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

   ت�سميات عديدة تطلق على ما تمر به المنطقة، محاولة 
اخترقت  التي  الدامية  اأخطاره  على  ال�سوء  وت�سليط  تف�سيره 
نراه يح�سل  الذي  المنطقة ومجتمعاتها، وهذا  بلدان  واأربكت 
ما  و�سف  من  فهناك  والقتل،  والهتك  والتدمير  التخريب  من 
الواحد،  المجتمع  بين مكونات  اإ�سعالها  يراد  فتنة  باأنه  يحدث 
�سراعات  تداعيات  هو  اأو  وال�سنة،  ال�سيعة  بين  ما  وخا�سة 
�سيا�سية م�ستعرة بين اأحزاب وجهات في داخل البلد الواحد 
مذهبية  طموحات  نتاج  هو  اأو  للبلدان،  عابرة  انعكا�سات  ولها 
اأو قومية منتفخة، اأو هو بفعل م�سالح اقت�سادية متناف�سة حول 
محلية،  اأدوات  ي�ستعمل  دولي  �سراع  هو  اأو  الطاقة،  م�ستقبل 
منطقة  ويفخخ  المق�سم،  يق�سم  بيكو( جديد،  )�سايك�س  هو  اأو 
ال�سرق الأو�سط بالعنف والكراهية لتاأكل �سعوب هذه المنطقة 

الحيوية دينياً واقت�سادياً نف�سها بنف�سها.
ما يحدث  يوازي كل  الذي  ربما كل هذا �سحيح، لكن 
في المنطقة، هو اأن ال�سيعة ي�سكلون معظم حطب هذه الحرائق 
يردوا  اأن  ال�سيعة  باإمكان  كان  هل  �سوؤال:  وهنا  المجنونة؟! 
مكائد هذه الموؤامرات الدامية والحروب الطاحنة التي اأراقت 
اأن  دولية  منظمات  اأكدت  حتى  منهم،  الآلف  مئات  دماء 
)ال�سيعة هم الأكثر ا�ستهدافاً من قبل قوى الإرهاب في العالم 
خالل ال�سنوات الع�سر الما�سية(، اأو - على الأقل - هل كان 
ال�سيعة خ�سائر  يوفر على  ب�سكل  منها،  بع�ٍس  رد  الممكن  من 

كان من الممكن اأن ل تكون؟!
في �سهر �سعبان المبارك وفي اأيام ذكرى �ساحب الع�سر 
الدامي  ال�سيعة  واقع  ا�ستح�سار  بالجميع  حري   ،والزمان
مع  تن�سجم  العالم  في  ال�سيعة  لتعاون  اآلية  وو�سع  بفجائعه، 
اإلى  تهدف  عمل  بخطة  لالنطالق  الج�سيمة،  التحديات 
توطيد اأمن �سعوبهم، وتوفير الحياة الكريمة الهانئة لهم، ومنح 
محاطاً  ال�سيعي  اأ�سبح  فقد  ورفاهاً،  وا�ستقراراً  �سالماً  بالدهم 
بالأخطار، واإن في تغيير هذا الواقع ال�سيِّئ تج�سيداً عملياً لولء 
 الإمام المهدي( :المنتظرين، يقول الإمام ال�سيرازي
اأزر  لي�سد  ظهوره  يحتمل  و�ساعة  يوم  وفي كل  الم�سلمين،  اأّم 
الم�سلمين، واإذا قويت العقيدة به كان �سمود الأمة اأكثر، 
الحياة  وتوفير  الكبيرة،  الأهداف  تحقيق  في  اأقوى  ومثابرتهم 

الكريمة، فال يجد الباأ�س اإلى اأنف�سهم �سبيال(.

ال�سالم عليك يا خليفة اهلل وخليفة اآبائه املهديني
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والء املنتظرين.. عمليا

  وعي االنتظار... 
منذ اأن وجد الإن�سان على الأر�س، ون�ساأ الختالف بني اأ�سحاب الأفكار، واحتدم النزاع 
على امل�سالح بني النا�س، ون�سب ال�سراع بني الأقوام والأمم، اإىل اليوم، و�سعي ال�سعوب اإىل احلرية 
والعدالة وال�سالم والرفاه مازال حثيثاً، ويف خ�سم هذا ال�سراع، تتفجر اأ�سئلة تبحث عن اخلال�س، 
فاإن اخلال�س بات لغزاً حمرياً يف ظل عامل ا�سطبغ بلون الدماء التي تراق يف كل مكان يتواجد 
اإن�سان. عامل جديد، وقد حمل جديده الكثري من اخلوف والقهر والفقر واحلرمان والتهجري  فيه 

والذبح والقتل.
الدولة  اأمور  ف�سد من  ما  الدوام لإ�سالح  ي�سعى على  باأن  الإن�سان مطالب عقاًل و�سرعاً  اإن 
واملجتمع، وهذا ال�سعي �سيكون حتى يف عهد ظهور الإمام احلجة، يقول الفقيه ال�سعيد ال�سيد 
حممد ر�سا ال�سريازي: )اإن حركة الإمام املهدي ت�سبه حركة النبي الأعظم، فهي حركة 
)طبيعية – غيبية( يف اآن واحد، وكما اأنه كان ي�ستند اإىل الإمداد الغيبي، لكن حركته كانت 
الت�سور املوجود  الروايات تنفي  اأي�ساً(. ويقول: )اإن  الطبيعية  تعتمد على منطق املعادلت 
لدى بع�سنا باأن الإمام املهدي �سياأتي ومن دون اأية مقدمات اأو موؤنة، وت�سبح الكرة الأر�سية 
كلها خا�سعة له، فهنالك جبابرة وطغاة يحكمون يف هذا العامل، وهنالك اأفراد �ستتعر�س م�ساحلهم 
للخطر. مل ينكر بع�س علماء اليهود والن�سارى النبي الأعظم عندما جاء وهم )يعرفونه كما 
يعرفون اأبناءهم(. وهناك جماعة تخرج اإىل الإمام وتقول له: )ل حاجة لنا بك، فارجع من 

حيث اأتيت(.
اإن الأمر يحتاج اإىل عمل واإخال�س وت�سحيات ج�سام، فلول ت�سحية �سيد ال�سهداء، وهو 
عزيز اهلل، بنف�سه وكل ما ميلك من مال وولد، ملا بقي للدين من اأثر، واليوم لول رعاية اهلل و�سواعد 
ال�سباب ودماء ال�سهداء لنق�س التكفرييون الذباحون، الذين ينب�سون القبور وي�ستخرجون اأح�ساء 
النا�س، على �سريح عزيزة النبي الأعظم احلوراء زينب، لذلك، فاإن الإمام ل ينت�سر 
على الطغاة واملجرمني باملعجزة اأو بالإمداد الغيبي فقط، جاء يف كتاب )الغيبة للنعماين( رواية، 
يقول فيها الراوي: )ملا قدمت اإىل املدينة قلت لأبي جعفر الباقر: اإنهم يقولون - النا�س -: 
اإن املهدي لو قام ل�ستقامت له الأمور عفواً. فقال الإمام الباقر: )كال، والذي نف�سي بيده لو 

ا�ستقامت لأحد عفواً ل�ستقامت لر�سول اهلل حني اأُدميت رباعيته، و�ُسج يف وجهه(.
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من  عدد  يف  مروعة  قتل  م�ساهد  من  يظهر  ما  حول 
ثمة  اأفريقيا،  و�سمال  والأدنى  الأو�سط  ال�سرقني  بلدان 
على حقيقتها  بدت  املجتمعات  اأن  هو  الأول:  راأيان: 
قبل  ماأزومة  املجتمعات  هذه  واأن  الأزمات،  هذه  يف 
نف�سها،  مع  عنيفًة  بدت  فقد  الأزمة،  هذه  دخولها 
اأ�سبح  حتى   - عادية  غري   - ق�سوة  هذا  عنفها  واأظهر 
تفا�سيل  فيها  حمزنة  ق�س�س  املجتمع  يف  واحد  لكل 
بني  يولد  ل  عنف  وهو  جمتمع،  اأي  جبني  لها  يندى 
ليلة و�سحاها، واأ�سبحت "اللحمة الدينية اأو القومية اأو 
املجتمعية اأو الوطنية" حلوماً ب�سرية تناثرت على امتداد 
الوطن. وبالتايل فاإن  اأ�سحاب هذا الراأي يرون يف هذه 
الأزمة تك�سفت عيوب املجتمع، واإن ما كنا نظنه وحدة 
املتفجرة  الع�سبيات  واإن  وهماً.  اإل  يكن  جمتمعية مل 
اأو  الجتماعي  النفاق  من  بق�سة  مغطاة  كانت  اليوم 

اخلوف من قب�سة ال�سلطة. 
اأما الراأي الثاين فيقول: اإن اأزمة بهذا احلجم، حيث 
وقطع  مكان،  كل  والنتحاريني يف  املفخخة  ال�سيارات 
كما  �سنوات،  مدى  وعلى  القلوب،  والتهام  الروؤو�س، 
غالبية  من  تنزع  اأن  ت�ستطع  مل  و�سوريا،  العراق  يف 
احل�سارية.  و�سفاتها  الإميانية  قيمها  املجتمعات  هذه 
واأ�سا�س هذا الراأي اأن هذه املجتمعات وجدت نف�سها 
اأمام نف�سها يف مواجهات قاتلة، يف الوقت الذي حتتقن 
واخلوف  الآخر  من  احلذر  النفو�س  يف  حتفز  �سغوطات 
املجتمعات  هذه  حافظت  ذلك  ورغم  امل�ستقبل،  من 
الأزمة يف  مع  التعاي�س  من  مكنتها  اجلاأ�س  رباطة  على 
�سليم  اإدراك  على  اأي�ساً  وحافظت  املمكنة،  احلدود 
فاإن  وبالتايل  املجتمع.  غالبية  عند  ويجري  جرى  ملا 
اأزمة  تكن  مل  الأزمة  اإن  يرون  الراأي  هذا  اأ�سحاب 
بناء  بل  تنوعها،  ب�سبب  تنق�سم  مل  فهي  جمتمعات، 

على اختالف اآرائها وفكرها وم�ساحلها.
يبدو اأن هذه املجتمعات منق�سمة يف قراءة ما يحدث، 
اأزمات  من  نف�سها  انت�سال  يف  �ستتاأخر  فاإنها  وبالتايل 
خطرية تدفع املجتمعات اإىل النق�سام، بعد اأن اأغرقتهم 
والتكفري  الكراهية  م�ستنقعات  يف  الأزمات  هذه 
والدماء، وهي اأزمات اجتماعية بجذور ثقافية، حا�سرة 
اليوم معنا، ويبدو اأنها �سرتافقنا اإىل امل�ستقبل القريب، 

ورمبا اإىل اأبعد من ذلك. 

انقسام جمتمعات مأزومة
اّدعاء املشاهدة

صاحب  اإلمام  قول  من  املقصود  ما  س: 
والزمان: )وسيأيت من شيعيت من  العصر 
يدعي املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة قبل 
خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت(؟ 
العلماء  كبار  لقاء  عن  يروى  ما  وما صحة 

باإلمام؟
على  املؤمنني  تثقيف  هو:  املقصود  ج: 
ثقافة غيبة إمامهم الغائب، وسّد الطريق على 
اخلاصة  الوكالة  مدعي  أو  السفارة،  مّدعي 
يروى  ما  ثبت صحة  فقد  وإالّ  ذلك،  وحنو 
من لقاء كبار العلماء والصلحاء له والتشرف 

.بنور طلعته

مسح القدم

س: ما حكم من مل ميسح رجله اليمىن قبل 
الوضوء، بل مسحهما معاً، هل  اليسرى يف 

يبطل وضوؤه؟
الرجل  تقدمي  استحباباً  األحوط  ج: 
اليمىن على اليسرى، وإن كان األقوى جواز 
على  اليسرى  يقدم  ال  نعم  معاً،  مسحهما 

اليمىن.

األذان واإلقامة

س: إذا مجع اإلنسان بني الظهر والعصر، 
عنه  يسقط  فهل  والعشاء،  املغرب  بني  أو 

األذان واإلقامة للفريضة الثانية؟
ج: ال يسقط استحباب األذان للفريضة 
الثانية سوى يف أوقات خاصة، وفيما عداها 
وأما  أيضاً.  الثانية  للفريضة  األذان  يستحب 
لكل فريضة إال  اإلقامة فهي مستحبة مطلقاً 

للمأموم يف صالة اجلماعة.

تلفظ )وال الضالني(

س: هل يشرتط يف كلمة زب ڄ ڄرب 
مكان  يف  اللسان  وضع  الواجبة  الصالة  يف 

معني حىت خترج الضاد على النهج الصحيح؟ 
بني  النطق  يف  نفرق  أن  منا  مطلوب  وهل 
كلميت الضالني والظاملني ؟ يعين هل يشرتط 

يف كل منهما وضع اللسان يف مكان معني؟
التمييز  يكفي  بل  ذلك،  يشرتط  ال  ج: 

املتعارف بينهما.

تأخري صالة الفجر

س: لنفرض أن شخصاً كان نائماً واستيقظ 
فجأة دون أن يأخذ كفايته من النوم، ورأى 
أن الوقت يشري إىل وقت صالة الفجر، فهل 
جيوز له أن يعاود النوم أم أنه يؤمث على ذلك؟
نام  لو  بأنه  اطمئنانه  أو  علمه  مع  ج: 
بأن  علماً  جيوز،  فال  الصالة،  تفوته  سوف 
وثواهبا  أكرب،  أجرها  وقتها  أول  يف  الصالة 

أكثر.

صالة املسافر

أبدأ  وسوف  معينة  مدينة  يف  أسكن  س: 
يبعد مسافة شرعية،  الدراسة يف مكان آخر 
وسوف أسكن يف ذلك املكان مخسة أيام من 
كل أسبوع وأسكن يف بلدي يومني، وسوف 
حكم  فما  تقريباً،  سنتني  ملدة  احلال  يستمر 
الصالة يف أول أسبوع؟ وما حكم الصالة يف 

الطريق بني املدينتني؟
ج: - يف فرض السؤال - تصلي يف أول 
سفرة حني االبتداء قصراً، مث تتم الصالة يف 
ذلك،  بعد  فيما  الطريق  ويف  الدراسة  مكان 
عشرة  السفر  عن  انقطعت  كلما  بأنه  علماً 
أيام قصرت يف السفرة األوىل فقط ورجعت 

بعدها إىل التمام.

هالل أول الشهر

س: مىت نرتب األثر على هالل أول الشهر 
أو غريمها،  أو شوال  سواء يف شهر رمضان 
غروب  عند  اهلالل  برؤية  ذلك  يكون  هل 
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:ول اهلل قال ر�س
�أولهم  ع�شر  �ثنا  بعدي  �لأئمة   •
�أنت يا علي، و�آخرهم �لقائم �لذي 
م�شارق  يديه  على   Qهلل� يفتح 

�لأر�ض ومغاربها.
له  تكون  ولدي،  من  �ملهدي   •
�لأمم،  فيها  وت�شل  وحرية،  غيبة 
فيملوؤها   ،لأنبياء� بذخرية  ياأتي 
عدلً وق�شطاً كما ملئت جور�ً وظلماً.

الشمس أم قبل الغروب أي وقت العصر مثاًل 
يف يوم 29؟

ج: مالك ثبوت اهلالل هو الرؤية املتعارفة 
لتواجد  املتعارف  الوقت  ويف  اجملردة،  بالعني 

اهلالل.

الصوم

س: إذا أدميت لثة الصائم بنفسها لضعف 
يف اللثة، فمرة يلتفت الصائم إىل وجود الدم 
عليه  فهل جيب  يلتفت،  ال  وأخرى  فمه  يف 
املمزوج  البصاق  يبصق  أن  االلتفات  حني 
عمد  عن  ابتلعه  إذا  احلكم  هو  وما  بالدم، 
االضمحالل  احلكم حال  هو  وما  غفلة؟  أو 

وعدمه؟
يبصق  أن  عليه  االلتفات،  حني  ج: 
فعليه  عاملاً  عامداً  ابتلعه  فلو  بالدم،  املمزوج 
القضاء والكفارة، نعم ال شيء عليه إن كان 
مع  وأما  يستهلك،  مل  إذا  هذا  غفلة،  عن 

االستهالك فيجوز االبتالع مطلقاً.

السفر يف شهر رمضان

إذا  رمضان  شهر  يف  السفر  يكره  س: 
العلم  لطلب  كالسفر  مرّجح  دون  من  كان 
وصلة الرحم وحنومها إال إذا مضى منه ثالث 
ليلة، فهل معىن ذلك عدم كراهة  وعشرون 
السفر يف اليوم الرابع والعشرين حىت لو كان 

فراراً من الصوم؟
ج: نعم، هو كذلك.

عدم ختميس األب

من  حىت  نفسه  مينع  مبن  رأيكم  ما  س: 
شرب املاء أو أكل كسرة خبز خوفاً من أن 
يكون والده مل خيمس ماله، وحىت إذا دعي 
فال  أيضاً  فإنه خيشى ذلك  قبل اآلخرين  من 

يأكل وال يشرب شيئاً؟
ۇ ۆ  ۇ  زب  تعاىل:  اهلل  قال  ج: 

ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋرب البقرة/185، 
لك  شيء  كل  إن  الشريف:  احلديث  ويف 
حالل حىت تعرف أنه حرام، كما ورد أيضاً 
املسلم  أن على اإلنسان أن حيمل فعل أخيه 
السوء  يظن ظن  أن  له  وليس  الصحة،  على 
إعطاء  إىل  للمسلم مضافاً  ينبغي  نعم  بأحد. 
املظامل،  رد  بعنوان  شيء  إعطاء  اخلمس 
للتخلص مما قد كان يف الواقع حراماً، ودخل 

إليه وهو ال يعلم به، كما يف الشبهة وحنوه.

ختميس األرض

س: اشرتيت قطعة أرض بـسعر )71000(، 
ودفعت للمكتب الذي كان واسطة بيين وبني 
اجملموع  فيكون   ،)2000( األرض  صاحب 
 ،)73000( هو  األرض  لشراء  دفعته  الذي 
فهل إذا جاء وقت رأس السنة اخلمسية أمخس 

)71000( أم )73000( أم ماذا؟
ج: جيب ختميس قيمة األرض الفعلية يف 

فرض السؤال.

تفويت مستحبات احلج والعمرة

س: ما حكم صاحب محلة حج، فّوت على 
العمرة  أو  احلج  أعمال  بعض  محلته  أعضاء 
-كالغسل لإلحرام أو ركعيت اإلحرام- حبجة 
أنه مستحب، وال يوجد وقت، واحلقيقة كان 
هناك متسع من الوقت ألداء تلك املستحبات 

وغريها؟
ج: ال ينبغي تضييع مثل هذه األمور على 
مبثل  احلملة  أهل  إخبار  ينبغي  بل  احلجاج، 
الوقت،  متسع  واآلداب يف  املستحبات  هذه 
وقبل أن يضيق عليهم زمان القيام هبا، حىت 
يستطيع كل واحد من احلجاج أداء ما يريد 
أداءه من املستحبات واآلداب، فيكون بذلك 
وشاركهم  احلملة،  أهل  رضا  اكتسب  قد 
أيضاً يف ثواهبم إن شاء اهلل تعاىل، فإن الدال 

على اخلري كفاعله. 
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 :ول اهلل قال ر�س
�أمتي  يف  ُيبعث  باملهدي  ركم  )�أب�شّ
وزلزل،  �لنا�ض  من  �ختالف  على 
ميالأ �لأر�ض ق�شطاً وعدلً كما ملئت 
�شاكن  عنه  ير�شى  وظلماً،  جور�ً 
يق�شم  �لأر�ض،  و�شاكن  �ل�شماء 
)ما  رجل:  فقال  �شحاحاً(.  �ملال 
)بال�شوية   :قال �شحاحاً(؟ 
�أمة  قلوب  �هلل  وميالأ  �لنا�ض،  بني 
حتى  عدله،  وي�شعهم  غنًى،  حممد 
ياأمر منادياً ينادي، يقول: من له يف 
�لنا�ض  �ملال حاجة؟ فما يقوم من 
�إل رجل و�حد، فيقول: �أنا. فيقول: 
�ملهدي  �إن  له:  فقل  �ل�شادن،  �ئت 
له:  فيقول  مالً.  تعطيني  �أن  ياأمرك 
حجره  يف  جعله  �إذ�  حتى  �حُث. 
و�أبرزه، ندم، فيقول: كنت �أج�شع 
�أّمة حممد نف�شاً، �أعجز عما و�شعهم. 
فريّده ول يقبل منه، فيقال له: �إّنا ل 

ناأخذ �شيئاً �أعطيناه(.

احلج

س: يف أداء فريضة احلج هلذا العام انقطع 
صالة  وقت  حللول  نتيجة  السابع  الشوط 
وصلينا  املسعى  من  بالقرب  فجلسنا  الفجر، 
الطواف من حيث  الفجر، مث عدنا وأكملنا 
السؤال هل  الطواف،  انقطع، وصلينا صالة 
أم  الطواف  أبطل  بالقرب من املسعى  بقاؤنا 

ما فعلناه صحيح؟
صالة  وكذلك  صحيح،  الطواف  ج: 
الطواف يف فرض السؤال، وال شيء عليك.

الرتكيز 

من  وأعاين حالياً  الكلية  طالبة يف  أنا  س: 
قلة استيعاب وفهم وتركيز، وحنن اآلن على 
تزويدي  منكم  فأرجو  االمتحان،  أبواب 
 للمعصومني وأحاديث  البيت  بأدعية آلل 

كي حتل مشكليت؟
للدرس  مطالعته  عند  للطالب  ينبغي  ج: 
ال  آخر  شيء  بأي  يفكر  ال  أن  حياول  أن 
يرتبط بدرسه، يعين: عليه أن يفكر فقط يف 
يستطيع  وهبذا  به،  مشغول  هو  الذي  درسه 
الرتكيز وهضم املعلومات، ومما ينفع للحفظ 
القرآن والصوم وأكل  قراءة  الذاكرة  وتقوية 
والعسل  اللبان  وأكل  الريق  على  الزبيب 
والكرفس واستخدام السواك، وعن الصادق 
عليه السالم: إذا أردت أن حتدث عنا حبديث 
جبهتك  على  يدك  فضع  الشيطان  فأنساكه 
إين  اللهم  وآله،  حممد  على  اهلل  صلى  وقل: 
به  واآلمر  وفاعله  اخلري  مذكر  يا  أسئلك 
إن  يذكره  فإنه  الشيطان.  أنسانيه  ما  ذكرين 
يف  الكفعمي  الشيخ  ونقل  تعاىل.  اهلل  شاء 
النافعة يف هذا  األدعية  مصباحه جمموعة من 

اجملال، فلرتاجع.

حقيقة املنجمني

س: ما هي حقيقة عمل املنجمني، حيث 

إن بعضهم يأيت بأشياء حقيقية، مبعىن أنه خيرب 
وحتدث؟!   املستقبل  يف  ستحدث  أشياء  عن 
أخربين  ما  أصابين  حيث  معي،  حدث  كما 
أنا يف  واآلن  باملزيد،  أخربين  مث  أحدهم،  به 
جداً  مهمة  نصيحتكم  سيحدث!  مما  خوف 

يل؟
هؤالء  مثل  مراجعة  شرعاً  يصح  ال  ج: 
ينبغي  بل  أقواهلم،  على  االعتماد  وال 
اهلل  أمر  كما  يكون  أن  املسلم  لإلنسان 
متفائاًل   البيت وأهل   ورسوله تعاىل 
احلديث  ففي  متشائماً،  يكون  يف حياته وال 
الشريف: )تفاءلوا باخلري جتدوه(، ومن املعلوم 
على  السيئ  األثر  يرتك  والتطري  التشاؤم  أن 
عن  يدفع  أن  لإلنسان  ينبغي  كما  صاحبه. 
نفسه البالء بالدعاء والصدقة، واإلحسان إىل 
الناس وخاصة إىل الوالدين واألوالد، واألهل 
واألقرباء، فإهنا تدفع البالء عن اإلنسان بعد 

ما أبرم إبراماً.

خال الزوج

س: خال الزوج هل هو حمرم؟
فيجب  حمرماً،  ليس  الزوج  خال  ج: 

مراعاة احلجاب والعفاف أمامه.

فسخ اخلطوبة

س: أخيت معقودة من قبل قريب لنا ويريد 
فسخ العقد، فماذا حيق له عندنا، مع العلم أنه 
وهي  بالشبكة،  يطالب  وهو  هبا،  يدخل  مل 
الزوج  يهبها  الذهب  من  هدية  عن  عبارة 
لزوجته عند اخلطوبة، وهي ليست من ضمن 
نصف  مع  له  حتق  الشبكة  هذه  فهل  املهر، 

املهر أم ماذا؟
ج: إذا مت العقد على فتاة ووقع الطالق 
مهرها  نصف  فللزوجة  الدخول  قبل  بينهما 
طالقها،  مقابل  تبذله  أو  عنه،  تعفو  أن  إال 
بني  فيما  عليها  االتفاق  يتم  األمور  وباقي 
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:قال الإمام اأمري املوؤمنني
�ل�شماء  ولو قد قام قائمنا لأنزلت 
نباتها،  �لأر�ض  ولأخرجت  قطرها، 
ولذهبت �ل�شحناء من قلوب �لعباد، 
حتى  و�لبهائم،  �ل�شباع  و��شطلحت 
�ل�شام  �إىل  �لعر�ق  بني  �ملر�أة  مت�شي 
�لنبات،  على  �إل  قدميها  ت�شع  ل 
وعلى ر�أ�شها زينتها ل يهيجها �شبع ول 

تخافه.

الزوجني، علماً بأن الشبكة واهلدايا اليت متت 
بني الزوجني بعد العقد ال حيق الرجوع فيها 
العقد  قبل  نعم ما كان  املصاريف،  وكذلك 
مل  )إذا  اسرتجاعها  جاز  وهدية  شبكة  من 
عينها  كانت  إذا  رحم(  الزوجني  بني  يكن 

موجودة، وإال فال. 

الزواج
س: تقدمت خلطبة إحدى الفتيات، مؤمنة 
وملتزمة، فوافقت، لكن وليها يرفض تزوجيها 
يدعي  فهو  واقعاً،  موجودة  يل ألسباب غري 
أين أستمع إىل الغناء مثاًل، وأنا على خالف 
ذلك، فما احلكم الشرعي يف هذه القضية ؟ 
ومباذا تنصحونين علماً بأين أريد الفتاة، وهي 

كذلك تريدين؟
ج: اسع مباشرة أو من خالل االستعانة 
بعدم  إقناعه  يف  أصدقائه  من  عليه  يؤثر  مبن 
صحة ما يتصوره عنك. وعليك أيضاً بالدعاء 
بالرسول  والتوسل  تعاىل،  اهلل  من  والطلب 
قلبه،  لتليني   املعصومني بيته  وأهل  الكرمي 
فإن الدعاء وكذلك التعامل احلسن مع والد 
معه  األخالق  وحسن  املتزن  والكالم  البنت 

مؤثر إن شاء اهلل تعاىل.

الفلسفة
اهلل؟  ملعرفة  سليم  طريق  الفلسفة  هل  س: 
ما حكم  إسالمية؟  الفلسفة  أن  هل صحيح 

دراسة الفلسفة وااللتزام بنتائجها؟
ج: الفلسفة مبا أهنا تتمحور حول العقل 
للخطأ  معرض  البشري  والعقل  البشري، 
ال  لذلك  الشرعية،  الصيانة  لوال  واالشتباه 
العقول  الفلسفة من اشتباه، مثل مقولة  ختلو 
الفلسفة  فتحصيل  ذلك،  أشبه  وما  العشرة 
القرآن  يف  جاء  مبا  مشفوعاً  يكون  أن  جيب 
على  للوقوف  الشريفة  واألحاديث  احلكيم 
أخطائها وعدم الوقوع - والعياذ باهلل - يف 

متاهاهتا.

التوبة
س: لقد ارتكبت معاصي وذنوباً يف حيايت 
وال  الرحيم،  التواب  اهلل  إىل  التوبة  وأود 
توبًة  أتوب  أن  أريد  إليه،  أتوب  أعلم كيف 
نصوحاً ال أعود منها إىل املعاصي، وأن يقبل 
توبيت،  اهلل  يقبل  كيف  أعلم  وال  توبيت،  اهلل 
وبوالية أهل البيت كما يقال تكون التوبة 

مقبولة، فماذا أصنع وكيف أتوب؟
إذا  التائب  عبده  تعاىل حيب  اهلل  إن  ج: 
يعين:  النصوح  والتوبة  نصوحاً،  توبة  تاب 
وعدم  تركه  على  والعزم  الفعل  على  الندم 
العود إليه أبداً، واالستغفار بقول )أستغفر اهلل 
من صالة  فات  ما  وأداء  إليه(،  وأتوب  ريب 
الناس )إن  وصيام وحنو ذلك، وأداء حقوق 
باهلل  والثقة  حبقوقهم(،  مرتبطاً  الذنب  كان 
Q ورجاء عفوه، وقد وعد اهلل عباده التائبني 
الوعد، حيث قال  التوبة وهو صادق  بقبول 

ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ  ھ  زب  سبحانه: 
ڭ    ڭ      ڭرب الزمر/53.

الوسوسة
يتبع  لن  بأنه  الشك  كثري  حلف  إذا  س: 
الشيطان يف الوسوسة، ولكنه مل يستطع، كما 
لو حلف أنه لن يعيد صالته، ولكنه بسبب 
الوسوسة أعاد صالته، فهل يصوم ثالثة أيام 

ملخالفة قسمه؟
ج: القسم الذي يقسمه الوسواسي، مثل 
ال  مث  بالصالة،  أشتغل  اآلن  واهلل  يقول:  أن 
وسواسه  كان  إن  الوسواس،  بسبب  يشتغل 
حبيث أنه ال يعمل بقسمه بال اختيار منه مل 
يكن عليه الكفارة، هذا وال خيفى أن العالج 
احلديث  يف  كما   - هو:  للوسواس  الوحيد 
وعدم  الشيطان  اتباع  عدم   - الشريف 
إله  )ال  قول  من  واإلكثار  بالشك.  االعتناء 
الرجيم  الشيطان  باهلل من  )أعوذ  أو  اهلل(  إال 
آمنت باهلل ورسوله خملصاً له الدين( مفيد إن 

شاء اهلل تعاىل.
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:قال �لإمام علي زين �لعابدين

�إذ� قام قائمنا �أذهب عن �شيعتنا 
�لعاهة، وجعل قلوبهم كزبر 

�حلديد، وجعل قوة �لرجل منهم 
قوة �أربعني رجاًل، ويكونون حكام 

�لأر�ض و�شنامها.

رضــــا اإلمــــام

�إ�شاء�ت من حما�شرة
ل�شماحة �ملرجع �لديني �ل�شيد �شادق �حل�شيني �ل�شري�زي

املوىل  وجود  أصل  إن    �
بصفته  ومعرفته   الزمان صاحب 
إماماً مفرتض الطاعة، يُعد من أصول 
املسّلمة  األمور  من  وهو  اإلسالم، 
حد  أمر  بلغ  ما  وإذا  واملتواترة. 
من  يكون  فيه  اجلدال  فإن  التواتر، 
باب السفسطة وإنكار الوجدانيات. 
املوىل سيشّرفنا حبضوره، ويظهر  وإن 
للناس كافة، ويعلن للعامل أنه املهدي 
سيكون  فكيف   .حممد آل  من 
حاله يف ذلك اليوم املبارك؟ وكيف سيكون 
حال الناس؟! قال اهلل تعاىل خياطب نبّيه الكرمي: 

ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   زبہ 
ھرب. فمن صفات الرسول أنه يدعو 
التعبري نفسه،  باحلكمة واملوعظة احلسنة. وهذا 
واملوعظة  ))احلكمة  عينهما  املفردتان  وهاتان 
املروية  املهدي،  اإلمام  زيارة  وردتا يف  احلسنة(( 
الصادع  بأنه  يصفه  حني   املعصوم عن 
 ،كجده فهو  احلسنة.  واملوعظة  باحلكمة 
يصدع باحلكمة واملوعظة احلسنة. روي عن اإلمام 
الصادق أنه قال: )إن قائمنا أهل البيت إذا 
املؤمنني  أمري  ثياب علي وسار بسرية  لبس  قام 
سار  علياً  )إن  أيضاً:  الروايات  وتقول  علّي(. 
بل  يعاقب  أنه كان ال  أي  والكّف(.  باملّن 
 ميّن. فإذا أردمت أن تعرفوا سرية اإلمام احلّجة
يف التعامل مع األصدقاء واألعداء، فانظروا إىل 
 تارخيه فهذا   ،املؤمنني أمري  اإلمام  سرية 
والنصارى  والسّنة  الشيعة  دوَّنه  أيديكم،  بني 
واليهود وغريهم يف صفحات مشرقة. لقد كان 
أمري املؤمنني يدفع َمْن ناهضه وبارزه بالنصح 
للحؤول دون  أمكن، وكان يسعى  ما  واملوعظة 
طريق  عن  سواء  الدماء،  وإراقة  احلرب  وقوع 
إذا  أو غريها، ولكن  الفردية واجلماعية  املواعظ 
وفتح  التعدي  إىل  اآلخر  بالطرف  األمر  وصل 

جبهة القتال يقوم اإلمام بدور الدفاع ال 
أكثر، مث ما إْن يرتاجع اخلصم أو ينهزم حىت 
يتوّقف اإلمام عن مالحقته، ودون أن يسعى 
أحداً  بدأ  اإلمام  أن  يرو  ومل  منه.  لالنتقام 
تاريخ  يف  مشهود  األمر  وهذا  أبداً،  بقتال 
يصرح   النيب أن  ومع   .املؤمنني أمري 
)يا علي حربك حريب وسلمك  بالقول:  له 
يأسر  مل   اإلمام أن  نالحظ  سلمي(، 
أو  أعدائه، وال صادر  من  واحداً  فرداً  حىت 
مسح ألصحابه مبصادرة أي شيء من أموال 
أو  رخيصاً  الشيء  ذلك  وإْن كان  اخلصم، 
أمور ال  اجملال  وتروى يف هذا  الثمن.  عدمي 
احلاضر وال يف  التاريخ، وال يف  نظري هلا يف 
اآليت من الزمان، إال ما كان عن اإلمام أمري 

.املؤمنني وما سيكون من احلّجة املنتظر
�  هل تريدون أن تعرفوا عن حكومة 
تاريخ  إىل  انظروا  إذن  أكثر؟   املهدي
كان  وكيف   ،املؤمنني وأمري  الرسول 
أيضاً.  املهدي  سيحكم  فهكذا  حكمهما، 
له  املناوئني  يبدأ  مل   اهلل رسول  إن 
بقتال، بل إن العدو هو الذي كان يتعّرض 
للرسول الكرمي، وهكذا كان حال اإلمام 
فمع   ،احلسني اإلمام  وكذلك   .علّي
 نراه أنا  إال  حاصره  قد  العدو كان  أن 
هو  هذا  أبدأهم(.  أن  أكره  )إيّن  يقول: 
تعرفوا  أن  أردمت  فإن   .البيت أهل  واقع 
الوقائع من  إىل هذه  فانظروا  احلجة،  اإلمام 
أهل  من  املعصومني  واألئمة  الرسول  حياة 
بيته، وكيف كانوا يعيشون، وكيف كانت 
احلرب  يف  وكيف كانوا  للناس،  معاشرهتم 
رسول  مرآة  هو  املهدي  واإلمام  والسلم. 
نبوته،  مقام  عدا  ما  شيء،  يف كل   اهلل
وهو مرآة أمري املؤمنني يف كل شيء ما 
عدا مقام أفضليته، فما أحلى العيش وأطيبه 

!آنذاك، يف ظل اإلمام صاحب العصر
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:قال الإمام حممد الباقر

كاأين باأ�شحاب �لقائم وقد 
�أحاطو� مبا بني �خلافقني، فلي�ض من 
�شيء �إل وهو مطيع لهم، حتى �شباع 

�لأر�ض و�شباع �لطري، يطلب ر�شاهم 
يف كل �شيء حتى تفخر �لأر�ض 

على �لأر�ض وتقول: مر بي �ليوم 
رجل من �أ�شحاب �لقائم.

�  عن حال سائر الناس يف زمن الظهور 
يروى عن اإلمام الباقر أنه قال: )إذا قام 
فجمع  العباد  رؤوس  على  يده  قائمنا وضع 
هبا عقوهلم وكملت به أحالمهم(. واليد هنا 

تعين القدرة كما يف قوله تعاىل: زب پ پ پ 
ڀرب. أي إن قدرة اهلل فوق قدرة كل 
أحد. وهكذا اإلمام فإنه يضع يد )قدرته( 
وهلذا  عقوهلم.  فتكمل  العباد  رؤوس  على 
األمر معىن طبيعي وآخر غييب، وال مانع أن 
يكونا معاً، أي بعض ُيشمل باألول وبعض 
تتآلف  حيث  احليوانات  يف  بالثاين، كما 
ويسود التعايش حىت بني املتعادية منها. فقد 
يكون هذا من ضمن )يضع يده( أيضاً وإْن 
ألنه  العباد  رؤوس  على  يقول:  النص  كان 
كما قلنا ال مانع أن يكون هلذا األمر معىن 
إىل  مصاديقه،  من  هذا  يكون  أيضاً،  غييب 
جانب املعىن الطبيعي للجملة )أي البشر(. 
وإذا كمل عقل اإلنسان فإنه ال يلهث بعد 
العقل  الدنيا، ألن ضعف  ذلك وراء حطام 
هو الذي يسوقه صوب التهافت على الدنيا. 
خلف  يركض  مل  اإلنسان  عقل  وإذا كمل 
أهوائه، فهل سيكون مثة ظلم أو فقر أو بؤس 
حينئذ؟ كال بالطبع. وإذا كمل عقل اإلنسان 
بل كملت  إميانه،  وكمل  عقيدته،  كملت 
حياته أيضاً، فتكون حياة الناس هانئة طيبة 
من  جيل  حيياها  حياة  أحسن  بل  ومرحية، 
األجيال. وهكذا سيكون حال معظم الناس 
يوم ذاك، وليس حالة استثنائية لبعض الناس، 
فمعظم الناس سيحيون يف راحة وهناء ورغد 

وعيش كرمي. 
�  إن الوظيفة شيء والرغبة شيء آخر، 
وحيسن الفصل جيداً بينهما. فإن لنا يف لقاء 
صاحب الزمان رغبة، ولنا إزاءه وظيفة، 
فما  للجمع  قابلني  األمران  هذان  فإذا كان 
أحسن ذلك! أما إذا مل ميكن اجلمع بينهما 

فهل على الفرد أن يسعى لتحقيق الرغبة أم 
الواجب  أن  شّك  ال  بالوظيفة؟  العمل  إىل 
علقتنا  إن  بالوظيفة.  للعمل  السعي  هو 
هي   العصر بويل   - مجيعاً   - الشديدة 
وجنتهد  وجند  ونعمل  هنتم  ألن  تدفعنا  اليت 
التوفيق  إىل  بنا  ينتهي  الذي  الطريق  لسلوك 
األمل  أما  الشريف،  لوائه  حتت  لالنضواء 
الغيبة، فهو مطلب  بزيارة حضرته يف عصر 
ُوّفق هلا فقد  مهم أيضاً، ولكنه رغبة، فمن 
نال مقاماً شاخماً وشرفاً رفيعاً، ولكّنها ليست 
الوظيفة. إنه لشرف كبري وكرامة عظيمة أن 
يلتقي اإلنسان بإمامه عن قرب ويقبِّل يده، 
هل  ولكن  شبهة،  وال  فيه  شك  ال  وهذا 
هذا هو ما يريده اإلمام منا؟ وهل هذا هو 
واجبنا؟ صحيح أن الذين وّفقوا أو سيوّفقون 
العظيم  الشرف  هذا  لنيل  موفقون  هم  أو 
بلقاء اإلمام احلجة وزيارته يف الغيبة الكربى 
القاعدة – ممن  الغالب وحسب  هم - يف 
يعرفون الواجب ويعملون به، وإال ملا حصلوا 
على هذا الشرف، ولكن هذا - أي الطموح 
من  بل  الواجب،  هو  ليس   -  للقائه
األفضل أن جنمع بينهما، وإال فإن الواجب 
معرفة  هو  والواجب  الرغبة،  على  مقدم 
وتشخيص  هبا  والعمل  الشرعية  الواجبات 
النفس  جتاه  عنها،  واالجتناب  احملّرمات 
واآلخرين، وتعليم اجلاهلني كل حسب قدرته 
ومعرفته، والسعي لكسب املزيد من املعرفة يف 
هذا الطريق. وإن املسؤولية هي تعلم اإلسالم 
والعمل به وتعليمه، وتقع على عاتق كل فرد 
سواء كان رجاًل أو امرأة. وعلى كل فرد منا 
وجتاه  نفسه  جتاه  وظيفته  هي  ما  ينظر  أن 
اآلخرين، وما هي الواجبات املرتتبة عليه، وما 
هي احملرمات اليت جيب عليه االنتهاء عنها. 
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ع�ض من �لنا�ض قولهم:  ب ان �ل �ش ى ل كثريً� ما يرتّدد عل
شوف  )�إن �لإمام �حلّجة �إذ� ظهر وجاء، فاإنه �

يطّهر �لأر�ض من �ملجرمني  يجري �أنهارً� من �لدماء ل
اأخذ ثار�ته(. ويف و�قع  وينتقم من غري �ملوؤمنني وي

�شرية �لإمام  ّلقة ب ع ار �ملت �لأمر �أن �لذي يالحظ �لأخب
يكون من �أحد�ث ووقائع لدى  ش �ملهدي، وما �

ول  ش ى �شرية ر� ي�شري عل ش � يجد �أنه ظهوره
ها، فهو ينه�ض  �ش �هلل و�لإمام �أمري �ملوؤمنني نف

ة �لنا�ض ممن ل ذنب  ى عاّم ي�ض عل �شيف، ولكن ل ال ب
لهم ول جرم، و�إمنا هو يعمد �إىل �أعد�ء �لإ�شالم 
ّد �ملوؤمنني.  عّدة �ش عّدون �ل يه مّمن يحاربونه وي ومناوئ
 اأجمعه عند ما يعرفون �لإمام عامل ب و�إل فاإن �ل
 بيت و�أحقيته، و�أحقية �لإ�شالم ومذهب �أهل �ل
فاإنهم يدخلون يف دين �هلل �أفو�جاً. من جانب �آخر 

ى مع  �شيف و�لقّوة حت فاإن �لإمام ل يلجاأ �إىل �ل
ّم �حلجج و�لرب�هني عليهم،  عد �أن يت �لأعد�ء، �إل ب

اد، �آن  ب ع بالد و�إيذ�ء �ل اد �ل ش � اإف اأبون �إّل ب فريّدونها وي
�شيف.   قاتلهم ويقيم فيهم �ل ذ�ك ي

�لإمام �ل�شري�زي

حرمة القوة - املفهوم الصحيح بتشدد   اهلل رسول  أكد     
اإلنسان  ودم  خاص  بشكل  املؤمن  دم 
ه اإلمام أمري  د ب قي بشكل عام، وهو ما ت
عهده  ففي  ه،  ب ه  عمال وأمر   املؤمنني
ه:  إىل مالك األشرت عندما واله مصر، قال ل
ه  إن )إياك والدماء وسفكها بغري حلها، ف
عة  ب ت نقمة وال أعظم ل يس شيء أدعى ل ل
وال أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من 
واهلل سبحانه  بغري حقها،  الدماء  سفك 
ما تسافكوا  ي اد ف ب ع تدئ باحلكم بني ال ب م
تقوين  فال  امة،  ي ق ال يوم  الدماء  من  ه  ي ف
سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما 
وال  قله،  ن وي له  زي ي بل  ه،  ويوهن يضعفه 
عذر لك عند اهلل وعندي يف قتل العمد 

بدن(. ه قود ال ي ألن ف
 اريخ رسول اهلل ت ع  ّب ت ت ي الذي  وإن 
وا يؤكدون  واألئمة األطهار جيد أهنم كان
خالل  من  العنف  عن  تعاد  االب ضرورة 
ثهم الشريفة وسريهتم الطاهرة، عن  أحادي
يقال  )قام رجل  قال:   الصادق اإلمام 
إىل  جمتهداً  ناسكاً  داً  عاب وكان  مهام  ه  ل
ا  ي فقال:  خيطب،  وهو   املؤمنني أمري 
ا  ن ا صفة املؤمن كأن ن أمري املؤمنني صف ل
قة،  ي ه، فقال: )... سهل اخلل ي نظر إل ن
يل األذى، ال  ل ا، ق وف نّي العريكة، رصني ال ل
أّفك وال متهّتك، إن ضحك مل خيرق،  مت
بّسم،  ت ضحكه  ينزق،  مل  غضب  وإن 
ه تفّهم، كثري  م، ومراجعت عّل واستفهامه ت
ال  الرمحة،  كثري  حلمه،  عظيم  علمه، 
بطر،  ي يعجل، وال يضجر وال  يبخل وال 
وال حييف يف حكمه، وال جيور يف علمه، 
ومكادحته  الصلد،  من  أصلب  نفسه 
هلع،  وال  جشع  ال  الشهد،  من  أحلى 
وال  متكّلف  وال  صلف،  وال  عنف  وال 
املراجعة،  كرمي  ازعة،  املن مجيل  متعّمق، 
تهّور  يق إن طلب، ال ي عدل إن غضب، رف
يق  وّد، وث تهّتك وال يتجرّب، خالص ال وال ي
يم محول،  العهد، ويّف شفيق، وصول حل

يل الفضول، راض عن اهلل Q، خمالف  ل ق
ه(. هلواه، ال يغلظ على من دون

لة  ي ب ن ال ة  ي اإلنسان ادئ  ب امل هذه 
 املؤمنني أمري  هبا  تزم  ال قد  ة  ي والسام
 ه ـ ل ة  وصي فمن  أعدائه،  مع  حىت 
)ال   :قال العدو،  قاء  ل بل  ق لعسكره 
بدؤوكم، فإنكم حبمد اهلل  لوهم حىت ي قات ت
بدؤوكم  على حجة، وترككم إياهم حىت ي
من  ر  واألكث يهم(.  عل لكم  أخرى  حجة 
اهلزمية  كانت  إذا  )ف يقول:   إنه ف هذا، 
بوا  تصي وال  راً،  مدب وا  ل قت ت فال  اهلل  إذن  ب
معوراً، وال جتهزوا على جريح، وال هتيجوا 
أعراضكم  شتمن  وإن  بأذى،  نساء  ال
القوى  فات  فإهنن ضعي أمراءكم،  وسبنب 
الكف  نؤمر ب ا ل واألنفس والعقول، إن كن
عنهن وإهنن ملشركات، وإن كان الرجل 
الفهر أو اهلراوة  ة ب ي اول املرأة يف اجلاهل ن ت ي ل

ه من بعده(.  ب يعري هبا وعق ف
 املؤمنني أمري  اإلمام  ّدم  ق لقد 
واليت  الالّعنف،  دروس  أعظم  ة  بشري ل ل
يف  يوم  ال هذا  حىت  يدّوي  صداها  بقي 
مفكري  أقالم  عرب  عامل،  ال أحناء  شىت 
اإلمام  يقول  احلضارات،  اب  وكّت األمم 
سرية  يف  تمّعن  ي من  )إن   :الشريازي
مواقفه  أّمل  ت وي العطرة،   املؤمنني أمري 
كالصبح  ه  ل ى  يتجّل واحلرب  احلكم  يف 
متمسكاً  كان   أنه نني،  عي لذي 
ويدعو  والسالم،  والعفو  الالعنف  قيم  ب
ه  عامل ت يف  يعتمد  وكان  يها،  إل اآلخرين 
اجلميل  والصفح  اللني  خصومه  مع 
القلوب،  ويهز  العقول  بهر  ي بشكل 
ه  أن إىل درجة  السالم  ب  فوصل متسكه
القوة حىت مع  استخدام  إىل   يلجأ مل 
نصيحتهم  على  عكف  وإمنا  اخلوارج، 
لكن  وتكراراً،  مراراً  باحلّق  وتذكريهم 
ّرة، أساء اخلوارج إىل أمري  ر من م ويف أكث
معهم  يتسامح    وكان  ،املؤمنني
ذلك  عن  فضاًل  بنصيحتهم،  ويكتفي 

ً اأمرياملوؤمنني  منهجا

)2(
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عقالء �لذين  اء و�لأئمة و�ل ي ب مة �لأن ش )�لالعنف( �
اتهم.  ثيات حي ى حي ت ش ى �ملهم يف � يقّدمون �لأهم عل
ة �أن يدخلو�  لمني قاطب وقد دعا �لقر�آن �لكرمي �مل�ش

حتت ظّل قانون �لالعنف، فقالQ: زبۓ  ۓ 
م �أقوى  ل ش � ى �أّن �ل ڭ   ڭرب، ول يخف

تاأكيد، فاإن كل من يلتزم  ال و�أكرث دللة من �لالعنف. وب
نت�شر  ي ش � _ ل حمالة م و�لالعنف _ ل �ش قانون �ل ب
ه  �ش تلزمت �لظروف �أن يحفظ نف ش اة، و�إن �� يف �حلي

اناً، كما �ختفى  ي �أحي م و�لتخّف ادئه عرب �لتكّت ومب
ماء  �ش �لإمام �حلّجة، �أو �أن يرفعه �هلل �إىل �ل

و بقي لقتلوه  ى بن مرمي، فانه ل عي�ش كما فعل ب
ته، ولكن �هلل تعاىل حال دون ذلك فرفعه  و�أحرقو� جّث
تهم هذه فقال:  ّي يه، وقد �أخرب �لقر�آن �لكرمي عن ن �إل

زب ڻ ڻ ڻ ۀرب . �أو �أن حُتفظ 
ه  �ش ه عرب �لإعجاز وغريه كما حفظ مو�شى نف نف�ش

ا، �أو بالدفاع عن �لنف�ض  ع�ش الليل و�ل عن فرعون ب
شول �هلل، فاإن حروبه كانت دفاعية  كما فعله ر�

ى �لطرفني ويف  اأقّل قدر ممكن، فكان عدد قتل وب
ع�شر�ت �حلروب مل يتجاوز �لألف �أو �أكرث بقليل، مع 
ر�ئع، وتقّدم ذلك  ش نّي � �إنه �أقام حكماً، وكّون ُ�مة، وب

رنا  ى ع�ش عامل مثله حت هد �ل �لتقّدم �لهائل �لذي مل ي�ش
اً، فقد جنح �لأئمة �لأطهار �إىل  �لر�هن. و�أي�ش

م و�لالعنف يف جميع �أحو�لهم �إىل �أن �آلت �لنوبة  ل �ش �ل
�إىل �لإمام �ملهدي فغاب عن �لظاملني. 

�لإمام �ل�شري�زي

تعّرض هلم(.  اعه على عدم ال ب كان حيّث أت
املسلمني،  ة  حمارب إال  أبوا  اخلوارج  ولكن 
ممتلكاهتم،  وهنب  يني  املدن دماء  وإراقة 
الدفاع  إال   لإلمام يكن  مل  ذاك  حني 
فخاض  اجملتمع،  وأمن  عام  ال نظام  ال عن 
يها جبيشهم يف  اً شرسة أطاح ف معهم حرب

لة.  ي ل غضون ساعات ق
من  يتحرز   اإلمام كان  وكما 
مع  يتحرز  كان  املسلمني،  دماء  سفك 
وغريهم  الذمة  أهل  من  املسلمني  غري 
األشرت  مالكاً   أوصى فقد  أيضاً، 
ه:  قول ناس مسلمهم وذميهم ب ال الرمحة ب ب
م  ن غت ت ا  ضاري عاً  سب يهم  عل تكونن  )وال 
يف  لك  أخ  إما  صنفان  فإهنم  أكلهم، 

الدين، وإما نظري لك يف اخللق(. 
اجلمل  حروب   اإلمام خاض  لقد 
نهروان من أجل مفاهيم، فلم  وصفني وال
ه من أجل سلطان أو حطام،  تكن حروب
يها تداخلت املفاهيم واضطربت  حروب ف
الطرفان  ف اخلنادق،  وتعددت  الرؤى 
وكتاب  واحد،  برب  اإلميان  ان  ّدعي ي
واحد،  ورسول  واحدة،  لة  ب وق واحد، 
يف  كبرية  شخصيات  طرف  كل  ويضم 
ذا اختلط األمر على  اريخ اإلسالمي، ول ت ال
يز.  تمي يهم ال ناس، فصعب عل كثري من ال
تنصيب  ال من  رغم  ال ب ه  إن ف ذلك،  مبوازاة 
اإلهلي والشعيب لإلمام، ورغم أن دوافع 
على  احلفاظ  ه كانت  اإلمام يف حروب
ناس وحقوقهم  اإلسالم، ومحاية حريات ال
 اهتم، فإن هناك من نسب لإلمام وحي
بيت  ث ت ل كانت  خاضها  اليت  احلروب  أن 
نفوذ الشخصي! ويف هذا  ملكه وحتقيق ال
نع  امت  إنه ف لإلمام،  كبري  ظلم  رأي  ال
ة لضغط  ة الفوري - بداية - من االستجاب
بول  ق إىل  ة  الداعي ه  ي إل رة  ائ ث ال اجلماهري 
يدرك   فقد كان باخلالفة،  ه  ل عتهم  ي ب
الفرتة  خالل  حصل  اّلذي  االحنراف  أن 
ه وإصالحه،  ّد من التصّدي ل املنصرمة الب

نفعيني  وهذا التصدي حيتاج إىل مواجهة ال
ة،  ي ان ث من جهة  ة  األُم وإعداد  من جهة، 
ة أمام  فلذلك وضع أمري املؤمنني األُم
املوقف،  خطورة  هلم  اً  ن ي ب م واقع  ال األمر 
عاتقهم،  على  اليت ستقع  املهمة  وعظم 
ة عن وعي وفهم،  ي وا املسؤول كي يتحمل
ِإنَّا  َف غرِيي،  ُسوا  ِم ت واْل )دُعوين   :فقال
وُم  واٌن، ال تـَُق ُه ُوُجوٌه وَأل راً َل وَن َأْم ُل ِب تـَْق ْس ُم
ِه العقوُل. وِإن  ي ُت عل ُب ث قلوُب، وال ت ُه ال َل
َرْت.  كَّ َن د ت َة َق مَحجَّ ْت، واْل ْد َأغاَم اَق َق اآلَف
ما  ْم  ُك ِب ُت  ْب َرِك ْم  ُك ُت ْب َأَج ِإْن  َأينِّ  وا  ُم واعَل
ِب  وعْت ِل  قائ ال وِل  َق إىل  ُأْصِغ  وملَْ  ُم،  َل َأْع
ْم;  كَأحِدُك ا  أََن َف ُموين  ُت رْك ت وِإْن  ِب،  عاِت اْل
وُه  ُم ُت ولَّْي ْن  َم ِل ْم  ُك َوُع وَأْط ْم  ُك َأمْسَُع علي  ول
ِمينِّ  ْم  ُك َل يـٌْر  َخ راً،  َوِزي ْم  ُك َل ا  وأََن ْم،  رَُك َأْم
متت  لإلمام  عة  ي ب ال أن  عن  فضاًل  َأِمرياً(. 
انتخاب  كان  حيث  ريد،  ف بشكل 
يف  ة  ي ول ت أول   ،املؤمنني أمري  اإلمام 
املقاييس  اشرتاطات  ضمن  اإلسالم، 
ة  ي ول لها كانت ت ة، ومث ي ة اإلسالم الشرعي
يف  للمسلمني،  فة  ي خل  احلسن اإلمام 
للسلطة، ورمبا مل  تداول شرعي منوذجي 
اريخ  ت ال لها يف  أخرى، كمث ة  تتكرر حال
وقد  سلطة،  إىل  يسع  مل  فهو  اإلسالمي. 
أعلن عن هدفه الكبري بوضوح حني قال: 
م أنه مل يكن الذي كان  لهم إنك تعل )ال
تماس شيٍء  افسة يف سلطان، وال ال ا من من
رد املعامل من  ن من فضول احلطام، ولكن ل
أمن  ي دينك، ونظهر اإلصالح يف بالدك، ف
قام املعطلة من  ادك، وت املظلومون من عب

بع... ت حدودك(. ... ي
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االهتمام بـعلم )الدراسات املستقبلية( 
حاجة حياتية وضــرورة اسرتاتيجية، وقد 
ملا  املهمة،  العلوم  أحــد  العلم  هــذا  أصبح 
يوفره من رؤية شاملة للمستقبل تضع يف 
العلوم  التاريخ وحقائق  حساهبا معطيات 
احلاضر  وتستقرئ  الــســابــقــة،  والــتــجــارب 
لـــلـــوصـــول إىل مــســتــقــبــل أكـــثـــر ضـــمـــانـــاً. 
ودرجــت دول العامل املتقدمة أن تستعني 
املستقبلية جبامعات  الــدراســات  إنــتــاج  يف 
كـــــــربى، ومـــــراكـــــز حبــــــوث ودراســــــــــات، 
وختــصــيــصــات مــالــيــة كـــبـــرية، وكــــل ذلــك 
املستقبل  علمي الســتــشــراف  دعــم  لتوفري 
ملـــا ســيــكــون يف املستقبل  أقـــــرب  بـــقـــراءة 

القريب واملتوسط والبعيد. 
يؤكد الباحثون أن اإلنسان قادر على 
اســتــبــاق الـــزمـــن، وإن املــســتــقــبــل جـــزء ال 
يتجزأ من مقومات احلالة اإلنسانية، وإن 
التصرف يف احلاضر  قـــادر على  اإلنــســان 
على أساس اخلربة املاضية املدروسة، لكن 
املستقبل، بسبب  التعامل مع  املشكلة يف 
عــدم الــقــدرة على معرفة ذلــك املستقبل، 
فاملاضي معلومة وقائعه، واحلاضر شاخصة 
تــفــاصــيــلــه، بينما املــســتــقــبــل ميــثــل املــســاحــة 
الزمنية اجملهولة متاماً. وللتغلب على هذه 
املــشــكــلــة، ســعــى الــعــقــل الــبــشــري لتطوير 
مناهج تفكريه حنو حل هذه املعضلة، حىت 
تقوم  الــيت  الــبــديــلــة(  )املستقبالت  إىل  جلــأ 
املستقبل  معرفة  فــكــرة  عــن  التخلي  على 
بــاملــعــىن الـــدقـــيـــق، وأصـــبـــح الـــرتكـــيـــز على 
عليها  ينطوي  الــيت  االحتماالت(  )معرفة 
تـــطـــور املــعــطــيــات الــواقــعــيــة مــســتــقــبــاًل، مث 
كيفية التدخل املنظم يف هذه االحتماالت 
يـــراد حتقيقه أو تقويض  لــلــوصــول إىل مــا 
احــتــمــاالت اخلــســائــر. ومـــع هـــذا، تــوالــت 
اجلـــهـــود بـــاجتـــاه تــطــويــر تــقــنــيــات منهجية 
برؤية  املستقبل  اســتــشــراف  على  تساعد 
أكثر دقة، لذلك فقد وضعت للدراسات 

املستقبلية مناهج وتقنيات.

ينبغي  أنــــه ال  املــســتــقــبــلــيــون إىل  يــشــري 
التفكري باحلاضر فقط، فاملاضي واحلاضر 
مها وسيلتا ختطيط وعمل باجتاه املستقبل، 
فاملاضي قد مضى واحلاضر حلظة عابرة، 
وكل ما نفكر فيه أو نفعله اليوم سيؤثر يف 
املستقبل. يبني اإلمــام اجملــدد السيد حممد 
الشريازي أن التطلع حنو املستقبليات من 
 :ويقول الــفــطــريــة،  اإلنـــســـان  ـــــع  دواف
)ُجبل الناس على حب االطالع على ما 
يدور فيما حوهلم، كما جبلوا على حب 
االطالع على أخبار املاضني واستشراف 
املــســتــقــبــل. وإن واحـــــــدة مــــن خــصــائــص 
البعيدة  نظرهتم  املعصومني هي  األئمة 
وتفكريهم العميق يف عواقب األمور، فلم 
الــذي كانوا  الواقع  بالنظر إىل   يكتفوا
يــعــيــشــونــه، بــل كــانــوا يـــأخـــذون املستقبل 
ارتباط  فــإن  أيــضــاً(. لذلك  بنظر االعتبار 
يعبق  إميـــاين  عمق  لــه  بـ)املستقبل(  املــؤمــن 
القهر والظلم واجلــور  مــن  اخلــالص  بأمل 
يف دولــــة الــقــســط والـــعـــدل الـــيت سيقيمها 
الــذي ستشهده  صاحب احلــدث األعظم 
الـــبـــشـــريـــة، فــــإن مـــن اآليــــــات الــــــــواردة يف 

زبې   :Qقوله  ,املهدي اإلمـــــام 
ائ  ائ  ى      ى  ې  ې  ې 
وئ   وئ  ەئ  ەئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڀرب.  ڀ  ڀ  پ  پ   
يــــقــــول املـــــرجـــــع الـــــديـــــين الـــســـيـــد صـــــادق 
الشريازي: )ال جتد يف القرآن الكرمي 
كــلــه آيـــة مــشــاهبــة هلــاتــني اآليــتــني مــن هــذه 
اجلــهــة، حــيــث بــلــغ عـــدد أفــعــال املستقبل 
فــيــهــمــا عــلــى قــصــرمهــا ســتــة أفـــعـــال، وهــي 
"ونريد، أن منن، وجنعلهم أئمة، وجنعلهم 
الــوارثــني، ومنكن هلــم، ونـــري"، ومــا هذا 
إال  املستقبل  صيغة  استعمال  يف  الــتــكــرار 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أن هــــذا الــفــعــل ســيــقــع يف 
بـــعـــد، فهو  املــســتــقــبــل وأن وقـــتـــه مل حيـــن 
مل يــصــدر يف املـــاضـــي وال هـــو صــــادر يف 

 :قال �لإمام �ل�شادق
كاأين �أنظر �إىل �لقائم على ظهر 
�لنجف، فاإذ� ��شتوى على ظهر 

�لنجف، ركب فر�شاً �أدهم �أبلق بني 
عينيه �شمر�خ، ثم ينتف�ض به فر�شه، 

فال يبقى �أهل بلدة �إل وهم يظنون 
�أنه معهم يف بالدهم، فاإذ� ن�شر ر�ية 
ر�شول �هلل، �نحط عليه ثالثة ع�شر 

�ألف ملك وثالثة ع�شر ملكاً كلهم 
ينتظرون �لقائم.

االنتظار.. واستشراف املستقبل
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احلـــاضـــر، بــل إنـــه ســيــصــدر فيما يـــأيت من 
الزمان ويقع الحقاً ويف املستقبل(. 

مل يذهب املتخصصون بعلم املستقبل 
إىل اّدعاء أن ما يصدر عنهم من آراء أو 
توقعات هي "نبوءات" وأحكام قاطعة، بل 
كانوا يدركون دائماً أن الذي يتوصلون 
إلــيــه جمـــرد احــتــمــاالت أمــكــن االســتــدالل 
عليها مــن خـــالل الـــقـــراءة املــنــطــقــيــة لسري 
األحـــداث، ومتابعة األوضــاع والظروف 
األنشطة  على  وانعكاسها  احمليطة  العامة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
أو  فالباحث  املختلفة.  والعلمية  والثقافية 
املتخصص يف علم املستقبل يعيش بذهنه 
على  الغد  إىل  وينظر  املستقبل،  ذلــك  يف 
أنــه زمــن ميكن قـــراءة اجتــاهــاتــه الرئيسية، 
كما أن )املتخصص باملستقبليات( يعمل 
اللحاق  بأسلوب علمي من أجل  جاهداً 
بــالــغــد، والــســيــطــرة عــلــيــه وتــوجــيــهــه قبل 
أن يــفــاجــئــه ذلـــك الــغــد حبــقــائــقــه ووقــائــعــه 
فــيــتــحــكــم يف حـــيـــاتـــه ويــســلــبــه حـــريـــتـــه يف 
التفكري والعمل. األمر الذي يؤكد أمهية 
أن ميتلك الباحث باملستقبليات قدرة فائقة 
على اإلحاطة الشاملة باألوضاع السائدة 
الــذي يعيش فيه باالستناد إىل  يف اجملتمع 
دراســات ميدانية دقيقة، ال تقارب الظن 
والــتــخــمــني، وحتــلــيــل املــعــطــيــات يف ضــوء 
االجتاهات احمللية والعاملية، لوضع اخلطط 
املــالئــمــة لــلــتــعــامــل مـــع )الـــتـــوقـــعـــات( على 

املدى القريب واملدى البعيد.  
ولــذا يشري اإلمـــام الراحل إىل أن 
تستوجب حشد  املستقبلي،  التنبؤ  عملية 
كـــم كــبــري مـــن املـــعـــلـــومـــات لـــرصـــد حتــرك 
األحـــــــداث خبــطــهــا الـــبـــيـــاين لـــغـــرض تــوقّــع 
احلدث القادم أو احلالة املتوقعة مستقباًل، 
وجيري ذلك باستخدام التقنيات املتطورة 
ـــقـــدم يف تــقــانــة  ـــت ـــــيت وفــــرهتــــا جمــــــاالت ال ال
املــعــلــومــات إثـــر الـــثـــورة املــعــلــومــاتــيــة. وقــد 
اإلنسان  التنبؤ متكن  أن )عملية   أكد

من تنظيم البحث العلمي جبوانبه املختلفة 
من الــالزم واملــلــزوم واملــالزمــة(، ألن كل 
األشـــيـــاء حتـــف هبـــا هــــذه األمـــــور الــثــالثــة، 
الفلكية، وقد  أو  الطبيعية  التغريات  سواء 
أدوات  إىل  املــســتــقــبــلــي  الــتــنــبــؤ   أحال
االســـتـــدالل املــنــطــقــي غـــري املــبــاشــر، مبيناً 
أمهية التنبوء املستقبلي الذي غالباً ما تبىن 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــتــصــورات  عليه 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى مــســتــوى الــتــخــطــيــط 
االسرتاتيجي، برغم أن التنبؤ ليس قطعياً 
إلــيــه مــن اســتــدالل واستنتاج،  يــقــود  فيما 
لـــكـــنـــه يف الــــغــــالــــب يـــصـــلـــح الــــبــــنــــاء عــلــيــه 

والتخطيط استناداً إليه.
ويف إشــارة إىل املستقبل غري املنظور، 
تناول  املنتظر،  املهدوي  بالعهد  والتفاؤل 
اإلمام الشريازي يف عدد من كتبه ظهور 
اإلمـــام احلجة، الــذي بــه يتحقق عهد 
القسط والعدل واحلرية والسالم والرفاه. 
بـــأنـــه ليس  الــبــعــض  وقــــد فند اعــتــقــاد 
عــلــيــنــا شـــــيء مــــن اإلصـــــــالح حــــىت يــظــهــر 
فائدة  ال  فإنه  وبالتايل   ،احلجة اإلمـــام 
من أية عملية إصــالح حيث إن مصريها 
ســيــكــون الــفــشــل، كــمــا أنـــه ال فــائــدة من 
املـــســـتـــقـــبـــل، ألن املــســتــقــبــل  اســـتـــكـــشـــاف 
)إن   :يقول  .اإلمام ســيــصــنــعــه 
اجلملة،  واجـــب يف  أمـــر  املستقبل  مــعــرفــة 
والتخطيط له واجب آخر، ألهنما مقدمة 
الواجب، وهي وإن مل تكن كذلك شرعاً 
إال إهنا الزمة عقاًل، وهبا تتحقق أغراض 
املوىلQ، وإن لكل شيء أسباباً ظاهرة، 
ـــا بــالــتــصــدي  ـــاً خـــفـــيـــًة، وقــــد أمـــرن ـــاب وأســـب
ــتــصــدي ال  لــأســبــاب الـــظـــاهـــرة، وهــــذا ال
يتوقف، فهو متواصل حاضراً ومستقباًل، 
بعد  وأيــــضــــاً   ،اإلمام غــيــبــة  زمــــن  يف 
ظهوره املبارك، وإن اإلنسان مسؤول عن 
اليت يرتكبها اآلخــرون،  املنكرات  أعمال 
فعليه أن يــنــهــى عــن املــنــكــر، وحيــــاول أن 

جينب اآلخرين عن الوقوع فيها(.

:قال �لإمام �ل�شادق
�إذ� �أذن �هللQ للقائم يف �خلروج، 

�شعد �ملنرب، ودعا �لنا�ض �إىل نف�شه، 
ونا�شدهم باهلل ودعاهم �إىل حّقه، و�أن 

 ،ي�شري فيهم ب�شرية ر�شول �هلل
ويعمل فيهم بعمله.



والطباعة  للتحقيق  العلوم  دار  عن  حديثاً  صدر 
صفحة(   400( األوىل  الطبعة  والتوزيع  والنشر 
السيد  اجملدد  لإلمام  املستقبل(  )فقه  كتاب  من 
مكتبة  يف  ظل  أن  بعد  الشريازي،  احلسيين  حممد 
أكدأن  قرن،  ربع  من  أكثر  فقبل  املخطوطات. 
)عاملنا اليوم يشهد حركة قوية وسريعة حنو املستقبل يف 
كافة أوجه احلياة، وهذه احلركة توجب تغرياً شديداً، 
مما يوجب علينا أن نكيف أنفسنا مع هذا التغري حىت 
مضمون  إذا كان  السيما  املستقبل،  ناصية  منتلك 
ويف كتابه  حاضرنا(.   عن  جذرياً  خمتلف  املستقبل 
املستقبلية  الدراسات  مراكز  تأسيس  إىل  دعا  هذا 
ملعرفة املستقبل ومتغرياته، وألجل أن يكون املسلمون 
صناعاً للمستقبل أو من صّناعه على األقل، ولكي 
يتكيفوا مع تلك املتغريات. وهكذا، فإن كتاب )فقه 
املستقبل( يعد ريادة مميزة يف عامل الفكر والفقه على 

املستوى العريب واإلسالمي على حد سواء.
الدراسات  ماهية  يف  غنية  مادة  الكتاب  يتضمن 
املستقبلية، وقد أثبت صحة رؤاه يف هذا املضمار، 
بناها،  اليت  الصادقة،  التنبؤات  من  عدد  من خالل 
ومدركات  املستقبلية،  الدراسات  مباين  أساس  على 
العلمي  التحليل  على  القائم  املستقبلي،  التنبؤ 
الفلسفية. ولكي يتمكن  للتاريخ، ومعطيات قوانينه 
الدارس من هذه املباحث، وخمرجاهتا الرصينة، فعليه 
أن يتتبعها يف جممل حبوث السيد اجملدد وكتاباته، ال 
والدراسات  العلمي،  التنبؤ  ملوضوع  املالمسة  سيما 
املستقبلية، ومن بينها هذا الكتاب )فقه املستقبل(، 
ينهزم(،  و)ماركس  املقارن(،  اإلسالمي  و)االقتصاد 
مبجملها،  وهي  يتغري(،  )الغرب  املهم  وكذا كتابه 
فضاًل عن غريها يف هذه اجملال، تعرب عن تراثه الغزير 
الدراسات املستقبلية، وهي مادة ذات  يف موضوعة 
مغاز كربى، وخاصة يف جمال صنع القرار واختاذه، يف 

املستويات اإلسرتاتيجية بشكل خاص.
النظرية  يف  فيها  طعن  لقد كتب كتباً كثرية، 
املوضوعي  التنبوء  فكان  ومعطياهتا،  املاركسية 
واملنطقي، الذي خلص إليه، هو سقوط هذه النظرية، 
الشيوعية، وقد  قبل أن تصل إىل تصوراهتا يف بلوغ 
يف  أثبته  والذي  حمله،  يف  اجملدد  األستاذ  تنبؤ  كان 

كتابه املوسوم )ماركس ينهزم(.
على  اشتمل  قد  يتغري(،  )الغرب  أن كتابه  كما 
اليت  املستقبلية،  التطورات  جململ  رصينة،  تنبؤات 
تعصف يف احلاضر بدول الغرب، وخاصة يف جماالت 
لدعوته  سبباً  كانت  واليت  واالجتماع،  االقتصاد 
لتحفظ  السقوط،  من  الغرب  مننع  أن  إىل  الفريدة، 
اإلنسانية بذلك، حضارهتا املادية ومنظومتها القيمية، 

الدميقراطيات  بأن  تفصح  قراءته  كون 
الغربية باقية، لكنها تتغري، إىل األصلح، مبا 
يقرتب إىل اإلسالم، وذلك عندما تتحرر 
من سطوة رأس املال، وإفساد قوة العمل، 
أما الشيوعية ومنظومتها، فهي إىل زوال، 

لكوهنا تسلب احلريات بالكامل.
األستاذ  تراث  املثبتة يف  النصوص  من  الكثري  إن 
استشراف  يف  املستقبلية  مقاربته  تبني  اجملدد، 
القمعية  األنظمة  سقوط  يف  التارخيية  احلتمية 
أو  الدميقراطية،  انتصار  وحتمية  واالستبدادية، 
)االستشارية( يف األدبيات اإلسالمية، وهذه القراءة 
اليت  التغيري  رياح  هبوب  يف  مصداقيتها،  جتلت  قد 
سيما  ال  الثالثة،  األلفية  بداية  مع  املنطقة  تشهدها 
يف  العريب،  السياسي  النظام  يف  التغري)الدراماتيكي( 
الوحيدة  املنطقة هي  تارخيية، فهذه  استجابة حلتمية 
للتحوالت  استجابتها  تأخرت  اليت  العامل،  يف 
السياسية، واليت كان من املتوقع أن تشرع فيها، بعد 
دول أوروبا الشرقية مباشرة، وبالنتيجة فالتحول دائما 
منكفئاً، حتت  الربيع  هذا  زال  ما  إذ  باليسري،  ليس 

موجات الشتاء القارص.
ملن  ستكون  أخرياً  الغلبة  أن  اجملدد،  السيد  يؤكد 
ينتهج هنجاً سليماً يف الدميقراطية، وإن كان االستبداد 
جيول يف الساحة، فإن )للحق دولة وللباطل جولة(، 
اهنيار  حيث  التارخيية،  التجربة  من  مستمد  وذلك 
)االستشارية(، كما  الدميقراطية  وانتصار  االستبداد 
القدمية،  اليونان  يف  وأسبارطة(  )أثينا  حكوميت  يف 
حيث آلت األمور إىل والدة دوالت دميقراطية، تنعم 
بالتقدم يف العلوم واملعارف، وتفتق املواهب االنسانية 

يف الفكر واحلكمة.
احلكومات  )حتطم  اجلزئية  هذه   ويؤكد
االستشارية  احلكومات  حملها  لتحل  الديكتاتورية، 
السوفييت  واالحتاد  الشرقية  أوربا  يف  بقدر، كما  ولو 
)االستشارية(  الدميقراطية  أن  يعين  مبا  السابق(، 
مبنزلة الروح من اجلسد للحكم، وقد سبقهم الغرب 
االستبداد  ألمراض  دواًء  اعتبارها  يف  ذلك،  يف 
والتسلط والقمع والفساد املايل واالجتماعي والديين 
والسياسي، وهو اخليار األمثل للتخلص من التخلف 
العامل  يف  الدنيوي،  أو  الديين  االستبداد،  نظم  يف 
الفكرة  هذه  حيمل  اجملدد  األستاذ  لكن  الثالث. 
أو  غيبية  وليس  واقعية،  ورؤية  موضوعية،  بعقلية 
يتمكن  خاصة،  حدود  يف  املفكر  أن  فريى  حاملة، 
من التنبؤ املستقبلي الصائب، مع االعرتاف بشمول 
أصل العّلية لكل العامل سبباً ومسبباً ولكن بوجوب 
توفر مجيع أجزاء علته، ولذا ال ميكن القول بإمكانية 

اإلملام  مع  حىت  األمم،  ملستقبل  اليقيين  التنبؤ 
لوجود  والتارخيية،  االجتماعية  بالقوانني  الكامل 
لإلنسان،  املعلومة  فيها، غري  اخلارجية  التدخالت 

بعكس اجلربية يف العلوم الطبيعية والفيزياوية.
التنبؤ  دراسة  يف  املعلل،  االستقراء  شروط  ومن 
املوضوعي املستقبلي، هو النظر يف اخلصوصيات، 
الشعوب،  على  تطرأ  اليت  التارخيية  كالتحوالت 
الدراسة  أن  مبعىن  وثقافاهتا،  ومعتقداهتا  فكرها  يف 
أخرى  علوم  فيها  تشرتك  التارخيية،  الفلسفية 
أو  باألناسة  عليه  يطلق  والذي  كاألنثروبولوجيا، 
علم دراسة اإلنسان، وكذا الدراسات االجتماعية 
املعمقة  والقراءة  واآلثارية  والطبيعية  والسياسية 
التحليل  يكون  وبعكسه  األركيولوجية،  احلفرية 
املتوقع  وخالف  سابقاً،  الواقع  خالف  وخمرجاته، 
الفكرية لأستاذ  النتاجات  فإن  لذلك،  مستقباًل. 
من  تعد  املستقبلية،  الدراسات  جمال  يف  اجملدد، 
الثري،  الفكري  تراثه  يف  الرصينة،  البحثية  اجلهود 

اجلديرة بالدراسة واالستقصاء.
املؤلف  يعرب  املستقبل(  )فقه  الكتاب  هذا  يف 
عن تفاؤله باملستقبل مستنداً إىل الثوابت واحلقائق 
الدينية والتارخيية، مؤكداً أن مستقبل العامل واجتاهه 
حنو تبيني اإلسالم احلقيقي، ال اإلسالم الدعائي، 
 :الذي تدعيه بعض األنظمة اإلسالمية. يقول
)املستقبل يبشر خبري بإذن اهلل تعاىل، وإنه سوف 
على  الواقعية  اإلسالمية  النهضة  وتتوسع  تتأصل 
الرسول  عهد  يف  األوىل  اإلسالمية  النهضة  غرار 
لن  املنظور  املستقبل  ويؤكدأن   .)األكرم
يتحقق ويتبلور إذا تقوقع املسلمون ضمن حدودهم 
الواسعة  املديات  إىل  التطلع  عليهم  إمنا  الضيقة، 
حلدودهم يف العامل الفسيح، حيث قيم اإلسالم قد 
نفذت إىل القلوب والنفوس يف مجيع أحناء العامل. 
برؤية  الكتاب  فيتناوله  اآلخر،  املستقبل  عن  أما 
مستقبلية تستمد يقينها من األحاديث والروايات، 
الذي   ،املنتظر احلجة  اإلمام  وهو عهد ظهور 
بعد ما ملئت ظلماً  وعداًل  سيمأ األرض قسطاً 

وجوراً.

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