املتوسط:

 .1أن يق�وم العقلاء والعلامء باالهتامم بالش�باب ،فيأخذوا بيدهم
ويس�عوا حلل مش�اكلهم ،وعليهم تقع املس�ؤولية الكبرى يف إنقاذ
الشباب من االنخراط يف مجاعات الفساد.

 .2من الرضوري بث التوعية يف صفوف الشباب حتى يعرف كيف
يسلك سبل احلياة اآلمنة .ومن الالزم أن يؤخذ بأيدي الشباب علماً

وعملاً حتى يعرف كيف يسري يف هذا الضنك بسالم يف مجيع أبعاد
احلياة.

 .3االهتامم بالبناء العقائدي للش�باب ،حيث إن العقيدة الصحيحة

ه�ي التي حتمي اإلنس�ان يف خمتلف املراح�ل احلياتية ،وهي الضامن
لع�دم االنج�راف يف خمتل�ف املفاس�د ،وه�ي عصم�ة لإلنس�ان

وللمجتمع.

 .4االهتمام بالدراس�ة والعل�م بما للكلم�ة من معن�ى ،وأن يكون

مس�تمرا ال يقف عند ح�دٍّ معينَّ طب ًقا لقول الرس�ول
طل�ب العلم
ًّ

األكرم (ص)( :اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد) ،وكلام ازداد علم

ارتفاع�ا ازداد معرفت�ه ومتكنه من السير األفضل يف حياة
اإلنس�ان
ً
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سعيدة ال يشوهبا مشكالت.

 .5إجياد فرص العمل للشباب حتى ال يبقى الشاب عاطلاً  ،فحينام
ينخرط الشاب يف سلك العمل فإنه بذلك يسهم يف البناء االجتامعي

فضلاً عن البناء الذايت.

 .6االهتامم بتنظيم الشباب تنظيماً حسب املوازين العلمية والرشعية،

عمليا بكل أبعاده يف اخلاليا احلزبية أو السياس�ية أو
وليكن التنظيم ًّ
الثقافية أو االجتامعية أو ما أشبه.

 .7االهتمام بأم�ور الزواج ويف الس�ن املبكر ،فف�ي ذلك صيانتهم

من االنزالق يف مهاوي األمراض واملش�كالت اجلنس�ية والنفس�ية
املعقدة.

 .8يلزم تنظيم أوقات الش�باب بحيث متأل الفراغات فيها بأسباب

العلم والتقدم ،وذلك بمختلف املناهج السمعية والبرصية واألمور
الثقافية أو الرتفيهية.

 .9االهتامم بحل مشكالت الشباب ،سوا ًء كانت مشكالت عائلية
أو اقتصادية أو اجتامعية أو نفسية.

وعالج�ا ،وذلك عرب إدخال
 .10االهتمام بصحة الش�باب وقاية
ً

ريا من املال يف
الش�باب يف التأمني الصحيح ،حيث إنه يوفر شيئًا كب ً

أمور املعاجلة .واالرتباط الدائم باجلمعيات اخلريية واملستوصفات
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ورخيصا
رسيع�ا
اإلنس�انية وم�ا أش�به ذل�ك حتى يك�ون العلاج
ً
ً
ومناس ًبا لكرامة اإلنسان وحلرمة الشباب.

 .11إنش�اء مراكز للتلقي الصحيح للش�باب إذا انتقلوا من بلد إىل

آخر ألجل الس�ياحة أو الدراسة ،ففي هذا املركز محاية للشباب من

االنزالق يف مهاوي الفساد واالنحراف.

 .12تعليم وتدريب الش�باب عىل االنتخابات احلرة واملؤسس�ات
الدستورية والتنافس اإلجيايب وخمتلف احلريات اإلسالمية.

 .13احليلول�ة دون ان�زالق الش�باب يف مه�اوي الرذيل�ة الفس�اد

وذلك عرب تعميق اإليامن باهلل واخلوف منه يف نفوس الش�باب فهو
أفضل وأنجح قانون عىل وجه األرض ،كام أن الزواج املبكر يسهم

يف ذلك ً
أيضا.

 .14زرع املعاين اخلرية يف نفوس الشباب التي منها :اآليات الثالث

(احلري�ة ،األمة الواحدة ،واألخ�وة) والالعنف والتعاون ،والنظام
اإلداري الصحيح ،واالعتناء باملظهر اخلارجي املناس�ب ،واإلتقان

يف العم�ل ،واحترام الكبار ،ورعاي�ة الصغ�ار ،ومتابعة األحداث

قرارا
يو ًم�ا بي�وم ،والبعد ع�ن االرجت�ال يف املواق�ف التي تتطل�ب ً

رسيعا ،وزرع الش�ورى يف نفوس الش�باب .كام يلزم تربية الشباب
ً

عىل حتمل املسؤولية وغريها.
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ِّ
مش�خ ًصا الدَّ اء
فه�ذه أرب�ع عشرة قاع�دة صاغه�ا (ق�دس رسه)
والدَّ واء الناجح ،راسًم�اً بذلك األس�س األولية لبناء اجليل الشاب

الذي يسهم يف تقدم جمتمعه وأمته.

كلمات م�ضيئة لل�شباب...
يف كثير من الكتب حتدث اإلمام الراحل عن الش�باب ،وهنا نذكر

ً
بعضا منها:

اطلبوا العلم

س
جي�ب أال يتوان�ى ش�بابنا يف جم�ال العلم واملعرف�ة ،ليعرف�وا أن رِ َّ
انتصاره�م عىل أعدائهم ،وتقدمهم يف مجيع جماالت احلياة ،مرهون

بالعلم وحتصيل املعرفة.

حافظوا على �شبابكم

جي�ب علين�ا أن نحافظ على مرحلة الش�باب ،وال نضيعها يف اللهو
واألعامل الباطلة ،بل نس�تغلها يف أعامل اخلري ،والصالح ،والتفرغ

ما أمكن يف سبيل اهلل.

ال�شباب فر�صة

ينبغي أن ُي َّ
ذكر الش�اب والش�ابة برسعة ذهاب فرتة الشباب حيث
ٌ
ٌ
ُ
ورسيعة جدًّ ا.
رسيعة ...
فرصة
إن احلياة
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ال�شباب أ�داة التقدم
أهي�ا الش�باب ،انظروا إىل تأخ�ر بالدكم ،وتقدم بع�ض بالد العامل،
فاجعلوا من أنفس�كم أداة تقدم وآلة رقي ،واسهروا الليل والنهار،
لتلحق�وا بركب احلضارة احلديثة ،بل التق�دم عليها ،مع االحتفاظ
بالرتاث اإلسالمي الزاخر بكل خري وسعادة ورفاه وطمأنينة.

�إىل ال�شباب أ
العزة

أهيا الشباب ،أنتم القوة واملنعة ،والطاقة واالندفاع ومفخرة األمة،
منطل�ق العمران والتقدم ،فعليكم أن هتتموا بأنفس�كم أكرب اهتامم،

وتعرفوا قدر أنفسكم أحسن معرفة.

املصادر:
 /1أضواء عىل حياة اإلمام الشيرازي ،إعداد جمموعة م�ن العلامء ،الطبعة األوىل 1413هـ ،دار
املنهل.
 /2الش�باب ،آية اهلل العظمى اإلمام السيد حممد احلسيني الشريازي (قدس رسه) ،الطبعة األوىل
1419هـ ،مركز الرسول األعظم (ص) للتحقيق والنرش.
 /3رحلة يف آفاق احلياة ،ألف كلمة وكلمة للمجدد الشريازي الثاين ،حممد طالب األديب،
الطبعة األوىل 2004م ،دار العلوم للتحقيق والنرش.
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ع�شرون قاعدة  ...لنبد أ� من جديد
اسم الكتاب :لنبدأ من جديد.

املؤلف :آية اهلل العظمى اإلمام السيد حممد احلسيني الشريازي «قدس رسه».

الطبعة األوىل 1420هـ 1999م ،مركز الرسول األعظم «ص» للتحقيق والنرش.

عدد الصفحات  96صفحة من احلجم املتوسط.

العظامء هم من ينظرون للحياة بمنظار واسع ،وهم الذين

شموليا ،وهم الذين تعاملوا مع احلياة بام متليه
يعون احلياة وع ًيا
ًّ
عليهم املبادئ والقيم احلقة.

واإلمام الشريازي «قدس رسه» هو أحد عظامء التاريخ،

مدحا ،وإنام الواقع يشهد بذلك ،واملستقبل
ليس تعاط ًفا وال
ً

سيسجل شهادات هلذا الرجل العظيم.

اإلمام الشريازي «قدس رسه» هو ممن كان يدعو لفهم

جليا يف العديد
احلياة وذلك عرب خطبه وكتاباته ،وقد بدا ذلك ًّ
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من التوجيهات التي كان يدعو فيها املسلمني ألن يفقهوا احلياة
ويتعاملوا معها بالصورة الصحيحة لكي يبلغوا قمم التقدم
واالنتصار ،ويعزي سبب السقوط واالنحطاط هلذا العامل ،وهو

انعدام الوعي احليايت ،حيث يقول سامحته« :إن أعداء املسلمني يف
أعىل مراكز القوة ،وإن املسلمني يف ِّ
أحط مراكز الضعف .»...ولكي
خيرج املسلمون من هذا الوضع قام سامحته بالكتابة املتواصلة يف
هذا اجلانب ووضع احللول الناجعة لكل من يرغب يف االرتقاء

واخلروج من عنوان «التخلف».

ومن بني مؤلفاته «قدس رسه» كتاب حتت عنوان «لنبدأ

من جديد» ،وهو عبارة عن عرشين قاعدة إلعادة النهوض بعد
الكبوة التي أصابت األمة وإلعالء كلمة اإلسالم واملسلمني.

القاعدة أ
الوىل :عوامل الهزمية و أ��سباب االنت�صار
وحتت هذه القاعدة يتحدث «قدس رسه» عن رضورة

استكشاف مواطن الضعف واهلزيمة ،ومن ثم حتويل هذه املواطن

إىل عوامل انتصار ،وقد ذكر «قدس رسه» يف هذا اجلانب رضورة
معرفة مدى اإلمكانات التي يتحىل هبا األعداء يف مقابل عدم

االستعداد الذي يتحىل به املنهزمون!!

ويف سبيل حتقيق االنتصار ال ُبدَّ من حتويل األمنيات
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الفارغة إىل ساحات من العمل املتواصل الذي ال يعرف الكلل أو
امللل ،وال ُبدَّ أن يتحىل املرء بمزيد من الطموح ،وأال يكون مق ِّلدً ا
تقليدً ا أعمى ،حيث إن املتقدمني هم الذي يبدعون يف حياهتم ال
الذين يق ِّلدون ،كام ال ُبدَّ من التعقل يف األمور.

فإذا أخذنا بسائر أسباب احلياة ،وسائر مقومات الرقي

والتقدم يمكننا بعدها أن نحقق ما نصبو إليه.

القاعدة الثانية :لنبد أ� من أ�نف�سنا

ولعل سائلاً يسأل :من أين نبدأ إذا أردنا أن ننترص ونجدِّ د

يف احلياة ونتحىل بالوعي احليايت؟

جييب «قدس رسه» عن هذا التساؤل بقوله« :إن التجديد

يبدأ من نفس اإلنسان ،فإنه إذا مل يصلح اإلنسان نفسه ال يمكنه
إصالح غريه من بني نوعه أو املحيط املتعلق به ،االجتامعي
والسيايس واالقتصادي والطبيعي وغريها ،وقد قال سبحانه:

ّ
﴿إن اهلل ال يغيرّ ما بقوم حتى يغيرِّ وا ما بأنفسهم ﴾ ،فإن ّأول التغيري
إىل الصالح أو الفساد هو اإلنسان.
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القاعدة الثالثة :احلرية
حيث إن احلرية هي أساس البقاء ثم التقدم ،كام إن

حيا ،فكيف يمكنه أن يتقدم؟ كام
حرا مل يبق ًّ
اإلنسان إذا مل يكن ًّ
أول متطلبات
أن العمل للحياة ال يكون إال باحلرية ،واحلرية هي ّ

العمل لإلنقاذ.

وألنه «قدس رسه» قد َّ
شخص الدَّ اء بقوله« :حيث إن

اإلنسان يف احلال احلارض يف بالد اإلسالم أصبح أقل حرية حتى

من الطري والوحش والبهيمة ،فإهنا تفعل كل ما تشاء لكن اإلنسان
ال يتمكن أن يفعل حتى ُعرش ما يشاء!! ».فإن العالج ليس باألمر

اهلينِّ  ،حيث يقول« :وال يظن أن إعادة احلريات إىل بالد اإلسالم

يشء يسري» ،ولكي نحقق احلرية يقول «قدس رسه»« :إعادة احلرية
حتتاج إىل ملء النفوس هبا والتوايص فيها حتى يطلبها الكل».

القاعدة الرابعة :العلم
فهو من أساسيات التقدم والنهوض ،وألمهيته تسعى

جمتمعات االستبداد لسياسة التجهيل حيث يقول «قدس رسه» :إن

«خمتلف وسائل نرش العلم يف بالد االستبداد حتت الرقابة الشديدة
ووضع القيود الصارمة عليها ،وإن كان املنع عن هذه الوسائل

بمختلف األعذار ،لكن اجلوهر واحد ،وهو سياسة التجهيل».
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ولكي ينهض املجتمع ال ُبدَّ من إدخال العلم يف كل ُب ْع ٍد

من أبعاد احلياة إنشا ًء أو حتسينًا ،كماًّ وكي ًفا ،وبذلك تكون البالد

آخذ ًة يف االستقالل.

القاعدة اخلام�سة :ال�صناعة
فهي من أسس التقدم للبدء من جديد ،وقد دعا «قدس

رسه» إىل ممارسة الصناعة يف خمتلف نواحي احلياة ،إىل أن نصل

إىل مرحلة االكتفاء الذايت ،حتى نصل إىل القمة التي وصلت إليها
البالد الصناعية بل وفوق ذلك.

القاعدة ال�ساد�سة :الكرامة االقت�صادية
حيث ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعيشوا حالة من

الكرامة االقتصادية؛ ألهنا توجب الكرامة االجتامعية ،وهناك
عدة طرق لتحصيل هذه الكرامة ،منها :ممارسة األعامل اليدوية،

واالهتامم ببساطة احلياة ،وأن يعمل اإلنسان ّ
كل يشء يتمكن منه

بنفسه.

القاعدة ال�سابعة :تقليل املوظفني
يعلق «قدس رسه» عىل هذه القاعدة بقوله :إن كل موظف زائد عن
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امللحة عامل لكبت احلريات.
قدر احلاجة الرضورية ّ
ولكن كيف يتم تطبيق هذه القاعدة؟!

يقول «قدس رسه» :تقليل املوظفني ال يكون دفعة واحدة حتى ال

هز البالد وإشاعة الفوىض ،بل الالزم التقليل تدرجي ًيا حتت
يوجب ّ

إرشاف جلنة من اخلرباء ،ونقل كثري من شؤون الدولة إىل الناس،

فالدولة تبقى مرشفة فقط إلجراء العدالة االجتامعية وتقديم البالد
إىل األمام وحفظ األمة عن األعداء ،إىل ما أشبه ذلك.

ومن نتائج هذه القاعدة أنه ك ّلام ّ
قل عدد املوظفني ،انتقل األفراد

من االستهالك إىل اإلنتاج ،ومن الكبت إىل التحرر ،ومن رصف

املال عىل املوظفني إىل توفريه ،مما تقلل الرضائب إىل أن تصل إىل
الرضائب األربع املقررة يف اإلسالم فقط.

القاعدة الثامنة :مداراة النا�س ومالءمة الزمان
ريا من الناس يملكون طبائع
ومعنى ذلك أن يعرف اإلنسان أن كث ً
ً
صاحلا ،وأنه
وأذوا ًقا خمتلفة يمكن أن ال يكونوا كام حيب أو كام يراه
ال عالج يف حاالت كثرية إ ّ
ال باملداراة واملالءمة والرفق.

القاعدة التا�سعة :معنى التوكل
ريا ما خيتلط األمر عىل الناس فيتصورون أن التوكل معناه عدم
كث ً
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تسبيب األسباب وعدم األخذ بالطرق التي جعلها اهلل سبحانه
لألشياء ،فيقعدون عن األسباب ويرجون النتائج.

فالتوكل من لوازمه العمل باألسباب الكونية التي جعلها اهلل .إن
من شأن التوكل هو أن يكل اإلنسان ما ليس بيده إىل اهلل سبحانه

وتعاىل.

القاعدة العا�شرة :االرتباط امل�ستمر باهلل
ومما جيدّ د حياة اإلنسان وحيافظ عىل توازهنا« :االرتباط املستمر

باهلل سبحانه» ،فإن اهليجانات واالضطرابات قد تطغى عىل حياة

اإلنسان فتمثل جانب اإلفراط فيها ،وكذلك اجلمود والسكون
والبالدة متثّل جانب التفريط فيها ،وهذه كلها تعادل وتوازن بسبب

االرتباط باهلل سبحانه.

واملتصل باهلل سبحانه تتجدَّ د حياته عىل طول اخلط ،بينام غريه قد

حيصل وقد ال حيصل عىل يشء.

القاعدة احلادية ع�شرة :التخطيط �ضرورة
وهو أن حيدِّ د اهلدف املطلوب الذي يريد الوصول إليه وكمية
وكيفية املقدمات املوصلة إىل ذلك اهلدف.

وتأيت أمهية التخطيط يف األمان من الوقوع يف األخطاء ،ويف حالة
44

فورا .ولكنه «التخطيط» ليس
الوقوع يف األخطاء ينبغي إصالحه ً
باألمر السهل ،سوا ًء يف حياة الفرد أو حياة اجلامعة ،وهلذا فإن
التخطيط بحاجة إىل اخلرباء النزهيني الذين هيمهم اهلدف و َي ُتوقون

شو ًقا للوصول إليه.

ِّ
املخطط ومن يرغب يف احلياة السليمة أن يكون
كام ينبغي أن يكون

مراق ًبا ملرشوعه ،وتوقع املفاجآت يف طريقه ،وعليه يف هذه احلالة

األهم
أهم حتى يقدمه عىل املهم ،رعاية لقانون
ِّ
أن يالحظ أهيام ّ
واملهم.
ِّ

القاعدة الثانية ع�شرة :الزواج املبكر
ألنه ضامن من الفساد والكآبة والقلق واملرض.

وقد ذكر «قدس رسه» يف هذا املجال أسباب تأخر الزواج وكثرة

العنوسة وبعدها ذكر احللول هلذه األسباب.

القاعدة الثالثة ع�شرة� :إ�سعاد آ
الخرين

حيث إن «إسعاد الناس» ال يوجب سعادهتم فحسب بل سعادة
ا ُملسعد ً
أيضا ،وهذا من أهم ما جيدِّ د احلياة ،فإن اهلل سبحانه ربط
النفوس بعضها ببعض ،فسعادة بعضهم توجب سعادة اآلخرين،

وبالعكس.
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واإلسعاد يكون :بالكلمة الطيبة ،واملواساة ،والتسيل ،واخلدمة،

وبذل املال ،وقضاء احلوائج ،والسعي يف شفاء املريض منهم،
وتزويج العازب والعازبة ،وإسكان من ال سكن له ،وإكساء
املعوق
العاري ،وإنعاش الفقري ،ورفع نكبة املنكوب ،واألخذ بيد ّ
حسب املمكن ،ورعاية األرملة واليتيم.

ويف هذا املجال يدعو «قدس رسه» إىل تكوين املنظامت واهليئات

واجلمعيات ألجل قضاء احلوائج ،سوا ًء كانت عامة ،أو يف بعد

خاص من أبعاد احلياة.

القاعدة الرابعة ع�شرة :وحدة ال�صف
عقلية «مجع الكلمة»
يقول «قدس رسه» يف هذه القاعدة إن
ّ
ثم تطبيقها عىل ساحة الواقع ،من أهم ما يتحىل به القادة الذين

يقدمون األمم إىل األمام.

وحيث إن «وحدة الصف» ،هلا آثار عظيمة ،واألثر العظيم ال يكون
إال بمقدمات ومبادئ عظيمة «فإن النتائج من جنس املقدمات»،

فالالزم أن هييئ اإلنسان يف نفسه تلك املبادئ واملقدمات ،واهلل
تعاىل يسنده إذا سلك طريق الرشاد واستمد من فضله السداد.
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القاعدة اخلام�سة ع�شرة :كيف تواجه امل�شاكل؟
فمن يريد جتديد احلياة ال ُبدَّ أن يالقي يف كل خطوة

مشكالت ،فالالزم عليه:

التصميم والعزم ،وأن يستمرئ ما يالقيه ،وأن يصرب حتى

حتل املشكلة ،وأن يدفعها بالتي هي أحسن ،وأن يتحىل باحللم.

كام أن املشكالت دائماً تلتطم باإلنسان من كل جانب،

يراع الدِّ قة األكيدة يف التخلص
وغال ًبا ما يقع اإلنسان فيها ،إذا مل ِ
أو التقليل منها ،وذلك حيتاج إىل املراقبة الدائمة واليقظة الكافية

واالستعانة باهلل ،فإنه نعم املوىل ونعم النصري.

القاعدة ال�ساد�سة ع�شرة :ا�ستثمار الطاقات
إذا نظرت اليوم إىل أغلب املسلمني رأيتهم من أخرس

األمم ،مع ما عندهم من املبادئ الراقية ،والنفوس البالغة مئات
املاليني ،واملناطق االسرتاتيجية ،واألرايض اخلصبة والواسعة،
واملياه الكثرية ،وما إىل ذلك ..ويعود سبب هذا التأخر إىل عدم

استثامر الطاقات ،أو استثامرها بطريقة خاطئة ،أو هدرها ،يف حني

لو أن اإلنسان إن استثمر طاقاته أفضل استثامر يأيت باملعجزات
العرفية.
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القاعدة ال�سابعة ع�شرة :جتديد الفكر
ذلك ألن الفكر املتخلف هو من أسباب االنحطاط

والسقوط ،وهلذا فالالزم عىل من يريد جتديد حياته وتقديم نفسه
أيضا ،وأن ِّ
إىل األمام ،أن جيدِّ د يف فكره ً
يفكر يف أفضل األعامل
وأرفعها ،يف الدنيا واآلخرة ،ثم يقدم خطوة خطوة ،فإهنا معدات

الوصول إىل اهلدف.

القاعدة الثامنة ع�شرة :الت�شجيع و�إراءة الطريق

كام ال خيفى أن للتشجيع وإراءة الطريق أكرب اآلثار يف

التقديم ،فر ًدا أو مجاعة أو أمة ،وهو من لوازم جتديد احلياة ،حيث
إنه يرفع من املعنويات ويشحذ اهلمم ،ويفجر الطاقات.

الهداف أ
القاعدة التا�سعة ع�شرة :بني أ
والهواء
هناك فرق بني من يريد من عمله األهداف املقدسة وبني

من يريد األهواء واألضواء واالشتهار ،فمن يريد االشتهار وتسليط
األضواء عليه ال يمكنه أن جيدِّ د احلياة ،وال يصل إىل اهلدف .كام أن
صاحب األضواء يكون هدفه نفسه ،بينام صاحب ومريد اهلدف

يكون هدفه خارج نفسه.

ومن يريد التقدم واهلدف الرفيع ال ُبدَّ أن يتجنب األضواء
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واألهواء ،ال أن يكون حياد ًّيا عنها ـ فحسب ـ فإن الشهرة آفة،
ومن يريد جتديد احلياة ال يتطلبها.

القاعدة الع�شرون :الفهم ال�صحيح للحياة
فعىل من يريد جتديد احلياة ..حياة نفسه أو حياة مجاعة أو

حياة أمة :أن يفهم احلياة كام هي هي ،فيواظب حتى ال يكون ممن

هامشيا أو مقلو ًبا.
يفهمها
ًّ

ذلك أن عدم الفهم الصحيح أو عدم استيعاب حقائق

احلياة ال يوجب إال املزيد من التخبط والتأخر عن مسرية التقدم،
واملزيد من املشكالت والفوىض يف جممل احلياة.

وهبذا يكون «قدس رسه» قد رسم برناجمًا متكاملاً للخروج

من عنوان التخلف واجلمود إىل ركب التقدم والسمو والرفعة.

وحري باملجتمعات والتجمعات أن تستضيئ هبذه األفكار وتسعى
ٌّ
جاهدة ألن تطبقها أو ً
بعضا منها عىل جممل حياهتا لتلتحق بركب
التقدم واملجد.
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العائلة املثالية
المام ال�شريازي (قد�س �سره)
يف فكر إ
متث�ل العائل�ة الن�واة احلقيقي�ة للمجتم�ع ،وعليه�ا تتحدد

مسيرته ،ف�إن كانت تل�ك العائلة تس�ودها أجواء املحب�ة والوئام،
والتكات�ف العائلي ،وحينما ترف�رف الس�عادة يف أرجائه�ا ف�إن

إشعاعات تلك العائلة تنترش يف ربوع املجتمع.

ولنا أن نسأل :كيف السبيل خللق مثل هذه العائلة املثالية؟

وإجاب�ة هذا التس�اؤل نجدها يف العدي�د من كتب األرسة

واالجتامع ،غري أننا نريد أن نستوحي مما كتبه سامحة املرجع الراحل
اإلم�ام الشيرازي (قدس رسه) ،فهو مم�ن كان يدعو يف العديد من

أحاديثه إىل رضورة تكوين األرسة املؤمنة ،وله أطروحاته يف قضايا
الزواج وغريها.

وقب�ل رحيله (قدس رسه) عن هذه الدنيا بس�بع س�نوات

قام بتأليف كتيب (العائلة) ،يقول يف مقدمته( :العائلة يف اإلسالم،
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هام من
بدائيا جلانب ٍّ
عنوان هذا الكتيب الذي كتبته ليكون مرشدً ا ًّ

احلياة ،عملت عىل هدمه قوانني الغرب ،وما زالت).

ويف س�بيل بناء عائلة مثالي�ة نموذجية يذكر اإلمام الراحل

العديد من النقاط يف هذا الكتيب ويف غريه ،نقتطف منها:

أ� اً
ول :مقومات الزواج ال�سعيد

لك�ي ينجح ال�زواج ،ولكي يعطي ثماره ،ال ُبدَّ من أس�س رصينة
يقوم عليها ،منها:

 .1الدين أ
والخالق

حيث تنشأ األزمة العائلية من اإلنسان نفسه ً
أيضا ،وذلك

ق�د يكون من جهة ضعف االلتزام بالدين عند أحدمها حيث خيون

باآلخر أو ما أش�به اخليانة ،وقد يك�ون لضعف األخالق حيث إنه

يل�زم عىل كل واح�د منهام أن يتخ َّل�ق باألخالق اإلنس�انية الالئقة
بالزوجني ،ولكنه ال يلتزم(.)1

كما أن�ه إذا مل تكن أخلاق أي من الزوجني حس�نة حتول

البيت إىل جحيم ،كام إذا مل يكن ألهيام دين يردعه عن املنكر ربام باع

عرضها أو ما أشبه ذلك(.)2
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 .2مراعاة احلقوق والواجبات بني الطرفني
فعلى كل ط�رف منهام أن يعرف ما له م�ن حقوق رشعية،

وعلي�ه أن ال يتعدى تلك احلقوق ،وعلى هذا يلزم أن ال يتو ّقع كل
واح�د م�ن الزوجين عن اآلخ�ر ما ال يطيق�ه أو يصع�ب عليه من

فكثيرا ما ينتهي األمر
األم�ور املادية والتهيؤ وما أش�به ذلك ،وإال
ً

هبام إىل ما ال حيمد عقباه من املفارقة أو التوتّر أو الطالق.

 .3الب�ساطة يف العي�ش وعدم التعقيد
إن م�ا يعيش�ه البعض من كآب�ة وقلق وغريه�ا من مظاهر

التعاس�ة يف احلي�اة إنما س�ببه االنج�راف وراء املادي�ات والس�عي
احلثي�ث للظهور بمظه�ر األهبة مهام كلف الثم�ن ،واألمثلة يف هذا

املضامر كثرية جدًّ ا .إن س�يادة حالة اجلش�ع والطمع االجتامعي هي
وراء ما تعانيه بعض املجتمعات من حالة التناحر والتنافر.

ول�ذا يؤك�د املرجع الراحل عىل أمهية القناعة يف املعيش�ة،

فه�ي ـ القناع�ة ـ كن�ز ال ينف�د ،واالقتن�اع بالواق�ع دون املزايدات
واملبالغ�ات الفارغ�ة التي حتف عادة باألش�ياء من جه�ة الغرور أو
الع�رف والع�ادة الضاغطني ذلك االقتناع يس�بب الراحة النفس�ية
واجلسدية(.)3
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 .4التعاون بني الزوجني
فلك�ي ترفرف الس�عادة يف أرج�اء البيت يل�زم أن يتعاون

الزوج�ان م�ن أول يوم من أجل إنش�اء أرسة قوامها املحبة واأللفة
ورائده�ا اهلدفية والواقعي�ة ال التبذي�ر واإلرساف واملظاهر املزيفة

واملباهات التافهة(.)4

والتع�اون يش�مل مجيع جوان�ب احلياة يف بي�ت الزوجية،

باعتبار أن هذا البيت يضم الطرفني وليس طر ًفا واحدً ا ،ولذا ال ُبدَّ

من اإلسهام واالشرتاك يف األعامل املنزلية.

ثان ًيا :الرتبية ال�سليمة أ
للوالد

ويف ه�ذا املجال يذكر املرجع الراحل (قدس رسه) العديد

من التوجيهات يف العديد من كتاباته ،نذكر منها:

 .1ت أ�هيل الطفل للم�ستقبل
اللازم تربي�ة الطف�ل تربية تؤهل�ه للمس�تقبل بمالحظة:

صحت�ه اجلس�دية ووقايته من أألم�راض املحتملة ،صحت�ه العقلية
حتى ال ينش�أ منحرف الفكر ،وصحته العاطفية بأن ال يكون جامد

سيال العاطفة(.)5
العاطفة أو َّ

53

الفراط والتفريط
 -2الرتبية بني إ

حي�ث إن األبوين املعتدلني يف الرتبي�ة هييئان املناخ املالئم

صحيحا خال ًيا من التعقيد واالنفالت(.)6
نموا
ً
لنمو الطفل ًّ

 .3امل�ساواة بني أ
الطفال
وكذلك جيب أن يالحظ بالنسبة للطفل عدم ترجيح غريه

عليه ،فإذا كان له طفالن س�اوى بينهام ،وإن مل يس�ا ِو أورث تعقيدً ا

بالنسبة إىل كليهام ،سوا ًء املرجح ،أو املرجح عليه(.)7

 .4الالعنف مع أ
الوالد
فمن وصايا اإلسالم اخلالدة يف مسألة الالعنف يف األرسة

ه�و أن تتعام�ل األرس م�ع أطفاهل�ا بامل�و ّدة والرمح�ة وما أش�به من

أساليب اللني التي غال ًبا ما تربيّ الصغار عىل الطريق السليم وتأخذ
بيدهم نحو الصواب والسداد (.)8

 .5تثقيف أ
الطفال
حكرا عىل فئة
إن الثقافة يف منهج اإلمام الشيرازي ليست ً

دون أخرى ،فهو ممن يدعو إىل أن تعمم الثقافة اإلسلامية ملختلف
ً
آخ�ذا م�ن األطف�ال ،فتصن�ع هل�م الثقاف�ة يف الصور
املس�تويات،
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والتامثيل الورقية والكرتونية واحللويات وما أش�به ،مثل أن تصب

صورة الكعبة من الشكوالتة ـ مثلاً ـ إذا كان ذلك مناس ًبا(.)9

ومن وصايا اإلمام الراحل اخلالدة أن تكون يف كل بيت مكتبة ،بل
إنه َّ
شطرا من قلمه للكتابة فيام خيص األطفال والناشئة ،ومن
سخر ً
مجلة ما كتبه:

 -القصص احلق.

 -كيف عرفت اهلل؟

 -كيف عرفت عدل اهلل؟

 -كيف عرفت النبوة؟

 -كيف عرفت اإلمامة؟

 -كيف عرفت املعاد؟ وغريها الكثري.

الطفال وجتارب آ
 .6أ
الباء
على اآلباء أن جيعلوا بيوهتم مدرس�ة لرتبي�ة أوالدهم عىل

س�ن الولد ،فإذا
جتارهبم اليومية ،مهام كان ش�أن األب ،ومهام كان ُّ
قص هلم
ظهرا أو ليًل�اً  ،مجع عائلته كلهم ،ثم ّ
رج�ع األب إىل منزله ً
ما عمل خارج البيت من جتارة أو زراعة ،أو عمل س�يايس ،أو لقاء

يقص هلم ما رأى وما س�مع
م�ع اآلخري�ن ،أو غري ذل�ك ،وكذلك ّ

نضجا
م�ن خمتلف األخبار ،فإنه إذا عمل اآلباء ذلك نضج األوالد ً
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ً
بالغا ،يؤهلهم ملامرسة احلياة العملية فور تسلمهم ِّأز َّمة األمور.

وإذا نض�ج اجلي�ل بتج�ارب اآلب�اء ومعلوماهت�م ،قفزت

احلياة إىل األمام ،فإنه ال يرصف عمره يف التجارب ،بل يبني طوابق
جدي�دة فوق ما بناه اآلب�اء ،وال يرتطم اخلطأ والتصحيح ،بل يأخذ

الطري�ق الس�وي ،وبذلك يصل اجليل الث�اين إىل اهلدف ،من أقرب

الطرق(.)10

 .7حفظ أ
الوالد
من الرضوري عىل األبوي�ن حفظ األوالد عن االنحراف

رشعا ،ق�ال تعاىل( :قوا
العقائ�دي أو اخللق�ي ،فإن احلف�ظ واجب ً
أنفسكم وأهليكم نار ًا).

وحني نقول حفظ األوالد فليس مرادنا النصح واإلرش�اد

فق�ط بل وضمه�م إىل ذلك يف هيئة صاحلة وهتيئة وس�ائل الــعمل

والكسب هلم وربطهم بمســـجد أو مــدرسة أو مكتبة أو حسينية

وتزوجيهم إذا بلغوا والتامس كسب الئق هبم هلم(.)11

 .8الرتبية على مائدة القر آ�ن ومنهج أ�هل البيت (ع)
ذل�ك أن الق�رآن كت�اب حياة ،فه�و جمموع�ة متكاملة من

التعالي�م اإلهلية التي تكفل الس�عادة الدنيوي�ة واألخروية للتجمع
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اإلسالمي(.)12

اهتم�وا ـ
وهل�ذا يوج�ه اإلم�ام الراح�ل الناش�ئة بقول�هّ :

بحف�ظ القرآن الكريم ـ وأنتم هبذا الس�ن اليافع لتس�عدوا يف الدنيا

واآلخرة(.)13

كما أن م�ن وصاي�ا اإلمام اخلال�دة أن تك�ون يف كل بيت

عادة (جملس) أسبوعي ،ذلك أن املجالس يف البيوت هلا أكرب التأثري
يف التثقي�ف اإلسلامي ويف االجتماع اإلسلامي ،ب�ل ويف الرتبية

اإلسالمية ً
أيضا(.)14

ويلزم اصطحاب األطفال والنس�اء للمجالس احلس�ينية،

فعلينا أن نربيهم ـ األطفال ـ عىل والء أهل البيت (ع) وعىل معرفة

القرآن واألحكام اإلسالمية(.)15

عن والدة املرجع الراحل
وينق�ل اإلمام الراح�ل عن والدته (رمحه�ا اهلل) أهنا كانت

ت�زور اإلم�ام احلسين (عليه السلام) يف كل يوم ..ومل يفتأ لس�اهنا
يلهج بالذك�ر والدعاء والصلوات ..وتواظب عىل األدعية الواردة

يف املناسبات.

وكان والدي (رمحه اهلل) ،يقرأ مصيبة اإلمام احلسني (عليه

السلام) هل�ا وللأوالد يف كل يوم ،عن كت�اب معترب مث�ل (جالء
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العيون) للمجليس (رمحه اهلل).

وكانت تزور األئمة الطاهرين (عليهم السالم) يف النجف

والكاظمية وسامراء ..يف املناسبات(.)16

وه�ذا العمل له األث�ر يف نفوس األبناء حيث يتخذون من
والدهي�م قدوة وأس�وة ،ولذا جتد بع�ض األطفال يق ِّل�د والده أثناء

الصالة أو ما أش�به ،وهلذا عىل الوالدين أن يعلام بأن الطفل يق ِّلد ما

يقومان به من أعامل حسنة أو سيئة.

ثال ًثا :كيف نتعامل مع امل�شاكل العائلية؟
قد تعرتي العائلة حالة من التنافر أو التخاصم أو حالة من

االختالف يف أم�ر ما مما يعكر صفو تلك العائلة وخي ِّيم عليها ظالم

الب�ؤس ،فكيف الس�بيل والتصرف حيال ما يطرأ على العائلة من
مشاكل؟

يف هذا السياق يضع لنا اإلمام الراحل مجلة من احللول،
نذكر منها:

 .1الالعنف والتغا�ضي
م�ع مراع�اة احلقوق والس�عي احلثي�ث لتجن�ب أكرب قدر

ممكن من التنافر إال أنه قد تظهر بعض الش�وائب يف أجواء العائلة،
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وهنا ال ُبدَّ أن يتعامل الزوج مع زوجته باللني والرمحة وترك العنف

سيئة
وأساليبه ،والتغايض عن أخطائها واملغفرة هلا ح ّتى وإن كانت ّ
اخلل�قّ ،
ف�إن الالعنف واللين يقوداهنا يف النهاي�ة إىل الرتاجع نحو
اخلري واملحبة.

ويف موض�ع آخ�ر يتحدث عن خلق امل�دارة وما له من أثر

يف حل املش�كالت العائلية فيقول( :ال خيفى ّ
ريا
أثرا كب ً
إن للمداراة ً
يف حفظ النظام ا ُالرسي ،فا ُالرسة التي تسودها املداراة جتدها غال ًبا

ما تتجاوز املش�اكل واملش�احنات ...من هناّ ،
فإن الروايات راحت
ّ
خاصة مع الزوجة) (.)17
تؤكد عىل مسألة املداراة يف ا ُالرسة ّ

ال�صالح وامل�صلح
 .2إ

يف حال�ة نش�وب حالة م�ن التخاصم أو املش�اكل العائلية

نحت�اج إىل دور اإلصالح ،حي�ث يقول تعاىل( :وإن خفتم ش�قاق

ً
ً
وحكما من أهلها إن يري�دا إصالح ًا
حكما من أهله
بينهما فابعثوا

يوفق اهلل بينهام) النساء . 35 /

ويقول الرس�ول األكرم (ص)« :من مش�ى يف إصالح بني

امرأة وزوجها ،أعطاه اهلل أجر ألف ش�هيد قتلوا يف س�بيل اهلل ح ًّقا،
وكان ل�ه ب�كل خطوة خيطوها وكلمة يف ذلك عبادة س�نة قيام ليلها

وصيام هنارها».
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وهل�ذا يقول اإلمام الراح�ل( :فالالزم عىل اإلنس�ان أن يقوم بدور

املصل�ح مهما متكن) ،كام نحتاج إىل من جيم�ع الكلمة ،حيث يقول
ً
أيض�ا يف هذا الصدد( :إن مجع الكلمة من أهم أس�باب رقي ا ُال ّمة،

كام أن اخلالف والتفرقة من أهم عوامل السقوط).

وحبذا لو يكون يف كل عائلة مرشدٌ
حكيم ترجع
ومصلح
ٌ
ٌ
َّ

إليه العائلة حلل مشاكلها قبل أن تلجأ إىل اخلارج.

ال�صالح
 .3اللجوء �إىل م ؤ��س�سات إ

من الدعوات التي ينادي هبا اإلمام الراحل دعوته إلنش�اء

املؤسس�ات اخلريية التي تس�هم يف تقدم املجتم�ع ،ويف هذا الصدد

يدعو إلنشاء مؤسس�ات الزواج ،ومؤسسات تعنى بحل األزمات
العائلي�ة حيث يقول( :وال ريب أنه ل�و وجدت يف املجتمع هيئات

لإلصلاح وأف�راد مصلح�ون ومجعي�ات خريي�ة لقلل�وا م�ن هذه
املش�كالت التي تبدد العائلة وتوجب دمار األوالد وتنافر األقرباء
وأحيا ًنا ينتهي إىل القتل واالنتحار)(.)18

المام ال�شريازي (قد�س �سره) من النظرية �إىل التطبيق
إ

بع�د ه�ذه اجلول�ة الرسيعة يف فك�ر اإلمام الراح�ل نقول:
إن اإلم�ام الشيرازي مل يكن مم�ن ِّ
ينظرون ويكتبون فق�ط ،بل كان
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مم�ن يلتزم بام ِّ
عمليا ،ورضب أروع األمثلة
ينظر وما يكتب التزا ًم�ا ًّ
يف ه�ذا املضامر ،وأنق�ل إليكم ختا ًم�ا ملحة رسيعة عماَّ كان يامرس�ه

الراحل مع أرسته:

(أما أخالقه مع أرست�ه ـ من بنات وبنني ـ أوال ًدا وأحفا ًدا

فكان ّ
يذكر بأخالق الرسول األعظم (صىل اهلل عليه وآله).

مجيع�ا ،ويظهر املحبة لبناته أكثر
فقد كان ش�ديد املحبة هلم ً

م�ن األوالد .حيرتمه�م ،وجيلس معه�م ويكرمه�م ،ويتعاطف مع

مش�اكلهم ،وينصحهم ،ويس�تنصحهم ،وحتى يستشيرهم .وكان

يس�تضيفهم بنفس�ه ،وبإحل�اح وإرصار .مل يك�ن يضرب أحدً ا من

أطفال�ه ..وال يتذك�ر منه�م أحد أنه ق�د تلقى الرضب من�ه ولو يف
صغره( ،علماً بأنه كان ذو أطفال عديدين ،ومتقاربني يف العمر).

ودائماً كان اإلمام الشيرازي يعدّ بنفس�ه وجبة العش�اء يف

املن�زل له وألوالده بنفس�ه ،حتى أواخر أي�ام حياته ..ومل يرتك هذه
ًّ
مكتظا بمن يزوره من أبنائه
العادة حتى يف الصيف حيث كان منزله
وأحفاده من ش�تى األنحاء ،وكان يشترك مع أهله يف إدارة شؤون
خصوصا عندما جييء الضيوف إىل منزله.
املنزل
ً

بل وحتى بعد أن أصيب باجللطة القلبية ،قبل أربعة أعوام

من وفاته مل يرتك هذه العادة احلسنة.
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وكان إذا م�رض أح�د أبنائ�ه يمرض�ه بنفس�ه ،س�وا ًء كان

أس�بوعيا
جملس�ا
صغيرا أو كب ً
ً
ريا .وقبل عرش س�نني كان قد وضع ً
ًّ
جلمي�ع من حرض من نس�اء عائلته اخلاصة .لتعلي�م اخلطابة (بام فيه

م�ن التعزية احلس�ينية) وكان يلقي عليهم يف هناية اجللس�ة حمارضة

توجيهية.

وكان حي�ب أحفاده الصغ�ار ويالطفهم ويمزح معهم وله

مع كل واحد منهم قصة وذكرى ..وصورة تارخيية.
ٍ
ألح�د من أبنائ�ه أن يزع�ج األطفال ،أو
ومل يك�ن يس�مح

يغل�ق عليهم األبواب ،فه�م خارجون داخلون علي�ه ،وما أكثر ما

كانوا يزعجونه وهو نائم أو مشغول بالكتابة واملطالعة..
ذلك.

ومل يك�ن ينه�ر أحده�م أبدً ا ،ب�ل كان يمن�ع اآلخرين من

يف أواخ�ر أي�ام حيات�ه اقترح أح�د أوالده أن يغل�ق ع�ن

خاصا
األطف�ال ب�اب غرفته املؤدي�ة إىل ديوانية جملس�ه ويفت�ح با ًبا ًّ

ربا هلم ..فرفض ذلك
لألطف�ال كي ال يتخذوا غرفت�ه املتواضعة مع ً
وقال :اترك األمور كام هي(.)19

رائعا للعائلة املثالية،
وهب�ذا يكون اإلمام الراحل
ً
أنموذجا ً

فهل نقتدي به؟!
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المام ال�شريازي
إ
داعية الثقافة والتثقيف
ال ش�ك أن شخصية اإلنس�ان تتأثر بالعديد من العوامل،

الت�ي من بينه�ا الثقافة ،فالثقافة هي صانعة اإلنس�ان ،فهي تؤثر فيه

وتؤطره بإطارها ،والثقافة هي التي تبني لإلنسان رسم احلياة ،التي
يمك�ن أن يتجنب فيه�ا األخطار ،إىل أن يصل إىل احلياة الس�عيدة،
واحلياة التقدمية.

والثقاف�ة ه�ي التي ترس�م لألجيال مسيرهتا ،وه�ي التي

حت�دد طريقة تعامل األمة مع األح�داث والوقائع ،وهي التي تعني
مستقبل األمة.

ريا متم ِّي ًزا
فالثقافة اإلسلامية األصيلة جتعل األمة تسري س ً

وسلوكيا(.)1
وعمليا ،ونظر ًّيا
يف احلياة فكر ًّيا
ًّ
ًّ

أعم من تلك التي يتعلمها (اإلنس�ان) من
وامل�راد بالثقافة ُّ

بيته ،أو مدرس�ته ،أو حميطه ،أو اكتس�بها بفك�ره وجتربته( ،)2فهي
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(الثقاف�ة) عبارة عن الدين والعلم واألخالق والرس�وم والعادات

ونحوها(.)3

�إىل نه�ضة ثقافية �إ�سالمية

لقد اهتم اإلمام الشريازي (قدس رسه) هبذه املسألة اهتام ًما

ً
حمر ًضا للتأليف ،وداعية ملامرسة ألوان
بليغا ،ولذا جتده مؤل ًفا ً
بارعاِّ ،
جليا يف كتبه القيمة.
التثقيف اإلسالمي ،وهذا ما نجده ًّ

وكثيرة ه�ي األف�كار واألطروح�ات الت�ي كان يدعو هلا

(ق�دس رسه) ،وس�نذكر لك�م ً
بعضا منها وهي مقتبس�ة م�ن كتابه

القيم (إىل هنضة ثقافية إسالمية) ،وقد قام بتأليفه أثناء إقامته بدولة
الكويت:

 .1مكتب��ة يف كل م��كان :حيث يلزم إنش�اء املكتبات اإلسلامية،
يف كل مكان :املس�جد ،واحلس�ينية ،واملدرس�ة ،والدار ،والدكان،
والن�ادي ،وحت�ى املواصلات وغريه�ا .فإهنا زين�ة ،وتوجب نرش

الثقافة ،وتشجع املؤلفني ووسائل التثقيف.

 .2اال�ستفادة من املوا�سم :سوا ًء كانت مواسم إسالمية ،كاألعياد

والوفيات وأيام احلج وشهر رمضان وأيام عاشوراء وأوقات زيارة

األئمة (عليهم السالم).
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أو مواس�م اقتصادي�ة أو سياس�ية أو اجتامعي�ة أو غريه�ا مما جيتمع

فيه�ا الن�اس ألجل أمر وغاي�ة معينة ،واالس�تفادة منه�ا بـ :نصب

الالفتات ،نرش املناشري ،توزيع الكتب ...وغريها.

 .3كلم��ة الي��وم :ينبغ�ي لكل صاح�ب حانوت وحم�ل أن تكون
عن�ده بعدد أيام الس�نة كلامت توجيهية باس�م (كلم�ة اليوم) يضع
الواح�د منه�ا كل يوم وراء الزج�اج أو يف مكان يمك�ن قراءته ملن

يمر باملحل.

وكذل�ك ينبغ�ي أن تك�ون ل�ه (كلم�ة األس�بوع) و(كلمة الش�هر)

و(كلمة املوسم).

ولو كانت األوراق ألوا ًنا واخلطوط أش�كالاً  ،والكلامت خمتلفات،
قطرا وطولاً ونظماً
ونثرا ،كانت أجلب للنظر ،وأقرب إىل التأثري.
ً
ً

 .4تعمي��م الثقاف��ة :يل�زم على العاملين يف حق�ول التثقي�ف

اإلسلامي تعمي�م الثقاف�ة اإلسلامية بمختل�ف اللغ�ات ،وذلك

يك�ون ضمن ختطيط ش�امل ،مث�ل أن نحيص اللغ�ات يف العامل ،ثم
نجع�ل يف أمهات بالد تلك اللغ�ات مراكز للرتمجة والنرش ونصدر
الكتب واملجالت إىل تلك املراكز لترتجم إىل تلك اللغات وتنرش.

 .5الثقافة جلميع امل�س��تويات :جيب أن تعمم الثقافة اإلسلامية
ملختلف املستوياتً ،
آخذا من األطفال ،فتصنع هلم الثقافة يف الصور
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والتامثيل الورقية والكرتونية واحللويات وما أش�به ،مثل أن تصب

صورة الكعبة من الشكوالتة ـ مثلاً ـ إذا كان ذلك مناس ًبا.

ومرورا بطلاب املدارس،
وانته�ا ًء إىل أعاظ�م املثقفين والعلماء،
ً
والعوام واألميني الذين ال يكتبون وال يقرؤون.

 .6ن�ش��رات مدر�س��ية :ينبغ�ي أن تعلق يف املس�اجد واحلس�ينيات

وأمثاهل�ا نرشات مدرس�ية تكت�ب فيها خمتلف املقاالت اإلسلامية
يف أس�لوب ج�ذاب ،يقرؤها من يرت�اد هذه األماك�ن .وكذلك يف
املشاهد املرشفة ،عىل أبواب الصحن والكشوانيات ونحومها.

أسبوعا للتثقيف،
 .7أ��س��بوع التثقيف :ينبغي أن جيعل يف كل عام
ً

يقوم فيه محلة اإلسلام بحملة واس�عة النطاق يف القرى واألرياف
وامل�دن ب�كل الوس�ائل والس�بل ألجل نشر اإلسلام والفضيلة،

وتركيز دعائم اإليامن.

فإن مثل هذا العمل خليق بإجياد جو مفعم باحلركة والنش�اط املثمر

ألفضل الثامر يف حقول العقيدة والعمل.

الطموح غري املحدود يف التثقيف
متتاز شخصية اإلمام الشريازي (قدس رسه) بميزة التطلع

والطم�وح غري املحدود ،وتتجىل هذه الصفة يف العديد من جوانب

حياته ،ويف جمال التثقيف يدعو (قدس رسه) إىل تأليف ألف مليون
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كت�اب ،فيق�ول :أق�ل تقدير جي�ب أن هيتم ب�ه يف عامل نشر الكتب،
ه�و ألف مليون كت�اب يف خمتلف اجلوانب اإلسلامية ،وبمختلف

املس�تويات واللغات ،فإن اإلسلام قد اختف�ى حتت ضباب كثيف

من اجلهل والغموض واإلثارات ضده ،وال يمكن إخراجه منه إال

بتعميم العلم به ،ومن طرق تعميم العلم به ،الكتب املبينة ملختلف
جوانبه ،فإن أعداء اإلسالم واجلاهلني به نرشوا أضعاف هذا العدد

من الكتب ملحاربته والتنقيص منه ،وإذا لوحظ ـ باإلضافة إىل ذلك
ـ الكت�ب واملجلات املصادمة لإلسلام من غري قص�د كان العدد

أضعاف ذلك (.)4

ويف كت�اب آخر حيمل عن�وان (ثالثة مليارات من الكتب)

ال�ذي يعرب عن تلك اهلمة العالية وذلك التطلع العايل جدًّ ا ،ويعترب

(ق�دس رسه) هذا العدد (حيل�ة العاجز وأقل اإليامن ملن يريد إنقاذ

املس�لمني م�ن هذا الس�قوط ال�ذي ال مثيل ل�ه يف تاريخ اإلسلام
الطوي�ل ،وإال فالوس�ائل احلديثة م�ن اآلالت الس�معية والبرصية
والصحف واملجالت واالنرتنيت واألقامر وما إليها ،كلها وس�ائل

العرص للثقافة واإلعالم ومن الرضوري االستفادة منها).

ال�سالمية يف البالد أ
الجنبية
ن�شر الثقافة إ

كام أنه (قدس رسه) يدعو لنرش الثقافة اإلسلامية يف بالد
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الغرب؛ وذل�ك لوجود املاليني من املس�لمني يف تلك البالد ،وهم
بحاجة إىل الوعي والثقافة اإلسالمية الصحيحة ،ولذا ال ُبدَّ من:

أ .تثقيف ماليني املسلمني املقيمني يف البالد األجنبية.

ب .تأس�يس وتكوي�ن حمط�ات اإلذاع�ة والتلف�زة ،واملجلات
والصحف.

ج .تأس�يس مؤسس�ات التبلي�غ اإلسلامي يف كل دول�ة أجنبي�ة،

وتكون مهمة كل مؤسسة تكوين فروع وممثلني عنها يف كافة أنحاء
الدول�ة ،ليكون�وا على أقل تقدي�ر ألف ممث�ل وف�رع ،مهمتهم بيع
ونشر وتوزيع الكتب واملجالت .وإىل جانب ذلك يقومون بمهمة

االتص�ال بش�عوب تلك البلاد ومثقفيها وتكوي�ن عالقات معهم

مقدمة هلدايتهم وتوجيههم(.)5

المام ال�شريازي مع الكتاب
من ذاكرة إ

ولإلمام الشريازي تاريخ مرشق يف هذا اجلانب فهو ِّ
منظر

للتثقيف ومط ِّبق له ً
أيضا ،يقول (قدس رسه) متحد ًثا عن مشاريعه
التثقيفي�ة الت�ي عانت الويالت م�ن النظام البائ�د يف العراق( :وقد

ش�خصيا يف كربالء املقدّ س�ة ( )150مكتبة للبيع واملطالعة
فتحت
ًّ
أغلقته�ا مجيعه�ا حكومة البع�ث وصادرت كل كتبه�ا ،كام أغلقت
وص�ادرت س�بعني مكتبة بي�ع افتتحناها يف خمتلف البلاد العراقية
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فرع�ا لدار نشر القرآن احلكي�م يف كربالء املقدس�ة التي صودرت
ً
كتبها ً
أيضا.

األولني فأخذ مجلة من كتبي
وقد جدّ د حزب البعث س� ّنة ّ

املخطوط�ة لع ّله�ا تصل إىل مخسين وجعلها قطعة قطع�ة ،كام ألقى

بجملة من كتبي املطبوعة يف الشارع أو ما أشبه ذلك.

كتيب (من هم ال�شيعة) وماذا �صنع؟
ينق�ل اإلمام الشيرازي (ق�دس رسه) يف كتاب�ه (الكتاب

دعام�ة احلياة) ه�ذه القصة متحدِّ ًثا عن العم�ق واألثر الكبري الذي

يرتك�ه كتيب صغري احلجم فيقول :إنّني أ ّلفت كتي ًبا بعنوان « َمن هم

احلج
الش�يعة» وكان ذل�ك قبل أربعين عا ًما تقري ًبا .وبعث�ت به إىل ّ
ّ
ليطل�ع عليه من غمرهتم احلركات املض ّل�ة بدعاياهتا ويعرفوا ّ
أن ما

س�معوه عن الش�يعة عىل لس�ان أعدائه�م ال حقيقة ل�هّ ،
لعل ذلك
ُ
خوة اإلسالمية.
يكون سب ًبا لرجوع األ ّ
وبالفع�ل ،فقد أخبرين أحد األصدقاء الذي�ن محلوا عد ًدا
من نسخ هذا الكتاب إىل ّ
املكرمة ،فقال :عندما كنت يف املدينة
مكة ّ

املن�ورة احتجت إىل احلماّ م ،فذهبت إليه ،وإثر خروجي منه أعطيت
ّ
احلماّ مي -باإلضافة إىل ُ
األجرة -نسخة من هذا الكتاب.
فلماّ قرأ اس�م «الش�يعة» عليه غضب غض ًبا ش�ديدً ا ورمى
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الكتاب ّ
بكل انزعاج عىل األرض .فخرجت ومل أقل شيئًا.

مرة ثاني�ة ،واضطررت إىل
وبع�د أ ّي�ام احتجت إىل احلّم�اّ م ّ

الذه�اب إىل نفس احلّم�اّ م ،ودخلت بحالة اختف�اء ،فرأيت احلماّ مي

جالسا عند الصندوق ،وحينام أردت اخلروج خفية بعد تقديم
نفسه
ً
وتصورت أنّه مل
ريا
فتعجبت كث ً
امل�ال إليه ،التفت إ ّيل ومل يأخذ م ّنيّ ،
ّ
يعرفني وقلت له :هذه أجرة احلماّ م فلامذا ال تأخذها؟

املرة الس�ابقة أخذت أطالع الكتاب
قال :بعد أن ذهبت يف ّ

ّ
ب�كل كراهي�ة وح�ذر ،وإذا يب أقرأ أش�ياء معكوس�ة عماّ هو ش�ائع
عن الش�يعة عندنا ،فالشيعة إ ّما هم املس�لمون وحدهم أو هم أحد

املذاهب اإلسلامية؟ فح ّققت عن األمر فتبينّ يل ّ
إن الش�ائع عندنا

وزورا وهبتا ًنا ،فغيرّ ت رأيي يف الشيعة.
كان كذ ًبا
ً
هك�ذا هو اإلمام الشيرازي (ق�دس رسه) مثق ًف�ا وداعية

ش�ق طريق�ه يف رشيان
للتثقي�ف،
ومؤسس�ا ملرشوع هنضوي ثقايف َّ
ً

األم�ة اإلسلامية ،ول�ه نظريات س�بقت عرصه�ا ،وها ه�ي اليوم
تتحقق ،عرب العديد من الصور واألشكال.
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كيف نحي الذكرى ال�سنوية

لرحيل املرجع ال�شريازي (قد�س �سره)؟
عندما تويف اإلمام املرجع الشريازي قلت ألحد اخلطباء األعزاء:

ملاذا يا شيخنا ال ختصص ثالث ليال من شهر رمضان للحديث
عن السيد الشريازي ،عن فكره ،عن شخصيته ،عن خلقه ،عن
 ...أشياء كثرية يمكنك احلديث عنها ...ثم إن بعض املجالس ممن

حيبون السيد الشريازي وتربوا عىل أفكاره ...
أجابني :فكرة مجيلة ...

نعم ،هناك أفكار كثرية يف هذا املجال ،أذكر ً
بعضا منها:

 .1القيام بعمل ختمة قرآنية وإهداء ثواهبا لروح اإلمام الشريازي
املقدسة ،ولتكن هذه اخلتمة يف شهر رمضان.

 .2عقد جملس حسيني تأبيني يف ذكرى وفاة اإلمام الراحل يف كل
منطقة ويبقى تاريخ هذا املجلس ثاب ًتا عىل مر السنني.

موحد يضم أكرب عدد من جلان املنطقة.
 .3عقد مؤمتر َّ

 .4تبني طباعة أحد كتب اإلمام الراحل وليكن حتت عنوان

(الكتاب السنوي) وتوزيعه يف ذكرى الرحيل.
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�إىل
روحه الطاهرة
نقر أ� �سورة الفاحتة
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