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قال الرسول األعظم ى:

مهدي هذه ُاال ّمة الذي يص ّلي عيسى بن مريم خلفه
م ّنا
ّ
المصلح العظيم

إن التغيير العظيم الذي س��يحدثه اإلمام
املنتظ��ر  ،ال يط��ال طبائ��ع الن��اس ون��وازع
الش��ر في نفوس��هم ،كما ال يط��ال االنحرافات
العقدي��ة والفكري��ة ،وإال لبطل��ت جترب��ة
احلياة وامل��وت اللت��ان عبرهما ُيختب��ر الناس
أيهم أحس��ن عمالً .حكومة اإلم��ام املهدي 
س��تمنع اس��تبداد احلاكم باحملكوم واستعباد
القوي الضعي��ف ،لكن قد يبق��ى كافر وعاصي
ومنافق ما يؤكد ثوابت اإلس�لام املقدس��ة في
حرية الرأي واملعتقد ،فـ«ال إكراه في الدين».
ف��ي ذك��رى املول��د امله��دوي املب��ارك وحيث
تتصاع��د آم��ال املس��تضعفني بالف��رج القريب
ال��ذي س��يخرجون بع��ده ال��ى حي��اة القس��ط
والعدل ينبغي التذكير بأن اإلمام  سيبني
دولة العدل التي يتمكن عبرها بنو البشر من
امتالك أدوات انتاج اإلنسان الصالح واجملتمع
الصال��ح .وأن العال��م اجلديد الذي سيش��يده
اإلم��ام  ل��ن يك��ون الس��يف أداة صنع��ه
الوحيدة وال��ذي بحده س��يكون احلل الذي ال
حل غيره مع الذين عمي��ت بصيرتهم وخبثت
نفوس��هم واس��ودت قلوبه��م كالتكفيري�ين
اإلرهابي�ين وحكام اجل��ور واالس��تبداد ،وإمنا
س��يكون للعق��ل والفك��ر دور ًا اس��تراتيجي ًا في
بناء دولة العدل ،ف��إن عالم اإلمام املهدي 
عالم إميان وصالح وسيكون اإلنسان فيه حر ًا
ومصان��ة عقيدت��ه ومحترم��ة كرامت��ه ،وم��ن
يريد احلق س��يجد من يدله عليه ،ومن يبتغي
ظلم الن��اس فس��يجد من مينع��ه ،فع��ن اإلمام
الرضا  ،ق��ال«:إذا خ��رج  أش��رقت األرض
بنوره ،ووض��ع ميزان الع��دل بني الن��اس فال يظلم
أح��د أح��داً ،وه��و ال��ذي ين��ادي من��اد من الس��ماء
يسمعه جميع أهل األرض بالدعاء إليه ،يقول :أال
حجة الله قد ظهر عند بي��ت الله فاتّبعوه ،فإن
ّ
إن ّ
احلقّ معه وفيه».
إن احلرية التي س��يحققها (العه��د املنتظر)

س��يوفر للن��اس عوام��ل اس��تكمال عقوله��ا
وبالتال��ي اس��تدراك م��ا ضيعت��ه م��ن دينه��ا
وقيمها ،وفي ظل الوج��ود املهدوي املقدس فإن
الناس  -بأيديهم َ -م ْن سينتج العالم اجلديد،
وأن األهداف اإلنسانية التي سيحققها املصلح
اإلله��ي العظي��م تتكث��ف ف��ي إقام��ة «القس��ط
والع��دل» وهما أعز م��ا يغيب عن عاملن��ا اليوم،
وأه��م م��ا ينبغ��ي أن نعم��ل عل��ى غرس��ه ف��ي
نفوسنا ونشره بني الناس« ..وقل اعملوا».

من رسائله  الى شيعته

وإن كن��ا ثاوين مبكانن��ا النائي عن مس��اكن الظاملني حس��ب الذي
نحن ْ
أران��اه الله  لنا م��ن الصالح ولش��يعتنا املؤمنني ف��ي ذلك م��ا دامت دولة
الدني��ا للفاس��قني ،فإنّ��ا نحي��ط علم�� ًا بأنبائك��م ،وال يع��زب ع ّنا ش��يء من
أخباركم ،ومعرفتن��ا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثي��ر منكم إلى ما كان
الس��لف الصالح عنه شاس��عاً ،ونبذوا العه��د املأخوذ منه��م وراء ظهورهم
كأنهم ال يعلمون.

اإلمامة والوالية
س :م�����ا ه�����و ال�����ف�����رق ب�ين
اإلمامة والوالية؟
ج :ج��اء ف��ي احلديث الش��ريف
ب��أن اإلس�لام بن��ي عل��ى خم��س
دعائ��م وأهمه��ا :ال َوالي��ة ،وه��ي
بفت��ح ال��واو تعن��ي :مح ّب��ة أه��ل
البي��ت  وإطاعته��م ف��ي الدي��ن،
وامتث��ال أوامره��م ونواهيه��م،
والتأس��ي به��م ف��ي األعم��ال
واألخ�لاق ،وه��ي (الوِالي��ة) بكس��ر
ال��واو يعن��ي :اإلم��ارة والتولي��ة
والس��لطنة واألولوي��ة بالناس من
أنفس��هم ،وذل��ك كما ق��ال الله :
{إمن��ا وليك��م الل��ه ورس��وله والذي��ن
آمنوا الذي��ن يقيمون الص�لاة ويؤتون
ال��زكاة وه��م راكع��ون} املائ��دة،55/
وكم��ا ق��ال { :أطيع��وا الل��ه
وأطيعوا الرس��ول وأولي األمر منكم}
النساء ،59/فقد حصر  الوالية
في ثالثة فقط :الله  ،والرسول
الك��رمي ،واألئمة األطه��ار صلوات
الل��ه عليه��م أجمع�ين .كان ه��ذا
بع��ض معن��ى الوالي��ة ،وأم��ا معنى
اإلمام��ة فه��ي :رياس��ة عام��ة م��ن
الل��ه  ف��ي الدني��ا والدي��ن ،وق��د
جعله��ا الل��ه  لنب ّي��ه الك��رمي
ث��م م��ن بع��ده أله��ل بي��ت رس��وله
الك��رمي  :أوله��م اإلم��ام أمي��ر
املؤمن�ين  وآخره��م اإلم��ام
صاح��ب العص��ر والزم��ان  ،كما

ق��د جعله��ا الله  م��ن قب��ل لنبيه
إبراهي��م اخللي��ل ،فان��ه بع��د م��ا
اخت��اره نبي��اً ،واصطف��اه خلي�لاً،
أكرم��ه باإلمام��ة ،فق��ال { :وإذ
ابتل��ى ابراهي��م رب��ه بكلم��ات فأمته��ن
ق��ال إن��ي جاعل��ك للن��اس إمام�� ًا}
البقرة.124/

خل النبيذ
س :ه��ل ي��ج��وز االس��ت��ف��ادة من
خل النبيذ في الطعام؟
ج :خ��لّ النبي��ذ اذا كان معن��اه:
ان النبيذ قد انقلب الى خل ،وصار
خالً ،فيجوز.

الجبيرة
س :م��ن ك��ان حكمه ال��وض��وء
اجل��ب��ي��ري ،واجل��ب��ي��رة ال��ت��ي قد
وضعها على اجل��رح كانت جنسة،
فما العمل أثناء الوضوء؟
ج :إن أمك��ن تطهيره��ا م��ن دون
ض��رر أو ح��رج وج��ب ،وإ ّال وض��ع
عليه��ا خرق��ة طاه��رة ث��م مس��ح
عليها م��كان الغس��ل ،وإن تعذر هذا
أيض ًا وجب على األحوط أن يجمع
بني وضوء اجلبيرة والتيمم.

رسالة أخالقية
ف��ي م��واج��ه��ة األزم�����ات العاصفة
ب��إمي��ان ال��ن��اس وال��ط��اردة لقيم العدل
والفضيلة م��ن وع��ي اجملتمع وطباعه
ت���ع���ددت م���ح���اور خ��ط��ة اإلم������ام زي��ن
العابدين  اإلصالحية ،فباإلضافة
ال��ى ما ك��ان يجود به من دروس فقهية
السجادية
وأخالقية رسمت الصحيفة
ّ
خ��ارط��ة ط��ري��ق لتقومي قيم اجملتمع
بعد أن تشوهت مفاهيمه بتأثيرات
استبداد السلطة وجاهليتها وانحراف
املؤسسة الدينية وفسادها .ومب��وازاة
محور التعليم وامل��وع��ظ��ة كانت سيرة
اإلمام  جتسيد ًا عملي ًا صادق ًا لقيم
اإلسالم .حيث يقول « :أربع من كن
ومحصت عنه ذنوبه
فيه كمل إسالمه ّ
ولقي ربه  وهو عنه راض :من وفى
لله  مب��ا يجعل على نفسه للناس،
وصدق لسانه مع الناس ،واستحيى من
كل قبيح عند الله وعند الناس ،وحسن
خلقه مع أهله».
لقد واج���ه اإلمام  ف��ي طريقه
اإلص�ل�اح���ي س��ل��ط��ة ت��ت��س��ت��ر ب��ال��دي��ن
وتنسب أعمالها الظاملة واملنحرفة الى
الله ،فحينما ُأدخ��ل اإلم��ام السجاد 
إل��ى قصر اإلم��ارة أخ��ذ طاغية الكوفة
بالنظر إل��ي��ه فسأله :م��ن أن���ت؟ ق��ال:
علي بن احلسني» .فقال :أ َو لم يقتل
« ّ
علي بن احلسني؟! .وواجه املتدينني
الله ّ
بال تدبر حيث سمع  رج ًال في طوافه
بالكعبة ،وهو يسأل الله الصبر ،فالتفت
اإلمام إليه قائالً« :سألت البالء ،ولكن
قل :اللهم إني أسألك العافية ،والشكر
على العافية» .وواج��ه اإلم���ام ،أيضاً،
املتدينني على جهل ،فلما اُدخلت سبايا
آل النبي  الى الشام املبتهجة بقتل
آخ��ر اب��ن بنت نبي على وج��ه األرض
ان��ب��رى شيخ ش��ام��ي ق���ارئ ل��ل��ق��رآن وقد
رفع عقيرته قائالً« :احلمد لله الذي
أهلككم ،وأمكن األمير منكم».
لقد ك��ان اإلم��ام السجاد  ميضي
بخطته اإلص�لاح��ي��ة دون كلل أو ملل
ودون رض����وخ أو م��س��اوم��ة رغ���م أن��ه
وس���ط أم���ة ف��ق��دت هويتها وانسلخت
ع��ن إنسانيتها حتى أضحت تتناقض
مع ذاتها وتزيف دينها باجتثاث آثار
النبي  وال��ت��ج��دي��ف ب��س��ن��ت��ه ،وق��د
وصف  ذل��ك ق��ائ�لاً« :أمست العرب
تفتخر على العجم بأن محمد ًا منها،
وأم��س��ت ق��ري��ش تفتخر ع��ل��ى سائر
العرب بأن محمد ًا منها ،وأمسينا معشر
أه��ل بيته مقتولني م��ش��ردي��ن» .وف��ي
هذا رسالة أخالقية تقول أن اإلصالح
واج��ب والتقاعس عنه ال ينم إال عن
فساد مستتر أو خنوع وضيع.

القضاء بسبب العمل

الصلوات المستحبة

س :م���ا ح��ك��م ت��أخ��ي��ر غسل
احليض بعد انتهاء الدورة بسبب
م��واع��ي��د العمل أو اجل��و ال��ب��ارد،
ف��ه��ل ي��ج��ب ق��ض��اء ال��ص��ل��وات في
هذه الفترة؟
ع��د ف��ي فرض الس��ؤال
ج :إذا ّ
كونه��ا مع��ذور ًة ع��ن الغس��ل وجب
التيم��م والص�لاة ،وإال فيج��ب
الغس��ل وال يج��وز التأخي��ر ع��ن
وقت الص�لاة ،وإذا كان قد حصل
التأخير فإنه يجب القضاء.

س :بالنسبة إل��ى الصلوات
املستحبة ال��ت��ي حت��وي أك��ث��ر من
ركعتني مثل األعمال الشعبانية
هل يجب إتيان اإلقامة بعد كل
ركعتني أو فقط يكفي التكبير
والشروع في الصالة؟
ج :ال أذان وال إقام��ة لغي��ر
الصل��وات الواجب��ة اليومي��ة ،بل
تكف��ي الني��ة والتكبي��ر للدخ��ول
في الصالة.

الصالة في الطائرة
س :كيف يتمكن املكلف من
الصالة في الطائرة وه��ي تسير
ف��ي ال��س��م��اء واحل����ال املضيفات
مينعون املسافر م��ن ال��وق��وف في
الطريق .هل ميكن أن أصلي وأنا
قاعد على الكرسي؟
ج :مع اس��تقرار الب��دن وإمكان
القي��ام واس��تقبال القبل��ة مهم��ا
أمكن جتوز الص�لاة (ول��و اختيار ًا)
في الطائرة ،ومع عدم االس��تقرار
وعدم إم��كان القيام واالس��تقبال
ال جت��وز ف��ي الطائ��رة إال عن��د
الض��رورة ،وع��دم التمك��ن م��ن
الص�لاة على األرض قب��ل اإلقالع
أو بعد الهبوط.

التسليم األخير
س :ف���ي ال��ت��س��ل��ي��م األخ��ي��ر
الذي نفرغ به من الصالة نقول:
ال���س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة ال��ل��ه
وبركاته ،من املقصودون في هذا
املقطع من السالم؟
ج - :كم��ا يس��تفاد م��ن
األحادي��ث الش��ريفة  :-امللَ��كان
الكاتبان ،فللمنفرد في الصالة أن
يقصدهم��ا ب��ه ،وإلم��ام اجلماعة
أن يقصدهم��ا م��ع املأموم�ين،
وللمأم��وم أن يقصدهم��ا م��ع
املأمومني واإلمام.

السفر والعمل
س :أذه����ب إل���ى م��ق��ر عملي
ال���ذي يبعد ع��ن م��ن��زل��ي مسافة
شرعية يومي ًا في الصباح وأعود
إلى منزلي في املساء ،فهل ينطبق
علي عنوان كثير السفر؟ وما هو
حكم صالتي في مقر العمل؟ وما
هو حكم صالتي في السفر إلى
األماكن األخرى؟
جَ :من كان س��فره للعم��ل يومي ًا
أو في كل أس��بوع مرة مث�ل ًا حكمه
حك��م كثي��ر الس��فر ف��ي إمت��ام
الص�لاة ف��ي منطق��ة العم��ل وفي
الطري��ق إ ّال إذا انقط��ع ع��ن س��فر
العم��ل مدة عش��رة أيام فم��ا فوق
فيقصر ف��ي الس��فرة األولى ويتم
بع��د ذل��ك .ه��ذا إذا كان س��فره
ألجل عمله ومرتبط�� ًا به ،وأما إذا
كان الس��فر للزي��ارة والس��ياحة
ونحو ذلك فانه حتى ل��و كان لبلد
فيقصر.
العمل
ّ

قضاء العبادات
س :عمري  33عام ًا وأن��ا منذ
ال��ب��ل��وغ أص��ل��ي لكن غير منتظم
يعني أصلي شهر ًا وأتركها شهرين
وأص��ل��ي شهرين وأت��رك��ه��ا شهر ًا
فال أعلم كم فاتني من الصلوات
وك���ذل���ك ال��ص��ي��ام أص����وم سنة
وأت��رك��ه سنتني وأص���وم سنتني
وأتركه سنة ،وأكثر األوقات أكون
على جنابة ،وأنا اآلن واحلمد لله
م��ن امللتزمني ول��ك��ن كيف أقضي
الصلوات والصيام الفائتة؟

استفتاءات
تق��ض ما ف��ات م��ن الصالة
ج:
ِ
متام ًا متام ًا وما ف��ات قصر ًا قصراً،
وف��ي ف��رض الس��ؤال إذا ت��ردد
الفائت من الصالة بني س��نة مث ًال
أو سنتني فاألحوط وجوب ًا قضاء
س��نتني وكذا في الصوم والتكفير
عن كلّ ي��وم لم تصمه عم��د ًا بأن
تصوم ع��ن كل يوم س��تني يوم ًا أو
دف��ع ع��ن كل ي��وم واحد ًا وس��تني
مد ًا م��ن الطعام إلى الفق��راء لكلّ
ّ
م��د ًا أي م��ا يق��ارب ()750
منه��م ّ
غرام�� ًا م��ن األرز أو احلنط��ة أو
الشعير أو خبزها أو دقيقها.

الصوم ومرضى السكر
س :أن���������������ا ام���������������رأة
عمري  55سنة أعاني من مرض
السكر وضعف ع��ام في جسمي،
وأتعب كثير ًا عندما أص��وم ،فهل
علي صوم شهر رمضان ،أم
يجب ّ
أدفع الد ّية؟
ج :إذا كان الص��وم يض��ر
باإلنس��ان فيج��وز له اإلفط��ار في
ش��هر رمض��ان وم��ن ث��م القض��اء
بع��ده عن��د التمكّ��ن ولو بتقس��يم
الصيام إل��ى أيام الس��نة ،وإن لم
ميك��ن ذل��ك يكفي��ه دف��ع الفدية،
واملد
مد من الطعام لكل يومّ ،
وهي ّ
يس��اوي ( )750غرام ًا م��ن اﻷرز أو
احلنط��ة أو الش��عير ،أو خبزه��ا
أو دقيقها.

صيام المسافر
س :ه���ل ي���ج���وز أن ي��ص��وم
امل��س��اف��ر ص���وم��� ًا م��س��ت��ح��ب�� ًا في
السفر بالنذر ،وهل توجد صيغة
لذلك النذر؟
ج :يج��وز بالن��ذر ،ويكف��ي أن
عل��ي أن أص��وم أول
يق��ول« :لل��ه
ّ
ش��عبان وإن كن��ت مس��افر ًا» ،أو«:لل��ه
علي إن سافرت للزيارة الشعبانية أن
ّ
أصوم هناك يوم ًا  -مثالً.»-

الصوم وطول النهار
س :م��ا ح��ك��م اإلف���ط���ار على
وق��ت بلد آخ��ر ل��ط��ول النهار في
البلد الذي أقيم فيه ،كأن أفطر
بتوقيت ال��ع��راق وأن��ا مقيمة في
دولة أوروبية؟
ج :إذا كان النه��ار ال يتج��اوز
التس��ع عش��رة س��اعة ط��و ًال ،أو
ال يق��ل ع��ن أرب��ع س��اعات ِق َصراً،
فيج��ب أن يك��ون الص��وم بحس��ب
أفق بلدكم ،نعم لو زاد طول النهار
على ( )19س��اعة أو نقص عن ()4
س��اعات ج��از اإلفطار واإلمس��اك
بحس��ب أف��ق الب�لاد املتعارف��ة،
مثل أف��ق كربالء املقدس��ة ،أو قم
املقدسة ،ونحوهما.

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
الكويت  -بنيد القار -مكتب اإلمام الشيرازي-
هاتف0096590080805 :
99080218 :sms
العراق07818000781 :

تأخير قضاء الصوم

س :ش���خ���ص َأخّ �������ر ق��ض��اء
الصيام الواجب عليه من السنة
السابقة إلى شهر شعبان فصام
اثني عشر يوما وبقي عليه يومان
لم يصمهما ،فما هو احلكم ،وهل
عليه كفارة؟
ج :يج��ب عليه قض��اء اليومني
بع��د ش��هر رمض��ان ويج��ب علي��ه
لتأخي��ر القض��اء ع��ن نفس��ه
م��د من الطع��ام عن
الس��نة :دفع ّ
وامل��د ه��و ()750
كل ي��وم للفقي��ر
ّ
غرام�� ًا م��ن األرز أو احلنط��ة أو
الش��عير أو خبزها أو دقيقها ،هذا
إذا كان ق��د أخّ ��ر القض��اء وكان
ع��دم صيام��ه لش��هر رمض��ان عن
ُعذر ،وأم��ا إذا كان لغير عذر ،فإنه
يج��ب علي��ه إطع��ام س��تني فقير ًا
ٍ
مبد من الطعام عن كل يوم.

نصيحة
س :مب ت��ن��ص��ح��ون��ن��ا ون��ح��ن
نعيش في زم��ن ملؤه االضطراب
والقلق واخلوف؟
ج :لق��د ج��رب العال��م مختلف
الثقاف��ات القدمي��ة واحلديث��ة،
وأن��واع املبادئ األرضي��ة واألديان
الس��ماوية ،وخرج منها وهو متعب

من أيام شعبان

 /3 °مولد سيد الشهداء
وأبي األحرار اإلمام أبي
عبد اهلل الحسين
 /4مولد قمر بني هاشم
أبي الفضل العباس بن
علي بن أبي طالب
 /5مولد سيد الساجدين
اإلمام علي زين العابدين
 /11مولد موالنا علي األكبر 
حزيران
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استفتاءات
البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com
الموقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

من أيام شعبان – 15

 °في العام 255هـ ولد
ولي اهلل األعظم ،وخاتم
األوصياء ،وحجة آل
محمد  اإلمام المهدي
المنتظر  الذي قال فيه
الرسول األعظم « :لو
لم يبق من الدهر إال يوم
ال
واحد لبعث اهلل رج ً
من أهل بيتي يملؤها
عدالً كما ملئت جوراً».

م��ن مناهجه��ا ،ومثق��ل ببرامجه��ا،
التي زادت إلى مش��اكله مش��كالت،
وإل��ى متاعب��ه أتعاب��اً ،وبق��ي
هن��اك منه��ج واح��د ،وبرنام��ج
موح��د ،ل��م يجرب��ه العال��م،
ّ
أال ه��و منه��اج الق��رآن احلكي��م،
وبرنام��ج رس��ول اإلس�لام وأه��ل
بيت��ه الطاهري��ن ،اللذي��ن خلفهما
الرس��ول األك��رم  ف��ي أمت��ه
وعرفهم��ا بأنهما ل��ن يفترقا حتى
ّ
وع��رف أن
ي��ردا علي��ه احل��وض،
ّ
املتمس��ك بهم��ا ل��ن يض��ل أب��داً،
أي :يك��ون املتمس��ك بهم��ا عل��ى
هداية في كل أم��وره وجميع أبعاد
حيات��ه ،ولذلك ينبغي لكل مس��لم
أن يتمس��ك بهم��ا متس��ك ًا قولي�� ًا
وعملي�� ًا مع��اً ،وأن ينش��ر ثقافتهما
ومعارفهما-بلس��انه وقلمه ،وعمله
وأخالقه -بني أبناء البشر أجمع،
وأرج��اء العال��م كله ،حتى يس��عد
الن��اس جميع�� ًا مبناه��ج الق��رآن
احلكي��م ،وبرام��ج الرس��ول وأه��ل
بيت��ه الطاهري��ن  الت��ي تضمن
للجميع :الس��لم والسالم ،واألمن
واألمان ،والتق��دم والرقي ،والنمو
واالزدهار إن شاء الله .

اللباس الساتر
س :ظهر في اآلون��ة األخيرة
في البالد احملافظة لبس املالبس
اخملصصة للرجال من قبل النساء
فصارت النساء تلبس البنطلون
وت��ض��ع ف��وق��ه س��ت��رة أو قمصلة
بحجة أن��ه��ا م��س��ت��ورة ،ف��ه��ل ه��ذا
اللبس جائز أمام األجانب أم ال؟
ج :إذا كان اللب��اس س��اتر ًا
فضفاض��اً ،ول��م يكن لباس ش��هرة
وال م��ا يدع��و لإلث��ارة والفتن��ة
والفس��اد فجائز ،نعم ف��ي ارتداء
العباءة اقتداء بالسيدة الطاهرة
فاطم��ة الزه��راء  الت��ي يأم��ل
اجلميع ش��فاعتها ان ش��اء الله 
واالقتداء بها  شرف وكرامة.
حزيران
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س :ه��ل يجوز للفتاة النظر
إل����ى ص����ورة ش����اب ج��م��ي��ل ج���د ًا

وإطالة النظر في تلك الصورة،
بقصد التأمل في جماله من دون
أية إثارة؟
ج :ال تتعم��د النظ��ر ،ق��ال
الله { :وق��ل للمؤمن��ات يغضضن
من أبصارهن} النور.31/

حدود النظر
س :ما هو حد النظر للمكلف
بالنسبة لرؤية امل��رأة األجنبية
والعكس أيض ًا للمكلفة عند رؤية
رجل أجنبي؟ وهل يختلف احلكم
عندما يكون النظر عبر صورة أو
تلفزيون أو مجلة أو على الصعيد
ال��واق��ع��ي ك��ال��رؤي��ة ف��ي ال��ش��ارع
واألسواق وما شابه ذلك ؟
ج :ال يتعم��د النظ��ر ،ق��ال
يغضوا من
الله { :ق��ل للمؤمن�ين ّ
أبصاره��م} الن��ور ،30/ب�لا ف��رق
ب�ين االنس��ان نفس��ه ،أو الص��ورة،
او الفل��م ،س��واء للرج��ل وامل��رأة،
وعلي��ه :فإن��ه ال يج��وز للرجل أن
ينظر الى األجنب ّية (املس��لمة) إ ّال
الوج��ه والكف�ين  -ب��دون وج��ود
زين��ة  -إذا كان��ت امل��رأة املنظ��ور
إليه��ا محجبة ،وأما غي��ر احملجبة
فحكمه��ا حك��م النظ��ر إلى نس��اء
أه��ل الكت��اب م��ن ج��واز النظ��ر
إلى م��ا تع��ارف اظهاره ف��ي عصور
املعصوم�ين  كبع��ض الرقب��ة
وبعض الذراع وبعض الساق ولكن
بدون تلذذ وريبة ،وأما نظر املرأة
ال��ى الرج��ل األجنبي فيج��وز في
املقدار املتعارف كال��رأس والرقبة
بدون تلذذ.

ستر قدم المرأة
س :لدي موضوع أود مناقشته
مع نساء عائلتي وأرجو مساعدتي
فيه طلب ًا لرضا اخلالق  ..نعلم
نحن شيعة آل البيت  من فتاوى
علمائنا األب��رار واملراجع الكرام
بأن ستر املرأة لقدمها عن الرجل
األجنبي واج��ب .سؤالي هو :هل
هذا األمر (ستر القدم) هو خاضع
لالجتهادات بحيث ان��ه ال يوجد
دل��ي��ل واض���ح م��ن ال��ق��رآن وسنة

استفتاءات
النبي  وآل البيت  ينص
عليه؟ وم��ا ه��ي األدل���ة املستند
عليها ف��ي حت��رمي إظ��ه��ار قدمها
أمام األجنبي؟ وملاذا يصبح إظهار
ال��ق��دم ح�ل�ا ًال ف��ي ح��ال الصالة
واحلج وحرام ًا في غيرهما؟
ج :ق��ال الل��ه « :ول��و ر ّدوه

ج :ج��اء ف��ي أحادي��ث أخ��رى
تفس��ير اخملالف��ة هن��ا ،بأنه��ا ل��و
أشارت عليكم مبا هو خالف الدين
واألخ�لاق واآلداب فخالفوهن ،ال
فيما لو أش��ارت بالدي��ن واألخالق
واآلداب كم��ا ه��و ف��ي كثي��ر م��ن
النساء املؤمنات.

النس��اء ،83/فالفقه��اء ومراج��ع
الش��يعة ال يجته��دون م��ن عن��د
أنفس��هم وإمن��ا يس��تنبطون
األح��كام الش��رعية م��ن الق��رآن
احلكي��م وم��ن أحادي��ث الرس��ول
الك��رمي  وأه��ل بيت��ه
املعصومني  ،وس��تر املرأة جميع
بدنها من ش��عر رأس��ها إل��ى رؤوس
أصاب��ع الرجل�ين ه��و ما ج��اء في
الق��رآن احلكي��م واألحادي��ث
الش��ريفة ،واس��تثنت األحادي��ث
الش��ريفة ظهر القدم في الصالة
واحلج بشرط أن ال يكون أحد من
الرجال غير احملارم ينظر إليها.

طلب الزواج

إل��ى الرس��ول وإل��ى أولي األم��ر منهم
لعلم��ه الذي��ن يس��تنبطونه منه��م»

قيمة المرأة
س :ق���رأت ح��دي��ث�� ًا ف��ي كتاب
(م��ك��ارم األخ�ل�اق) وأود أن أع��رف
م���دى ص��ح��ة ه���ذا احل��دي��ث وق��د
استنكرت وأحسست بأن ال قيمة
للمرأة في اجملتمع بعد قراءتي
ل��ه( :ش��ك��ا رج��ل م��ن أص��ح��اب أمير
املؤمنني  ن��س��اءه ،ف��ق��ام خطيباً،
ف��ق��ال :م��ع��اش��ر ال��ن��اس ال تطيعوا
النساء على حال وال تأمنوهن على
م��ال وال تذروهن يدبرن أم��ر العيال
فإنهن ان تركن وم��ا أردن أوردن.)..

مل���اذا ال ت��ؤ َم��ن امل����رأة ف��ي ش��ؤون
عيالها؟ وال��ل��ه إن��ي أع��رف نساء
أرامل ربني أوالدهن أحسن تربية
وأص��ب��ح��وا رج���ال ع��ل��م .وأي��ض�� ًا
حديث آخر يقول( :طاعة امل��رأة
ندامة)؟! أليست احلياة الزوجية
شراكة؟ أال يحق للمرأة أن تبدي
رأي��ه��ا؟ ل�لأس��ف ه��ن��اك كثير من
الرجال يستخدم هذه األحاديث
للسيطرة على امل���رأة ومعاملتها
كخادمة وليست كزوجة من دون
مراعاة مشاعرها؟

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
الكويت99080218 :
العراق07818000781 :

س :هناك الكثير من البنات
املؤمنات الالتي يردن الزواج فور ًا
بعد االنتهاء من الدراسة ،ولكن ما
من خاطب يتقدم خلطبتهن ،حتى
وص��ل بهن احل���ال إل��ى االكتئاب
واحل���ال���ة امل��زاج��ي��ة والصحية
سيئة ،فماذا تنصحونهن؟
ج :في احلدي��ث الش��ريف :ان
الدع��اء اذا كان بحض��ور القل��ب
وم��ع االقب��ال عل��ى الل��ه والقط��ع
بان الل��ه يس��تجيب الدع��اء ،ومع
الوض��وء والبدء بالصل��وات على
النب��ي وآل��ه واخلت��م ب��ه مؤث��ر
ف��ي االس��تجابة ،واملفيد لتس��هيل
ال��زواج ه��و :املداومة عل��ى قول:
«أس��تغفر الله ربي وأتوب إليه» مائة
مس��اء
م��رة صباح�� ًا ومائ��ة م��رة
ً
واملواظبة عل��ى القالقل األربعة:
الكاف��رون والتوحي��د والفل��ق
والناس ،وعل��ى اآلية  54حتى 56
من س��ورة األعراف ،وقراءة دعاء
اإلم��ام أمي��ر املؤمن�ين «:الله��م
إن��ي اع��وذ ب��ك م��ن ب��وار األ ّي��م»
إن ش��اء الل��ه  .وع��ن اإلم��ام
الص��ادق « :إن��ه م��ن كتب س��ورة

األح��زاب وجعله��ا ف��ي منزل��ه جاءت
اليه اخلطّ اب ف��ي منزل��ه» ،وبرواية
أخرى« :يكتب س��ورة ان��ا فتحنا الى
قوله { :عزيز ًا حكيماً} بزعفران
عل��ى لب��اس الفت��اة جت��د زوج�� ًا»،
وبرواية أخرى« :يكت��ب مباء الورد
والزعف��ران{ :وم��ن كل ش��يء خلقنا
زوجني لعلك��م تذكرون} الله��م بحقّ
قولك ه��ذا ،وبح��ق محمد صل��ى الله
عليه وآله أن ت��رزق هذه امل��رأة زوج ًا
موافق�� ًا غي��ر مخال��ف بح��ق محم��د
وآله الطاهرين».

حزيران
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الهدف :المستقبل
االهتمام ب��ال��دراس��ات املستقبلية
حاجة حياتية وضرورة استراتيجية،
فقد أص��ب��ح علم املستقبل ميثل أحد
العلوم املهمة ،وتسخر له دول العالم
املتقدم أكادمييني وباحثني في مختلف
العلوم فض ًال عن إمكانيات كبيرة من
ج��ام��ع��ات متخصصة وم��راك��ز بحوث
ودراس���ات وتخصيصات مالية كبيرة.
يشير املستقبليون ال��ى أن��ه ال ينبغي
ال��ت��ف��ك��ي��ر ب��احل��اض��ر ف��ق��ط ،ف��امل��اض��ي
واحلاضر هما وسيلتا تخطيط وعمل
ب��اجت��اه املستقبل ،ف��امل��اض��ي ق��د مضى
واحلاضر حلظة عابرة ،وك��ل ما نفكر
فيه أو نفعله اليوم سيؤثر في املستقبل.
سئل العالم الفيزيائي آينشتاين عن
س��ب��ب اه��ت��م��ام��ه باملستقبل؟ أج���اب:
«ألن��ن��ي ذاه���ب إل���ى ه��ن��ـ��اك» .وي��ق��ول
ت��ش��ارل��ز ك��ي��ت��رجن« :اه��ت��م��ام��ي منصب
على املستقبل ألن��ن��ي سأمضى بقية
ح��ي��ات��ي ف��ي��ه» .وي��ب�ين اإلم����ام اجمل��دد
ال��س��ي��د محمد ال��ش��ي��رازي أن التطلع
نحو املستقبليات م��ن دواف���ع اإلن��س��ان
ال��ف��ط��ري��ة ،يقول ُ « :ج��ب��ل الناس
على حب االط�لاع على ما ي��دور فيما
حولهم كما جبلوا على حب االط�لاع
ع��ل��ى أخ���ب���ار امل���اض�ي�ن واس��ت��ش��راف
املستقبل» .ويقول املرجع الديني السيد
صادق الشيرازي « :إن واحدة من
خصائص األئ��م��ة املعصومني  هي
نظرتهم البعيدة وتفكيرهم العميق
ف��ي ع��واق��ب األم����ور ،فلم يكتفوا 
ب��ال��ن��ظ��ر إل����ى ال���واق���ع ال����ذي ك��ان��وا
يعيشونه ،بل كانوا يأخذون املستقبل
بنظر االعتبار أيض ًا».
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي اكتفى كثير من
املسلمني بالنظر ال��ى امل��اض��ي ،وغالب ًا
م���ا ك���ان  -وي���ك���ون  -ن��ظ��ره��م أع�����وراً،
ي��ؤك��د امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ون ق����درة اإلن��س��ان
ال��ك��ادح /امل��ب��دع ع��ل��ى ص��ن��ع املستقبل
ال��واع��د ،وأن إمكانية حتسني حاضر
العالم تبقى «م��ح��دودة نسبي ًا» حيث
إن ال��ت��غ��ي��ي��رات ال��ك��ب��ي��رة مت��ر ب���دورة
حياة يحدد طول عمرها قيم اجملتمع
ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ومن���ط تفكيره،
ي��ق��ول اإلم�����ام الشيرازي « :إذا
ع��رف اإلن��س��ان مالبسات املستقبل ال
تهوله ص��دم��ة ال��واق��ع��ة امل��ؤمل��ة التي
قد تقع يوم ًا م��ا ،وعلى الساعني الى
التغيير أن ي��ك��ون��وا واق��ع��ي ال��ه��دف
وذوي ه��م��ة ع��ال��ي��ة ،وي��ل��زم عليهم
استشراف آفاق املستقبل االقتصادي
واألم���ن���ي اإلق��ل��ي��م��ي وال����دول����ي ،ف��إن
انعدام النظر الى املستقبل من سمات
اجملتمع املتخلف».

سيكون ..في المستقبل
إضاءات من محاضرة
لسماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي 
 e eمن اآليات ال��واردة في اإلم��ام املهدي  ،قول��ه { :ونريد أن من��ن على الذين
اس��تضعفوا في األرض وجنعلهم أئم��ة وجنعلهم الوارثني ،ومنكن له��م في األرض ونري
فرع��ون وهام��ان وجنودهما منهم م��ا كانوا يح��ذرون} .ويش��هد على ذل��ك إضافة إلى
األحادي��ث الكثيرة املروية في كتب الفريقني في تفس��ير اآلي��ة {ومنكن} ما حتمله
اآلية نفسها ،فقد ال جتد في القرآن الكرمي كله آية مشابهة لهاتني اآليتني من هذه
اجلهة؛ حيث بلغ عدد أفعال املس��تقبل فيهما على قصرهما ستة أفعال ،وهي (ونريد،
أن منن ،وجنعله��م أئمة ،وجنعله��م الوارثني ،ومنك��ن لهم ،ون��ري) ،وما ه��ذا التكرار في
استعمال صيغة املستقبل إال للتأكيد على أن هذا الفعل سيقع في املستقبل وأن وقته
لم يحن بعد ،فهو لم يصدر في املاضي وال هو صادر في احلاضر ،بل إنه س��يصدر في
ما يأتي من الزمان ويقع الحق ًا وفي املستقبل.
 e eإن الل��ه  نهانا عن املنة ،ون��راه  لم يس��تعمل تعبير املنة في الق��رآن الكرمي
في م��ا تفضل به عل��ى عب��اده ،إال في حاالت ث�لاث :األول��ى :عل��ى أنبيائه  حيث
قال عز م��ن قائل مخاطب ًا نبيه الك��رمي محمد ًا { :ولقد منن��ا عليك مرة أخرى}،
وقال ف��ي آية أخرى مي��ن على نبييه الكرميني موس��ى وه��ارون { :ولق��د مننا على
من الله فيها على املؤمنني في مورد واح��د فقط ،وذلك في
موس��ى وه��ارون} ،الثانيةَّ :
قوله { :لق��د من الل��ه على املؤمن�ين إذ بعث فيه��م رس��و ًال} .فقد توس��عت الدائرة
هنا وجعلت املنة على املؤمنني ببعث الرس��ول الكرمي  .الثالثة :على أهل األرض
كله��م ،أي إن الدائرة هن��ا أصبحت عامة وش��ملت كل البش��رية ،حيث ل��م يحدد 
الذين مي��ن عليهم باملس��تضعفني م��ن األنبياء وال م��ن املؤمنني ب��ل ق��ال{ :ونريد أن
منن على الذين اس��تضعفوا في األرض} .والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هنا :ملاذا غير
الله  األس��لوب في احلالة الثالث��ة ،فعندما حت��دث عن بعثة الرس��ول الكرمي 
قال{ :لقد من الله على املؤمنني} ولكن عندما وص��ل الدور في هذه اآلية إلى اإلمام
وس��ع من إط��ار منته  حتى ش��ملت كل الكرة األرضي��ة ،إذ قال:
املهدي املوعود َّ 
{ونريد أن منن عل��ى الذين اس��تضعفوا ف��ي األرض} مع أن ل��كل كلمة واس��تعمال في
القرآن غاي��ة وأبع��اد ًا ينبغي التوق��ف عنده��ا؟! واجلواب واض��ح ،وهو أن��ه لم تعم
منة الله على أه��ل األرض كلهم حتى الي��وم ،فمازال حتى اآلن وف��ي كل مكان وزمان
أمم وأل��وف بل مالي�ين من الن��اس ل��م تبلغهم حج��ة الله وأح��كام دين��ه وال عرفوا
الل��ه  .فهن��اك اليوم أكث��ر م��ن خمس��ة آالف مليون غي��ر مس��لم على وج��ه الكرة
��ن الل��ه عليهم؟
األرضي��ة ،فهل مت��ت من��ة الل��ه عليه��م؟ كال بالطبع؛ إذ بأي ش��يء َم َّ
هل بامل��ال وال قيمة له عن��د الله  وال ذك��ر بعنوان املن��ة؟ أم بالوج��ود البحت وال
قيمة له عند الله أيضاً ،وكذا الصحة وكل الدنيا؛ ألن رس��ول الل��ه  يخبرنا« :إن

ال العكس!!

لو أصلحنا أنفسنا
فإن صاحب الزمان 

هو الذي سيأتي إلينا
قبل أن نذهب إليه!
الدني��ا ال تس��اوي عن��د الل��ه جن��اح
بعوض��ة» ،ف��ان الش��يء الذي ل��ه قيمة
عن��د الل��ه  وم��ن به عل��ى البش��ر هو
معرفت��ه ؛ وأن يع��رف اإلنس��ان مل��اذا
خلق ومن أين أت��ى ،وملاذا ج��اء إلى هذا
الوج��ود ،وإل��ى أي��ن س��ينتهي! ولذل��ك
نالح��ظ أن الله  لم مين عل��ى الناس
ألن��ه أعطاه��م الصح��ة ،وال مي��ن عل��ى
من يدخلهم اجلنة ،بل ق��ال { :فمن
زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز}،
لذل��ك ف��إن ال��ذي يس��توجب من��ة الله
عل��ى الن��اس كلهم كم��ا اس��توجب املنة
عل��ى املؤمن�ين خاص��ة ببع��ث الرس��ول
األك��رم  ه��و إن اإلم��ام امله��دي 
س��يحقق النتيجة النهائية التي أرادها
الله  من وراء بعثة الرس��ل واألنبياء
كله��م م��ن ل��دن آدم حتى اخل��امت .
وم��ن الطبيعي أن تق��رن ه��ذه النتيجة
العظم��ى باملن كم��ا قرنت ببعثة رس��ول
الله األعظم .
 e eإن أم��ر النب��ي األك��رم  وكالم��ه
يكفي لتغيي��ر الك��ون ،وال حاج��ة حتى
لفعل��ه املباش��ر ،ب��ل تكف��ي إرادت��ه
وقول��ه ،واإلم��ام كالنب��ي في ه��ذا ،ومن
جه��ة أخ��رى ف��ان الذن��وب ق��اذورات
وأوس��اخ وحي��ات وعق��ارب حتي��ط بن��ا
من ال��رأس إلى الق��دم وتك��ون مانع ًا من
تش��رفنا بلق��اء صاح��ب الزم��ان ،
أي أنن��ا ال نك��ون جديري��ن بس��ببها
للقائه  فنحرم ه��ذا التوفيق ،لذلك
ف��ان مش��كلتنا ف��ي انن��ا ال ن��رى اإلم��ام
صاح��ب الزم��ان  ،تكمن فين��ا نحن..
كما أن اإلمام صاح��ب الزمان  يرانا
وي��رى أعمالنا كما ورد في تفس��ير قول
الل��ه { وق��ل اعمل��وا فس��يرى الل��ه

عملك��م ورس��وله واملؤمن��ون} ،فه��و يرى
كالمن��ا وأجس��امنا وكل م��ا يظه��ر من��ا،
وي��رى كذلك م��ا وراء الكالم والس��طور
وه��و الفك��ر والنواي��ا ،ويعرف فيم��ا إذا
كانت نياتنا وأفكارنا لله أم لغيره ،وكما
أنك تطلب من الشخص املننت الذي أتى
لزيارت��ك أن يذه��ب أوال ويزي��ل عن��ه
األوس��اخ والق��اذورات ويرم��ي العقارب
والدي��دان عن��ه ثم تق��ول ل��ه :تفضل
أه ًال وس��ه ًال فبابن��ا مفتوح ل��ك ،فكذلك
صاح��ب الزم��ان  ف��احت باب��ه ل��كل
إنس��ان ولكنه يطلب من��ا أن نتطهر أو ًال
ثم نأتي للقائه.
 e eلنعاه��د الل��ه أن نب��دأ بس��لوك
الطريق؛ فلعلنا نبلغ املقص��ود بعد زمان
ط��ال أو قص��ر ،ف��إن م��ن س��لك الطريق
الب��د وأن يص��ل ،وصاح��ب الزم��ان 
يعرف ع��ن قلبك وقلب��ي إن كنا س��الكي
الطري��ق حق�� ًا أم ال ،ف��إن عل��م صدقنا
فس��يأخذ بأيدين��ا .ول��و أن أحدن��ا
تقدم إليه مبقدار خمس��ة ف��ي املئة من
الطري��ق فإن��ه  س��يتقدم إلي��ه ف��ي
الباق��ي ويفتح ل��ه ذراعيه ،ولك��ن علينا
أن جنعل أنفس��نا أه ًال لذلك .إن األرواح
النجس��ة غي��ر الئق��ة للق��اء اإلم��ام،
واألع�ين اخلط��اءة ال تس��تحق أن تطل
على حضرته ،واآلذان املليئة باملعاصي
غير جديرة بس��ماع صوت��ه ،وأنى لهذه
الش��فاه الت��ي ص��درت م��ن بينه��ا آالف
املعاصي أن تتش��رف بتقبيل يديه!وإال
فلم ال يسمح لنا اإلمام بلقائه وهو أهل
الكرم واجلود؟ ألم يلتق السيد الفالني
والش��يخ الفالني والبق��ال الفالن��ي ،بل
وأش��خاص ًا أمي�ين ال يعرف��ون الق��راءة
والكتابة ،فلماذا ال يس��مح لي ولك نحن
املتعلم�ين؟ إن الذن��وب ه��ي الت��ي حتول
دون لقائنا باإلمام ،فإن اإلمام ال ينظر
إل��ى أبدانن��ا ب��ل ينظ��ر إل��ى قلوبن��ا
وأرواحن��ا وعقولنا فلو أصلحنا أنفس��نا
ف��إن صاح��ب الزمان ه��و الذي س��يأتي
إلين��ا قب��ل أن نذه��ب إلي��ه .،ولنخطط
ألرواحن��ا قب��ل أن نخط��ط لبطونن��ا
وأيدين��ا وبيوتن��ا وأهلينا ولنس��ر قلي ًال
به��ذا االجت��اه لنحظ��ى بلقي��ا املول��ى
صاحب الزمان .

بني حني وآخر تشهد بالد إسالمية
ح���وادث تسمى ب��ـ«امل��ه��دوي��ة» ف��ي حني
ل��م ي��ك��ن م��ب��رر واح���د ل��ه��ذه التسمية
سوى أن أصحابها سموا أنفسهم باسم
اإلمام  لدوافع سياسية انتهازية أو
أله��داف دينية منحرفة ،وق��د شوهت
تلك التوجهات (الضالة واملضلة) قيم
اإلميان وأوقعت قت ًال بالعباد وتخريب ًا
ب��ال��ب�لاد ،وه���ي ح����وادث أك���دت حاجة
ال��ن��اس لفهم أك��ث��ر وض��وح�� ًا لطبيعة
حركة ظهور اإلم��ام املنتظر  بعيد ًا
ع��ن التخيالت واألوه����ام ،وب��ع��ي��د ًا عن
الهوى ونزعة االن��ح��راف ،ودون جتاوز
ل��ـ(م��س��ؤول��ي��ة م��ا قبل ال��ظ��ه��ور) ،وفي
الوقت نفسه ،تشير توجهات منحرفة
سميت بـ«املهدوية» تبرز  -هذه األيام -
ال��ى ض���رورة ال��وع��ي اإلمي��ان��ي لوجود
اإلمام  والفهم السليم لفكرة انتظار
الظهور ك��ي ي��ك��ون ان��ت��ظ��ار ًا ف��ي خدمة
أه���داف اإلمام  وحركته املباركة
ال العكس.
«ال��رؤي��ة املتخبطة» عند البعض
ألع��ظ��م ح��رك��ة إمي��ان��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة
تنتظرها البشرية منذ أن خلق الله 
آدم وحواء  وحتى نهاية هذا العالم
نتيجة منطقية للجهل امل��ت��ف��ش��ي أو
اخللط املستسهل في ق��راءة الروايات
ال���ت���ي ت��ت��ح��دث ع���ن اإلم������ام ص��اح��ب
األمر  ف��ض�ل ًا ع���ن امل���ك���ذوب منها
وامل��دس��وس ،األم��ر ال��ذي يؤكد أهمية
اس��ت��ي��ع��اب م��ض��ام�ين وأب���ع���اد احل��دي��ث
الشريف الثابت عند الفريقنيَ « :م ْ��ن
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية» .وإيصالها  -ب��أم��ان��ة  -الى
ال��ن��اس ع��ل��ى ي��د ال��ث��ق��اة م��ن العلماء
األعالم واألفاضل اخلطباء.
إن تتابع ظهور احلركات «املهدوية»
املزيفة يؤكد أزمة تقوى وغياب املعرفة
الصحيحة أو ال��ك��ام��ل��ة باإلمام 
مم���ا ي��ش��ك��ل ذل���ك خ���ط���ر ًا ع��ل��ى إمي���ان
الناس ويهدد حياتهم ،ويرسم واقع ًا
م��أزوم�� ًا ينذر بأخطار قيمية وأمنية
واج��ت��م��اع��ي��ة .ي��ق��ول امل��رج��ع الديني
ال��س��ي��د ص���ادق الشيرازي « :إن
مهمة اإلم��ام احلجة املنتظر  هي
إق��ام��ة ال��ع��دل وط���ي ب��س��اط الظلم
واجل�����ور ،وع��ل��ى ه���ذا األس�����اس فمن
غير املعقول أن يحقق العدل بسلوك
طريق الظلم أو أن يحيي سنة جده
املصطفى  وأم���ي���ر املؤمنني 
بإحياء البدع» .وهو ما ينبغي أن يلتفت
إليه محبون لإلمام  وله بأعمالهم
م��ب��غ��ض��ون ،ف��ل��ق��د ك���ذب «ال��وق��ات��ون»،
وأثم «ممهدون».

ثقافة

الكلم الطيب
 e eعن أب��ي س��عيد اخلدري ق��ال :ق��ال رس��ول الله :
«أبشّ ��ركم بامله��دي ُيبعث في أمت��ي على اختالف م��ن الناس
وزالزل ،ميأل األرض قس��ط ًا وعد ًال كم��ا ملئت ج��ور ًا وظلماً،
يرض��ى عن��ه س��اكن الس��ماء وس��اكن األرض ،يقس��م املال
صحاح ًا» .فقال رجل« :ما صحاح ًا»؟ قال « :بالس��وية
غن��ى ،ويس��عهم
ب�ين الن��اس ،وميأل الل��ه قل��وب أم��ة محمد ً
عدل��ه ،حت��ى يأم��ر منادي�� ًا ين��ادي ،يقول :م��ن له ف��ي املال
حاج��ة؟ فم��ا يق��وم م��ن الن��اس إال رج��ل واح��د فيق��ول:
أن��ا .فيق��ول :إئ��ت الس��ادن فق��ل ل��ه :إن املهدي يأم��رك أن
تعطيني م��ا ًال ،فيقول له :اح��ثُ  .حتى إذا جعل��ه في حجره
وأبرزه ،ن��دم ،فيقول :كنت أجش��ع أ ّمة محمد نفس��اً ،أعجز
عما وس��عهم .في��ر ّده وال يقبل من��ه ،فيقال له :إنّ��ا ال نأخذ
شيئ ًا أعطيناه»
 e eباالس��ناد ع��ن األصبغ ب��ن نبات��ة ،ق��ال :أتي��ت أمير
املؤمنني ً
علي��ا  ذات ي��وم ،فوجدت��ه متفكّ��راً ،ينكت في
األرض ،فقلت :يا أمير املؤمن�ين ،ما لي أراك متفكّر ًا تنكت
في االرض ،أرغبة منك فيها؟ فقال « :ال والله ما رغبت
قط ،ولكن فكري ف��ي مولود يكون
فيها وال في الدنيا س��اعة ّ
من ظه��ر احلادي عش��ر م��ن ول��دي ،وه��و املهدي ال��ذي ميأل
األرض قسط ًا وعد ًال كما ملئت ظلم ًا وجوراً ،تكون له حيرة
وغيبة ،يضلّ فيها أقوام ،ويهتدي فيها آخرون».
 e eباالسناد عن سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء ،
إل��ي رس��ول الل��ه  عن��د والدت��ي إبن��ي
قال��ت :دخ��ل ّ
احلسني ،فناولته إ ّياه في خرقة صفراء ،فرمى بها وأخذ
ث��م ق��ال« :خذيه ي��ا فاطمة،
خرق��ة بيض��اء فل ّفه فيه��اّ ،
فإنّ��ه االم��ام وأب��و األئمة ،تس��عة م��ن صلب��ه أئم��ة أبرار،
والتاسع قائمهم».

يقول اإلمام المنتظر :

 e eإنا غير مهمل�ين ملراعاتكم ،وال ناس�ين لذكركم ،ولوال
ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األع��داء ،فاتقوا الله
جل جالله وظاهرونا على انتياش��كم من فتن��ة قد أنافت
��م أجل��ه ويحمى عنها م��ن أدرك
عليكم يهل��ك فيها من ُح َّ
أمله ،وهي أم��ارة ألزوف حركتنا ومبائتك��م بأمرنا ونهينا،
الكافرون».
«والل ُّه ُم ِت ّم نُو ِر ِه ول ْو َك ِر َه
ُ
 e eولو أن أش��ياعنا وفقهم الله لطاعته عل��ى اجتماع من
القلوب ف��ي الوف��اء بالعه��د عليهم مل��ا تأخر عنه��م اليمن
بلقائن��ا ،ولتعجل��ت له��م الس��عادة مبش��اهدتنا عل��ى حق

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
الكويت  -بنيد القار -مكتب اإلمام الشيرازي-
هاتف0096590080805 :
99080218 :sms
العراق07818000781 :

املعرف��ة وصدقه��ا منه��م بن��ا ،فم��ا يحبس��نا عنه��م إال ما
يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره منهم والله املستعان.
 e eوأما وجه االنتفاع في غيبتي ،فكاالنتفاع بالشمس إذا
غيبها عن األبصار الس��حاب ،وإني ألمان ألهل األرض كما
أن النجوم أمان ألهل السماء.
يدعي املشاهدة ،أال فمن ا ّدعى
 e eسيأتي الى ش��يعتي َم ْن ّ
املش��اهدة قب��ل خ��روج الس��فياني والصيح��ة فه��و كذّ اب
مفتر ،وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.
 e eوأما ظهور الفرج فإنه الى الله وكذب الوقاتون.
 e eوأما املتلبس��ون بأموالنا ،فمن استحلّ منها شيئ ًا فأكله
فإمنا يأكل النيران.
وجعلوا من��ه في حلّ
 e eوأما اخلم��س فقد أبيح لش��يعتنا ُ
الى وقت ظهور أمرنا ،لتطيب والدتهم والتخبث.
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قراءة من مشهد األحداث

لإلجابة عن استفتاءآتكم:
البحرين :ص -ب 1921 -المنامة  -البحرين
هاتف 17230232فاكس 17254690
العراق07818000781 :

لـ كتاب (الرأي العام واإلعالم)

لإلمام السيد محمد الحسيني
القسم الخامس

تعتب��ر مباح��ث «اإلع�لام واإلع�لام
املقاب��ل» وموضوعاته��ا ،م��ن القضاي��ا
الضروري��ة ل��كل مب��دأ ودي��ن ورس��الة
هدام��ة .ويس��تحضر
إصالحي��ة كان��ت أو ّ
اجملدد الثاني  في ه��ذا الكتاب إلثبات
ذل��ك ،الش��واهد التاريخي��ة لتقري��ب
القضي��ة وتبيان أهمية اإلع�لام من عمق
التاري��خ ،فيؤك��د أن «اإلع�لام ال يقتص��ر
عل��ى إيص��ال املعلوم��ات أو تصحيحها مللئ
الف��راغ الفكري» ،ب��ل يش��مل التأثير على
األف��كار واآلراء وتش��كيل التص��ورات
الثقافي��ة والتحك��م املس��تقبلي بالتقان��ة
واالقتصاد .وإن التكنولوجيا تش��تمل في
الفك��ر التحليل��ي والعلوم الهندس��ية على
عنصرين متحركني ،األول العلمي التقاني
الص��رف ،وه��و املبان��ي املعرفي��ة واملهارات
الت��ي طورته��ا تل��ك التقان��ة ،والثان��ي
اجتاه��ي ،ميث��ل االس��تيعاب وامل��دركات
الثقافية ،ومؤش��رات القبول لدى الش��عب
واجملتمع الس��تخدام ه��ذه التقان��ة .وهنا
يتقدم دور اإلعالم في التأثير على الفرد
واجملتم��ع والرأي العام ،جله��ة التعامل مع
التقانات اإلعالمية املس��تحدثة ،ووسائل
التأثي��ر فيه��ا وتقلي��ل اآلث��ار احملتمل��ة
لإلعالم املقابل ،فض ًال عن اعتماد اآلليات
املؤثرة في الرأي العام املقابل.

التنبوء المستقبلي

ع ّبر الس��يد املؤلف  ف��ي كتابه عن
اجلان��ب العلم��ي واجملتمع��ي ف��ي اإلع�لام
وأدواته ،من خالل أهمية دراس��ة التنبوء
املس��تقبلي ال��ذي غالب�� ًا م��ا تبن��ى علي��ه
التص��ورات السياس��ية واالقتصادي��ة
واالجتماعي��ة عل��ى مس��توى التخطي��ط
االس��تراتيجي ،برغ��م أن التنب��وء لي��س
قطعي�� ًا مب��ا يق��ود إلي��ه م��ن اس��تدالل
واستنتاج ،لكنه الغالب الذي يصلح البناء
علي��ه والتخطي��ط اس��تناد ًا إلي��ه ،حي��ث
إن مرجعية التنب��وء من «مب��دأ احلتمية»
وه��و م��ن العل��وم التجريبي��ة ف��ي املناهج
اخلاصة العقلية ف��ي املنطق املس��تند الى
القان��ون العقل��ي اخلام��س عن��د املناطقة
«تؤدي األس��باب ذاتها في الظ��روف ذاتها

الشيرازي 

الى النتائ��ج ذاته��ا» ،والى الدع��م العلمي
التقاني في علوم الرياضي��ات واإلحصاء
واإلدارة العلمي��ة وبح��وث العملي��ات
واملعلوماتي��ة والبرمج��ة وهندس��ة
االتص��االت واحلاس��بات ال��ذي وفرت��ه
ف��ي تطوي��ر اإلمكان��ات املادي��ة واملعرفية
والتحليلي��ة ضم��ن حق��ل الدراس��ات
املستقبلية ومناهج التنبوء املستقبلي.

أفكار عن المستقبل

يذكر الس��يد املؤل��ف في ه��ذا الصدد،
ثالث��ة كت��ب ص��درت ل��ه  كان��ت ق��د
تضمن��ت أف��كار ًا مس��تقبلية مبني��ة عل��ى
أس��اس التنب��وء املس��تقبلي ،وق��د حتققت
الق��راءات فيها الحق�� ًا ألنها اس��تندت إلى
ق��راءة علمي��ة دقيق��ة مدعم��ة بقاع��دة
معلوماتي��ة وأداة فكري��ة اس��تنباطية
كف��وءة .األول كت��اب (مارك��س ينه��زم)
ال��ذي س��بق س��قوط االحت��اد الس��وفيتي
بعشر س��نوات وقد تنبأ بذلك ،ثم الكتاب
الثان��ي (الغ��رب يتغي��ر) الذي تنب��أ بعدم
س��قوط النظم الغربية ،لكنها س��تغير من
أوضاعها واستراتيجيتها ،والكتاب الثالث
(املستقبل) ضمن سلسلة الفقه ،الذي أكد
فيه مس��تقبل العالم واجتاهه نحو توكيد
اإلس�لام احلقيقي ،ال اإلس�لام الدعائي،
الذي تدعي��ه بعض األنظمة اإلس�لامية.
ويؤكد نهج الفكر املستقبلي للسيد اجملدد،
إن «البش��رية تتج��ه نح��و األخ��ذ بقانون
‹األرض لل��ه ومل��ن ع ّمره��ا› ،وأن العال��م
متحف��ز للنه��وض .وتل��ك جزئي��ة حيوية
حلقل الدراسات املستقبلية».

تطور وسائل اإلعالم

تطورت وس��ائل اإلعالم عب��ر مراحل
التاريخ من خالل عدة محطات ش��اخصة،
فم��ن الط��رق البدائي��ة الت��ي س��بقت
الكتابة ،ثم اللغ��ة والكتابة ثم الطباعة
ثم املعلوماتية .وكانت الكتب وال زالت من
أدوات اإلعالم املؤثرة ،وف��ي املقدمة منها
كت��ب األنبي��اء ف��ي الديان��ات الس��ماوية،
ث��م إن مدرس��ة آل البيت  ،أك��دت على
أهمية الكت��اب والبق��اء واحلف��ظ ،فكانت

نتاجاته��ا وفكره��ا تخل��د بكت��ب قيم��ة
تنتشر بشكل واس��ع .وكانت األسواق تعد
من وس��ائل اإلع�لام ،خاصة ف��ي املنطقة
العربية قبل اإلس�لام ،مثل سوق عكاظ،
وبع��د اإلس�لام ،ل��م يخ��رج آل البيت 
عن هذا التقليد ،فكان ش��عراؤهم أصوات
إعالمية تصدح بفكرهم وعلمهم وتنشر
مدرس��تهم وتذك��ر مبظلوميته��م .وبرغم
أن عناصر اإلع�لام وأهدافه ومتطلباته،
لم تتغير ،لكن التطور العلمي في الوسائل
واألدوات جع��ل موضوع��ة اإلع�لام
تنتش��ر وتتح��رك عل��ى قاع��دة أوس��ع.
وقد قدم الس��يد املؤلف في ه��ذا املبحث،
اس��تحضار ًا تاريخي ًا الس��تخدام اإلعالم
في العصور القدمية واحلض��ارات األولى،
في بالد بني النهرين والنيل ،ثم احلضارة
اليوناني��ة والروماني��ة ،حت��ى عص��ور م��ا
قب��ل اإلس�لام ،مس��ج ًال ف��ي ذل��ك املعالم
الالحق��ة املؤث��رة ف��ي تط��وره تاريخي��اً.
وفي العص��ر احلديث ،ف��إن لإلعالم الدور
الرائ��د ف��ي التبش��ير لألف��كار البن��اءة
التي تش��كل ضرورة في البناء السياس��ي
واالقتصادي واالجتماعي بشتى الوسائل
اإلعالمي��ة ،ع��ن طري��ق اإلعالم املباش��ر
حزيران
من ش��خص لش��خص ،وعن طري��ق تبادل
اإلعالم بني جماعات منظمة وعن طريق 2
اإلع�لام اجلماهي��ري عب��ر املتنفذي��ن
01
بوسائل اإلعالم.
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شعبان

تحمل المسؤولية
الغيبة الكبرىّ ..

لم تكن إمامة األئمة املعصومني  مقتصرة على منوذج واحد تطرحه اإلرادة اإللهية العليا للقائد املكلف
بخالفة األنبياء والرسل  ومتثيل رساالت الله  ،وإمنا اشتملت اإلمامة على تنوع كبير في األشكال واألمناط،
والتي عكست حتديات املرحلة التاريخية وحلولها املطروحة ،لتكون اإلمامة طيف ًا شام ًال يقدم للناس دروس ًا تقود
املكلف إلى معرفة واجباته بحسب تفاعل اإلمام املعصوم مع مجريات الواقع.
فمن��ذ الب��دء كان اإلم��ام أمي��ر
املؤمن�ين  قائ��د ًا منصب�� ًا م��ن الل��ه
والن��اس ،ث��م ت�لاه ول��داه :اإلم��ام
احلس��ن  قائ��د ًا أراده الل��ه وترك��ه
الناس ،واإلمام احلس�ين  ثائ��ر ًا على
س��لطة الغاصب�ين وخيانة الن��اس .ففي
ه��ذه النم��اذج الثالث��ة كان املعص��وم
يتبوأ مرات��ب متنوعة في ه��رم التكوين
السياس��ي واالجتماع��ي دون أن يؤث��ر
ذلك عل��ى منصبه اإلله��ي كإمام معصوم
مفترض الطاع��ة ،أما الن��اس (املكلفون)
فكانوا ي��دورون ف��ي فلك التغي��رات التي
تتنازعها األه��واء والرغبات .فالبوصلة
تشير دوم ًا إلى اجتاه واحد شاء من شاء
وأبى من أبى ،سواء أكان شخص ًا مبفرده،
أو جماعة متحكمة أو جماهير غفيرة.
وتتوال��ى النم��اذج لنج��د ف��ي بعضها
تفاوت�� ًا ش��ديد ًا يق��دم مث��ا ًال رائع�� ًا
عل��ى ق��درة اإلم��ام عل��ى إدارة ش��ؤون
مس��ؤولياته اإللهي��ة م��ن كاف��ة املواق��ع،
حيث جند أن اإلم��ام الكاظم  ميارس
من س��جنه تلك املس��ؤوليات ،ث��م تنتقل
اإلمام��ة إل��ى ابن��ه اإلم��ام الرض��ا 
ليمارس��ها من منصب والية عه��د املأمون
العباس��ي ،مع م��ا تخلل ذلك م��ن ضغوط
وصالحيات محددة ،لكن الثابت الوحيد
ف��ي املعادل��ة كان منص��ب اإلمام��ة الذي
ل��م تتوق��ف أعمال��ه نتيج��ة س��جن أو
مضايقة من جهة ،أو بزيادة املسؤوليات
والتحديات من جهة أخرى.

 .1قب��ل الغيب��ة :ما يص��در لفظ ًا عن
اإلمام احلسن العسكري  ،وبه تتحدد
تفاصي��ل التعي�ين والواجب��ات املترتب��ة
على ذلك من إمام غير غائب.
 .2الغيب��ة الصغ��رى :م��ا يص��در عن
النائب املعني من اإلمام .
 .3الغيب��ة الكب��رى :وفيه��ا يتخي��ر
املكلف من ي��راه خليق ًا بأن يك��ون النائب
عن اإلمام  وفق شروط معينة.
 .4الظهور :وفي هذه املرحلة ميارس
اإلم��ام  دوره الطبيع��ي كم��ا فع��ل
آباؤه .
وال ش��ك ف��ي أن املرحلت�ين األول��ى
واألخي��رة واضحت��ان ال يت��ردد فيهم��ا
املكلف عن االلت��زام بواجب��ه ،ألنه قادر
على معرف��ة احلقيق��ة من مصدره��ا ،أما
املرحلت��ان األخري��ان ففيهما مس��ؤولية
كبي��رة تقع عل��ى عاتق��ه ألول م��رة منذ
بداي��ة تاري��خ التكلي��ف ،وه��ي :حتدي��د
مص��در القي��ادة (نائ��ب اإلم��ام ال��ذي
ميارس مهام اإلمام).

الغيبة الصغرى (329 - 260هـ)

امت��دت الغيب��ة الصغ��رى قراب��ة
س��بعني عام ًا اقتص��ر فيها واج��ب املكلف
عل��ى اتب��اع النائ��ب املع�ين م��ن قب��ل
اإلم��ام  ،وكان الن��واب يل��ي أحده��م
اآلخر بحس��ب توصية اإلمام  بذلك
من خ�لال النائب نفس��ه ،وه��ذا يعني أن
تعي�ين النائب كان يس��تلزم ثق��ة املكلف
بالنائ��ب ال��ذي س��بقه ،وهذا أمر يس��ير
إمامة اإلمام المهدي ...
انطالق�� ًا م��ن ثقة اإلم��ام العس��كري 
متعددة األبعاد
بالنائ��ب األول ،ث��م يك��ون األم��ر بعدها
وبالوص��ول إل��ى اإلم��ام امله��دي  .تلقائي��اً ،لك��ن األم��ور ل��م تس��تمر عل��ى
جند أن إمامته امتد تأثيرها في العديد ذلك املن��وال ،وانتقل املكلف إل��ى مرحلة
جديدة ذات مسؤولية أكبر.
من األبعاد التي نذكر منها:
 .1مكانة اإلم��ام اخلاتَم ،وبهذا ميتد
الغيبة الكبرى
التأثير منذ إخبار النبي  بإمامته.
 .2مكان��ة اإلم��ام املُخَ لِّ��ص ،وبه��ذا
بعد أن سرى اخلبر باش��تداد املرض
يلخص آمال البشرية منذ بداية تداول عل��ى النائ��ب الراب��ع (عل��ي ب��ن محم��د
مفهوم (املُخَ لِّص) ،وانتهاء بظهوره .
الس��مري) ،قي��ل ل��ه( :م��ن وصي��ك م��ن
 .3مكان��ة اإلم��ام كغيره م��ن األئمة .بعدك؟) فقال( :لله أمر هو بالغه).
وه��ي ذات مراح��ل أرب��ع :قب��ل الغيب��ة،
وكان��ت ه��ذه اجلمل��ة إيذان�� ًا ببداية
الغيبة الصغرى ،الغيبة الكبرى ،الظهور .عصر جدي��د ،إذ كي��ف للمكل��ف أن يعلم
إن املكان��ة األخي��رة ه��ي الت��ي يق��ع بأم��ر الل��ه الذي ل��م يص��رح ب��ه النائب
واجب املكلف ضم��ن دائرتها ،وال يتحقق الراب��ع ،لك��ن تل��ك اجلمل��ة حمل��ت ف��ي
التزام��ه ب��أداء واجبات��ه جت��اه اإلم��ام ثناياه��ا معنى ل��م تبينه كلماته��ا ،وذلك
إال مبالحق��ة أحداثها ملعرف��ة ما يترتب أن األم��ة انتقل��ت إل��ى مرحل��ة حتم��ل
علي��ه منه��ا ،وذل��ك بحس��ب حيثي��ات املس��ؤولية واختي��ار األصل��ح ،وأن الثقة
بق��درة الن��اس عل��ى معرف��ة الطري��ق
كل مرحلة:
يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية
		
على العنوان التالي:

www.ajowbeh.com

توثق��ت مبا خب��روه م��ن جتارب عاش��تها
األجي��ال قرن�� ًا بعد ق��رن ،وترس��خ ذلك
بفض��ل األحادي��ث ال��واردة ف��ي حترمي
توقي��ت نهاي��ة الغيب��ة الكب��رى بظه��ور
اإلمام ،ومن ذلك احلديث التالي:
روي ّأن الفُضي��ل س��أل اإلم��ام
الباقر :لهذا األمر وقت؟ فقال :
«ك��ذب الوقّ ات��ون ،ك��ذب الوقّ ات��ون،
كذب الوقّ اتون»( .الكافي للكليني)

ثم ظهر الشيخ المفيد

ف��ي كت��اب ح��ول اإلم��ام امله��دي 
للسيد الشهيد حسن الشيرازي  جند

مالحظة مهمة ق��لَّ من تناوله��ا بالبحث
م��ن العلم��اء والدارس�ين ،وه��ي أن ظهور
الش��يخ املفي��د (413-338ه��ـ) كزعي��م
للش��يعة في عص��ره ش��كّل نقط��ة حتول
في تاريخ مدرس��ة أه��ل البي��ت  ،فهذا
العال��م اجللي��ل كان األول ف��ي سلس��لة
جديدة م��ن الزعم��اء يعتم��د تنصيبهم
عل��ى خصائ��ص ال تنحص��ر ف��ي مج��ال
واحد ،إذ لم يكن «مجرد فقيـه» بحس��ب
التعبي��ر ال��وارد في كت��اب «كلم��ة اإلمام
امله��دي» ،وإمنا كان��ت ش��خصيته تنطوي
على خصائص أخرى جعل��ت منه موضع
إجم��اع في مرحلة حساس��ة م��ن مراحل
التاريخ .فلقد جاء في هذا الكتاب املهم:
«وبوف��اة عل��ي ب��ن محم��د الس��مري
وجد الش��يعة أن قيادته��م انحصرت في
فقهائه��م ،وفقهاؤه��م ال يتمي��زون عنهم
إال بقس��ط من املعلومات ،فأصيبوا بفراغ
قيادي ضاغ��ط .فإجماعهم على الش��يخ
املفي��د دليل عل��ى أنهم وج��دوا فيه أكثر
من مجرد فقيه».
وإذا أمعنا النظر في مجريات األمور،
ب��دء ًا م��ن حيثي��ات الغيب��ة الصغ��رى،
وانتقا ًال إلى عصر الش��يخ املفيد ،جند أن
الغيبة الصغ��رى مثلت مرحل��ة انتقالية
يتكي��ف فيه��ا املكلف م��ع مفه��وم القيادة
غي��ر املعصوم��ة بع��د قرنني ونص��ف من
التعيني املوثوق إمام ًا بعد إمام ،وس��بعني
عام�� ًا م��ن النياب��ة املوثوق��ة ،لتب��دأ بعد
ذل��ك آلي��ات مختلف��ة تس��عى للحيلول��ة
دون الوق��وع ف��ي أح��د فخ�ين مهلك�ين:
زعم��اء مزيف�ين يستس��هلون الك��ذب
لتحقيق مآربه��م كـ(الش��لمغاني) وغيره،
وال��رأي اجلماهي��ري ال��ذي حترك��ه
األه��واء والش��هوات ..وف��ي تبي��ان ذل��ك
حديث يطول.

♦ إصدار :مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
♦ إعداد :لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي
♦ توزيع :مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
♦ تصميم وإخراج :موقع اإلمام الشيرازي

