




* رئيس التحرير
بالدنا،  يف  الديكتاتورية  أيام  ينسى  يكاد  منّا  أحد  ال  ربام 
وحصوله  الرئيس  انتخاب  أخبار  بتبادل  والسخرية  والتهّكم 
هبا يف  أدلوا  الذين  الشعب  نتيجة )99.99%( من أصوات  عىل 

صناديق االقرتاع.. 
املنشودة  الديمقراطية  حيث  البعيد  األفق  اىل  نتطلع  كنّا  لقد 
ومصائر  بمشاعر  والتالعب  املهزلة  هلذه  حدًا  لتضع  واملنتظرة 
طوال  كانت  واسالمية،  عربية  دول  يف  حكم  أنظمة  الشعوب.. 
و  »الديمقراطية«  غطاء  حتت  هيمنتها  تفرض  الزمن  من  عقود 

وجود مؤسسة برملانية بمسميات عديدة مثل »جملس الشعب« 
أو »جملس األمة«، أو »املجلس الوطني » وغري ذلك، ألنه 

شهدنا  لذا  عامليًا،  به  املعرتف  احلكم  يف  الوحيد  النمط 
اعتامده من قبل أعتى الديكتاتوريات. 

ومع تقادم األيام ومرور الزمن، وازدياد الوعي 
بعيدة  خطوات  وسريها  الشعوب،  لدى  السيايس 

نحو املشاركة  السياسية ومزامحة القادة العسكريني، 
وأحزاب السلطة، تراجعت تلك النسبة لتحل حمّلها 

أصوات حمسوبة من لدن جلان خمتصة ترتدي لباس 
النزاهة واحليادية، فباتت األرقام معقولة، ليفوز هذا 

أو  احلزب  هذا  أو  الرئايس،  النظام  يف  ذاك  أو  الرئيس 
ذاك يف النظام الربملاين. 

لكن املشكلة أن هذه الديكتاتورية خلعت ثوهبا القديم 
وختّلت عن تلك األرقام املخزية، لكن حافظت عىل روحها 

وكياهنا.
الناس يدلون بأصواهتم يف صناديق االقرتاع، فتتشكل  نعم؛ 
سلطة  حتى  بل  ترشيعية،  سلطة  و  تنفيذية  وسلطة  حكومة 
سيارة  صنع  يف  يشارك  من  شأن  شأهنم  ذلك،  يف  وهم  قضائية، 
الوقود  ماذا عن  لكن  لسائق حمرتف،  األوصاف  ومتكاملة  مجيلة 
لتحريك هذه السيارة عىل األرض وتقديمها اخلدمات للناس..؟ 
جبينهم  بعرق  و  بأيدهيم  صنعوه  ما  الناس  يرتك  ان  يعقل  وهل 
وجهودهم املضنية، بل من كرامتهم وسمعتهم، ثم يرتكونه كاجلثة 

اهلامدة ويذهبون اىل بيوهتم..؟!
الديمقراطية  قرأوا  الذين  الساسة  منّا  يريده  ما  حتديدًا  هذا 
يريد  بام  ال  يريدون،  التي  بالوجهة  فيسريوهنا  اخلاصة،  بلغتهم 
يف  التجربة  هذه  إلنجاح  ويكافحون  يسامهون  الذين  الناس 
بالدهم. وللتذكري فقط، فان السيايس الربيطاين الشهري »ونستون 
اخليارات  أفضل  »الديمقراطية  بأن  مرة،  ذات  قاهلا  ترششل« 
السيئة«. وهو يف ذلك كان يقّيم التجربة يف الغرب الذي ولدت 
شهد  قد  يكن  مل  بعد  الذي  الرشق  يف  وليس  الديمقراطية،  فيه 

دائاًم  يكون  لن  احلكم  من  النمط  هذا  أن  ويؤكد  الدولة.  جتربة 
من  باألساس  منبعثة  الفكرة  ألن  واملجتمع،  االنسان  خدمة  يف 
مصالح اقتصادية وجتارية، وتعني بطبقة معينة يف املجتمع، وهي 
»االرستقراطية«، ثم يف مرحلة الحقة يف الغرب، »الربوجوازية«، 
وهي الطبقة املتوسطة من اصحاب الرساميل واألسهم وغريها، 
وكان الفضل هلذه التجربة يف تقدم الغرب علميًا وصناعيًا. بينام 
جمتمعاتنا، ومثاهلا البارز والصارخ؛ العراق، بعد صدام، ومرص، 
بعد مبارك، فهي تتصور أن خوضها الديمقراطية بمعنى مكافحة 
االقتصادية،  والتبعية  العلمي  والتخلف  والبطالة  والطبقية  الفقر 
وبشكل عام، أن يكون املواطن يف بلده عزيزًا مكرمًا، لكن يبدو 
أهنا أخذت عىل حني غّرة، عندما وجدت أن هذه الديمقراطية 
خاصة  وفئوية  حزبية  مصالح  حتمي  الرشقية،  بنسختها 
وبشكل سافر، دونام خوف ووجل من عدم وجود اإلطار 
ولذا  للناس.  مفيدة  جتعلها  التي  الروح  أو  الرشعي 
عىل  حيصل  مل  اذا  بأنه  يتحدث  من  العراق  يف  سمعنا 
عظيم..!  خلطر  تتعرض  البالد  فان  املوعود  منصبه 
لكن االكثر إثارة وعجبًا، الصمت املطبق من لدن 
هذا  عىل  الثقافية،  االوساط  و  االعالم،  وسائل 
حكومة  بني  املقارنة  القت  بينام  الرهيب.  الترصيح 
»مريس« وبني فتح مكة عىل يد الرسول األكرم صىل 
الساحة  ألن  ربام  واستهجانًا،  جدالً  وآله،  عليه  اهلل 
فاعل،  مدين  وجمتمع  إعالمي  بنشاط  تتمتع  املرصية 
والتهدئة  للسكوت  عامل  من  أكثر  فهنالك  العراق  أما 
باملنح  فالرتغيب  والرتهيب؛  الرتغيب  أبرزها  والرتضية، 

املالية واالمتيازات، والرتهيب بفقد الوظيفة واملنصب. 
املستوردة  التجربة  هذه  إحياء  ساستنا  يريد  الطريقة  هبذه 
أعباء  يتحمل  ألن  بالدنا  يف  املواطن  رب  يجُ وهكذا  باألساس، 
والتفيكر  بحقوقه  املطالبة  قبل  واجلامعة،  والفئة  احلزب  مصالح 
الوقوف يف طوابري االقرتاع  الواجب عليه  أن  لو  بطموحاته، كام 
العادية  حياته  واستئناف  بيته  اىل  العـودة  ثم  بصوته  واإلدالء 

وحسب. 
 لكن ملن يريد احلياة لتجربة احلكم – وال نقول الديمقراطية- 
ندعوه ملراجعة هذا املقطع من عهد أمري املؤمنني عليه السالم، اىل 
فإن  فأطاع،  آمر  مؤّمر  إين  تقولّن:  »وال  له:  يقول  األشرت،  مالك 
ذلك إدغال – إدخال الفساد- يف القلب، ومنهكة للدين، وتقّرب 
..«. أ بعد هذه القاعدة السياسية العظيمة والرصينة التي  من الِغريرَ
يقدمها لنا أمري املؤمنني عليه السالم، حجة للقبول باألمر الواقع؟ 
بكالم بليغ، ضمن، عليه السالم، كرامة االنسان، وسالمة الدين، 
أرَنَّى  فرَ لجُ  الرَ الضَّ إاِلَّ  رَقِّ  احلحْ درَ  برَعحْ ا  ذرَ »..فرَامرَ حقًا؛  األمم.  أمام  والعّزة 

«. )سورة يونس /32(. فجُونرَ رَ تجُرصحْ

عندما تكون ديمقراطيتنا بال روح
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وراء األخبار

تنفذها  اليت  االرهابية  العمليات 
اجل��م��اع��ات ال��ت��ك��ف��ري��ة وامل��ن��اه��ض��ة 
والعمليات  العراق،  يف  القائم  للنظام 
خالل  امل��ض��ادة،  والعسكرية  األمنية 
امل��اض��ي��ة، ساهمت  ال��ع��ش��ر  ال��س��ن��وات 
بالقطاع  اخل��س��ائ��ر  أف���دح  إحل���اق  يف 
الزراعي، فقد حتولت بساتني النخيل 
الواسعة واالراضي املثمرة واملعطاء يف 
بني  شرسة  معارك  املتوترة،  املناطق 
واملزارعني  األهالي  أجربت  اجلانبني، 
على ترك هذه املناطق وهجر الزراعة 
األذرع  ام���ت���داد  ب��س��ب��ب  ت����ام،  ب��ش��ك��ل 
االرهابية  للجماعات  االخطبوطية 
األمنية  االجراءات  ثم  مناطقهم،  اىل 
والعسكرية املشددة من قبل السلطات 

املعنية يف بغداد. 
اهلكتارات  مئات  شهدته  ما  ه��ذا 
حمافظات  يف  الزراعية  االراضي  من 
دياىل، وصالح الدين واالنبار واملوصل. 
معّدة  مرحلة  يف  ورمب���ا  ال��ي��وم،  أم��ا 
األري���اف،  يف  امل��واج��ه��ات  وبعد  سلفًا، 
األمنية  واالج���راءات  املواجهات  باتت 
ويف  السكنية  املناطق  وسط  مطبقة 
امل��دن،  وسائر  ب��غ��داد،  العاصمة  قلب 
وهي تلقي بظالهلا الثقيلة على حياة 

الناس بشكل مباشر، فقد بات انتشار 
الطرق  وقطع  األمنية،  السيطرات 
باحلواجز  السكنية  املناطق  وتطويق 
الكونكريتية، أمراً مألوفًا لسكان املدن 
العراقية، يف مقدمتها العاصمة بغداد 
املرة  وه��ذه   املاضية.  السنوات  خ��الل 
حواجز  وض��ع  عراقية  م��دن  شهدت 
أس���الك  أو  م��ت��ح��رك��ة،  ح���دي���دي���ة 
وقبالة  ال��ش��وارع،  ط��ول  على  شائكة، 
احمل����ال ال��ت��ج��اري��ة واالس�������واق ال��يت 
بداعي  نشطة،  تبّضع  حركة  تشهد 
احتمال  م��ن  األرواح  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
املفخخة!  بالسيارات  الناس  مداهمة 
للتخّلي  ال��روي��ج  اىل  األم��ر  وت��ط��ور 
على  والفاحتة  ال��ع��زاء  جمالس  ع��ن 
منها  بعض  تعرض  حبجة  األم��وات، 
بسقوط  والتسبب  ارهابية،  هلجمات 

ضحايا!
رمب��ا ي��ك��ون ال��ت��ربي��ر ج��اه��زاً من 
اهلدف  ب��أن  األم��ي،  بالشأن  املعنيني 
من  بالرغم  لكن  املواطن،  محاية  هو 
ال��س��ي��ط��رات، ووج����ود جهاز  ك��ث��رة 
والقطوعات،  واحل��واج��ز  »ال��س��ون��ار«، 
أن  ه��ي  ال��ي��وم،  ال��ن��اس  قناعة  أن  إال 
اجلماعات االرهابية ختوض صراعها 

ال���دام���ي وال���ش���رس ض���د احل��ك��وم��ة 
السهل  اهلدف  أما  األمنية،  وأجهزتها 
ف��ه��م ال��ن��س��اء واالط����ف����ال وال��ب��اع��ة 
املواطنني  م��ن  وغ��ره��م  واملتسوقون 
التهدئة  رد  يأتي  أن  وقبل  العاديني. 
وتطييب اخلاطر من اجلهات املسؤولة 
الروح  وإثارة  العراقي،  الشعب  ألبناء 
باملسؤولية  الشعور  وتعميق  الوطنية 
اجل���م���اع���ي���ة، ظ���ه���رت أص������وات من 
تتحدث  االجتماعي  التواصل  مواقع 
اجتاه  غر  يف  لكنها  وطنية«،  »لغة  ب� 
ونقيضها  ب��ل  االج��ت��م��اع��ي��ة،  االرادة 
من اصحاب  ع��دد  دع��ا  عندما  مت��ام��ًا، 
أصحاب  »فيسبوك«،  على  الصفحات 
هذا  ع��ن  التخّلي  الفاحتة،  جمالس 
ليتجنبوا  املستحب،  والعمل  التقليد 
اس��ت��ه��داف��ه��م م���ن ق��ب��ل اجل��م��اع��ات  

االرهابية.
ال���دع���وة  ه����ذه  وراء  ان  وي���ب���دو 
»مح���ل���ة« م��ن��ظ��م��ة وم���دع���وم���ة، ألن 
يسوق  الدايي«  »امحد  وهو،  املتحدث 
الشخصية  صفحته  يف  أسباب  ع��دة 
بان »اهلدف من احلملة الغاء مشروع 
االرهاب باستهداف املسؤولني والقادة 
االجتماعية  والشخصيات  األمنيني 

اضطرارهم  خ��الل  من  والعشائرية 
جيعلهم  مما  التعزية  واج��ب  لتأدية 
أهدافًا لالرهاب وخسارة البلد الكبرة 
يف  اخلسائر  نتيجة  تعوض  ال  ال��يت 
األمنيني  والقادة  السياسية  الكفاءات 
الشهادات  وذوي  والوجهاء  والشيوخ 
واألنكى  ال��ن��ادرة...«!!  واالختصاصات 
من ذلك يتحدث »الدايي«، عن »اهلدر 
يف االق��ت��ص��اد ال���وط���ي وم���ا ي��رت��ب 
استنزاف  و  األسعار  ارتفاع  من  عليه 

األموال...«!
على  آخر  عدد  التوجه  هذا  وأي��د 
حيث  ذل��ك،  من  واكثر  »فيسبوك«، 
احلجية«  ال��س��ت��ار  عبد  »ع��ل��ي  ط��ال��ب 
اجلمعة  صالة  إلغاء  محلة  تبي  اىل 

حفاظًا على ارواح املواطنني..!
بقوة  يشّمون  املواطنون  بات  لقد 
وراء  م��ن  السياسية  امل��ص��احل  رائ��ح��ة 
كتلة  فرئيس  األمنية،  االج���راءات 
حيذر  االعرجي،  قاسم  النيابية،  بدر 
القنوات  وبعض  السياسية  »اجلهات 
االع���الم���ي���ة م���ن امل���ت���اج���رة ب��دم��اء 
و  حزبية  دوافع  و  السباب  العراقيني 
فئوية و الغراض انتخابية رخيصة«! 

ضغوط شديدة يتحملها العراقيون 
لتفادي السيارات المفخخة



وراء األخبار

رغ�����م م����ا أن���ف���ق���ت���ه احل���ك���وم���ة 
وامكانات  طائلة  أموال  من  العراقية 
لقطع  املاضية  السنوات  خالل  هائلة 
النمو  تشهد  انها  إال  االره����اب،  أذرع 
ب���ات يشكل حت��دي��ًا  واالن��ت��ش��ار، مم��ا 
بشكل  العراقية  الدولة  هليبة  سافراً 
املشهد االره��اب��ي  آخ��ره��ا  ع���ام. ك��ان 
تنظيم  عناصر  من  عدد  خلقه  ال��ذي 
»ال���ق���اع���دة« ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��دول��ي 
ثالث  وتوقيف  وس��وري��ا،  االن��ب��ار  بني 
سائقيها  وإن����زال  س��وري��ة،  ش��اح��ن��ات 
ت��وج��ه آمر  ب���ارد، ث��م  ب��دم  ث��م قتلهم 
اجمل��م��وع��ة أم����ام ال��ك��ام��را اخل��اص��ة 
ب���اجمل���م���وع���ة، وه����و ي��ت��وع��د رئ��ي��س 
ويتحداه  باإلسم،  العراقية  احلكومة 
الدولي  الطريق  وع��رض  طول  على 

ويف وضح النهار. 
العراقي،  وال��ش��ارع  ال��ع��ام،  ال��رأي 
يؤكدون  واملتابعني،  املراقبني  قبل 
اجل��ان��ب  يف  ك��ب��رة  اس���ق���اط���ات  أن 
ت��ن��ام��ي  يف  ك��ب��ر  دور  هل���ا  األم�����ي 
األذرع االخطبوطية لالرهاب، أبرزها 
اهلروب الكبر واملثر ل� »580«، معتقاًل 
من عناصر »القاعدة« من سجن »أبو 
آب  وق��ت سابق من شهر  غ��ري��ب«، يف 
امل��اض��ي،  ث��م ظ��ه��ور أح��د رم���وز هذا 

»شاكر  امل��دع��و  ال��ع��راق  يف  التنظيم 
وهيب« يف شريط فيديو وهو جالس 
ع��ل��ى س��ج��ادة وس���ط ال��ص��ح��راء بني 
جللسائه  ي��روي  »ال��ق��اع��دة«،  عناصر 
غ��ري��ب«،  »اب����و  م��ن  ه��روب��ه  كيفية 
م��دع��ي��ًا أن���ه ومج��اع��ة آخ��ري��ن ق��ام��وا 
يومني،  خ��الل  حديدي  شباك  بكسر 
واهل���روب حت��ت أن��ظ��ار احل���راس من 

برج املراقبة. 
ولعل هذا ما يفسر عودة احلكومة 
للحديث عن »الصحوات« اليت تشكلت 
وال���يت كانت  ال��س��اخ��ن��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
االرهابية  للجماعات  حواضن  تشكل 
االره���اب  خ��ط��ر  مل��واج��ه��ة   ،2003 م��ن��ذ 
موجة  تصاعد  بعد  السيما  املتنامي، 
يف  املفخخة  بالسيارات  االنفجارات 

العاصمة بغداد بشكل مريع.
ف���ق���د أع��������ادت احل����ك����وم����ة اىل 
ال���ذاك���رة جت��رب��ة ال��ص��ح��وات ال��يت 
االمريكية  القوات  أول مرة،  ابتكرتها 
حمافظات  يف  الشعائر  ابناء  لتحييد 
االنبار وصالح الدين ودياىل واملوصل، 
االرهابية،  اجلماعات  مع  قتاهلم  يف 
على  وج��اء  »ال��ق��اع��دة«،  مقدمتها  يف 
الوزراء لشؤون  لسان مستشار رئيس 
اخلزاعي،  عامر  الوطنية،  املصاحلة 

على  انتصارات  حققت  »الصحوة  ان  
نفكر  االس��اس  هذا  وعلى  »القاعدة«، 
باعادة احيائها خصوصا بعد ان بدأت 

تنشط عقب االعتصامات«.
أن اخل��ط��وة  وذك����ر اخل���زاع���ي 
عملية  انطالق  مع  تزامنًا  تأتي  اليت 
منذ  االك���رب  ه��ي  عراقية  عسكرية 
انسحاب القوات االمركية يف نهاية 
2011، تنّص حتديداً على جتنيد عشرة 
ل���الخن���راط يف  آالف م��ق��ات��ل ج��دي��د 
قوات الصحوة اليت تضم حاليا حنو 44 
التصرحيات  هذه  وتأتي  مقاتل.  الف 
زي��ادة  احلكومة  ق��رار  م��ع  بالتزامن 
روات�����ب ع��ن��اص��ر ال���ص���ح���وات، وال���يت 
املتظاهرين  مطالب  ضمن  ك��ان��ت 

فيما يعرف ب� »ساحات  االعتصام«.
للحكومة  اجل��دي��د  اخل��ي��ار  ه��ذا 
العراقية، يثر خماوف الكثر من أن 
يعود العراق اىل املربع األول، حيث ال 
أمام  وال��دول��ة  للحكومة  ومنعة  ق��وة 
اجلماعات االرهابية، بل وأمام سكان 
االنبار  وحتديداً؛  املتوترة  احملافظات 
وص����الح ال���دي���ن وامل���وص���ل، المس��ي��ا 
عجزها  مؤخراً  أعلنت  احلكومة  وأن 
واجلماعات  »ال��ق��اع��دة«  مواجهة  عن 
املساعدة  دون  من  لوحدها  االرهابية 

االم��ري��ك��ي��ة، وه���ذا حب��د ذات���ه مؤشر 
األم���ي،  األداء  ت��راج��ع  ع��ل��ى  خ��ط��ر 
على  ال��ق��درة  بعدم  صريح  واع���راف 
جبهود  واالس��ت��ق��رار  األم���ن  حتقيق 
للشأن  واملتابعون  املراقبون  وطنية. 
أكثر  مسألة  على  يؤشرون  األم��ي 
خ��ط��ورة، وه���ي ال��ك��ش��ف ع��م��ا يصفه 
ال��ب��ع��ض ب��ال��ق��رار اخل���اط���ئ، ب��دم��ج 
امل��ؤس��س��ات  ال���ص���ح���وات يف  ع��ن��اص��ر 
امل���دن���ي���ة، وس��ح��ب��ه��م م����ن م��ن��اط��ق 
تواجدهم، مما ترك الساحة مفتوحة 
لتقوم  االره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  أم���ام 

بعملياتها بسهولة. 
ف��ق��د ق����ال ال��ش��ي��خ ن��دي��م ح��امت 
الذي  قبيلة بي متيم  زعيم  سلطان، 
بصراحة:  التاجي،  منطقة  يف  يسكن 
»بعد تولي القوات العراقية املسؤولية 
من القوات االمركية وتشكيل قوات 
احلكومة  شعرت  كبرة،  عسكرية 
اىل  وال  العشائر  اىل  حت��ت��اج  ال  ان��ه��ا 
ويتابع  فاهملتها«.  ال��ص��ح��وة  ق���وات 
عددا  مؤخرا  استضاف  ال��ذي  الشيخ 
وكبار  العشائر  ش��ي��وخ  م��ن  ك��ب��را 
وزارة  ب���رع���اي���ة  االم���ن���ي���ني  ال����ق����ادة 
ان يصحح  بد  العراقية. »ال  الداخلية 

هذا اخلطأ«!
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الضربة العسكرية آخر سهام أمريكا ضذ سوريا
املاضي حبس  يف نهاية شهر آب 
يتابعون  وه���م  أن��ف��اس��ه��م  اجل��م��ي��ع 
حنو  االمريكية  السياسية  التعبئة 
توجيه ضربة جوية وصاروخية اىل 
واستخدام  ام��ت��الك  حبجة  س��وري��ا، 
النظام السوري لألسلحة الكيماوية 

ضد معارضيه يف املعارك االخرة.
القرع بعنف على طبول احلرب 
يف امريكا و أوربا، يذكرنا باألجواء 
ال��يت خلقها ج��ورج ب��وش اإلب��ن عام 
كاذبة  ص���وراً  للعامل  ورس���م   ،2003
اسلحة  ميتلك  أنه  على  العراق  عن 
دمار شامل، من شأنها ان تهدد السلم 

واالستقرار يف املنطقة والعامل. 
وب�����ه�����ذه ال�����ذري�����ع�����ة، ول���ي���س 
االمن  جملس  من  وق��رار  بتفويض 
االمريكية  القوات  انطلقت  الدولي، 
على  احلرب  لشن  معها،  واملتحالفة 
ال���ع���راق، ث��م اج��ت��ي��اح��ه واإلط��اح��ة 
ب��ن��ظ��ام ص����دام، وق���د ظ��ل اجملتمع 
القوات  جتد  حتى  منتظراً  ال��دول��ي 
االم��ري��ك��ي��ة ت��ل��ك األس���ل���ح���ة، لكن 
ال��ق��وات االم��ري��ك��ي��ة دخ��ل��ت ال��ع��راق 
ثم  وم��آرب��ه��ا،  خمططاتها  ون��ف��ذت 
معدنية  ق��ط��ع��ة  جت��د  ومل  غ����ادرت 

واحدة تعود اىل اسلحة دمار شامل.

املنطقة،  يف  امل��راق��ب��ني  ف��ان  ل��ذا 
ي���ؤك���دون ع��ل��ى خ���ط���ورة جت��اه��ل 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة جل��ه��ود ف��ري��ق 
امل��ف��ت��ش��ني ال��ت��اب��ع ل��ألم��م امل��ت��ح��دة، 
التحقق يف  والذي يعمل حاليًا على 
السورية لألسلحة  القوات  استخدام 

الكيماوية. 
اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  أن  ع���ل���م���ًا 
الذي قدح  االمريكي »جون كري« 
هذه،  التعبئة  محلة  يف  ش��رارة  أول 
تأكيدات  »هناك  ب��أن  للعامل  أك��د 
لألسلحة  دم��ش��ق  اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

الكيماوية«. 
ب��ي��ن��م��ا االوس���������اط ال���دول���ي���ة 
ملا  تفتقر  ت���زال  م��ا  وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
يؤكد هلا بالدليل القاطع استخدام 
يف  االسلحة.  هلذه  السورية  القوات 
وبتصريح  موسكو  فان  ذات��ه،  الوقت 
م����ن وزي������ر خ���ارج���ي���ت���ه���ا س��رغ��ي 
وثقائق  لديها  أن  تؤكد  الف���روف، 
هذه  املعارضة  استخدام  على  وأدل��ة 
الغرب  آذان  أن  يبدو  لكن  االسلحة، 

مغلقة على طرف الشرق.
»ف��رن��س��ا  حمل��ط��ة  ح��دي��ث��ه  ويف 
حزب  رئيس  مسلم  ص��احل  ق��ال   ،»24
االحت�����اد ال���دمي���ق���راط���ي ال���ك���ردي، 

سوريا(  يف  كردية  مجاعة  )أك��رب 
ي��ك��ون  أن  اح���ت���م���ال  يف  ي��ش��ك  إن����ه 
ب��ش��ار األس���د ق��د اس��ت��خ��دم أسلحة 
وقع  ال���ذي  اهل��ج��وم  يف  كيميائية 
ب��أن  وأض����اف   ،2013-8  -21 ب��ت��اري��خ 
اهل���ج���وم ق���د ن��ف��ذ ل��ت��ح��م��ي��ل ب��ش��ار 
األسد املسؤولية عنه وإثارة رد فعل 
ليس  األس���د  أن  أردف:  ث��م  دول����ي، 
قرب  األسلحة  هذه  ليستخدم  غبيًا 

دمشق.
وق���د ه���زت ل��ق��ط��ات الش��خ��اص 
تعرضوا  وقد  األرض،  على  مسّجني 
الرأي  أطفال،  بينهم  سامة  لغازات 
استدعى  ال��ذي  االم��ر  العاملي،  العام 
حت��ذي��راً ش��دي��داً م��ن االم���ني ال��ع��ام 
ل���ألم���م امل���ت���ح���دة ب����ان ك���ي م���ون، 
التمادي  مغبة  م��ن  احل��رب  لطريف 
الشامل.  الدمار  اسلحة  استخدام  يف 
وافقت  املاضي،  آب  شهر  نهاية  ويف 
احلكومة السورية على دخول فريق 
احل��رب  مناطق  ال��دول��ي  التحقيق 
ل��ل��ك��ش��ف ع���ن ح��ق��ي��ق��ة اس��ت��خ��دام 
احلرب  هذه  يف  الكيماوية  االسلحة 
حتى  ضحاياها  فاق  اليت  الضروس 

املئة ألف قتيل.
هناك  ال���دول���ي،  الصعيد  ع��ل��ى 

خشية يف العامل، من جتاهل اجلهود 
الدائر  ال��ص��راع  حل��ل  الدبلوماسية 
يف س���وري���ا ب��ش��ك��ل ت����ام م���ن خ��الل 
تأجيله  مت  ال���ذي  ج��ن��ي��ف،  اج��ت��م��اع 
التجاذبات  بسبب  م��رة  من  ألكثر 
قبل  من  السياسية  واالستقطابات 
االط������راف االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة. 
جت��اه��ل  أن  اىل  ال����دالئ����ل  وت���ش���ر 
وحتى  بل  االجتماع،  ه��ذا  واشنطن 
تعجز  وقت  يف  يأتي  الروسي،  الدور 
عن  املسلحة  االره��اب��ي��ة  اجلماعات 
ت��غ��ي��ر م���ي���زان ال���ق���وى ل��ص��احل��ه��ا، 
واهل��زائ��م  ال��راج��ع��ات  سلسلة  ب��ع��د 
االمر  األرض.  على  بها  منيت  ال��يت 
جناحها  يف  امل��ع��ارض��ة  جيعل  ال���ذي 
أم��ام  ضعيف  م��وق��ف  يف  ال��س��ي��اس��ي 
احلكومة السورية يف اجتماع جنيف، 
واي��ض��ًا  االم��ري��ك��ي��ة  االرادة  بينما 
تكافؤ  أس��اس  على  كانت  الغربية، 
وكذلك  السياسية  والقوة  الفرص 

العسكرية. 
ول����ذا ف���ان امل��راق��ب��ني ي����رون يف 
األف����ق غ��ي��وم��ًا م��ل��ب��دة، ب��ع��د ق���رار 
واشنطن إلغاء اجتماع ثنائي ومقرر 
عقد  م��س��أل��ة  ملناقشة  ال����روس  م��ع 

املؤمتر الدولي حول سورية«. 
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بعد حلظات فقط من االنفجار 
وهو  »التقوى«،  مسجد  ضرب  ال��ذي 
الثاني بعد دقائق من االنفجار األول 
لبنان،  مش���ال  ط��راب��ل��س  م��دي��ن��ة  يف 
جتمع عدد كبر من االشخاص يف 
مكان احلادث وهم يهتفون بشعارات 
ضد حزب اهلل وضد سوريا، ثم شرع 
السيارات  بإيقاف  املسلحني  عدد من 
حتركات  يف  اهلويات  يف  والتدقيق 
متسرعة وهسترية تنبئ عن شحن 
أنهم وطيلة  لو  طائفي مبيت، كما 
ال���ف���رة امل��اض��ي��ة ي��ع��ي��ش��ون ه��اج��س 
على  أحد،  يهددهم  أن  دون  االنتقام 
االنفجار الرهيب واملماثل – اىل حد 
يف  »ال��روي��س«  منطقة  استهدف  ما- 
الضاحية اجلنوبية يف بروت، حيث 

معقل حزب  اهلل البناني.
ال��س��ري��ع  ال��ف��ع��ل  رد  م��ق��اب��ل  يف 
املتجمهرين  م���ن  الح��ظ��ن��اه  ال����ذي 
أمام مكان احلادث يف طرابلس وهم 
يستوقفنا  فوراً،  اهلل«  »حزب  يتهمون 
السيد  احل��زب  هذا  عام  أمني  موقف 
الذي  اهلجوم  عقب  اهلل،  نصر  حسن 

اس��ت��ه��دف امل��ن��اط��ق اخل��اض��ع��ة ل��ه، 
خلف  بالوقوف  »التكفريني«  متهمًا 
ان��ف��ج��رت يف  ال��يت  ال��س��ي��ارة  تفخيخ 
»ال���روي���س« وأس���ف���رت ب��ال��ط��ب��ع عن 

سقوط العشرات بني قتيل وجريح. 
 – »السلفية  مسرة  الحظنا  لو 
املاضية،  السنوات  خالل  التكفرية« 
وحتديداً بعد االطاحة بنظام صدام 
على يد القوات االمريكية واملتحالفة 
ب���دأوا  أن��ه��م  2003، جن��د  ع���ام  م��ع��ه��ا 
اخلطوة االوىل يف طريق مواجهتهم 
يف  ليس  للشيعة،  والدموية  العنيفة 
فقد  املنطقة،  عموم  يف  إمنا  العراق، 
ص����وروا ان��ف��س��ه��م ع��ل��ى أن��ه��م مح��اة 
اجملتمع السّي، أمام اجملتمع الشيعي 
االمريكي«  »االحتالل  استقدم  الذي 
ل���الط���اح���ة ب���ن���ظ���ام ح���ك���م ص�����دام، 
لذلك  املؤيدين  السنة  من  واالنتقام 

النظام..! 
وب���ع���د ال���ت���ج���رب���ة ال���ع���راق���ي���ة 
ح���اول���ت ال��س��ل��ف��ي��ة – ال��ت��ك��ف��ري��ة، 
وكانت  س��وري��ا،  يف  التجربة  تكرار 
ودولي،  اقليمي  هائل  بدعم  موعودة 

املنطقة تشر  ومعطيات سياسية يف 
اىل سرعة انتهاء العملية االنقالبية 
بشار  بنظام  واالط��اح��ة  س��وري��ا،  يف 
كما  احلكم  على  والسيطرة  األسد، 
)ُمرسي(،  مصر  يف  ذلك  هلم  حتقق 
ويف أت���ون امل���ع���ارك ب��ني اجل��م��اع��ات 
كان  احلكومية،  وال��ق��وات  املسلحة 
أي  يف  ف��رص��ة  ع��ن  يبحثون  ه���ؤالء 
بيت وشارع وقرية، للفتك باألطفال 
والنساء والرجال العّزل من الشيعة، 
الذين  للقتلى  االنتقام  م��ربر  حتت 

يسقطون على يد القوات السورية. 
هذا السيناريو يبدو انه يتكرر يف 
أنها  البعض على  لبنان، اليت يصفها 
األرض  على  االس��رات��ي��ج��ي  العمق 
التكفرية،   – السلفية  للجماعات 
املراقبني  ل��دى  ج��ازم  اعتقاد  وهناك 
واللبناني،  السوري  للشأن  واملتابعني 
أن اهل���زائ���م ال����يت ُم����ي ب��ه��ا ال��ت��ي��ار 
ال��س��ل��ف��ي يف س���وري���ا م���ن خ��س��ارت��ه 
االسراتيجية،  املواقع  لعديد  املدوية 
أبرزها »القصر«، وهي على مسلسل 
وحلب  الالذقية  أري��اف  يف  اهلزمية 

أشبه  م��وج��وداً  منها  جعل  ودم��ش��ق، 
بالدودة القذرة اليت تضر أكثر مما 

تنفع.
اخل��س��ائ��ر  ح��ج��م  الح��ظ��ن��ا  واذا 
ال���يت تسقط ج���راء ه��ذا  وال��ض��ح��اي��ا 
الضرر  أن  جند  الدموي،  السيناريو 
األكرب يلحق باجملتمع السّي اكثر 
بسيط،  لسبب  الشيعي،  نظره  من 
وهو ان الرأي العام العاملي، وهو على 
قدر كبر من الوعي والدراية، يقرأ 
فكل  واف���رازات���ه،  ومعطياته  ال��واق��ع 
وسائل  خالل  من  واضحًا  بات  شيء 
االعالم واالتصال السريع، وال ميكن 
تزييف احلقائق، وقلب املظلوم ظاملًا 
وبالعكس، حتى مع الشحن الطائفي 
يف بعض وس��ائ��ل االع���الم، وإع��ط��اء 
ذاك،  أو  الطرف  امل��ربرات هلذا  بعض 
وإثارة  الطائفية  اإلثارات  خالل  من 
االس��الم��ي.  ال��ت��اري��خ  صفحات  غ��ب��ار 
والنسف  الذبح  ف��ان  باحملصلة  لكن 
واملشاهد  والتشريد  باجلملة  والقتل 
املريعة الميكن احتواؤها مبا يقابلها، 

إال مبثلها، وهو ما مل ولن حيصل.

إنفجارات لبنان.. عنف طائفي 
على ذمة السلفيين
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بصائر

* إعداد / بشري عباس
ملاذا تشتت االمة؟ وملاذا اختلفت 
صراعات  يف  ودخ��ل��ت  النخاع  حتى 
شتى؟  طوائف  اىل  وحتولت  عبثية 
أي حبل متني كان يشدنا اىل بعضنا 
به  واالعتصام  به  التمسك  فركنا 
حتى وصلت حالتنا اىل هذه املرحلة 
جنلس  ان  لنا،  ينبغي  أال  ؟  الرديئة 
هذا  هل  ؟  الراهن  الواقع  يف   ونفكر 
هذه  أم  علينا؟  تعاىل  اهلل  م��ن  ق��در 
عنها  نستطيع  ال  وف���ن  اب���ت���الءات 

فكاكًا أم ماذا؟ وهل هناك حلول ؟
خربية  نشرة  اىل  استمعت  لو   
يف أي مكان بالعامل لرمبا وجدت ان 
بالعامل  ختتص  النشرة  هذه  نصف 

االسالمي، ولكن ليس من زاوية ان 
ان  ازده���ر واستطاع  ق��د  ال��ع��امل  ه��ذا 
ان  واستطاع  مشاكله،  على  يتغلب 
امنا   ، ال��ع��امل  وخي��دم  ويبتكر  يبدع 
وسلبية.  سيئة  اخ���رى  زاوي����ة  م��ن 
ه��ج��م��ات وق��ت��ال وت��دم��ر وخ���راب 
وتفجرات يف مصر والعراق ولبنان 
افغانستان  و  نيجريا  و  الصومال  و 
عن  حديثًا  مسعت  وان  وباكستان، 
هذه  أ  ع��ج��ب��ًا..!  مسعت  فقد  س��وري��ا 
هي االم��ة ال��يت اراده��ا اهلل خر أمة 
ذلك  عن  االجابة  للناس؟  اخرجت 
البصائر  اهل  وارج��و من  يف كلمة؛ 
من الفقهاء والعلماء واملثقفني ومن 
يف  يفكروا  ان  االم��ة  هذه  أمر  يهمه 

هذه الكلمة.. 

* حينام تركت األمة قرآهنا ونبيها
ن��ت��م��س��ك  امل��س��ل��م��ني مل  حن����ن 
بالقرآن الكريم، ومل نتمسك بالنيب 
رغم  عليهم،  اهلل  صلوات  بيته  واهل 
أن ربنا امنا أمرنا بأن نتمسك بهما، 
قال تعاىل يف سورة االنعام: »وكيف 
آي��ات  عليكم  تتلى  وان��ت��م  ت��ك��ف��رون 
تعاىل:  وق���ال  رس��ول��ه«.  وفيكم  اهلل 
ات��ق��وا اهلل حق  ال��ذي��ن آم��ن��وا  »ي��ا أيها 
تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون 
وال  مجيعا  اهلل  حب��ب��ل  واع��ت��ص��م��وا 
عليكم  اهلل  نعمة  واذك���روا  تفرقوا 
قلوبكم  بني  فألف  أع��داء  كنتم  إذ 
وكنتم  إخوانا  بنعمته  فأصبحتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم 

  أيها 
الشباب : ان  فكر 
وثقافة  الكراهية 
والتكفري بضاعة  

قطاع الطرق من 
كهنة السالطني 

و أدعياء العلم 
الذين يقطعون 

الطريق بينكم 
وبني اهلل ورسوله 

والقرآن  

بين األمة التي يريدها اهلل 
ورسوله واألمة التي يتالعب 

بها كهنة السالطين



بصائر

آي��ات��ه  ل��ك��م  اهلل  ي��ب��ني  ك��ذل��ك  منها 
لعلكم تهتدون«. 

بالرسول  نتمسك  مل  اننا  كما 
ق��ال:  ح��ي��ث  وآل����ه،  عليه  اهلل  ص��ل��ى 
»اني تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل 
استخلف  فقد  بييت«،  اه��ل  وعرتي 
اه�����ل ب��ي��ت��ه االئ����م����ة امل��ع��ص��وم��ني 
الطاهرين الذين طهرهم اهلل تعاىل 
وصلنا  ول��ذا  الرجس،  عنهم  واذه��ب 

اىل ما حنن عليه. 
خواتيم   يف  ت��ع��اىل  رب��ن��ا  ي��ق��ول 
ام��ن��وا  ال��ذي��ن  »ان  االن���ف���ال:  س����ورة 
وه�����اج�����روا وج�����اه�����دوا ب���ام���واهل���م 
وال��ذي��ن  اهلل  س��ب��ي��ل  يف  وان��ف��س��ه��م 
اولياء  بعضهم  اولئك  ونصروا  آووا  
ال��ذي  ال��ذي هاجر او  ب��ع��ض«. س��واء 
ك���ان���ت اهل���ج���رة ال���ي���ه واس��ت��ق��ب��ل 
املؤمنون  اولئك  وس��واء  املهاجرين، 
ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��اجل��ه��اد يف كل 
زم����ان، او اول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون 
خبدمتهم ونصرتهم ، هؤالء كلهم 
بعضهم أولياء بعض. ثم يأمرنا بان 
نكون يف جبهة االميان، ال أن يتقرب 
بهم  ل��ي��ح��ارب  ال��ك��ف��ار  اىل  بعضنا 
عليهم.   بهم  وليستنصر  امل��ؤم��ن��ني 
كفروا  »الذين  تعاىل:  ربنا  ويقول 
بعضهم اولياء بعضم اال تفعلوه تكن 
فتنة يف االرض وفساد كبر..«. فال 
يقرأ  ال��ذي  العاقل  لالنسان  ميكن 
القرآن ان يستند اىل اسرائيل، واىل 
املؤمنني،  لقتل  العاملية،  الصهيونية 
ويقول أن هؤالء جيب قتلهم النهم 
من كذا طائفة او من كذا حزب او 

يؤيدون الرئيس الفالني.. 
ه�����ذا م��ع��ي��ب وه������ذه س��خ��اف��ة 
وت��ف��اه��ة، االج��ي��ال ال��ق��ادم��ة س��وف 
االس��ل��وب،  ب��ه��ذا  قمتم  اذا  تلعنكم 
للكفار  واالع����راض  ال��ب��الد  تبيعون 
واالع������داء وخت��ال��ف��ون وحت���ارب���ون 
أوهام  مبجموعة  املؤمنني  وتقتلون 

او احقاد. 

* هوالء.. قّطاع طـُرق 
 ايها الشباب املؤمن اتركوا قطاع 
الطريق  يقطعون  ان��ه��م  ال���ط���رق.. 
 ، القرآن  اىل  اذهب  اهلل،  وبني  بينكم 
انظر وتدبر وفكر بوعي وعمق ماذا  
يقول لك؟ تدبروا يف القرآن و ادرسوا 

واستخدموا  صحيح،  بفهم  التاريخ 
ترك  حينما  وباختصار؛  عق�������ولكم. 
واىل  ال��ق��رآن،  اىل  التحاكم  الناس 
كلمات النيب، صلى اهلل عليه وآله، 
واىل  ال���س���الم،  عليهم  ب��ي��ت��ه  واه����ل 
االسالمية،  للبالد  املشرق  التاريخ 
هي  سخافات،  جمموعة  يف  حتولوا 
يف احلقيقة مراث ظروف التخلف 
يف االمة وجمموعة احلكام الظلمة 
ال��ذي��ن اس��ت��خ��دم��وا جم��م��وع��ة من 
السالطني،  العلم من كهنة  أدعياء 
الفرقة، ثم  يبثون فيهم  واذا بهؤالء 
يصل األمر اىل أنك حتى إن كنت 

غالبًا فأنت خاسر يف النهاية.

* االتعاظ واالستفادة 
من جتارب اآلخرين

تكون  وقد  سيئة  جت��ارب  هناك 
اجيابية على املفكرين واهل البصائر 
رأيناها  اليت  هذه  ومن  يفهموها،  ان 

مؤخراً على سبيل املثال، جتربتان: 
االوىل: التجربة االيرانية..

ك����ان  ال���ن���اس وال���ت���ي���ارات يف 
اىل  فتحاكموا  وتنافس،  اختالف 
حسمت  وبالتالي  االق��راع،  صناديق 
معني،  لتيار  االم��ر  الصناديق  ه��ذه 
وبفوز  بالنتيجة  اآلخر  التيار  وقبل 
للتعاون  اس��ت��ع��داده  أب��دى  و  اآلخ���ر، 
انعكست  ذل��ك  ونتيجة  الفائز،  مع 
ال��دول��ي  فاحلصار  للناس  ارت��ي��اح��ا 
املعيشية  وال���ظ���روف  وال��ع��ق��وب��ات 
واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ص��ع��ب��ة يف اي���ران 
يف  يدخل   ان  من  الشعب  متنع   مل 
منافسة انتخابية واضحة، ومن ثم 
ثّم  من  و  اآلخ��ر.  احدهم على  يفوز 

يتمكنون من بناء بلدهم.
الثانية: جتربة الدول الثمان..

ذات  ك����ربى  ص��ن��اع��ي��ة  دول 
رؤى  و  متباينة  خمتلفة  م��ص��احل 
خمتلفة، بعضها رأمسالية  وبعضها 
جي��م��ع��ه��ا  ال  اش����راك����ي����ة،  ش���ب���ه 
وي���وح���ده���ا ن���ظ���ام وف���ك���ر س��ي��اس��ي 
حينما  ل��ك��ن  واح������د،  واق���ت���ص���ادي 
اج��ت��م��ع��ت، وف��ك��ر ق��ادت��ه��ا ون��اق��ش��وا 
ب���ق���رارات معينة  ب��ال��ت��ال��ي  خ��رج��وا 
مبصاحلهم  يتصل  ما  يف  وواضحة 
ال  فلماذا  العامل.  وقضايا  وظروفهم 

نأخذ العرب ونتعظ..؟

* القرآن والرسول )ص( 
معياران للتقييم وبناء حياتنا

واىل  القرآن  اىل  لنرجع  تعالوا 
ال���رس���ول واه����ل ب��ي��ت��ه ص���ل���وات اهلل 
تعاىل،  اهلل  اىل  رج��وع  وه��و  عليهم، 
ف���االه���واء ووس�����اوس ال��ش��ي��ط��ان ال 
ميكنها ان تتغلب علينا إذا ما توكلنا 
اخذنا بكالم ومنهج ربنا  و  على اهلل 
يف القرآن وعلى لسان الرسول واهل 
حياتنا.  وبناء  لتقييم  كمعيار  بيته 
فاالهواء والشيطان يدعوان اىل هذه 
على  والقتل  والصراعات  اخلالفات 
ثم  وم��ن  االهلية  واحل���روب  اهلوية 
للجميع.  اخلسارة  تكون  النهاية  يف 
ادع����وا نفسي واخ��وان��ي  ل���ذا ف��إن��ي  
املفكرين  و  وامل��راج��ع  العلماء  م��ن 
واملثقفني و اخلطباء ان يدعوا الناس 
اىل  والعودة  القرآن،  اىل  العودة  اىل 
ال���رس���ول واه����ل ب��ي��ت��ه ص���ل���وات اهلل 
ان  نستطيع  فقط  فبذلك  عليهم. 
نكون  ث��م  ال��ت��ح��دي��ات،  على  نتغلب 
اليت بشر اهلل  االمة  ان شاء اهلل تلك 

تعاىل بها البشرية.

* مسؤولية األمة 
ت�����رى اح����ده����م م����ن احل��م��ق��ى 
قلبه  واجلهالة  احلقد  اعمى  مم��ن 
وب��ص��رت��ه ي��ص��رخ م��ؤخ��را وي��ق��ول: 
حتى  الشيعة  م��ن  ع��ش��رة  اعطوني 
احن����ره����م..! ه���ذا ال��ت��ف��ك��ر االه���وج 
وامل���ع���وج جي��ب أن ي��ك��ون م��رف��وض��ا 
التفاهة  نهاية  يف  تفكر   ، األم��ة  يف 
نهج  هذا  والنفاق،  الوحشية  ونهاية 
ُينتج  ال  وه���ذا   ، ام��ي��ة  ب��ي  تفكر  و 
من  امن��ا   ، ف��راغ  من  وُيسوق  وُينشر 
وادعياء  املزيفة  العمائم  هذه  خالل 
ال��ع��ل��م  ال���ذي���ن  اص��ب��ح��وا كهنة 
بدنيا  دي��ن��ه��م  ي��ب��ي��ع��ون  ال��س��الط��ني 
التكفر  فضائيات  وبعض  غرهم، 
ليست  ال��يت  والتضليل   والتجهيل 
الرذيلة  و  الكراهية  لنشر  ب��ؤرة  اال 
يف االمة، هذه األمة اليت جيب عليها 
واٍع  وبفهم  حبق  وتعود  تنتفض  ان 
ال��ق��رآن  واىل  دي��ن��ه��ا،  اىل  وص��ح��ي��ح 
واهل  الرمحة  نيب  واخ��الق  وس��رة 
وبالعودة  عليهم،  اهلل  صلوات  بيته  

اىل العقل وتارخيها املضيء.

  ملاذا النأخذ 
العرب ونتعظ من 

جتارب تأريخ األمة 
املضيء وجتارب 

األمم اليوم، 
ونستفيد منها 

لرحلة جديدة نحو 
االصالح و التقدم  

وحسن إتخاذ 
القرار وطريقة 
حل اخلالفات؟  
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دع���ا مس��اح��ة امل���رج���ع ال���دي���ي آي���ة اهلل 
دام   - املُ��دّرس��ي  تقي  حممد  السيد  العظمى 
والكتل  ال��ب��الد  امل��س��ؤول��ني يف  ظ��ل��ه- ك��ب��ار 
م��س��ؤول��ي��ات��ه��م عما  ال��س��ي��اس��ي��ة، اىل حت��م��ل 
من   العراقي  الشعب  ابناء  ويواجهه  يعانيه 
عمليات إرهاب و قتل ممنهج وواسع، ووضع 
اخلروقات  تكرار  ملعضلة  ج��دي  وع��الج  حد 
األم��ن��ي��ة واس��ت��م��رار ال��ع��م��ل��ي��ات االره��اب��ي��ة 

الدموية يف البالد. 
و أوضح مساحته على هامش حديث له 
من  أن��ه  والشخصيات،  الوفود  من  مجع  مع 
غر املقبول أن نعتاد على هذا الواقع والوضع 
الشاذ والسكوت عن هذا الظلم، وأنه البد من 
األمي كليًا، سواء  الوضع  النظر يف  »إع��ادة 
وأكد  ال��رج��ال«،  أو  االجهزة  او  اخلطط  يف 
القتلة  االرهابيون  به  يقوم  ما  أن  مساحته 
من جرائم بشعة و سفك لدماء ابناء الشعب 
والشوارع  الساحات  يف  مدنيني  من  العراقي 
مصلني  و  واطفال  نساء  من   ، العبادة  ودور 
وكسبة ، تعد جرائم ضد االنسانية وجرائم 

حرب.
جانب  يف  امُلدّرسي  املرجع  مساحة  وقال 
ال��وض��ع   :ً »أوال  ال���ش���أن:  ب��ه��ذا  ح��دي��ث��ه  م��ن 
األم����ي م��ن امل��ش��اك��ل احل����ادة يف ال��ع��راق، 
 )3000( تعرض  مضت،  معدودة  اشهر  فخالل 

بتفجرات منظمة  للقتل بشكل بشع  انسان 
وواس���ع���ة، وم��ع��ظ��م ال��ض��ح��اي��ا م��ن االب��ري��اء 
ال��ذي��ن اس��ت��ش��ه��دوا خ���الل ال��ف��رة االخ���رة 
م��ن ال��ن��اس ال��ب��س��ط��اء امل��س��اك��ني واص��ح��اب 
االعمال و الفرص الضعيفة، وكذا ضحايا 
املقاهي ومالعب  و  يف احلسينيات واجلوامع 
ال���ري���اض���ة، وه�����ذه اجل���رائ���م ال���ق���ذرة هي 
االنسانية.  باالساس من جرائم احلرب ضد 
وإذ  مستمرة..!  وهي  حقيقية  مأساة  هذا  إن 
نؤكد على اهمية التضرع والدعاء اىل الرب 
بالء  ويدفع  الغمة  ه��ذه  يرفع  ب��إن  سبحانه 
ان  ينبغي  أيضا  فإننا  شعبنا،  ع��ن  االره���اب 
نفكر تفكرا جديا أن ال نستمرئ  العذاب و 
ال نعتاد على هذا الوقع الشاذ و ال نسكت على 

هذا الظلم«.  
واض�����اف مس��اح��ت��ه : »اوص�����ي اخ��وان��ي 
يفكروا  و  جيتمعوا  ان  امل��س��ؤول��ني  وب��ال��ذات 
تفكرا موضوعيًا، فأوال ً: أنتم  كمسؤولني، 
، فهذا  أمانة  اعناقكم  العليا، يف  املناصب  ويف 
أن  يتحملها  مل��ن  جي��وز  وال  ام��ان��ة  ال��ك��رس��ي 
يفرط يف مسؤولياته،  فلنفكر يف أن جتتمع 
و  أك��ف��اء،  رج���ااًل  وخت��ت��ار  السياسية  الكتل 
بتجديد  ليقوموا   وحكماء  نزيهني،  ع��دواًل، 
النظر يف الوضع االمي العراقي، من الصفر، 
سواء يف اخلطط او االجهزة او الرجال الذين 

يقومون بهذا الدور.
اكثر  يف  قلنا  »ث��ان��ي��ًا:  مساحته:  وت��اب��ع 
أهمية  نكرر ونؤكد على  من مرة والن��زال 
السعي  من اجل املصاحلة الوطنية يف البالد، 
وإذ كنا ال نريد أن نلقي بالتهم على بعض 
فيها   تثار  ال��يت  ال��س��اح��ات  بعض  يف  االن���اس 
ان  هل��م   اق���ول  ال��ب��ل��د،  يف  الطائفية  امل��س��ائ��ل 
واخلطاب  الكالم  وه��ذا  الدعوات  هذه  بعض 
الساحات  او بعض  الذي ينتشر يف جلساتكم 
او املظاهرات، كل ذلك اسهم و يسهم وميهد 
بشكل وآخر، ملا جيري، وجيعل العراق يتأخر 
سوف  اآلخ��رون  كما  وانتم  آخ��ر،  بعد  يوما 

تتضررون من ذلك.
 وأضاف مساحته: »ثالثًا: ويف هذا اجملال 
ايضا، نؤكد على أن كل إنسان يف العراق، 
جيب أن يساهم يف حفظ األمن، كلنا خفراء 
هذا األمن، أي انسان ومن أي موقع عليه ان 
بأخرى  او  بطريقة  ويساهم  وخيطط  يفكر 
األم���ن  واالس��ت��ق��رار يف  يف ط��ري��ق تكريس 
يف  حمرمة  وحياته  اإلنسان  دم  إن  العراق، 
الدين احلنيف اىل درجة عظيمة جدا، وربنا 
تعاىل حينما حيدثنا عن حرمة هذه احلياة 
يِف  اٍد  فرَسرَ أرَوحْ  ٍس  نرَفحْ  ِ ريحْ بِغرَ ًسا  فحْ نرَ ترَلرَ  قرَ ن  »مرَ يقول: 
ا  يرَاهرَ أرَححْ نحْ  مرَ ورَ ِيًعا  النَّاسرَ مجرَ ترَلرَ  قرَ أرَنَّامرَ  فرَكرَ ِض  رَرحْ األحْ

ِيًعا«. يرَا النَّاسرَ مجرَ أرَنَّامرَ أرَححْ فرَكرَ

المرجع و األمة

سماحة المرجع 
المدرسي يدعو 
المسؤولين الى 

»إعادة النظر 
كليًا« في 

الوضع األمني 
خططًا وأجهزة 

و رجااًل



المرجع و األمة

أك���د مس��اح��ة امل��رج��ع املُ���دّرس���ي - دام 
والفتنة  وامل���ؤام���رات  »اخل���الف���ات  أن  ظ��ل��ه- 
العمياء الميكن أن حناربها ونعاجلها  مبجرد 
دوره  ك��ل  يتحمل  أن  جي��ب  ب��ل  اخل��ط��اب، 
مّل  وه��ي  بها  اهلل  ي��أم��رن��ا  ال��يت  ومسؤوليته 
وإصالح  صلح  بعملية  الصدع  رأب  و  الصّف 
له  واض��اف مساحته يف حديث  البني«،  ل��ذات 
أنه  واهلية  ثقافية  وف���ودا  استقباله  خ��الل 
»جي���ب ع��ل��ى ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ك��ل��ه وعلى 
واح��د  رج��ل  هب�ّة  يهبوا  أن  املستويات  ك��ل 
البلد،  ه��ذا  على  واإلب��ق��اء  احملافظة  اج��ل  من 
و من اجل مستقبل  اطفاله ونسائه و مجيع 
»أوجه  السياق:  هذا  يف  مساحته  »وقال  ابنائه 
بأن  واملسؤولني  الشعب  أبناء  جلميع  ندائي 
البلد  ه���ذا  مستقبل  اىل  وإن��ت��ب��ه��وا  إح����ذروا 
يف  دخلنا  فلو  واإلص����الح  للصلح  وت��وج��ه��وا 
البالد سرمحنا  الصلح واالصالح يف  عملية 
»على  إن:  قائال  وت��اب��ع  ويوفقنا«  تعاىل  اهلل 
العلماء واحلكماء وكل شريف يف هذا البلد، 
االوض���اع  ت��ده��ور  ل��وق��ف  مجيعا  االستيقاظ 
العراق  وتستهدف  عامة  إلنها  الفن،  ومنع 

م��ن��ط��ق��ة دون  او  ك��ل��ه والخت����ص مج��اع��ة 
غرها«  

وخاطب مساحته السياسيني واملسؤولني 
لو  »اجلسوا وحت��اوروا حتى  بالقول:  البلد  يف 
مل يقتنع أحدكم بكالم اآلخر ودعوا الناس 
بعضكم،  ع��ل��ى  احل��ج��ة  وامت����وا  يسمعونكم 
الشعب  ام���ام  وأب���رؤوه���ا  نيتكم  وص��ح��ح��وا 
والدموع  ال��دم��اء  ه��ذه  كل  وأم��ام  وبلدكم 
وشعبنا  بلدنا  على  »املؤامرات  أن  واوض��ح   .»..
كبرة وهي لسيت جمرد إغتيال او إنفجار 
فهذه  هناك،  واعتصامات  مظاهرات  او  هنا 
هلا،  خُيطط  اليت  ونهاياتها  بدايات،  هي  امنا 
العراق  الشعب ثم تقسيم وحمو  متزيق هذا 

ودوره ومستقبله. 
»منذ  أنه  مساحته  اشار  السياق  هذا  ويف 
لتمزيق  واجل��ن  االن��س  شياطني  خطط  ان 
عليه  اهلل  صلى  االعظم  النيب  بعد  املسلمني 
الطائفية  الفتنة  تعد  ال��ي��وم  وح��ت��ى  وآل���ه، 
االسالمية  االم��ة  جلسد  الرئيس  املقتل  هي 
التاريخ  درس��ت��م   إذا  و  وق��وت��ه��ا..  ووح��دت��ه��ا 
جتدون بأن هذه اللعنة والفتنة أصبحت منذ 

ذلك اليوم غطاء ووسيلة لتدخل اآلخرين يف 
بلداننا وإضعافنا وضرب بعضنا ببعض«. 

أن:  اىل  مساحته  اش���ار  آخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
إنتفاضات  دخلوا على خط  األنس  »شياطني 
ومينعوا  مسارها  عن  حيرفوها  لكي  الشعوب 
ق��ي��ام ق��وة ج��دي��دة يف األم���ة اإلس��الم��ي��ة هلا 
فعمدوا  هائلة  واقتصادية  بشرية  أمكانيات 
اىل خم��ط��ط مت��زي��ق امل��س��ل��م��ني..« واض���اف 
املسلمني  متزيق  وس��ائ��ل  و  اساليب  »م��ن  أن 
فضائيات  وتفريخ  املضلل   االعالم  استخدام 
وابواق تعتمد مظهر اللحى الطويلة والثياب 
وفكر  وال��ك��ذب  بالدجل  لينفخوا  القصرة 

الكراهية وثقافة املوت والتكفر«. 
خلفهم  يقف  ومن  »هؤالء  بالقول  وتابع 
ويدعمهم اشعلوا الصراعات والفن يف األمة 
يف  طائفية  وفتنا  حربا  اشعاهلم  ذل��ك  وم��ن 
الدميقراطية  اق��ام��ة  م��زاع��م  حت��ت  س��وري��ا  
واحلرية، فهل الدميقراطية تعي  نبش قبور 
والكنائس  واملساجد  املقامات  وه��دم  األولياء 
وذبح الناس والتنكيل بهم مبا فيهم االطفال 

والنساء وهتك االعراض باسم الدين؟!«.
11

البد من يقظة جماعية لمواجهة  الفتن  
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ق����ال مس���اح���ة امل���رج���ع ال���دي���ي آي����ة اهلل 
العظمى السيد حممد تقي املُدّرسي - دام ظله 
- إن ركائز وعوامل اجلمع والوحدة ومعاجلة 
حاالت التمزق والتفرق، سواء يف العراق او يف 
بشرط  ومتاحة  عديدة  األم��ة،  شعوب  عموم 
أحد  ألي  ن��دع  وال  بها  ونأخذ  اليها  نلتفت  أن 
كان بأن يسحقها وينفذ خمططاته اخلبيثة 
بتحويل الناس اىل شراذم ورذاذ والشعوب اىل 

طوائف وعصبيات متصارعة. 
أمام حشد  له  واوض��ح مساحته يف حديث 
من الوفود ، بأن االصالح هو أحد عوامل الوحدة 
تلك، وأن الذي حنن »بأمس احلاجة أليه اليوم 
يف العراق بالذات هم املصلحون الذين يقومون 
الناس  بني  ليس  االص��الح  وواج��ب  مبسؤولية 
واالط��راف  القوى  بل بني  يف اجملتمع فحسب، 
يف  غاية  ال��دور  وه��ذا   ، أيضا  السياسية  والكتل 
األهمية اىل درجة أن احلديث الشريف يصفه 
افضل  ال��ب��ني  ذات  »إص���الح   : أن  عنه  ي��ق��ول  و 
»فنحن  وأض��اف:  والصيام«.  الصالة  عامة  من 
حنتاج اىل عملية االصالح يف اجملتمع بدءاً من 
اخلالفات اليت تشجر بني اثنني من الناس، اىل 
ففي  الكربى،  والكتل  االط��راف  بني  اخلالفات 
قبال هذه الكتل واالطراف جيب ان تكون هناك 
جهات وكتلة مصلحة يف مستواها أيضا، تنزل 
امل��ي��دان وت��أخ��ذ دوره���ا وت��ق��وم مبسؤولية  اىل  
إصالح ذات البني والوفاق، فنحن اليوم حنتاج 
اىل رجال من النوع املتميز يدخلون على اخلط 
ويصلحون األمور واالوضاع يف العراق ملصلحة 

اجلميع. 
حديثه،   م��ن  ج��ان��ب  يف  مساحته  وأض���اف 
عليها  يعتمد  اليت  االساسية  الركائز  »من  أن 
الناس   متزيق  وم��ك��ان  زم��ان  ك��ل  يف  الطغاة  
وحتويل الشعوب اىل طوائف ومذاهب وأحزاب 
وت��ك��ت��الت خم��ت��ل��ف��ة و م��ت��ص��ارع��ة.. ف��أع��داء 
تكون  ما  ع��ادة  الطغاة  حكم  وانظمة  الشعوب 
الفاسد  االع���الم  م��ن  ح��ادة  سكاكني  بأيدهم 
املثقفني و  ان��ص��اف  امل��اك��ري��ن م��ن  و اخل���رباء 
اب��واق  و  السالطني  كهنة  من  العلماء  اشباه 
اىل  باالضافة  ذل��ك  ويستخدمون  الشياطني، 
القوة القمعية، يف سبيل متزيق الناس.. مشراً 
تعرضًا  الشعوب  أكثر  العراق  »شعب  أن  اىل 
خلطر التمزق وهذا اخلطر مل يكن وليدة يوم 
وحلظة ما إمنا نتاج عهود من القمع وسياسات 
لفرة  شيطانية  م��اك��رة  اج��ه��زة  ب��ه��ا  ق��ام��ت 
اكثر  من  تعرض  العراقي  فالشعب  طويلة، 
م��ن 3 ع��ق��ود حمل��اول��ة مت��زي��ق��ه وحت��وي��ل��ه اىل 
احلوزات  وفتتوا  العشائر  بتمزيق  فقاموا  رذاذ، 
وح���ارب���وا ال��ت��ك��ت��الت وامل��ن��ظ��م��ات واالح�����زاب 
بتهمة  الشباب  وخرة  العلماء  كبار  واعدموا 
مبجرد  احل��زب  ذاك  او  التنظيم  هلذا  االنتماء 

التهمة والظنة«. 
وبشأن ركائز وعوامل الوحدة يف العراق 
اول ع��ام��ل ه��و:  واألم����ة، اوض���ح مس��اح��ت��ه أن 
"اهلدف الواحد ثم الربنامج الواحد الذي يوحد 
لدينا  وليس  اهل��دف،  لذلك  ويوصلهم  الناس 
حنن أمة املسلمني من برنامج وخارطة طريق 

توحدنا افضل وأمسى من القرآن الكريم  فهو 
هدى وبصرة وضياء، ولو أن املسلمني يقرأون 
اىل  وحيولونه  آياته  ويطبقون  بتدبر  القرآن 
وخ���ارط���ة ط��ري��ق حلياتهم  وم��ن��ه��ج  إس��ل��وب 
ويوحدهم"،  جيمعهم  سوف  فأنه  وسلوكهم، 
"احلب  األمة:  ووحدة  مجع  يف  الثاني  والعامل 
للنيب  وال��والء  باحلب  نتوحد  فنحن  وال���والء.. 
وهذا  عليهم،  اهلل  صلوات  بيته  واه��ل  األك��رم 
واالنانيات  الفردية  حالة  من  خيرجنا  العامل 
العامل  أن  واضاف  واحملسوبيات"،  والعصبيات 
القلوب  »تصفية   : ه��و  يوحدنا  ال���ذي  الثالث 
وضغينة  حقد  من  الرذيلة  الصفات  وحماربة 
والسخرية  اآلخرين  على   ٍ تعال  و  و سوء ظن 
والغيبة،  واحلسد  والتهمة  التسقيط  و  بهم، 
 ، والتفريق  التمزيق  اس��ب��اب  م��ن  ذل��ك  وغ��ر 
وتنبهنا  توجهنا  ال��يت  بآياته  الكريم  فالقرآن 
، خيلق فينا  لذلك وتأمرنا لكي نصفي قلوبنا 
باالحقاد  امل��ل��يء  القلب  ألن  ال��ت��ع��اون،  ارض��ي��ة 
يعيش   عنها،  املنهي  ال��رذائ��ل  وب��اق��ي  واحل��س��د 

صاحبه يف ظنك وظلم دائم لآلخرين. 
من  »أع��ج��ب  ب��ال��ق��ول:  مساحته  وت��س��اءل 
كيف  الدينية،  التوجهات  تّدعي  اليت  اجلهات 
اآلخرين،  جت��اه  واالح��ق��اد  الضغائن  تبث  أنها 
بل  فقط،  ذلك  وليس  شرعًا،  حمرم  أمر  فهذا 
إنه  حنٌس وشؤوم ، فالذي يتكلم دائما بالسوء 
ال  الكالم،  من  نوع  بأي  ويعيبهم  الناس،  على 
حنسة  مشؤومة  حياته  وتكون   سعيداً  يعيش 

وال يتوفق اىل عمل اخلر«.

شعب 
العراق أكثر 

الشعوب 
التي 

تعرضت 
لخطر التمّزق
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العظمى  اهلل  آية  الديي  املرجع  مساحة  قال 
: يف  إن  دام ظله-   - املُ��دّرس��ي  السيد حممد تقي  
بلدنا وباقي بلدان وجمتمعات االمة كانت هناك  
دائما � والتزال وستبقى � فرصًا كثرة يف التغير 
التطلع للنهوض ويف جٍو من األمل  واإلص��الح و 
مبستقبل أفضل. وأن نية وارادة استثمار الفرص 
عن  احلجب  رفع  يتطلب  ومثمر،  اجيابي  بشكل 
النفس  وضبط  سباته  من  العقل  وإيقاظ  الفكر 
ال��ب��ع��ي��د، ونبذ  وال��ت��ف��ك��ر إىل  ال��ق��ل��ب  وت��زك��ي��ة 
التقوقع يف قيود اخل��وف واجل��ن وال��ردد وإصر 

التقاليد السلبية واخلاطئة و أغالل اجملتمع.
وأض����اف مس��اح��ت��ه يف ح��دي��ث ل��ه م��ع مجع 
واجلامعات  الدينية  العلوم  وطلبة  اس��ات��ذة  من 
املفاهيم  جممل  يف  النظر  نعيد  تعالوا  واملثقفني: 
ننبذ  و  منها  النافع  على  حنافظ  لكي  ننقيها  و 
الضار ألن سلوك البشر انعكاس لنمط فكره، فإذا 
هي  وعاقبته  خسارة  كلها  فحياته  خاطئًا  كان 
العياذ باهلل.. وقال مساحته يف جانب  و  »السوءى« 
من حديثه أن  كفران النعم هو من تلك املفاهيم 
اخلاطئة اليت البد أن يصلحها االنسان يف نفسه 
والنظرة  ب��ال��ن��اس  و  بنفسه  الثقة  ع��دم  ومنها 
مثلك  بشر  حولك  من  فالناس  إليهم،  السلبية 
ميكن  و  طارئة  فإنها  سلبيات  فيهم  كانت  إذا  و 

اإلصالح،  هذا  عن  أيضًا  مسؤول  وأنت  إصالحها 
فكل إنسان مّنا، سواء اكان فردا عاديا يف اجملتمع 
او صاحب أي  مسؤولية يف الدولة والشعب عليه 
أن اليدع أي مناسبة وفرصة متاحة للعودة إىل 
ذلك  و  ال��ن��اس  م��ع  التعامل  يف  ال��س��وي  الطريق 
إصالح  حنو  والسعي  إجيابياتهم  على  بالتعرف 
سلبياتهم واعتماد حسن الظن بهم لكي نزداد حبًا 

لبعضنا البعض وانسجاما.

واج��ب  التعاون  ه��ذا   : أن  مساحته  اوض��ح  و 
فيما  بنا  أدى  قد  ال��واج��ب  ه��ذا  ت��رك  وإن  شرعي 
ال��س��ق��وط يف ه��اوي��ة  ال��ت��أري��خ إىل  س��ب��ق وع���رب 
إن  وأض��اف:  والتشرذم.  واملظامل  الديكتاتوريات 
ثقة  أكثر  جتعلنا  اإلجيابية  والنظرة  الشكر 
أقدر على  و  أوصل لألرحام  و  بالناس  و  بأنفسنا 
ال��ت��ش��اور و ال��ت��ع��اون و امل��ش��ارك��ة يف اخل���رات ، 
فتعالوا نراحم فيما بيننا حتى تشملنا رمحة اهلل 
املعروف  صنائع  أن:  مساحته  موضحا  الواسعة. 
تقي مصارع السوء كما جاء يف احلديث الشريف 
هي  وك��م  حولنا  من  السوء  مصارع  هي  كم  و 
فلنتجنبها  بأمتنا  و  ببالدنا  احمليطة  األخ��ط��ار 
ص��احل.  عمل  ب��أي  اهلل  ون��ّت��ِق  امل��ع��روف  بصنائع 
األوىل  انطالقتها  عند  األم��ة  ص��الح  أن  واعلموا 
هو ذاته صالحها اليوم وهو يتمثل بدءاً وعوداً يف 
كتاب اهلل اجمليد وأهل البيت عليهم السالم، فإذا 
اعتصم الناس بالقرآن واهل البيت عليهم السالم، 
أن  وعلينا  واحمل��ن.  الفن  من  يعصمهم  اهلل  ف��إن 
جيل  بناء  أج��ل  من  جهودنا  قصارى  اليوم  نبذل 
ومنهج  وكلمات  ال��ذك��ر  آي��ات  تصوغه  متميز 
لتسري  ُمثلى  صياغة  السالم،  عليهم  البيت  اهل 
يف أفئدتهم روح األلفة والوحدة وتتسلح قلوبهم 

بالوعي والصرب واالستقامة.

حذر مساحة املرجع الديي آية اهلل العظمى 
أن  من  ظله-  دام   - املُ��دّرس��ي  تقي   حممد  السيد 
 ، ال��ب��الد  بعض  شهدتها  ال��يت  التغير  »ح��رك��ة 
عن  وحرفها  اخراقها  خلطر  والت��زال   تعرضت 
مسارها احلقيقي«، واضاف مساحته يف حديثه له 
داخل  من  واهلية  علمائية  وفودا  استقباله  خالل 
األم��وي  املكر  نهج  يتبع  »م��ن  أن:  ال��ب��الد  وخ���ارج 
التغير  السفياني وجد فرصة يف ركوب موجة 
بأجتاه  وأهدافها  الشعوب  نهضة  مسار  لتحويل 
وبث  بالدين،  الدين  حماربة  عرب  متامًا  خمتلف 
»تصحيح  إن  مساحته  وقال  الشيطانية«.  األفكار 
مسار النهضة واحملافظة عليها يكون بإبعادها عن 
التطرف املتمثل بالنهج السفياني األموي، و إتباع 
نهج القرآن الكريم والنيب وأهل بيته صلوات اهلل 
وتابع  األم��ة«.  هذه  ق��وام  و  دعامة  ألنهما  عليهم، 
وقوع  من  عامني  قبل  حذرنا   »: بالقول  مساحته 
باردة  حبرب  بالوكالة  احل��روب  فخ  يف  البعض 

تشتعل يف املنطقة.

»م��ا  أن  ال��س��ي��اق أك���د مس��اح��ت��ه  ه���ذا   ويف 
حولوا  هل��ا  ال��داع��م��ني  و  ال��ن��ص��رة  جببهة  تسمى 
وباء  اىل  سوريا  يف  السلمية  السياسية  املعارضة 
خارجية  اج��ن��دات  تنفيذ  ع��رب  ل��ل��ب��الد  خ���راب  و 
سوداوية  ونظرة  وافكارغريبة  ممارسات  ومحل 
»التكفريني  أن  اىل  مساحته  وأش��ار  متعصبة«. 
تعتمد  اليت  مبمارساتهم  اإلس��الم  مسعة  شوهوا 
ش��اذة  ح��رك��ات  وه��ك��ذا  منهجًا  والقتل  التكفر 
سبقها  من  مصر  كان  كما  التالشي  مصرها 
فاجلماعات  وام��ث��اهل��م..  ك��اخل��وارج  التأريخ  يف 
العصبيات  أس��اس  على  تقوم  ال��ش��اذة  املتطرفة 
اس��اس  وال���ذات وليس على  االن��ان��ي��ة  و  وااله����واء 
ادراج  وتذهب  تنتهي  فإنها  ولذلك  واحلق  الدين 

الرياح«. 
مساحة  ق���ال  كلمته  م��ن  آخ���ر  ج��ان��ب  ويف 
املرجع امُلدّرسي، أن : »دين اهلل تعاىل تقبله فطرة 
أيًا كانت جنسيته وعرقه ألنهم فطروا  االنسان 
عليه ولكن هذا االنسان لن يتقبل منك دينا تقدمه 

له بالسلوك اخلاطىء وبقتل االطفال والنساء ثم 
تقول له هذا هو الدين !؟« وأضاف:« لوُعرض على 
العراق  يف  وجيري  جرى  ما  كله  العامل  شاشات 
قبل  من   ، وغرها  وافريقيا  وافغانستان  وسوريا 
هؤالء املتطرفني اجلهلة واحلاقدين،فهل سيقبل 

احد بهذا الدين؟«
هذا واشار مساحته أن من »عوامل قيام  األمة 
االس��الم��ي��ة وض��م��ان اس��ت��م��راره��ا ووح��دت��ه��ا هي 
والكعبة  )ع(  البيت  اهل  و  النيب  و  الكريم  القرآن 
مجيع  ويف  املسلمني  ك��ل   »: واض���اف  امل��ش��رف��ة« 
البالد حيبون أهل البيت )ع( ويزورون وحيرمون 
باستثناء  ونهجهم  بكلماتهم  وحيتفون  مراقدهم 
أمية  بي  بقايا  من  التأريخ  ش��ذاذ  من  جمموعة 
األمة  أن:«  مؤكدا  اجلاهلي«  السفياني  احلزب  و 
حباجة اىل واقع القرآن يف حياتها وليس برمسه 
بإمثال  ال���دوام  على  أبتليت  ألنها  فقط  وحرفه 
معاوية ممن حيارب  الدين بإسم الدين  و حيارب 

جوهر القرآن بظاهره ورمسه وحروفه«.

سوء الظن باآلخرين يفقدنا فرصة التغيير

أتباع  المكر األموي - السفياني ركبوا 
موجة التغيير لحرف مسار نهضة الشعوب
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* أجرى احلوار: حممد عيل جواد تقي
تطلعونا  لو  الشيخ..  سامحة  بدايًة   •

باختصار عن آخر املستجدات البحرينية.

البحرين توجد ثورة حقيقية منذ  - يف 
اآلن.  وح��ت��ى   2011 ف��رباي��ر   14 يف  انطالقتها 
الثورات  أنصع  من  الثورة  هذه  تكون  ورمب��ا 
املنطقة، ورغم حساسية موقع  اليت شهدتها 
البحرين واخلليج بشكل عام، وكون املنطقة 

جم��م��ع��ًا مل��ص��احل دول���ي���ة ك��ث��رة ووك����راً 
واالنظمة  احل��ري��ات،  وم��ص��ادرة  لالستبداد 
البحرين مساراً  املواجهة يف  القبلية، اختذت 
فهنالك  البالد.  سائر  يف  جيري  عما  متميزاً 
وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة  م��ث��ل  طبيعية  م��ط��ال��ب 
يدخل  ان  الطبيعي  وم��ن  الكريم،  والعيش 
الذي  النظام  والتطلعات  املطالب  هذه  ضمن 
ال  احلالية  والسلطة  حتقيقهما،  من  يتمكن 
تتمكن من حتقيق ذلك، ولذا كانت مطالب 
حيقق  عصري  نظام  إقامة  البحرين؛  شعب 

مطالبهم وتطلعاتهم. 
ثم ان البالد االخرى اليت شهدت الثورات، 
ُحضيت مبساندة عاملية، بينما بقيت البحرين 
ل��دول  اجليوسياسي  امل��وق��ع  بسبب  يتيمة، 
واملتشابكة،  الدولية  املصاحل  حيث  اخلليج 
القبلي.  لالستبداد واحلكم  وكونها مركزاً 
ف��م��ع��ظ��م ح��ك��ام اخل��ل��ي��ج م��س��ت��ع��دون لبيع 
احلفاظ  مقابل  لالجنيب  وخ��رات��ه��ا  ال��ب��الد 
البحرين  يف  الوضع  ُيعد  لذا  عروشهم.  على 
تغير  وأي  ال��ب��الد.  سائر  من  تعقيداً  اكثر 

البحرين  مواليد   من  الصالح.  صالح  احمد  ابراهيم  اهلل  عبد  الشيخ   •
.1957

الدين  علماء  من  جمموعة  يد  على  وتتلمذ  درس  بحراين.  دين  عامل   -
الفقيه  اهلل  وآية  املدرسي.  هادي  السيد  املجاهد  الفقيه  اهلل  آية  منهم: 
السيد عباس املدرسي. وآية اهلل الفقيه الشيخ احملمدي البامياين. وآية اهلل 
الشريازي.  السيد مرتضى  الفقيه  وآية اهلل  االفغاين.  الناصري  الشيخ  الفقيه 
والعالمة السيد حممد حمسن العلوي البحراين. والعالمة الشيخ حممد طاهر 

اخلاقاين.
-  استاذ يف احلوزة العلمية. مارس التدريس يف مواد الفقه، واألصول، 
حوزة  منها:  علمية  ح��وزات  يف  والتفسري،  واملنطق،  واالخ��الق،  والعقائد، 
االمام املنتظر، وحوزة احلجة – عجل اهلل فرجه- يف ايران. واحلوزة العلمية 
الزينبية، وحوزة االمام القائم – عجل اهلل فرجه- يف سوريا. وحوزة دار السالم، 

ومدرسة الرسول االعظم )ص( يف البحرين.
أّم  حسيني.  خطيب  الشريعة.  علوم  – قسم  العاملية  اجلامعة  • خريج 
بحّي  السالم،  عليه  احلسني  االم��ام  مسجد  يف  الزمن  من  لفرتة  اجلماعة 

تشرين يف دمشق، كما أّم اجلماعة ايضًا، يف مسجد ميثم بالبحرين.
أبرزها  العشر عناوين،  له كتب عديدة جتاوزت  • باحث ومؤلف اسالمي، 
»احلسني ثورة العصر«، و »النظام السياسي يف االسالم«، وهو حتت الطبع.
 – اجتماعية   – )ثقافية  االسالمية  الرسالة  بجمعية  مؤسس  عضو   •

اسالمية(، وعضو مؤسس يف »جمعية العمل االسالمي« )سياسية( .

الشيخ عبد اهلل الصالح لـ »الهدى«

• ندعو إلى نظام إسالمي عادل يحقق مفهوم 
المواطنة ويختار فيه الشعب من يحكمه ديمقراطيًا
• نظام آل خليفة يفتقد ألدنى المقومات اإلنسانية 

والسياسية وال مجال للتعايش معه
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الدول  يتعارض مع مصاحل  قد  البحرين  يف 
وهي  الدميقراطية  عن  ال��دف��اع  تدعي  ال��يت 
ال تبحث إال عن مصاحلها. فإذا كان هناك 
يف  التغير  عملية  لتحقيق  دول���ي  حت��رك 
لتجميده  يسعى  م��ن  هناك  ف��إن  البحرين 
والتخفيف من سرعته كما يفعل االمريكان 
اإلقتصادية  املصاحل  بسبب  والربيطانيون، 

والعسكرية مع نظام آل خليفة.
ومع كل ذلك؛ يستمر احلراك الشعيب 
للمطالب  املؤيدين  رقعة  وتتسع  الشارع،  يف 
اىل  امل��ي��ل  وي����زداد  آخ���ر،  بعد  ي��وم��ًا  الشعبية 
ش��ع��ارات ال��ث��ورة واإلص�����رار ع��ل��ى امل��واص��ل��ة 

لتحقيقها. 

يف  وكبري  شامل  بتغيري  تطالبون   •
البحرين، ربام يكون التغيري من النظام امللكي 
مستعدون  انتم  هل  مثاًل..  اجلمهوري،  اىل 
القادم  آلياتكم الستقبال  التغيري وما هي  هلذا 

اجلديد؟ وما هو شكل االستعداد؟

مسّميات  ف��إن  واض��ح��ني..  نكون  حتى   -
مهمة  ليست  البحرين  يف  ال��ق��ادم  ال��ن��ظ��ام 
العمل  »مج��ع��ي��ة  يف  ف��ن��ح��ن  ل��ن��ا،  ب��ال��ن��س��ب��ة 
)أم��ل(«، وكإسالميني عاملني يف  االسالمي 
الساحة وبالذات من ينتمون للخط الرسالي 
أهمية  املسميات  يف  جن��د  ال  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 

كربى. سواٌء كان البديل مجهوريًا او ملكيًا، 
أو غره، وسواء أكان احلاكم شيعيًا أو سنيًا 
أو يساريًا أو أكادمييًا أو غرهم، إمنا املهم يف 

أي نظام قادم أن حيقق ثوابت ثالثة:
نظام  عليها  ي��ق��وم  ال���يت  القيمة  أواًل: 
احلكم، هي أن يكون الشعب صاحب السيادة 
خيتار  الذي  وهو  مجيعًا،  السلطات  ومصدر 
ميثله  من  وينتخب  احلكم  ونظام  الدستور 
أٍي  أو تدخل أو وصاية من  فيه، دون فرٍض 

كان.
ثانيًا: العدالة واملواطنة املتساوية.

ال  أن  عليه  ال��ع��امل،  يف  حكم  نظام  ف��أي 
او  املذهب  أس��اس  على  املواطنني  بني  يفرق 
الكفاءة  يف  التمييز  امن��ا  ال��ع��رق،  او  الديانة 
واالجن����از وال��ع��ط��اء، وال��ت��ع��ام��ل ال��ع��ادل بني 

اجلميع.
وحفظ  األكثرية  إرادة  إح��رام  ثالثًا: 

حقوق اآلخرين.
فلو سألنا شخٌص: ماذا تريدون..؟

س��ن��ج��ي��ب: ن���ري���د ن���ظ���ام���ًا اس���الم���ي���ًا، 
دميقراطيًا، عاداًل، يكون اساس التشريع فيه 
الشعب  خيتار  ثم  من  و  تعاىل،  اهلل  أنزله  ما 

من يرى فيه أهلية وكفاءة التنفيذ.
الشعبية،  االرادة  م��ع  فنحن  ذل��ك  وم��ع 
يتحقق،  اجلماهرية  االغلبية  ت��ري��ده  فما 
ولن  ب��ه.  نؤمن  مبا  عملنا  فنواصل  حنن  أم��ا 

جنرب احداً على أن يقبل بالنظام االسالمي، 
او خنوض ضده حروب إجبار على خياراتنا.. 
مبا  العمل  يف  السلمية  ال��ط��رق  نتبع  إمن��ا 
نؤمن به وهو النظام االسالمي الدميقراطي 
الذي ميثل قيم السماء والشريعة السمحاء، 

ويبتعد عن املصاحل الضيقة والفئوية. 

البحرين  ــأن  ب يقول  مــن  هنالك   •
استنسخت التجربة الثورية يف البالد العربية، 
عنوان  حتت  االخرية  التجربة  يف  حصل  كام 
والتي  املــايض،  آب  شهر  يف  متــّرد«  »حركة 
أخذت من التجربة املرصية. فام تعليقكم عىل 

ذلك؟

مواكبة  عدم  على  ي��دّل  التصور  هذا   -
وفهم ملا جيري يف البحرين إذا أحسنا الظن، 
يف  الثورة  ل��وأد  التآمر  من  ن��وع  على  ي��دل  أو 
البحرين  ثورة  بأن  تصور  فهناك  البحرين. 
جاءت تقليداً ملا جرى يف تونس ومصر وليبيا.. 
يف حني لو نأتي إىل ثورة تونس وثورة مصر 
وليبيا، نرى كل ذلك كان نهاية سنة 2010م 
 14 ث��ورة  إىل  ال��دع��وة  بينما  2011م،  ب��داي��ة  أو 
تشرين  شهر  نهايات  يف  كانت  2011م  فرباير 
وكانت  2010م،  األول  كانون  وبدايات  األول 
األربعني  زي��ارة  يف  ومشاورات  لقاءات  هناك 
تكون  أن  االتفاق  كان  نعم؛  العام.  نفس  يف 

  الثورة يف 
البحرين مل تكن 

تقليدًا ألي ثورة من 
الثورات. وحتى اليوم 

تتميز عن بقية 
الثورات العربية. 
والثورات العربية 

حّصلت دعمًا ال 
حمدودًا إقليميًا 

عامليًا، بينما 
ثورة البحرين مل 

حتّصل غري التآمر 
والعداء واإلتهامات 

الرخيصة ..  



اإلنطالقة يف 14 فرباير 2011م، نظراً إىل كون 
امليثاق  توقيع  ذك��رى  يصادف  التاريخ  هذا 
الشعب،  امل��ف��روض ع��ل��ى  ال��دس��ت��ور  وإق����رار 
ولتوضيح بعض احلقائق نشر إىل نقطتني 

أساسيتني يف هذا السياق:
أواًل: األسبقية يقابلها التآمر الدولي.

كنت  2010م  عام  األول  كانون  شهر  يف 
يف زي�����ارة ل��ل��ع��راق ل��ل��م��ش��ارك��ة يف إح��ي��اء 
ذكرى أربعني االمام احلسني عليه السالم، 
خمتلف  من  املعارضة  من  وف��ود  ج��اءت  وقد 
ومتطلباته،  االنطالق  يف  للتشاور  التوجهات 
وقد كنا نركز على ضرورة البعد الشعيب 
الكيانات  م��ع  ال��ت��ص��ادم  وع���دم  ال��ت��ح��رك  يف 
امل��وج��ودة مهما ك��ان اإلخ��ت��الف، وم��ا شابه 
 25 يف  ال��ث��ورة  انطلقت  مصر  يف  بينما  ذل��ك. 
قليلة  فرة  قبل  تونس  ويف  الثاني.  كانون 
من ذلك ويف اليمن بعد ذلك التاريخ، وهكذا، 
اىل  عدنا  اذا  بل  امُلغيبة.  احلقائق  من  وه��ذا 
البحرين  أن يف  اليوم، جند  عام 1923م، واىل 
وكل مخس او عشر سنوات، هنالك حركة 
أو  االنتفاضة  مستوى  اىل  تصل  مجاهرية 
للثورات  امتداداً  ج��اءت  الثورة  فهذه  الثورة. 
عقد  1999م  عام  ويف  السابقة،  واالنتفاضات 
عندما  التغير،  على  ك��ب��رة  آم���ااًل  ال��ن��اس 

والوعود  امليثاق  إقرار  بعد  البحرين  حتولت 
ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ع��دال��ة وط���ي امل��رح��ل��ة 
ال��س��اب��ق��ة وغ����ر ذل����ك. ل��ك��ن ع��ن��دم��ا تصل 
للتفاصيل، جتد أن كل شيء على حاله ومل 
املاضي تتطلب  يتغر. فمرحلة طّي صفحة 
ُظلم،  ملن  االعتبار  وإع��ادة  الضحايا.  انصاف 
واملتجاوزين  الفاسدين  حماكمة  وتتطلب 
حبق الوطن وابنائه، وتقدميهم للمحاكمة 
الشعب  فوجئ  بينما  االق��ل،  على  واحملاسبة 
يربئ  الذي  الظامل   )56( رقم  قانون  بصدور 
طّي  باب  من  واملتجاوزين،  اجملرمني  مجيع 
الشعبية  احل��ق��وق  وي��ه��در  امل��اض��ي  صفحة 
يف  واملتورطني  للمجرمني  احلماية  ويوفر 
ت��ع��ذي��ب وق��ت��ل األب���ري���اء وت��ه��ج��ره��م خ��ارج 

الوطن..! وبدا وكأن شيئًا مل يكن!!!. 
والدستور  الربملانية  احلياة  ثم جئنا إىل 
انتفاضة  يف  اجلماهر  حركة  صلب  وه��ي 
التسعينات، والذي يفرض ان يكون دستوراً 
عصريًا وبرملانًا كامل الصالحيات، وسلطة 
م��ن��ت��خ��ب��ة ش��ع��ب��ي��ًا ت��ت��م��ت��ع ب��س��ّن ال��ق��وان��ني 
حيصل.  مل  ه��ذا  ك��ل  لكن  للبالد،  املناسبة 
يرفع  جملس  هنالك  كان  التسعينات  ففي 
ويطلب  ال��س��ل��ط��ة  اىل  وق���وان���ني  »رغ���ب���ات« 
راغبة  احل��ك��وم��ة  ت��ك��ون  ال  ورمب���ا  تنفيذها، 

بذلك، فال تنفيذ لتلك القوانني..! هذا اجمللس 
تطور وزاد عدد أعضائه بعد عام 2001م، وصار 
لكن  معينًا.  اآلخ��ر  ونصفه  منتخبًا  نصفه 
املشكلة اجلديدة، أن اجمللس املعني هو املقدم 
وحصل  االث��ن��ان،  اجتمع  ف��إذا  املنتخب،  على 
الذي  هو  املعنّي،  اجمللس  رئيس  فإن  خ��الف، 
قبل  م��ن  املنتخبون  ول��ي��س  األم����ور  حي��س��م 

الشعب!!.
وه����ذا ال��وض��ع ي��ع��د إن��ت��ق��اص��ًا واض��ح��ًا 
والتفافًا مهينًا على املطالب الشعبية وتراجعًا 
عن كل الوعود املقطوعة من »امللك« للشعب 

بالدميقراطية والشراكة و..اخل.
ال��ب��ح��ري��ن مل تكن  وع��ل��ي��ه؛ ف��ال��ث��ورة يف 
اليوم  وحتى  ال��ث��ورات.  من  ث��ورة  ألي  تقليداً 
الثورات  بقية  البحرين عن  الثورة يف  تتميز 
ال��ع��رب��ي��ة ب��أن��ه��ا أك��ث��ر ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ث��ورات  حّصلت  وق��د  واس��ت��ق��الال.  سلمية 
وعامليًا،  اقليميا  حم���دود  ال  دع��م��ًا  العربية 
التآمر  غر  على  حتصل  مل  البحرين  بينما 
واتهامها  إع��الم��ي��ًا  وحماربتها  قمعها  على 
ما  أبعد  أنها  مع  وع��دوان��ًا  ظلمًا  بالطائفية 
قوى  تتكالب  هكذا  لكن  الطائفية  عن  تكون 
أنصع  على  واالس��ت��ك��ب��ار  واالس��ت��ب��داد  ال��ش��ر 
يدعم  ممن  احلاضر  الوقت  يف  ث��ورة  وأطهر 

حوار

  جتاوز عدد السجناء السياسيني يف البحرين ال� )2000( سجني. وبني هؤالء من 
يقضي احكامًا جائرة، فنجد أن األحكام مثل: )5 – 10 – 15( سنة، مثلًا ألبسط التهم 

كحرق إطار يف الشارع )5( سنوات سجن. بينما جند أن جمرمًا تسبب يف استشهاد 
أحد املواطنني يحكم عليه )7( سنوات فقط!! ثم ُيخفف احلكم إىل )6( أشهر فقط!!  



حوار

اإلرهابيني يف سوريا والعراق!!.
ثانيًا: مواجهة نظام حكم ال إنساني.

ره��ي��ب��ة..!  مشكلة  هنالك  البحرين  يف 
واحلرية  واملساواة  العدالة  نفتقد  ال  فنحن 
نظام  يف  ل��الن��س��ان��ي��ة  نفتقد  ب��ل  ف��ح��س��ب، 
احلكم القبلي البدوي البغيض، فهذا النظام 
وهناك  اإلن��س��ان��ي��ة،  م��ن  ذرة  ألدن���ى  يفتقر 
أزمة كبرة يف القيم االنسانية. مثال واحد 
رجل  عبداحلسن،  عيسى  الشهيد  ذلك:  على 
ب��دٍم  قتل  »ك��رزك��ان«  منطقة  م��ن  ستيي 

بارد وبرصاصة على بعد مر واحد فقط!!
كان  الرجل  هذا  ان  باختصار:  والقصة 
عائداً للتو من الُعمرة، ولدى عودته مل جيد 
اللؤلؤ«،  »دوار  يف  أنه  له  وقيل  املنزل،  يف  ابنه 
فلما حدث اهلجوم الغادر على الدوار من قبل 
واالماراتية  والسعودية  البحرينية  القوات 
إىل  فذهب  عليه،  االطمئنان  أراد  الغامشة 
ف��أراد  جي���ده،  فلم  »السلمانية«  مستشفى 
كان  السلمانية  حاجز  ويف  للدوار،  الذهاب 
»ال���ذّوادي«،  أس��رة  من  العساكر  أحد  أمامه 
عيسى  ال��ش��ه��ي��د  رأس  إىل  س��الح��ه  ف��وج��ه 
أح��د  ف��ص��رخ  م���ربر  أي  دون  احل��س��ن  ع��ب��د 
الشرطة بصوت عال وق��ال: ال تضربه  اف��راد 
ستقتله...! مع ذلك أطلق الذوادي النار عليه 
وقتله بتلك الطريقة البشعة. وال زال اجملرم 

حراً طليقًا ومل تتخذ ضده أي إجراءات!!

السجون  يف  االعتقال  ظروف  هي  ما   •
البحرينية، كونكم ممن خاض جتربة االعتقال 
امللف  هذا  يكون  ان  يمكن  وهل  والسجن؟ 
عامل ضغط عىل النظام باالستعانة باملنظامت 

االنسانية والدولية؟

العامل  يف  حكم  أنظمة  أربعة  هنالك   -
السجن  ب��ق��وان��ني  اع��راف��ه��ا  ب��ع��دم  مت��ي��زت 
القمع  قمة  وجسدت  السياسي،  واالعتقال 
انهارا،  منهما  اثنان  ال��ع��امل.  يف  واالضطهاد 
افريقيا،  جنوب  يف  العنصري  النظام  وهما: 
آخران:  وبقي  العراق.  يف  الصدامي  والنظام 
فلسطني،  يف  ال��غ��اص��ب  الصهيوني  ال��ك��ي��ان 

والنظام اخلليفي الغاصب يف البحرين. هذه 
كسجناء،  السجناء  مع  تتعامل  ال  االنظمة 
أي  أو  جنائيني  او  رأي  سجناء  كانوا  س��واء 
شيء آخر.. مع العلم ان مجيع سجناء الثورة 
وسياسيون  رأي  س��ج��ن��اء  ه��م  ال��ب��ح��ري��ن  يف 
آرائهم  ع��ن  التعبر  م��ن  أكثر  مي��ارس��وا  مل 
ع��ادل  دمي��ق��راط��ي  حكم  بنظام  املطالبة  يف 
وط��ال��ب��وا ب��إب��ع��اد اجمل��رم��ني وامل��ف��س��دي��ن عن 
معهم  التعامل  ج��رى  لكن  ال��ق��رار.  م��راك��ز 
اساليب  كل  معهم  واستخدموا  كرهائن، 
االنتقام والتنكيل والتشفي وقتل الشخصية، 
– إن سلم من  السجن  أح��د من  فلم خي��رج 
- إال وحيمل معه عاهة جسدية. هذا  القتل 
اىل جانب التعذيب النفسي بتوجيه الكلمات 
ال��ن��اب��ي��ة بنفس وه��اب��ي  ال��ب��ذي��ئ��ة  واالل���ف���اظ 

جاهلي حاقد وممعن يف البداوة.
اخلليفية،  السجون  يف  جديد  أمر  ومثة 
رأيه  و  ودينه  عقيدته  على  ُيعذب  فالسجني 
ميثله  ال��ذي  االجتماعي  وموقعه  السياسي، 
وحتى على راتبه فكلما كان راتبه ومستواه 
يف  اإلي��غ��ال  زاد  كلما  عالييني،  الوظيفي 
احلقارة  عقدة  لتفريغ  والتعذيب،  التنكيل 
ل���دى ض��ب��اط وم��رت��زق��ة القمع  وال��دون��ي��ة 
وال��ت��ح��ق��ي��ق. وع��ل��ي��ه ف���ان امل��ع��ت��ق��ل م��وج��ود 
رس��ال��ة  ك��ان��ت  ل���ذا  واالن��ت��ق��ام.  للمساومة 
الرسالي  اخل��ط  ابناء  من  الشرفاء  السجناء 
ومنذ  السجناء  معظم  ب��ل  ال��رم��وز  وأغ��ل��ب 
البداية: عدم االكثراث بالسجن مهما طالت 
االه��داف  حتقيق  املهم  امن��ا  االعتقال،  ف��رة 
على  أن  مبعنى؛  أجلها.  من  الشعب  ثار  اليت 
النظام اخلليفي إخراجنا من دائرة املساومة 

فليس السجناء ورقة مساومة.
السجون  يف  امل��س��ؤول��ني  جيعل  م��ا  وه��ذا 
النفسي على  والضغط  التنكيل  يزيدون من 
توجد  ال  رمبا  اليت  االساليب  فمن  السجناء، 
ال��ع��امل. إخ��ض��اع السجني  يف س��ائ��ر س��ج��ون 
للتفتيش الدقيق وهو يغادر زنزانته اىل مكان 
اللقاء باقاربه وأهله. والتفتيش هو عبارة عن 
جت��ري��ده م��ن مج��ي��ع م��الب��س��ه..! وي��ك��ررون 
االمر  زنزانته،  اىل  عودته  لدى  العمل  نفس 

ميتنعون  السجناء  م��ن  البعض  جعل  ال��ذي 
لإلهانات  يتعرضوا  ال  حتى  ال��زي��ارات،  ع��ن 

والتشفي مرتني!! 
يف  السياسيني  ال��س��ج��ن��اء  ع���دد  ع��ن  أم���ا 
وبني  سجني.   )2000( ال�  جت��اوز  فقد  البحرين 
ه���ؤالء م��ن يقضي اح��ك��ام��ًا ج��ائ��رة م��ن قبل 
الظاملة  اخلليفية  للسلطة  التابع  القضاء 
وصل فيها إىل 96 سنة!! فهي تصدر االحكام 
أحكام  أن  جن��د  ل��ذا  ال��س��ج��ن��اء،  على  ج��زاف��ًا 
مثل: )5 – 10 – 15( سنة، مثاًل ألبسط التهم 
سجن.  سنوات   )5( الشارع  يف  إط��ار  كحرق 
استشهاد  يف  تسبب  جم��رم��ًا  أن  جن��د  بينما 
أحد املواطنني حيكم عليه )7( سنوات فقط!! 
ف��ق��ط!!  أش��ه��ر   )6( خُي��ف��ف احل��ك��م إىل  ث��م 
يف  واح��داً  يومًا  سيقضي  أنه  يف  نشك  وحنن 
لضابط  وزرائهم  رئيس  تعهد  وقد  السجن، 
السجناء  معاملة  وإس���اءة  بالتعذيب  متهم 
وأمثاله  مبحاسبته  السماح  وع��دم  حبمايته 
بينما  بالرقيات!!!  ووعدهم  املتورطني،  من 
والتعذيب  السجن  الشرفاء من مرارة  يعاني 

والتنكيل واالضطهاد حتت أقبية السجون.
واحل����دي����ث ع���ن االع���ت���ق���ال وال��س��ج��ن 
فنحن  ال��ب��ح��ري��ن.  يف  ي��ن��ت��ه��ي  وال  ي��ط��ول 
تستعني  اخل��ل��ي��ف��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  أن  ن��ؤك��د 
والتعذيب،  التحقيق  يف  املستوردة  باخلربات 
الربيطانيني  والضباط  صدام  أزالم  السيما 
خليفة  آل  ظ��ل��م  ل��ت��ك��ري��س  واألم���ري���ك���ان 
الدولية  القانونية  املالحقات  من  ومحايتهم 
فمنذ  العدالة.  من  إفالتهم  عملية  وتسهيل 
آالف   )3( جتنيس  مت  ص��دام  سقوط  بداية 
الصدامي،  و)األم���ن(  امل��خ��اب��رات  م��ن  عنصر 
ورمبا ارتفع العدد أكثر يف الفرة الراهنة، 
كما مت جلب ضباط بريطانيني وأمريكيني، 
وقد ذكر »امللك« يف زيارته األخرة لربيطانيا 
أنه قد منح اجلنسية ملائيت بريطاني وهؤالء 
كلهم أو جلهم يعمل يف جهاز األمن الوطي 

أو املخابرات واألمن العام.

حتاول السلطة امتصاص نقمة الشارع   •
باقامة احلوار مع من تسميهم باملعارضة.. ما 

17

  هناك أمٌر مفتعل يف قضية احلوار، حيث يتم تقدمي صورة اىل اخلارج بأن هناك 
مشكلة داخل املجتمع البحريني بني الشيعة والسنة وهي غري موجودة أصلًا ومن 

اخرتاع الفكر الوهابي السعودي الدخيل ومتنيات بعض أطراف آل خليفة بينما احلقيقة 
ليست كذلك  



املسعى  هذا  يف  املنامة  حكومة  نجاح  مدى 
باعتقادكم؟

- ب��داي��ة.. احل���وار أم��ر ح��ض��اري ال احد 
البحرين  يف  لكن  عليه،  يعرض  او  يرفضه 
يف  جي��ري  م��ا  أن  االوىل:  مسألتان:  هنالك 
البحرين ليس حواراً باألساس، هناك ورشة 
عامة عالقات عامة ال أقل وال أكثر، ُتسمع 
كالمية  وم��ش��ادات  ومقرحات  افكار  فيها 
السي  وتطفيش وحماولة تكريس اخلالف 
الشيعي غر املوجود أصاًل. وال حوار حقيقي 

يف البحرين.
ثانيًا: هناك أمٌر مفتعل يف قضية احلوار، 
حيث يتم تقديم صورة اىل اخلارج بأن هناك 
مشكلة داخل اجملتمع البحريي بني الشيعة 
والسنة وهي غر موجودة أصاًل ومن اخراع 
ومتنيات  الدخيل  السعودي  الوهابي  الفكر 
احلقيقة  بينما  خليفة  آل  أط���راف  بعض 
ليست كذلك. واملشكلة بني الشعب وبني آل 
خليفة احملتلني، وقد جاء تقرير بسيوني يف 
هذا االجتاه، حيث صّور أن هنالك مشكلة بني 
اىل  واش��ار  ال��دوائ��ر،  وبعض  والسنة  الشيعة 
التعذيب. مع ما تضمنه من بعض التوصيات 
اجليدة عن االوضاع، لكن باحملصلة، كانت 
فكرة جلنة بسيوني هي تربئة امللك ونظامه 
هي  املشاكل  وأن  البحرين،  يف  جي��ري  مما 
مثل  احلكومية  الدوائر  وبعض  الشعب  بني 
كان  هنا  من  وغ��ره��ا..  ال��دف��اع  او  الداخلية 
موقف »أمل« منذ البداية، أننا لسنا مع جلنة 
حتقيق  جل��ان  مع  وأننا  وأه��داف��ه��ا،  بسيوني 
امللك  تكون معينة من  أن  دولية حمايدة، ال 
يعني  هو  فكيف  باالساس..  معه  املشكلة  ألن 

جلنة التحقيقّ؟! 
هذا مثال وحالة من احلوار.. املثال الثاني: 
 ،2012 الثاني  تشرين  يف  ج��رى  ال��ذي  احل��وار 
موظفني  م��ن  الشرائح  خمتلف  دع��وا  وفيه 
هلم  ليس  م��ن  بعض  وحتى  وجت��ار  وع��م��ال 
سياسية،  اهتمامات  أي  أو  ب��احل��وار  عالقة 
صرفة!  داخلية  قضية  يف  باألجانب  وج��اؤوا 
موظفي  م��ن  ش��خ��ص   300 ح��وال��ي  فتجمع 
هناك  كان  وباملقابل  وال��وزارات،  الشركات 
كل  من  حضر  للمعارضة،  مجعيات  أرب��ع 
شخصًا   )12( فكانوا  اش��خ��اص،  ثالثة  منها 

مقابل 300!!
إذن؛ احلوار احلالي يكرس نفس اخلطأ، 
بأن املشكلة بني الشيعة والسنة، وأنهم جيب 
ان يتفقوا فيما يبنهم، بينما ال توجد هنالك 

مشكلة بينهم!!. 

حال  يف  أن��ه  م��ن  يتخوف  م��ن  وه��ن��ال��ك 
سيؤدي  املعارضة  تريد  مبا  االوض���اع  تقدم 
بينما  احل��ك��م،  ب��زم��ام  الشيعة  ي��أخ��ذ  ان  اىل 
الشيعة  ب��ان  احلكومية  االحصائيات  نسمع 
احصائية  وهنالك  سّنة،   )%47( مقابل   )%53(
كانت  ف��اذا   ،)%35( الشيعة  أن  تقول  اخ��رى 
االحصائيات احلكومية صحيحة فمما  هذه 
اخلوف إذن..؟! بينما حنن ندعو لنظام عادل 
يساوي باحلقوق بني اجلميع، وحنن بصدد 
ابناؤه  يضحي  أجله  من  ال��ذي  ال��وط��ن،  بناء 
يتحقق  وما  واجنازاته  حقوقه  من  ويستفيد 
وال نفرق بني هذا وذاك، ونعارض االستئثار 

واالستبداد والتفرد بقرار الوطن وثرواته.

• مل تشهد الشعوب العربية من ثوراهتا ما 
الديمقراطي،  البديل  رغم  اليه  تطمح  كانت 
البديل  هذا  تقرأون  كيف  مرص..  ذلك  مثال 

ملستقبل البحرين؟

- ما حصل يف مصر ثورة حقيقية، هذا 
ال شك فيه. وحصل أن كل واحد يسعى ان 
جيد له صلة بالثورة. وكما يقال: »االنتصار 
التجربة  يف  يتيمة«.  واهلزمية  أب،  أل��ف  له 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��س��ع��ي حن��و ب��ن��اء احلكم 
الراكمي،  بالعمل  نعتقد  العادل،  الرشيد 
أن يتحقق كل شيء مرة واح��دة. فاملهم  ال 
أن تؤخذ بنظر االعتبار دائمًا القيم اليت ثار 
اخلطأ  جي���دون  فعندما  اج��ل��ه��ا،  م��ن  ال��ن��اس 
ومارست  مجاعة  جاءت  مصر  ففي  يغرون، 
أعمااًل مغايرة الهداف الثورة، ويف البحرين 
هو  من  فهنالك  نفسه،  الشيء  حيصل  رمب��ا 
السلطة كان معها،  ان غلبت  ينتظر،  واقف 
رمبا غداً خيتّل امليزان، تراه مع املعارضة! لكن 
هناك أناس مؤمنون حقيقيون، يقولون حنن 

ونضحي  املطالب.  هذه  لتحقيق  الثورة  مع 
ث��ورات  حصلت  البحرين  ففي  اج��ل��ه��ا.  م��ن 
الستينات  ففي   ،1923 ع��ام  منذ  وانتفاضات 
والثمانينات  السبعينات  ويف  العمال  ث��ورة 
كل   ،2011 وث����ورة  التسعينات،  وان��ت��ف��اض��ة 
هذه  أن  صحيح  تراكميًا،  عماًل  ميثل  ه��ذا 
الثورات مل حتقق أهدافها كاملة، لكن يبقى 
املهم ان تكون الثورة مؤمنة بقيمها واهدافها 
احن��راف عن  أي  ترى  بها، وعندما  وتتمسك 
حصل  كما  للتجديد  مهيئة  تكون  املسرة 

يف مصر.

يف  القيادات  عىل  يأخذ  من  هنالك   •
السيايس  باهلّم  انشغاهلا  العربية  الثورات 
ومسألة  والفكري  الثقايف  اهلّم  حساب  عىل 
التوعية والتثقيف، مع وجود شعوب عاشت 
التضليل  سياسات  ظل  يف  الزمن  من  عقودًا 

والتجهيل. ما رّدكم عىل ذلك؟

اسالمية،  وح��رك��ة  كجماعة  حن��ن   -
خالص  هو  وثقة،  أمانة  بكل  هدفنا  ان  نرى 
اإلدع��اء  ال  للدين،  السليم  بالتطبيق  العامل 
تطبيق  وتّدعي  مجاعة  تأتي  مرة  فقط.  به 
اإلس����الم، وه���ي أب��ع��د م��ا ت��ك��ون ع��ن تطبيق 
الغرب  يف  به  ينادون  فما  االسالمية.  القيم 
من قيم فاضلة، هنالك يف االسالم قيم أعلى 
العدالة  بني  املقارنة  ميكن  فال  بكثر،  منها 
والدميقراطية  ال��ع��دال��ة  وب��ني  االس���الم،  يف 
الغربية. وال ميكن مقارنة الشورى والتشاور 
يف االس������الم، وم����ا ه���و م���وج���ود يف ال��غ��رب. 
فهل  القيم..  من  وغرها  امل��س��اواة  وكذلك 
املؤمنني  أم��ر  مثل  ال��ع��امل  يف  زعيم  هنالك 
يتقاضى  السالم  عليه  طالب  أب��ي  اب��ن  علي 
نؤمن  حن��ن  مملكته؟  يف  ان��س��ان  أفقر  رات��ب 
بهذه القيم، كما نؤمن باالسالم الذي يطبق 
النموذج  لطرح  جنتهد  حنن  لذا  القيم.  هذه 
الوقت  نفس  يف  لكّنا  ال��ن��اس،  اىل  الصحيح 
واقعيون، ونقول: ان شريعة اهلل اليت جيب ان 
تسود وحتكم، فال جيوز إكراه الناس عليها 
ان  الشعب  وعلى  عليهم،  احلّكام  فرض  وال 
وكلما  يطبقونها.  الذين  األشخاص  خيتار 
الصحيح  ال��ن��م��وذج  اختيار  يف  ال��ن��اس  فشل 
نؤمن  فكما  ب��اه��ظ��ة.  امث���ان���ًا  دف��ع��وا  كلما 
بدور  ايضًا  نؤمن  ال��ع��ادل،  النظام  ب��ض��رورة 
الناس يف اختيار من حيكمهم. ال ان يفرض 
النظام السياسي نفسه على الشعب، حتى وإن 
كان نظامًا اسالميًا. وافضل منوذج هو أمر 
املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم الذي 

حوار

  صحيح أن الثورات يف 
البحرين مل حتقق أهدافها 

كاملة، لكن يبقى املهم ان 
تكون الثورة مؤمنة بقيمها 

واهدافها وتتمسك بها، 
وعندما ترى أي انحراف 

عن املسرية تكون مهيئة 
للتجديد كما حصل يف 

مصر  



حوار

كما  البشرية  تاريخ  يف  حاكم  أع��دل  يعد 
2008م،  عام  املتحدة  األمم  جلان  بعض  أقرته 
ال��ن��اس رغ��م  ي��ف��رض نفسه ع��ل��ى  ال���ذي مل 
أحقيته باخلالفة وجدارته، وعندما اختاروه 
للخالفة قال: »أنا لكم وزير خر من أمر«.. 
ويف الروايات انه عليه السالم، كان يفر اىل 
ج��اؤوا  الناس  لكن  الناس،  لتفادي  بساتينه 
بيعة  املؤمنني  أمر  بويع   وقد  وبايعوه،  اليه 
حتى  مثلها  البشري  التاريخ  يف  حيصل  مل 
وعن  عليها.  غبار  ال  بيعًة  احلاضر،  عصرنا 
تقتصر  ال  ال��ق��ول:  ميكن  هنا  وم��ن  اختياره. 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى االن��ت��خ��اب وص��ن��ادي��ق 
واألح��س��ن  األص��ل��ح  باختيار  امن��ا  االق����راع، 
ضمن شريعة السماء اليت جاء بها رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم كاملة غر ناقصة 

وبعيدة عن األهواء والتحريف والتزييف.

يف  ــرشوع  م او  عمل  خطة  من  هل   •
الطريق أمام املجتمع  العمل« إلضاءة  »مجعية 

ومساعدته عىل انتخاب األفضل واالحسن؟

الفاسدة  االنظمة   إن  مقولة:  هنالك   -
نظامًا  تنجب  أن  ميكن  ال  وال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
دمي��ق��راط��ي��ًا ع����اداًل، ف��ف��ي ال��ب��ح��ري��ن حصل 
انفتاح سياسي عام 2000 وما بعده، وبات الناس 
مي��ارس��ون دمي��ق��راط��ي��ة مب��س��ت��وى ع����اٍل، مل 
تألفها السلطة، فتشكلت مجعيات للمعارضة 
التوجهات  خمتلف  وم��ن  للمواالة،  وأخ��رى 
واالن���ت���م���اءات، وك���ان ل��ك��ل مج��اع��ة ام��ت��داد 
االسالمي،  العمل  فجمعية  وث��ق��ايف،  فكري 
ال��وف��اق،  ومجعية  ال��رس��ال��ي.  للتيار  ام��ت��داد 

العمل  ومجعية  االس��الم��ي��ة.  ال��دع��وة  لتيار 
الدميقراطي، لتيار اجلبهة الشعبية واليسار 
لتيار  ال��دمي��ق��راط��ي  وامل��ن��رب  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 
لالخوان  االصالة،  ومجعية  التحرير،  جبهة 
على  يعمل  ك��ان  وك���ٌل  وه��ك��ذا.  املسلمني، 
شاكلته، دون وجود إجبار على االنتماء هلذا 
مفتوحة  مساحة  وج��ود  عدم  ورغ��م  ذاك.  أو 
ووج��ه��ات  اآلراء  وإب����داء  للحديث  وح��ري��ة 
واضح،  سياسي  نشاط  هنالك  كان  النظر، 
واضحة  كانت  رؤيتنا   - أم��ل  يف   – وحن��ن 
وما تزال، »نظام دميقراطي اسالمي خيتاره 
إسقاط  اليوم  األولوية  فإن  هنا  من  الناس«. 
ن��ظ��ام ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ال��ف��اس��د واإلس��ت��ب��داد، 
للرؤى  متنفس  على  الدميقراطية  لتحصل 
واالفكار، وهذا مل حيصل يف البحرين. بينما 
خرج  فقد  التجربة،  ه��ذه  حصلت  مصر  يف 
بقايا  هناك  أن  ول��و  مبارك،  نظام  من  البلد 
للفساد يف دوائر الدولة، وبعضها على النهج 
القديم، بيد أن الشعب تقدم خطوة اىل اإلمام 

حنو الدميقراطية وسيصل بإذن اهلل.

• ماذا تتوقعون يف البحرين من الشعوب 
اهدافكم  حتقيق  يف  ــا  ودوره االسالمية، 
العامل  اىل  رسالتكم  هي  وما  وطموحاتكم؟ 

االسالمي؟

مج��ي��ع  م����ن  ن���ت���وق���ع  احل���ق���ي���ق���ة؛  يف   -
مواقفها  يف  القيم  حتّكم  أن  املنطقة  شعوب 
هنالك  ك��ان  وإذا  امل��ص��احل..  ال  وتصرفاتها، 
يف  مكان  أي  يف  العدالة  عن  يدافعون  أن��اس 
العامل، سنقف معهم حتى وان ُكنا خمتلفني 

عليه  املؤمنني  أم��ر  يدافع  أمل  دينيًا.  معهم 
ال��س��الم ع��ن ن��ص��ران��ي؟ أمل ي��ق��ل ع��ن تلك 
يد  على  للسلب  تعرضت  اليت  املعاهدة  امل��رأة 
أرط��اة« قائد جيش معاوية،  »ُبسر بن  جيش 
مل��ا ك��ان عندي  »فلو أن رج���اًل م��ات ك��م��داً 
ينصر  ال��س��الم،  عليه  علي  ف��اإلم��ام  ملومًا..« 
ال��دول  شعوب  ندعو  وحن��ن  وامل��ب��ادئ.  القيم 
االس��الم��ي��ة وش��ع��وب دول ال��ع��امل أمج��ع بأن 
يقفوا مع القيم واملبادئ وينصروا املظلومني 
اجلاهلية  العصبيات  عن  بعيداً  كانوا  أينما 
من  اجلميع  يعاني  ال��يت  القبلية  وال���والءات 
وعندكم  مسلمني  كنتم  ف���إذا  وي��الت��ه��ا. 
إنسانية،  أو  أخالقية  أو  دينية  ومبادئ  قيم 
زاوي��ة  م��ن  وشعبها  البحرين  اىل  ف��ان��ظ��روا 
دينكم  لكم  جييز  هل  والحظوا  القيم،  تلك 
أو أخالقكم أو إنسانيتكم الوقوف مع الظامل 
ضد املظلوم؟!! وحّكموا قيم العدالة واملساواة 
واحلرية واألخ��الق واحلقوق. حنن ال نريد 

سوى االنصاف والنظرة القيمية.
إذا  شيئًا  خيسر  لن  البحرين  شعب  إن 
آخرتكم  وس��ت��خ��س��رون  أح���د،  معه  يقف  مل 
ودينكم وقيمكم إن ختاذلتم عن نصرة شعب 
بإذن  سينتصر  البحرين  وشعب  البحرين، 
اهلل شاء من شاء ورِغ��مَ من رغم، ألن عدالة 

السماء تأبى الظلم واالستبداد.

هذه  عىل  الشيخ  سامحة  جزياًل  شكرًا   •
اإلجابات الرائعة.

واملؤمنني  ال��دي��ن  خلدمة  اهلل  وفقكم   -
مجيعًا يف كل مكان.
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  كحركة اسالمية، نؤمن 
باالسالم الذي يطبق القيم 

االنسانية الفاضلة. وجنتهد 
لطرح النموذج الصحيح إىل 

الشعب، لكّنا يف نفس الوقت 
واقعيون، ونقول: ان شريعة اهلل 

التي يجب ان تسود، وحتكم يف 
البحرين، وال يجوز إكراه الناس 

عليها وال فرض احلكام عليهم، 
وعلى الشعب ان يختار األشخاص 

األكفاء الذين يطبقونها  
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التنمية البشرية .. أزمة 
مفهوم أم تعثر ُمنجز؟

بشأن   1994 عام  صدر  الذي  التقرير  اكد 
أن  املتحدة،  االم��م  قبل  من  البشرية  التنمية 
من��اذج  م��ن  ه��ام  من��وذج  ه��ي  البشرية  التنمية 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وال����يت م��ن خ��الهل��ا مي��ك��ن جلميع 
االشخاص توسيع نطاق قدراتهم البشرية اىل 
ميكن  ما  بأفضل  وتوظيفها  ممكن  حد  أقصى 
يضمن  أن  شأنه  م��ن  وه��و  امل��ي��ادي��ن،  مجيع  يف 

لألجيال القادمة خيارات للمستقبل. 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ان  اىل  ال���ت���ق���ري���ر  وخي���ل���ص 
داخل  االنصاف  حتقيق  على  تعمل  املستدامة، 

اجليل الواحد، وبينه وبني االجيال املتعاقبة.
صورة  م��ا،  بلد  يف  التنمية  دليل  ويعطي 

امل��ره��ف��ه، من  اك��ث��ر وض��وح��ا حل��ال��ة اجملتمع 
الصورة اليت يعطيها مستوى الدخل وحده.

تقوم التنمية البشرية يف املقام االول على 
إتاحة الفرصة للمواطن بان يعيش نوع احلياة 
اليت خيتارها ومزاولة العمل املناسب له، وعلى 
املؤاتية  وال��ف��رص  املناسبة  ب���االدوات  ت��زوي��ده 

للوصول اىل تلك اخليارات.
بانها؛  البشرية(  )التنمية  ُعّرفت  هنا  ومن 
واخل��ربات  التعليمية  القدرات  توسيع  عملية 
االنسان  يصل  ان  هو  بها  واملستهدف  للشعوب، 
مرتفع  مستوى  اىل  ذوي��ه  وجمهود  مبجهوده 
من االنتاج والدخل، وحبياة مديدة وصحيحة، 
خالل  من  االنسانية  ال��ق��درات  تنمية  جبانب 
وزي����ادة  للت����عليم  م��الئ��م��ة  ف���رص  ت��وف��ر 

اخلربات. )1( 
يتضح  البشرية  التنمية  مفهوم  بدأ  لقد 
وخ��روج  الثانية  العاملية  احل��رب  انتهاء  عقب 
ال���يت ش��ارك��ت يف احل����رب ومحلت  ال��ب��ل��دان 
واخلسائر  الدمار  من  هائلة  و  ثقيلة  تركًة 
الدول  السيما  اهلائلة،  واالقتصادية  البشرية 
التنمية  م��ف��ه��وم  ب���دأ  ذاك  وم���ذ  اخل���اس���رة، 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ال��ت��ط��ور، ث��م واك��ب��ه��ا ظهور 

التنمية البشرية من أجل سرعة إجناز التنمية 
بشكل عام، وحتقيق سرعة اخلروج من النفق 
بالبلدان  حل��ق  ال��ذي  الشامل  وال��دم��ار  املظلم 

بسبب احلروب.
لقد تطور مفهوم التنمية البشرية ليشمل 
»االداري�����ة،  التنمية  م��ن��ه��ا؛  ع��دي��دة  جم���االت 
ويكون  والثقافية«،  والتعليمية،  والسياسية، 
االنسان هو القاسم املشرك يف مجيع اجملاالت 
ال��س��اب��ق��ة. ل���ذا ف���ان ت��ط��ور ال��ق��واع��د االداري����ة 
مردود  له  والثقافية  والتعليمية  والسياسية 
على عملية التنمية الفردية من حيث تطوير 
الفعالة  واملشاركة  اجلماعي  العمل  أمن��اط 
للمواطن يف عملية التنمية بهدف االنتفاع بها. 
البشرية  التنمية  منهج  ميثل  هذا  وعلى 
عليها  ي��ع��ت��م��د  ال����يت  االس���اس���ي���ة  ال���رك���ي���زة 
الظروف  لتهيئة  القرار  وصانعو  املخططون 
امل���الئ���م���ة إلح������داث ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
طريق  على  باجملتمع  والتطور  واالقتصادية 

الرخاء والرفاهية.
البشرية  التنمية  ان  القول  وميكن إمجال 
الذي يهتم بتحسني  االول،  املقام  املنهج يف  هو 
وحتسني  اجملتمع  يف  البشرية  امل���وارد  نوعية 

* الشيخ عبداحلسن الفرايت
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كل  تهتم  كما  نفسها،  البشرية  النوعية 
مؤسسة وكل شركة بتنمية قدرات العاملني 
مشوليًا  االداري،  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  س���واء  فيها 
مستوياتهم  مجيع  على  العاملني  كل  لتشمل 

الوظيفية.

* من عوامل التنمية
وللتنمية البشرية عوامل عديدة أهمها:

احتكار  ع��دم  أي  السياسية،  االوض���اع   *
السلطة وحتقيق الدميقراطية يف البالد.

االمثل  االستغالل  السكانية،  االوض��اع   *
للموارد البشرية. 

مستويات  ارت��ف��اع  السكنية،  االوض����اع   *
الكثافة  اخنفاض  بالضروري  وليس  املعيشة، 
فهي  الصني،  ذلك  على  مثال  وخر  السكانية، 
البشرية،  التنمية  م��ن  ق��در  ألك��رب  حمققة 

فيما الكثافة مرتفعة سكانيًا.
* االوضاع االدارية، تطور اساليب االدارة 

واعتماد اسلوب التخطيط.
العمل  تقسيم  ت��ط��ور  ال��ع��م��ل،  اوض����اع   *

وارتفاع املهارات الفنية واالدارية.
التقنية  اس��ت��خ��دام  التقنية:  االوض���اع   *

ودعم ركائزها.
مستويات  حتسن  الصحية،  االوض���اع   *
وارتفاع  الوفيات  واخنفاض  الصحية  الرعاية 

معدالت احلياة.
اساليب  تطوير  التعليمية،  االوض����اع   *

التعليم.
* االوضاع االجتماعية، منو ثقافة العمل 
واالجناز وتغير املفاهيم املقرنة ببعض املهن 

واحلرف.
* االوض������اع ال��ط��ب��ق��ي��ة، م���رون���ة ال��ب��ن��اء 

االجتماعي واملساواة االجتماعية.
املناخ  تهيئة  ضرورة  النفسية،  االوضاع   *

النفسي العام والتشجيع على التنمية. )2(

* موضوعات يف التنمية
متنوعة،  م��وض��وع��ات  البشرية  للتنمية 

نذكر منها ما يلي:
* لغة اجلسد، »وهي تلك احلركات اليت 
بأقدامهم،  او  بأيديهم  االف��راد  بعض  بها  يقوم 
او  ال��رأس،  او  الكتف  بهز  او  بنربات صوتهم  او 
بقسمات وجههم، ليفهم املخاطب بشكل افضل 
دراسة  ويف  اليها،  يصل  ان  يريد  اليت  املعلومة 
 %7 ان  اكتشف  النفس  علماء  اح��د  بها  ق��ام 
فقط من االتصال يكون بالكلمات و38% بنربة 

الصوت و55% بلغة اجلسد«.
تتحدث  »وال��يت  االجيابي،  التفكر  قوة   *
باطن،  وآخ��ر  واٍع  لعقل  مّنا  كل  امتالك  عن 

وهل����ذا ال��ع��ق��ل ال���ق���درة ع��ل��ى خ���زن ال��ت��ج��ارب 
االن���س���ان���ي���ة االجي���اب���ي���ة م��ن��ه��ا وال��س��ل��ب��ي��ة، 
من  الباطن  العقل  مع  التعامل  واسراتيجية 

خالل عملية االحياء«.
* فن االقناع.

* ادارة املشاعر.
* قوة الذكاء.
* ادارة الوقت.

* الطريق اىل التفوق.
* تنمية مهارات التفكر.

* قوانني االبداع.
* زرع التفاؤل.

مشابهة  وم��واض��ع  ال��روح��ان��ي��ات..  س��ر   *
اخرى.

* من رّواد التنمية
بتشّعب علم التنمية البشرية، برقت امساء 
العامل  يف  البشرية  بالتنمية  باهتمامها  ُعرفت 
و عمرو خالد،  الراشد،  د. صالح  العربي منها: 
وحممد  الدسوقي،  وامح��د  س��وي��دان،  وط��ارق 
ح��س��ن احل��ب��ي��ب، واب��راه��ي��م ال��ف��ق��ي، وال��س��ي��د 
الروبي،  فاطمة  رضا،  وأكرم  املدرسي،  هادي 
وآخرين. إال ان املختصني يف هذا العلم ركزوا 
يف  البشرية  التنمية  أع��الم  م��ن  علمني  على 
العامل العربي، كونهما  برعا و أجادا يف تطوير 
وتأصيل هذا العلم، هما: مساحة آية اهلل السيد 
هادي املدرسي، من العراق، و الدكتور ابراهيم 

الفقي من مصر. )3(

* من السعادة اىل الثقة بالنفس
املباحث  م��ن  ُت��ع��د  ال��س��ع��ادة«،  »حتقيق  إن 
دروس  خالل  عليها  التدريب  يتم  اليت  املهمة 

الشعور  بأنها  ويعرفونها  البشرية،  التنمية 
واستمتاع  بهجة  تصاحبه  واالرت��ي��اح  بالرضا 
او االوالد  امل���ال  ب��احل��ي��اة، م��ن خ���الل ك��ث��رة 
تصنعها  ان  البد  السعادة  أن  واصفني  وغرها، 
املتدرب  داعني  تالحقك،  لن  وانها  بيدك،  أنت 

ان يكون: 
1- انسانًا متفائاًل.

2- يطرد القلق واخلوف متامًا من ذهنه. 
3- يضع هدفًا وخطة حلياته.

4- االنفتاح على اآلخرين.
التفكر  زرع  و  السليب  التفكر  ط��رد   -5

االجيابي املنطقي مكانه.
قبل  من  املبذول  والعمل  اجلهد  تقدير   -6

الشخص.
وج���دوا  ال��س��ع��ادة،  ع��رف��وا  ال��ذي��ن  ان  إال 
الطيبة  ب��ال��ع��الق��ات  إال  يتم  ال  حتقيقها،  أن 

واحلميمة الصادقة. )4(
البشرية  التنمية  علم  مباحث  ف��ازده��رت 
املنطلق  كونه  بالنفس،  الثقة  عن  باحلديث 

ألي بناء وقاعدة ألي حترك و تطوير، فقالوا:
للثقة بالنفس ثالثة عناصر: 

األول: حركات يأتي بها الشخص الواثق 
من نفسه.

الواثق  الشخص  بها  ينطق  كلمات  ثانيًا: 
من نفسه.

الواثق  الشخص  يعتقدها  قناعات  ثالثًا: 
من نفسه.

فأما احلركات، تتضمن : 
* االبتسامة وعدم العبوس.

* انتصاب القامة.
حنو  بثقة  وال��ت��ح��رك  ال��س��ري��ع  امل��ش��ي   *

اآلخرين.
* املظهر العام وامللبس احلسن.

* استعمال اليد يف توصيل املعلومة.
* استعمال تعابر الوجه اثناء احلديث.

* التقدم اىل الصفوف االوىل.
واالناقة  البدنية  اللياقة  على  احلرص   *

اجلسمية.
أما العنصر الثاني: )الكلمات( هي:

* الصوت مرتفع اثناء الكالم.
وترة  على  وليست  خمتلفة  النغمات   *

واحدة.
* النربة حادة وخمارج احلروف واضحة.

* استعمال الكلمات السهلة اليت تصل اىل 
القلب قبل ان تصل اىل االذن.

* االبتعاد عن الكلمات الصعبة واملوحشة.
الكلمات  من  خالية  سليمة  قوية  اللغة   *

الركيكة.
والعنصر الثالث؛ )القناعات( فهي:

  البشرية 
مبؤسساتها وحمافلها 

التنموية توسعت يف أبعاد 
تناول التنمية البشرية، إال 

انها - كما يبدو- عجزت 
عن الوصول والتوصل 

اىل االهداف الغائية من 
التنمية البشرية  



 قضية الشهر 

* االميان العميق باملبادئ اليت يتبناها.
* صاحب اهداف واضحة وحمددة.

* صاحب أحالم كبرة.
* يعتقد بأهمية ترك االنطباع احلسن يف 

اذهان الناس.
* يتقبل النقد.

* يتحكم يف وقته فيلتزم مبواعيده. )5(

* أزمة املفهوم واملنجز
البشرية مبؤسساتها  ان  تقدم..  يظهر مما 
تناول  أب��ع��اد  يف  توسعت  التنموية  وحمافلها 
التنمية البشرية، إال انها - كما يبدو- عجزت 
عن الوصول والتوصل اىل االهداف الغائية من 

التنمية البشرية.
تعيش  البشرية،  التنمية  تبقى  وبالتالي 
جدلية مفهومية قبل كل شيء، كون تعريف 
هذا املفهوم –كما ذكر- وهو »توسيع القدرات 
التعلمية واخلربات للشعوب«، يفتقر اىل تناول 

امُلبتغى واهلدف الغائي من هذا التعريف.
ضمن  »ال��س��ع��ادة«،  مبحث  تناول  ان  كما 
سلسلة مباحث التنمية البشرية، واليت عّرفتها  
ب�� »االرتياح والرضا« و »االستمتاع باحلياة« من 
– كما  خ��الل االم���وال واالوالد وغ��ر  ذل��ك، 
ذكر سلفًا- يؤكد لنا الفوضى املفهومية اليت 

ابتليت بها املباحث املتعددة للتنمية البشرية.
بينما اذا راجعنا تراثنا االسالمي، جند أن 
االعظم  ال��رس��ول  اطلقها  ال��يت  النور  كلمات 
صلى اهلل عليه وآله، واألئمة املعصومون علهيم 
السالم، تتناغم والتنمية البشرية، بل ان بعثة 
واستمرارية  السالم،  عليهم  الرسل  او  االنبياء 
يد  على  الربانية  وال��ق��ي��ادة  اإلم��ام��ة  م��ش��روع 
هدفه  كان  السالم،  عليهم  املعصومني  االئمة 

االساسي هو؛ تنمية وبناء البشر.
بل ان االنبياء والرسل مجيعًا، مل يرسلهم 
صناعة  كيفية  الناس  ليعّلموا  املتعال  ال��رب 
النقل،  ووسائل  واجلسور  البيوت  وبناء  اآلجر 
ت��ق��دي��ره��م وت��ث��م��ي��ن��ه��م، عليهم  ف��ق��ط، رغ���م 
بل   - اخلدمية  العلوم  ه��ذه  الهمية  ال��س��الم، 
اىل  وص��وال  االنسان«،  »صناعة  اجل  من  بعثوا 
كما  وكرامته،  والكاملة  احلقيقية  سعادته 
يِف  محْ  نرَاهجُ رَلحْ محرَ ورَ مرَ  آرَدرَ نِي  برَ نرَا  محْ رَّ كرَ دحْ  قرَ لرَ »ورَ تعاىل:  قال 
محْ  نرَاهجُ لحْ فرَضَّ يِّبرَاِت ورَ محْ ِمنرَ الطَّ نرَاهجُ قحْ زرَ ررَ ِر ورَ برَححْ الحْ ِّ ورَ ربرَ الحْ

ِضياًل«. )سورة االسراء / فحْ نرَا ترَ قحْ لرَ ثرٍِي مِمَّنحْ خرَ ىلرَ كرَ عرَ
اآلية 7(

حماولة  خمطط  ان  الشديد  االس��ف  مع 
االنبياء  وتنمويات  أخالقيات  واقصاء  تهميش 
وال���رس���ل، ب���دل أن ت��ك��ون ن���رباس���ًا وم��ن��ه��اج��ا 
يد  ع��ل��ى  ينتشر  أخ���ذ  وال��ت��ت��ل��م��ذ،  ل��ل��ت��دري��س 
احلياة  فلسفة  بعد  يفهموا  مل  الذين  الباحثني 

و أهداف اخَللق واخلليقة.
بعبارات:  املعصومني  كلمات  زخرت  لقد 
»م���ن س��ع��ادة امل�����رء..« او »ال��س��ع��ي��د م����ن...« من 
وفق  االنسانية  الشخصية  وتنمية  بناء  اج��ل 
الباحثني  يدعو  وهذا  واخلليقة،  اخلالق  هدف 
بالدنا  يف  البشرية  التنمية  ب��أم��ر  واملعنيني 
أهدافهم  يف  املعاير  اعتماد  يف  يتوسعوا  ألن 
من  أبعد  مديات  لتأخذ  التنموية،  وغاياتهم 

احلياة الظاهرية واملادية.
بعض  جل����وء  الح��ظ��ن��ا  إذا  ن��ع��ج��ب  وال   
املدرسني الغربيني يف جمال التنمية البشرية، 
وبهدف التأثر على اآلخر و زرع الثقة بالنفس 
أجسادهن  من  يستفدن  كيف  اإلن��اث  لتعليم 
واغ���راءات���ه���ن خل��ل��ق ان��ط��ب��اع وت��ف��ك��ر لكسب 

اآلخر..!
صعيد  على  البشرية  التنمية  تكلؤ  ان  ثم 
االزم��ة  نفس  اىل  سببه  ُيعزى  وال��واق��ع  املنجز 
املفهومية اليت يعاني منها املدرسون، وهو عدم 
االستعانة بكلمات اهلل العزيز يف القرآن الكريم، 
وال����ذي ف��ي��ه ت��ب��ي��ان ك��ل ش���يء، وان���ه كتاب 
واملعصومني،  االنبياء  وصايا  وكذلك  هداية 
البوصلة واهلدفية  ان ضياع  اذ  السالم،  عليهم 
العامل سوف ُيشتت مفهوم  واحلكمة من خلق 
عملية  تتلكأ  لذلك،  تبعًا  و  البشرية،  التنمية 
زي��ادة  وم��ا  ال��واق��ع،  ارض  على  ه��ذه  التنمية 
واالن���زالق  والبطالة  الفقراء  نسبة  م��ع��دالت 
حنو االدمان على املخدرات، بل واقتحام جدار 

االنتحار، إال أحد االدلة على هذا االخفاق.
رواد  م��ن  نفٌر  م��ؤخ��راً  تنبه  اهلل..  وحبمد 
ان��ربوا  و  املفهومية  االزم���ة  ه��ذه  اىل  التنمية 
وتأصيلها،  البشرية  التنمية  لتصحيح مباحث 
وك����ان ع��ل��ى رأس��ه��م مس��اح��ة ال��س��ي��د ه��ادي 
املدرسي، والشيخ د. طارق سويدان والدكتور 
ابراهيم الفقي وآخرون، فساهموا بشكل فاعل 
من  التنموي،  والتاصيل  التشذيب  عملية  يف 

واكثر  وأح��س��ن  أف��ض��ل  تنمية  حتقيق  أج��ل 
أصالًة، وخدمة للبشر يف وقت واحد.

-------------------
احلرة  املوسوعة  البرشية/  التنمية   /1  *

)ويكيبيديا(.
* 2/ املصدر السابق.

من  املدريس  هادي  السيد  اهلل  آية  يجُعد   /3  *
اىل  السبعينات  مطلع  انتبهوا  الذين  والرواد  االوائل 
عىل  نفسه  وّطن  و  البرشية"،  "التنمية  مفهوم  أمهية 
املجال  هذا  يف  البرشي  واملنجز  والبحث  التحقيق 
وما  املجال  هذا  الغربية يف  املعاهد  قدمته  ما  ال سيام 
"دايل  كمعهد  الصدد  هذا  يف  الغربية  املعاهد  قدمته 
ومعطيات  جتارب  من  االستفادة  وامهية  كارينجي" 

هذه املعاهد.
يف  للتأليف  سامحته  انربى  ذلك  ضوء  وعىل 
التنموي،  املجال  هذا  يف  وتأصيلية  مبتكرة  مباحث 
طباعة  وأعيد  واالصدقاء"،  "الصداقة  كتاب  منها؛ 
اىل  خمترصة  و"طرق  عديدة،  مرات  الكتاب  هذا 
"سلسلة  و  الطبعات  وعرشات  اجزاء  بعدة  املجد"، 
له  كام  الطبعات  وبعرشات  اجزاء  بعدة  النجاح"، 
كتيبات اخرى مثل: "فن الرتويح عن النفس" و "فن 
التميش" و "سلسلة احلياة الزوجية" و "يسالونك عن 

اشياء" وغريها.
مواليد  من  فهو  الفقي  ابراهيم  الدكتور  أما 
1950م من مدينة نرص بالقاهرة وهو خبري بالتنمية 
عىل  وحاصل  العصبية  اللغوية  والربجمة  البرشية 
الدكتوراه يف علم امليتافيزقيا من "لوس انجلوس" و 
واضع نظرية ديناميكية التكّيف العصبي وقوة الطاقة 

البرشية.
التفكري" "املفاتيح  "قوة  مثل:  مؤلفات  عدة  له 
"ادارة  والتسامح"  احلب  "قوة  للنجاح"  العرشة 
الروحي"  الذكاء  "قوة  القيادة"  "سحر  الوقت" 

"العمل اجلامعي" "قوة التحفيز" وغريها.
تويف يف حادث مؤسف يوم اجلمعة 10 فرباير 
شقيقه،  برفقة  شقته  يف  حريق  نشوب  اثر   2012
تويرت:  يف  حسابه  عىل  كتبها  التي  أقواله  آخر  ومن 
من  التقليل  حياولون  الذين  االشخاص  عن  "إبتعد 
طموحاتك بينام الناس العظامء هم الذين يشعرونك 

انك باستطاعتك ان تصبح واحدًا منهم".
4/ التنمية البرشية والسعادة/ موقع الكرتوين.
حممد  املــدرب  البرشية/  التنمية  مدونة   /5

الطيارة/ لبنان.

  تناول مبحث »السعادة«، ضمن سلسلة مباحث التنمية البشرية، 
والتي عّرفتها  ب�� »االرتياح والرضا« و »االستمتاع باحلياة«، يؤكد لنا الفوضى 

املفهومية التي ابتليت بها املباحث املتعددة للتنمية البشرية  
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رئة  »بحرين«؛  من  املكون  كاسمها  برئتني  البحرين  تتنفس 
اخلارجية  وتأثرياته  اإلقليمي  املحيط  رئة  و  وتفاعالته،  الداخل 

عىل الداخل. 
عندما تفجرت ثورة الشعب العراقي ضد االحتالل الربيطاين 
فالتهب  معها،  تفاعيل  دوٌر  البحرين  لشعب  كان   ،1920 عام 
قادهتم  كبار  أحد  جللب  املحتلون  اإلنجليز  واضطر  فيها  املوقف 
ترتيبات  ليدير شؤوهنا عىل ضوء  العراق وهو »امليجور دييل«  يف 
الوضع العراقي. وحني وقعت االحداث الكربى يف فلسطني يف 
حالة  يعيش  البحرين  يف  الداخيل  الوضع  كان  و194٨،   193٦
وهكذا  الفلسطيني.  الشعب  مع  تضامنًا  االنجليز،  ضد  غليان 
الوضع  اتقد  إيران،  يف  اإلسالمية  الثورة  انترصت  حني  احلال 
الداخيل للمطالبة بحقوق اجلامهري فحدثت تطورات كربى هيأت 

لواقع املعارضة احلايل وقواه الفاعلة ضد النظام. 
املاضية، حالة  السنوات  الست  البحرانيون طوال  فإذا عاش 
كافة  يف  التدهور  من  املزيد  اىل  والتوجه  واخلــذالن،  اإلحباط 
ربيع  مع  التفاعل  يف  رسعة  املنطقة  شعوب  أكثر  فهم  املجاالت، 
الثورة األكرب يف  فانطلقت  انطلقت أخريًا،  التي  العربية  الثورات 

تارخيهم السيايس يف فرباير 2011.
إال أن هذا التفاعل مع املحيط اإلقليمي و الدويل أحيانًا، ال 
يعني أن الرئة الداخلية معّطلة، بل هي األصل واألنشط، فلطاملا 
والسلطة،  البحريني  الشعب  بني  ومواجهات  انتفاضات  حدثت 
ال صلة هلا بالوضع اإلقليمي، الذي وأن يتفاعل معه البحرانيون، 
فإهنم يعيدون صياغته وفقًا لواقعهم وخصوصياهتم، وليس جمرد 
احلالية من متايز واضح عىل  أفرزته ثورهتم  ما  بلهاء وهذا  حماكاة 
خط اإلستمرار وعدم الوقوع يف حبائل الغرب وحتديدًا أمريكا، 

ومؤامراهتا وعمالءها الذيليني يف املنطقة. 

األخرى  هي  انعكست  مؤخرًا  السوري،  الوضع  تطورات 
االرهابية  اجلامعات  مع  اصطفوا  وموالوه  فالنظام  البحرين،  عىل 
فارسلوا  سوريا،  يف  النظام  ضد  القتال  ختوض  التي  املسلحة 
سلفيون  نواب  توغل  أن  األمر  وصل  بل  واألموال،  املتطوعني 
و »إخوان« موالون للنظام اخلليفي، اىل داخل سوريا ليعلنوا من 
التدخالت  لعنة  أن  إال  املسلحة.  املعارضة  مع  تضامنهم  هناك، 
وانعكست  سوريا  يف  اإلرهاب  دعم  يف  تورطت  التي  اإلقليمية 
تركيا  يف  حدث  كام  منها،  والقريبة  املحيطة  األنظمة  اهتزاز  يف 
وقطر ومرص واحلبل عىل اجلرار، ال يبدو أن البحرين ستكون يف 
مأمن منها، بسبب مغاالة النظام اخلليفي يف البحرين يف إحداث 
موجة إرهاب واسعة تزامنًا مع تطورات ما قبل وبعد »القصري«، 
حيث حياول هذا النظام أن حيسم املعركة مع الشعب واملعارضة 
والقيام  للقرى  حصار  بعمليات  اجلامهري  إرادة  كرس  طريق  عن 
تم  حني  يف  واهية،  بإدعاءات  األهايل  لبيوت  وحشية  بمدامهات 
األخرية  اخلمس  األشهر  يف  معارضًا   )٨50( من  أكثر  اعتقال 
بإدعاء  املعركة  تلك  وتوجت  الوحيش  للتعذيب  وتعريضهم 
يل  كان  والذي  فرباير«   14« تنظيم  خمطط  عن  كشف  أنه  النظام 
قادة  أكثر  فيه  النظام  مجع  خمطط  وهو  فيه،  اسمي  وضع  رشف 
زّجهم  و  الرئيسية  املعارضة  أطياف  من  املتنوعني  الثورة  وكوادر 

فيه.
املعزول حممد  الرئيس  »التمرد« األخرية يف مرص ضد  حركة 
النظام  أصابت  األخوان،  حكم  بسقوط  سمت  حجُ والتي  مريس، 
القوة  هم  البحرين  يف  والسلفيون  فاألخوان  بمقتل،  اخلليفي 
عرف  فيام  بالشعب  الباطشة  يده  هم  بل  له،  الرئيسية  املوالية 
بتمرد  للقيام  البحرين  يف  الدعوة  تتزايد  املقابل،  ويف  بالبلطجية. 
– آب( جتديدًا لواقع  واسع يف ذكرى االستقالل )14 أغسطس 
الثورة البحرانية، وهذا بدوره يجُعد تأثرًا بحرانيًا بأوضاع مرص من 
أخرى.   ناحية  من  النظام  إرهاب  ملواجهة  ناحية وتصعيدًا شعبيًا 
إال أن السؤال املهم يف هذا السياق، هو كيف ستصيب لعنة دعم 
أخرى  لعنات  مع  إتساقًا  البحرين،  حكام  سوريا  يف  اإلرهاب 
يصّبها شعب البحرين صباحًا ومساء عىل حّكام اغتصبوا حقوقه 
وقتلوا املئات من أبنائه وأوغلوا يف إذالله وهنبوا ثرواته واعتقلوا 

ورشدوا خرية رجاله ونسائه؟
طغاة  حلكام  األفق  يف  تلوح  خطرية  بتطورات  حبىل  األيام   

يعيشون خارج العرص والعقل والدين واإلنسانية!!

ثورة البحرين.. وتطورات الوضع اإلقليمي

*السيد جعفر العلوي
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* إعداد: السيد جواد الرضوي 
و  متى؟  و  اهلمزة؟  سورة  نزلت  أين   •
يف  ترتيبها  هو  ما  و  النزويل؟  ترتيبها  هو  ما 

القرآن الكريم ؟
مكة  يف  املباركة  اهلمزة  س��ورة  نزلت   -
آياتها  املكرمة بعد نزول سورة القيامة. عدد 
يف  ترتيبها  و   ،)31( ال��ن��زول��ي  ترتيبها   .)9(

القرآن الكريم )104 (.

* فضل السورة
املباركة ؟ • ما فضل هذه السورة 

املباركة  السورة  هذه  فضل  يف  وردت   -
– إحدى تلك  – هنا  روايات كثرة؛ نذكر 
السالم،  عليه  اهلل،  عبد  أب��ي  فعن  ال��رواي��ات. 

قال: َمن قرأ »َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ملََُزٍة« يف فريضة 
من فرائض اهلل، َبُعَد عنه الفقر، و ُجِلَب عليه 

الرزق، و ُيدَفع عنه ميتة السوء.« )1(

* اإلطار العام للسورة
السورة  هلذه  العام  ــار  اإلط هو  ما   •

املباركة ؟
»سورة  ُتبنّي  مباركات،  آي��ات  تسع  يف   -
اليت  اخلاسر  املتكرب  حالة  املباركة  اهُلمزة« 
امل��ت��واص��ي ب��احل��ق و الصرب؛  امل��ؤم��ن  خت��ال��ف 

حيث تتجلى صفة اخلسارة. 
فمن يزعم أنه قد ربح الدنيا جبمع ماهلا 
الناس بهمزهم  االستكبار على  و  تعدادها،  و 
و ملزهم، )يكون قد خسر خسارة كبرة(؛ و 
حتطم  النار  يف  نبذه  من  أعظم  خسارة  أية 
عظامه. أوليست تتقد و تطلع على األفئدة ؟ 
ص��ورة  يف  مغلق  سجن   – حقا   – إن��ه��ا 

أعمدة ممدة.

* السلوك امُلجَمل 
• ملاذا يذكر القرآن الكريم صفات اخلري 

مع صفات الرش ؟
صفات  تتداعى  اخل��ر،  صفات  كما   -
جذر  م��ن  تنبعث  ألنها  أصحابها؛  يف  ال��س��وء 
يذكرها  الكريم  القرآن  ترى  هكذا  و  واحد، 
معا؛ لكي َنعِرَف الناس و نقّيمهم على جممل 
تبدر منهم من  ما  ببعض  ليس  و  سلوكهم 
صفات شاردة و شاذة. انه الويل واللعنة لكل 
وجوههم  يف  الناس  يهمزون  الذين  أولئك 
 - يلمزونهم  و  استكباراً،  و  األرض  يف  علواً 
فتنة؛  و  االرض  يف  إفساداً   - عنهم  غابوا  إذا 

زب ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑرب

�سورة الهمزة

هذه الأ�سئلة طرحناها، 
فوجدنا اإجابتها يف 

مو�سوعة تف�سري »من 
هدى القراآن« ل�سماحة 
املرجع الديني اآية الله 
العظمى ال�سيد حممد 

تقي امُلدّر�سي 
»دام ظله ال�رشيف« 

وتعميمًا للفائدة نن�رش، 
يف كل عدد، جمموعة 

من الأ�سئلة مع اأجوبتها 
امل�ستوحاة من املو�سوعة 

املذكورة مبا�رشة
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أو  بالكفر  منهم  يتجاهر  م��ن  ب��ني  ف��رق  ال 
يدعي االميان، فليست هذه صفات املؤمنني، 
اهلل و بني أحد من خلقه صلة  و ليست بني 
هذه  مبثل  عقابه  عن  مينعه  رح��م  أو  قرابة 

األفعال االجرامية.

* اهلاّمز و اللاّمز 
ٍة«، ما  ٍة ملجُرَزرَ زرَ رَ لِّ مهجُ ٌل لِكجُ يحْ • يف قوله تعاىل: »ورَ

املراد بالويل، و اهلجُمزة، و اللجُمزة؟ 
و  العار،  و  اخل��زي  الويل؛  معنى  قالوا:   -

قالوا: انه واٍد يف جهنم، و ال تناقض بينهما.
الكسر،  أو  ال��دف��ع  اهل��م��ز؛  وق��ال��وا: أص��ل 

ُيقال: همزت اجلوز بكفي؛ أي: كسرته.
االغتياب  ه��و  اهل��م��ز  أن  بعضهم:  وق���ال 
باإلشارة،  االغتياب  هو  اللمز،  بينما  بالقول، 
وأنهما معًا، بالنتيجة، نوع احلديث عن غائب.

أما اللمز فقال بعضهم: إنه االغتياب، أو 
ذكر معايب الناس و املشيء بالنميمة.

* بني »اهلمز« و »اللمز«
• أهيام أشد: اهلمز أم اللمز ؟ و ما الفرق 

بينهام ؟
- ي��ب��دو أن اهل��م��ز أش��د م��ن ال��ل��م��ز. ف��إذا 
إن  و  بالغيبة.  فاللمز  بالوجه،  اهلمز  ك��ان 
وإذا  باإلشارة.  فاللمز  بالنطق،  اهلمز  كان 
فإن  االرض،  يف  العلو  ي��ه��دف  اهل��م��ز  ك��ان 
اللمز يبقي الفساد فيها. األول مسة التكرب و 
و  االحتيال،  و  املكر  عالمة  الثاني  و  التجرب، 

قطع األرحام، و إثارة الفن.
و جاء يف احلديث املأثور عن النيب، صلى 
امل��ش��اؤون  اهلل:  عباد  ش��رار   « آل��ه:  و  عليه  اهلل 

الباغون  االح��ب��ة،  ب��ني  املفسدون  بالنميمة، 
للرباء العيب«. )2(

يستكربون  جيعلهم  اإلح��س��اس  ه��ذا  و 
نقص  جي��رب  ع��م��ا  يبحثون  و  ال��ن��اس،  ع��ل��ى 
أنفسهم جبمع املال و تعداده، و االفتخار به، 

و التعالي على الناس بسببه.

* جرب النقص
الذين  هم  الــلــامزون،  و  اهلــامزون   •
تعاىل:  قوله  رصيح  يف  كام  املــال  يمعون 
يف  يزيدون  فلامذا   ،» هجُ درَ دَّ عرَ ورَ ااًل  مرَ رَعرَ  مجرَ »الَِّذي 

رصيدهم املايل ؟
اللمازون يشعرون بنقص  و  اهلمازون   -
يف نفوسهم؛ حيث جاء يف احلديث املأثور عن 
الناس من  »أذل  آله:  و  النيب، صلى اهلل عليه 

أهان الناس«. )3( 
يستكربون  جيعلهم  االح��س��اس  ه��ذا  و 
نقص  جي��رب  ع��م��ا  يبحثون  و  ال��ن��اس،  ع��ل��ى 
أنفسهم جبمع املال و تعداده، و االفتخار به، 

و التعالي على الناس بسببه.
َدُه«، أحصاه و عدده  و يبدو ان معنى »َعدَّ
املرة بعد األخرى؛ مباهاة به، و اعتماداً عليه، 
ال؟  أم  طموحه  مستوى  بلغ  هل  يرى  ولكي 
دراهمهم  حيسبون  كيف  االط��ف��ال  أرأي���ت 

باستمرار فرحًا و فخرا.

* »كال« وربام العكس 
• ملاذا بدأت اآلية الكريمة بـ )كال...( ؟
- كال؛ ال خيلد املال أحدا، بل قد يعجل 
بعض  عن  ي��وم  كل  نسمع  وإننا  وف��ات��ه،  يف 
املائة عام، فال جند  الذين جتاوزوا  املعمرين 

فيهم إال عادة البسطاء من الناس، ولو كانت 
الناس  أع��م��ار  لكانت  للخلود،  سببًا  ال��ث��روة 
العكس؛  بينما قد جند  أمواهلم؛  بقدر  تقاس 
إال  يكون  ال  كبرة  بكمية  املال  مجع  ان  ثم 
خسارة؛  أك��رب  صاحبه  جيعل  مما  باحلرام 

جيمع املال بكدح بالغ ثم يكون وباال عليه. 
جاء يف احلديث املأثور عن اإلمام علي بن 
موسى الرضا، عليه السالم: »ال جيتمع املال 
إال خبمس خصال: خبل شديد، و أمل طويل، 
و حرص غالب، و قطيعة رحم، وايثار الدنيا 

على اآلخرة«. )4(

* تنفجر و ُتفّجر
ارتطام  شأن  من  التحطيم  أن  نعرف   •
فكيف  سيالة،  النار  بينام  بمثله؛  خشن  يشء 
نَّ  يجُنحْبرَذرَ لرَ الَّ  »كرَ تعاىل:  قوله  يف  ورد  كام  حتّطم، 

ِة«؟ جُطرَمرَ يِف احلحْ
أهانوا  ال��ل��ّم��ازون،  و  اهل��ّم��ازون  ه��ؤالء   -
بلمزهم؛  منهم  سخروا  و  بهمزهم،  الناس 
ف��ال��ي��وم ي��ل��ق��ون ن���ب���ذاً يف ن����ار ج��ه��ن��م ال��يت 

حتطمهم. 
و النار ذات طبيعة سيالة يف الدنيا النها 
– هنا - خمففة سبعني مرة عنها هناك. أما 
نار اهلل اليت أوقدها جبار السماوات و االرض 
ي��ب��دو -  – ح��س��ب م��ا  ف��ان��ه��ا  جت��ل��ي��ًا لغضبه، 
فيها  شيء  كل  جتعل  مما  تفجر  و  تتفجر 

عظيمًا.

* التعّجب للتعظيم
ا  مرَ اكرَ  ررَ أرَدحْ ا  مرَ »ورَ تعاىل:  بقوله  املراد  ما   •

« ؟ ةجُ جُطرَمرَ احلحْ
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* الهمز هو االغتياب بالقول بينما اللمز هو االغتياب باالشارة
* نار جهنم شاعرة؛ تعرف ما يف قلوب املجرمني فتعذبهم بقدر ما 

فيها من كفر و نكد
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َطَمُة«   احْلُ َما  َأْدَراَك  »َوَم��ا  تعاىل:  قوله   -
أي: هل تدري ما هي احلطمة؟ أتى بالتعجب 

تعظيمًا هلا و تهويال المرها.
حمدود  اآلخ��رة  حبقائق  البشر  علم  إن 
جديدة  مبقاييس  ي��ت��زود  ان  عليه  و  ج���دًا، 

ليعرف أبعاد احلقائق فيها.

* اإلهلاب و التشديد
ملاذا   ،» ةجُ درَ املحْجُوقرَ اهللَِّ  »نرَارجُ  تعاىل:  قوله  يف   •
املوقدة  الفرق بني  ما  إىل اهلل ؟ و  النار  نجُسبت 

و املشتعلة ؟
ن���ار اهلل  أن��ه��ا  ت��ع��رف  أن  ب���ك  - ك��ف��ى 
بعظمته و جالله  و شديد سطواته  و عريض 
كربيائه، و نسبتها اىل اهلل بسبب أن ربها هو 
الذي أوقدها. و لعل إيقاد النار غر إشعاهلا، 
بل اهلابها و تشديدها. قالوا: ان اهلل - عز امسه 
- قد أوقد عليها ألف عام  و ألف عام،  و ألف 
أعاذنا  اهلل؛  العداء  انتظاراً  اسودت؛  حتى  عام 

اهلل منها.

* العذاب يتجدد
و  اجلسم  حترق   – بطبيعتها   – النار   •
عىل  القلب  هو  – و  الفؤاد  فيها  بام  أعضاءه، 
– فام الفائدة من وصف نار جهنم  ما فرسوه 

ِة«؟ ِئدرَ رَفحْ ىلرَ األحْ تِي ترَطَِّلعجُ عرَ بأهنا »الَّ
على  تطلع  ت��راه��ا  جهنم،  ن��ار  ل��ش��دة   -
االفئدة أن حترق اجللود و اللحم و العظام. 
قالوا: فإذا بلغت الفؤاد، عاد اليهم جلودهم و 

اللحم و العظام؛ فيعذبون من جديد.
و قال بعضهم: إن نار جهنم تتجه رأسًا 
اىل لب االنسان؛ فتحرقه. و قال بعضهم: بل 
اجملرمني؛  قلوب  يف  ماذا  تعرف  شاعرة،  أنها 

فتعذبهم بقدر ما فيها من كفر و نكد.

* .. و تغلق أبواب النار 
• هل للنار ابواب حتى توصد عليهم كام 

ٌة«؟ درَ صرَ ؤحْ يحِْهمحْ مجُ لرَ رَا عرَ يف قوله تعاىل: »إهِنَّ
يف  اللمازون  و  اهلمازون  ُينبذ  ان  بعد   -
نار جهنم، تطبق عليهم، و توصد أبوابها؛ فال 
امنا  كالم؛  وال  شكوى،  وال  نسيم،  وال  روح، 
أنات، و عذاب  و  آهات،  و  هي شهيق، و زفر، 
مطبقة  أي:  ُمْؤَصَدٌة«؛  َعَلْيِهْم  »ِإنََّها  ف�  شديد 
احلديث  يف  ج��اء  و  أب��واب��ه��ا.  مغلقة  عليهم 
وآله:  عليه  اهلل  صلى  اهلل،  رس��ول  عن  املأثور 
بأطباق من  اليهم مالئكة  يبعث  اهلل  إن  »ثم 
نار، و مسامر من نار، و عمد من نار، فتطبق 
بتلك  عليهم  تشد  و  األط��ب��اق،  بتلك  عليهم 
فيها  يبقى  فال  العمد،  بتلك  متد  و  املسامر، 

غم،  منه  خي��رج  ال  و  روح،  فيه  يدخل  خلل 
يتشاغل  و  عرشه،  على  الرمحن  ينساهم  و 
بعدها  يستغيثون  ال  و  بنعيمهم،  اجلنة  أهل 
أبدا، و ينقطع الكالم، فيكون كالمهم زفرا 
عليهم  »إن��ه��ا  ت��ع��اىل:  قوله  فذلك  شهيقا،  و 

مؤصدة«. )5( 

* النهاية الفظيعة
ٍة«، ما هي  درَ رَدَّ ٍد ممجُ مرَ • يف قوله تعاىل: »يِف عرَ

صفة تلك االعمدة يف النار؟ و ماذا تكون؟ 
هي  هل  املمدة؛  العمد  هذه  يف  اختلفوا   -
أم  أرجلهم؟  يف  قيود  أم  أعناقهم؟  يف  أغ��الل 

هي األوتاد اليت تشّد األطباق بها؟ أم ماذا ؟
قال بعضهم: انها كناية عن الدهر؛ فهي 

يف دهور متطاولة. 
العمود كل مستطيل  أبو عبيدة:  و قال 
مثل  للبناء  أص��ل  هو  و  حديد،  او  خشب  من 

العماد. 
اسطوانات  ال��ن��ار  يف  تكون  أن  حيتمل  و 
أي:  العمد  ه��ذه  يف  فهم  فيها،  أهلها  يدخل 

وسطها؛ و اهلل العامل.
تنتظر  فظيعة  نهاية  فإن  ك��ان؛  أّن��ى  و 

كل مستكرب يف االرض. هماز ملّاز؛
من  منلك  مبا  الشيطان  يغرنا  ال  لكي  و 
– حديثًا مفصاًل  – معًا  نقرأ  و بنني،  أموال 
عن االمام الباقر، عليه السالم، حُيذرنا مبا يف 
النار من عذاب رهيب. و نكتفي بذكر بعض 
مقاطع احلديث اختصاراً:  »... و يغضب احلي 
القيوم فيقول: يا مالك..! قل هلم: ذوقوا فلن 
سعر..  سعر،  مالك..!  يا  عذابًا،  إال  نزيدكم 
ف��ق��د اش��ت��د غ��ض��يب ع��ل��ى م��ن ش��ت��م��ي على 

عرشي، و استخف حبقي، و أنا امللك اجلبار.
 ف���ي���ن���ادي م���ال���ك: ي���ا أه����ل ال���ض���الل و 
كيف  ال��دن��ي��ا..!  دار  يف  النعمة  و  االستكبار 

جتدون مس سقر؟! 
أكلت  و  قلوبنا،  أنضجت  قد  فيقولون: 
حل��وم��ن��ا، و ح��ط��م��ت ع��ظ��ام��ن��ا، ف��ل��ي��س لنا 

مستغيث، و ال لنا معني.
 فيقول مالك: و عزة ربي ال أزيدكم إال 

عذابًا.
 فيقولون: ان عذبنا ربنا مل يظلمنا شيئًا.

 فيقول مالك: »فاعرفوا بذنبهم فسحقًا 
ألص��ح��اب ال��س��ع��ر«. ي��ع��ي ب��ع��داً ألص��ح��اب 

السعر.
م��ال��ك..!  ي��ا  فيقول:  اجل��ب��ار  يغضب  ث��م   
عليهم  فيبعث  م��ال��ك،  فيغضب  سعر،  سعر 
ثم  كلهم،  النار  أه��ل  تظلل  س��وداء  سحابة 
و  آخ���ره���م،  و  أوهل���م  فيسمعها   - ي��ن��ادي��ه��م 

أفضلهم و أدناهم – .
فيقول: ماذا تريدون أن أمطركم ؟ 

فيقولون: املاء البارد، واعطشاه..! و اطول 
كالليبًا،  و  ح��ج��ارة،  فيمطرهم  ه���وان���اه..! 
ن��ار،  م��ن  دي��دان��ًا  و  غسلينًا،  و  خطاطيفًا،  و 
ي��غ��ّض  ف��ي��ن��ض��ج وج��وه��ه��م و ج��ب��اه��ه��م، و 
ذلك  فعند  عظامهم،  حيطم  و  أب��ص��اره��م، 
عواري  العظام  بقيت  فاذا  واثبوراه..  ينادون: 
م��ن ال��ل��ح��وم اش��ت��د غ��ض��ب اهلل، ف��ي��ق��ول: يا 
النار،  يف  كاحلطب  عليهم  اسجرها  مالك..! 
خريفًا  سبعني  أرواحهم  أمواجها  يضرب  ثم 
الباب  من  أبوابها  عليهم  يطبق  ثم  النار،  يف 
غلظ  و  ع���ام،  مخسمائة  م��س��رة  ال��ب��اب  اىل 
الباب مسرة مخسمائة عام، ثم جيعل كل 
رجل منهم يف ثالث توابيت من حديد من نار 
بعضها يف بعض، فال يسمع هلم كالم أبداً، 
زف��راً  و  البغل،  كشهيق  شهيقًا  هلم  أن  إال 
الكالب،  كعواء  ع��واء  و  احلمر،  نهيق  مثل 
إال  ك��الم  فيها  هل��م  فليس  عمّي  بكٌم  ُص��ّم 
عليهم  يسد  و  أبوابها،  عليهم  فيطبق  أن��ني، 
وال  أب����دا،  روح  عليهم  ي��دخ��ل  ف��ال  ع��م��ده��ا، 
خيرج منهم الغم أبدا، فهي »َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة« 
يعي مطبقة، ليس هلم من املالئكة شافعون، 
وال من أهل اجلنة صديق محيم، و ينساهم 
الرب، و ميحو ذكرهم من قلوب العباد، فال 

ُيذَكرون أبدا«. )6(
-----------------

)1( تفسري نور الثقلني، ج5، ص٦٦7
)2( تفسري القرطبي، ج20، ص1٨1

)3( تفسري )نمونه( نقال عن موسوعة البحار، 
ج7، ص142 

)4( تفسري نور الثقلني، ج5، ص٦٦٨
)5( تفسري القرطبي، ج20، ص1٨٦

)٦( موسوعة بحار االنوار، ج٨، ص323

* املال ال يخّلد احدا، 
بل قد يعجل يف 

وفاته
* لو كانت الرثوة 

سببا للخلود لكانت 
اعمال الناس تقاس 

بقدر اموالهم



* إعداد / زكي النارص
تصميمه  تّم  الذي  الوحيد  الكائن  هو  اإلنسان  أن  العلامء  يقّر 
ليكون ناطقًا. فاإلنسان جمهز بالربامج والوسائل واألجهزة احليوية 
العملية ال  فإن هذه  بسهولة، ولذلك  الكالم  تعلم  التي متكنه من 
للرتويج  »دارون«  أنصار  حماوالت  رغم  املزعوم  للتطور  ختضع 
لنظرية »النشوء واالرتقاء«، ولو كان النطق وتعلم الكالم يتم عن 
طريق التطور لكانت بعض احليوانات لدهيا قدرة عىل الكالم مثل 

القردة.
إهنا أسئلة كثرية يطرحها العلامء: ملاذا اإلنسان فقط يملك هذه 
عن  يتحدث  الذي  القرآن  يف  نجده  اجلواب  الكالم؟  عىل  القدرة 
محْ  نرَاهجُ رَلحْ محرَ ورَ مرَ  آرَدرَ نِي  برَ نرَا  محْ رَّ كرَ دحْ  قرَ لرَ »ورَ تعاىل:  يقول  لإلنسان،  اهلل  تكريم 
مِمَّنحْ  ثرٍِي  كرَ ىلرَ  عرَ محْ  نرَاهجُ لحْ فرَضَّ ورَ يِّبرَاِت  الطَّ ِمنرَ  محْ  نرَاهجُ قحْ زرَ ررَ ورَ ِر  برَححْ الحْ ورَ  ِّ ربرَ الحْ يِف 

ِضياًل« )اإلرساء /70(. علاًم أن العلامء عىل  فحْ ترَ نرَا  قحْ لرَ خرَ
يعّلموا  أن  حاولوا  الزمن  من  عقود  مدى 

القرود،  أنواع  من  وهو  »الشمبانزي«، 
تلك  ليثبتوا  احلـــروف،  بعض 

النظرية  البائسة لكن حماوالهتم 
باءت بالفشل. 

الــصــوت  ــاز  ــه ج إن 
احليوانات،  لدى  موجود 

حنجرة،  لديه  فاإلنسان 
واحليوانات لدهيا حنجرة 

أيضًا، مثل الببغاء، ولكن 
النطق  يتعلم  اإلنسان 
ال  وبعملية  بسهولة 
بقية  نجد  بينام  ــة،  إرادي

احليوانات عاجزة عن القيام 
يتغافل  التي  واحلقيقة  بذلك. 

عنها علامء الغرب، وجود العقل 
تفتقده  ما  وهو  االنسان،  لدى 

احليوانات.
خالل جتربة قام هبا الربوفسور وليام 

دماغه  ينشط  حديثًا  املولود  الطفل  أن  تبنّي  فايفر، 
عدة  عمره  مولود  عىل  بتجربة  قام  فقد  أمه،  لصوت  سامعه  أثناء 
أيام فقط، وقام بمراقبة دماغه والنشاط الكهربائي الذي حيدث يف 
الدماغ نتيجة تفاعله مع األصوات، وقام بإسامعه جمموعة أصوات 
ألناس غرباء فلم يبِد دماغ الطفل أي استجابة. ولكن بمجرد أن 
يراها- نشط دماغه بصورة ملحوظة  أمه - دون أن  سمع صوت 

وتفاعل معه. 
ويف بداية عام 2010 أعلن باحثون أملان أن اجلنني يبدأ بتعلم 
دارسة  فبعد  األم،  رحم  يف  وجوده  خالل  الوالدين  حديث  نربة 
جامعة  هبا  قامت  الــوالدة،  حديث  طفاًل   ٦0 من  أكثر  شملت 
)ورزبورغ( األملانية ونرشت يف جملة )علم البيولوجيا املعارص( تبنّي 

أن املواليد اجلدد حياولون االرتباط بأمهاهتم عن طريق تقليدهن.

لغة  أول  بأصوات  تتأثر  األجنة  أن  إىل  اجلديد  البحث  ويشري 
خترتق جدار الرحم. وتقول الباحثة كاثلني فرميكة: إن ما توصلت 
اليه الدراسة اجلديدة، مل تثبت أن األجنة قادرة عىل إصدار أصوات 
بنربات خمتلفة لكنها تفضل أيضًا أن تصدر إيقاعات صوتية مماثلة 

إليقاعات اللغة التي سمعتها خالل احلمل.
من هنا يؤكد علامؤنا عىل رضورة أن تداوم األمهات عىل تالوة 
القرآن الكريم بصوت مسموع ومرتفع قلياًل خالل األشهر الثالثة 

األخرية من احلمل، ملا هلا من تأثري عىل اجلنني وعىل مستقبله. 
من  األوىل  سنوات  اخلمس  خالل  الطفل  إن  العلامء  ويقول 
فطرية  قدرة  يمتلك  فهو  كلمة،   )5000( بحدود  يتعلم  عمره 
عىل تنظيم الكلامت العشوائية، فسبحان هذا اخلالق العظيم الذي 
يكرب  عندما  لألسف  ولكن  القدرات،  هذه  ومنحه  اإلنسان  كّرم 
يستخدمها ملحاربة خالقه واإلفساد يف األرض وإنكار وجود اهلل، 
ِريِم * الَِّذي  كرَ بِّكرَ الحْ كرَ بِررَ رَّ ا غرَ انجُ مرَ نحْسرَ ِ رَا اإلحْ ا أرَهيهُّ يقول تعاىل: »يرَ
ا  مرَ ٍة  وررَ صجُ أرَيِّ  يِف   * لرَكرَ  درَ فرَعرَ اكرَ  وَّ فرَسرَ كرَ  لرَقرَ خرَ

« )االنفطار /٦-٨(. برَكرَ كَّ اءرَ ررَ شرَ
عظيمة،  ــورة  س اهلل  ــزل  أن لقد 
التي حتمل  الوحيدة  السورة  وهي 
احلسنى،  اهلل  ــامء  أس من  ــاًم  اس
التي  الرمحن(،  )سورة  إهنا 
وتعاىل:  تبارك  فيها  يقول 
آرَنرَ  رحْ قجُ الحْ لَّمرَ  عرَ  * رَنجُ  مححْ »الرَّ
هجُ  لَّمرَ عرَ  * انرَ  نحْسرَ ِ اإلحْ لرَقرَ  خرَ  *
 ،)4-1/ )اآليــة   » برَيرَانرَ الحْ
كيف  تعلمنا  اآليات  هذه 
مّن اهلل عىل اإلنسان بنعمة 
علمه  يقل:  فلم  »البيان«، 
اإلنسان  تعلم  ألن  الكالم، 
إنام  كافيًا  ليس  الكالم  أو  للغة 
يب عليه ربط الكلامت ببعضها 

واسرتجاعها عند الرضورة.
جدًا  مهم  مركز  لديه  فاإلنسان 
وبدونه ال يمكنه التعبري، إنه مركز اسرتجاع 
الدماغ،  مقدمة  يف  الناصية  منطقة  يف  ويقع  الكلامت 
ولذلك نجد النبي، صىل اهلل عليه وآله وسلم، يؤكد عىل أمهية 
هذا املركز بل ويسّلمه هلل تعاىل يف دعائه فيقول: »ناصيتي بيدك«، 
فعندما يتعطل هذا املركز فإن اإلنسان ال يفقد القدرة عىل الكالم 
بل يبقى يتكلم، ولكن ال يستطيع الربط بني الكلامت، ومن ثم يفقد 
قدرته عىل البيان واإليضاح والتعبري عاّم يريد، ولذلك قال تعاىل: 

 .» برَيرَانرَ هجُ الحْ لَّمرَ »عرَ
ومدى  االنسان،  خلقة  يف  العقل  دور  يتبلور  حتديدًا  وهنا 
التكريم اإلهلي من دون سائر املخلوقات، وهي احلقيقة التي حياول 
البعض مما حيسبون عىل العلم، االلتفاف عليها، ويقربون االنسان 
ضالل  يكون  مدى  إي  اىل  وعجبًا..  احليوان،  اىل  إسالميًا،  املكرم 

االنسان وانحرافه؟!
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  القرآن 
الكرمي ليس فيه 

عيٌب و نقص، 
بل فيه تبياٌن 

لكل شيء ، إال 
ان املشكلة 

تكمن يف عدم 
االستفادة 

السطحية من 
الكتاب املجيد، 

فلم يتعمقوا يف 
حقائق القرآن، 

ومل يتدّبروا 
آياته  

ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ه��و »ال��ك��ت��اب 
احلق« الذي يهدي، نزل من احلق 
وي���ه���دي ب��احل��ق اىل احل����ق، ق��ال 
ِمنرَ  يحْكرَ  إِلرَ يحْنا  حرَ أرَوحْ الَّذي  »ورَ  تعاىل: 
رَ  برَنيحْ ملِا  قًا  دِّ صرَ مجُ رَقهُّ  احلحْ ورَ  هجُ ِكتاِب  الحْ
برَصري«،  رَبرٌي  خلرَ بِِعباِدِه  اهللَّرَ  إِنَّ  ِه  يحْ درَ يرَ
ف��ك��ت��اب اهلل ن���زل م��ن ع��ن��د احل��ق، 
واآلي��ة  ب��احل��ق،  احل��ق  اىل  ليهدي 
تدل على ان الكتاب هو احلق كله،  
فكتاب اهلل سبحانه قد احتوى على 
وقد  إال  حق  فال  احلقائق،  مجيع 
ذك���ر ف��ي��ه، وال ح��ق ع��ن��د غ��ره، 
ان  ان يتوهم واهم  وهكذا ال يصح 
هناك حقًا يف غر كتاب اهلل، كما 
لو اراد ان يضيف اىل القرآن افكار 
القرآن  ان  كال،  البشر،  وفلسفات 

ب��ن��اٌء واح���ٌد وم��ت��ني، ال حي��ت��اج اىل 
اضافة وتكميل من غره.

ان  ي��ق��ول:  ول��ك��ن؛ رب س��ائ��ل 
ك����ان ال��ك��ت��اب ه���و احل����ق ك��ل��ه، 
التخلف  يعيشون  اتباعه  ب��ال  فما 
وال��ف��ق��ر ال���ث���ق���ايف، ح��ت��ى ت��راه��م 
ي��س��ت��ج��دون ك���ل ش���يء م���ن هنا 

وهناك؟
ويف االجابة على هذا التساؤل 

نقول: 
فيه  ليس  الكريم  ال��ق��رآن  ان 
لكل  تبياٌن  فيه  بل  نقص،  و  عيٌب 
شيء، اال ان املشكلة تكمن يف عدم 
املصدر  هذا  من  املسلمني  استفادة 
بشكل  اس��ت��ف��ادوا  ل��ن��ق��ل:  و  ال���ث���ّر، 
فلم  اجمل��ي��د،  الكتاب  م��ن  سطحي 

ومل  ال��ق��رآن،  حقائق  يف  يتعمقوا 
ي��ت��دّب��روا آي��ات��ه، ول��ذل��ك ت��رك��وه 
امكانية  عدم  منهم  ظّنًا  غره،  اىل 

القرآن يف حل املشاكل.
االع�������داد  يف  ذك����رن����ا  وق������د 
ال��س��اب��ق��ة،  ال��ط��ري��ق االس����اس يف 
التعامل واالنتفاع بالقرآن الكريم، 
املباركات،  آياته  يف  التدبر  هو  و 
رابطًا  جسراً  يعد  التدبر  أن  ذل��ك 
ب���ني ك���ت���اب اهلل ع���زوج���ل وب��ني 

العقل البشري.
سبحانه،  اهلل  خ��ل��ق  م��ا  ف���أول 
ك���ان ن���ور ال��ع��ق��ل، ح��ني ق���ال له 
ف��ادب��ر، ثم  ادب��ر  وق��ال  فاقبل  اقبل 
صار  حتى  كبر  مب��دي��ٍح  م��دح��ه 
هو املستحق للثواب والعقاب، ومن 

تزكية النفس سبيل وعي الكتاب
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قسمني،  اىل  النور  صر  ذل��ك  بعد 
السماوية،  الكتب  يف  صار  احدهما 

واآلخر أودعه البشر، كٌل بقدره.
بنور  الكتاب  نور  يتصل  وحني 
ويتفتح  االنسان،  يتكامل  العقل،  
»نجُوٌر  سبحانه:  اهلل  يقل  أمل  عقله، 
 » نحْ يرَشاءجُ حِْدي اهللَّجُ لِنجُوِرِه مرَ ىل  نجُوٍر هيرَ عرَ

)سورة النور /35(. 
ايضًا  السالم  عليهم  واالنبياء 
العقل  دف��ائ��ن  ي��ث��رون  ب���دوره���م 

البشري لتنكشف له احلقائق.
الداخلي  العقل  فان  هنا؛  ومن 
)النيب  اخل��ارج��ي  بالعقل  يتصل 
الذي  بالتدبر،  ال��ق��رآن(  كتابه  و 
املوصلة  القنطرة  مبثابة  ي��ك��ون 
املتدبر،  بينهما، وحينها يكون مثل 
الكبرة  املدينة  يف  الداخل  كمثل 
يتعرف  ل��ن  ان��ه  حيث  م��رة،  ألول 
اخذ خريطة  اذا  اال  على شوارعها، 
املدينة، وتأملها مليًا، ومن ثم طّبق 
الواقع  على  ال���ورق  على  امل��رس��وم 
اليت  واملناطق  والشوارع  اخلارجي 
يتجول فيها، حينها سيتعرف على 
وسهولة.  بيسر  وشوارعها  املدينة 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ف��إن  وه��ك��ذا 
قد اودع يف كل واحد منا، املعارف 
ال��ك��ث��رة، م��ن ال��ت��وح��ي��د وال��ع��دل 
وحسن اخلر وقبح الظلم وغرها، 
االهل��ي��ة،   ال��ف��ط��رة  جتمعها  ال���يت 
التعاليم  تلك  املرء  يربط  وحينما 
الكريم،  القرآن  بتعاليم  الفطرية 
وتنكشف  ال��ص��ورة  ل��دي��ه  تكتمل 
الشك  يشوبه  ال  مب��ا  احلقيقة  ل��ه 

والريبة. 
اال ان طريق الوصول اىل تلك 
املرحلة ليس هيّنًا، ذلك أن القرآن 
اىل  يرقى  ال  ع��اٍل  كتاٌب  الكريم، 
ميكن  ال  بل  إنسان،  كل  ادراك��ه 
ان   – ح���اول  مهما   – ك���ان  ألٍي 
أمل  ال��ك��ري��م،  ال���ق���رآن  م��ن  ينتفع 
اهلل،  كتاب  على  الغربيون  ينفتح 
ويتأملون  آياته  يرمجون  فراحوا 
دومنا  ذل��ك،  فعلوا  انهم  عباراته؟ 
مل  ال���ك���ت���اب  ألن  ذل�����ك  ج�������دوى، 
ينفتح عليهم ابدًا، قال اهلل سبحانه 
ورَ  هجُ ما  آِن  رحْ قجُ الحْ ِمنرَ  لجُ  نرَزِّ نجُ »ورَ  وتعاىل: 

زيدجُ  يرَ ال  ورَ  ِمننيرَ  ؤحْ لِلحْمجُ رٌَة  مححْ ررَ ورَ  ِشفاٌء 
سارا« )اإلسراء /82(،  الظَّاملنِيرَ إاِلَّ خرَ
ف��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ش��ف��اٌء ورمح��ة 
مزيد  ال��وق��ت  نفس  ويف  للمؤمن، 

خسارة على الظامل، ملاذا ذلك؟
ألن اخلطوة األوىل والرئيسة 
تكون  الكريم،  بالقرآن  االنتفاع  يف 
ب��ت��ط��ه��ر ال��ق��ل��ب وت��زك��ي��ت��ه من 
قال  والشهوات،  الضالالت  مجيع 
فيِه  يحْبرَ  ررَ ال  ِكتابجُ  الحْ »ذلِكرَ  تعاىل: 
تَّقني « )سورة البقرة /2(،  دًى لِلحْمجُ هجُ
خيشى  ال  قلبًا  اهل��دى  يدخل  ف��ال 
اهلل سبحانه وتعاىل، ومن هنا؛ فان 
ملن  الفعل  نافلة  من  ليس  التقوى 
اراد ان يستضيء بنور القرآن، ألن 
حتيط  ادراٌن  وامل��ع��اص��ي  ال��ذن��وب 
تالقي  م��ن  فتمنع  القلب  مشكاة 
ن���وري ال��ع��ق��ل )ال��ق��ل��ب( وال��ق��رآن 
عليه  الصادق  االم��ام  قال  الكريم، 
ورَ  ِم  ِعلحْ الحْ اثجُ  ِمريرَ يرَةجُ  رَشحْ »اخلحْ السالم: 
ِن  يامرَ ِ لحْبجُ اإلحْ ِة ورَ قرَ ِرفرَ املحْرَعحْ اعجُ  عرَ ِعلحْمجُ شجُ الحْ
املًِا ورَ  ونجُ عرَ يرَةرَ الرَ يرَكجُ رَشحْ ِرمرَ اخلحْ نحْ حجُ ورَ مرَ
ِم .  ِعلحْ اهِبرَاِت الحْ ترَشرَ ررَ يِف مجُ عحْ قَّ الشَّ إِنحْ شرَ
اهللَّرَ  ى  حْشرَ خيرَ إِنَّام   [ لرَ   ورَ جرَ زَّ  عرَ اهللَّجُ  الرَ  قرَ

لرَامء[ « 1.  عجُ ِمنحْ ِعباِدِه الحْ
تعنيه-،  فيما   - التقوى  وتعي 
والذاتيات،  الشهوات  عن  االبتعاد 
للحق،  املطلق  والتسليم  واملصاحل، 

و هو بدوره يكون يف جهتني:
التام  االمي���ان  االوىل:  اجل��ه��ة 
ال��ق��رآن  ل��ع��دل  امل��ط��ل��ق  والتسليم 
عليهم  البيت  اه��ل  وه��م  ال��ك��ري��م، 
الذين قال  افضل الصالة والسالم 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس���ول  فيهم 
ا  مرَ   ِ لرَنيحْ الثَّقرَ مجُ   فِيكجُ اِركٌ   ترَ »إيِنِّ  وال��ه: 
ِدي  برَعحْ ترَِضلهُّوا  نحْ  لرَ هِبِامرَ  تجُمحْ  كحْ رَسَّ مترَ إِنحْ 
جُامرَ  يحْتِي ورَ إهِنَّ لرَ برَ ِت أرَهحْ رَ ِكترَابرَ اهللَِّ ورَ ِعرتحْ
ضرَ  رَوحْ احلحْ  َّ يلرَ عرَ ا  ِردرَ يرَ تَّى  حرَ ا  قرَ ِ رترَ فحْ يرَ نحْ  لرَ

.2 » وينِّ فِيِهامرَ حْلجُفجُ يحْفرَ خترَ وا كرَ انحْظجُرجُ فرَ
واب��ن��اءه  عليًا  ي��ت��وّل  مل  فمن   
فإنه  ال��س��الم،  عليهم  ال��ط��اه��ري��ن 
الكريم  القرآن  لن يقدر على فهم 
اراد  ل��و  ح��ت��ى  صحيحة،  ب��ص��ورة 
وس���ع���ى م����ن اج�����ل ذل�����ك س��ع��ي��ه. 
االمي��ان  االن��س��ان  يرفض  فحينما 
العرة  يف  املتمثل  اجل��ل��ي  ب��احل��ق 

ال��ط��اه��رة ع��ل��ي��ه��م ال���س���الم، ف��ان��ه 
باب  من  االخرى  احلقائق  يرفض 
او يتعامى عن رؤية  أوىل، فيعمى 

احلق.
التام  التسليم  تعي  وال��والي��ة 
ونواهيهم،  االئمة  الوامر  واملطلق 
ف���ال ي��دخ��ل��ه ال��ش��ك يف ق��ل��ب��ه من 
حديثهم، حتى وان مل يِع احلكمة 
وال��ع��ل��ة يف ق���وهل���م، ألن��ه��م أئ��م��ة 
فقد  العباد،  على  طاعتهم  فرضت 
ال��ص��ادق عليه  َع��ْب��ِد اهللَِّ  َأُب���و  َق���اَل 
ِض  ــأرَرحْ بِ ِت  درَ فرَ حرَ ترَلجُ  قحْ »يجُ ال��س��الم: 
طجُوسجُ  رَا  هلرَ الجُ  قرَ يجُ ِدينرٍَة  مرَ يِف  انرَ  اسرَ ررَ خجُ
هجُ  تجُ ذحْ أرَخرَ هِ   قِّ بِحرَ اِرفًا  عرَ ا  يحْهرَ إِلرَ هجُ  اررَ زرَ نحْ  مرَ
رَنَّةرَ ورَ  تجُهجُ اجلحْ لحْ خرَ ِة ورَ أرَدحْ ِقيرَامرَ مرَ الحْ وحْ بِيرَِدي يرَ
لحْتجُ  قجُ الرَ  قرَ برَاِئِر  كرَ الحْ ِل  أرَهحْ ِمنحْ  انرَ  كرَ إِنحْ 
ِه  قِّ حرَ فرَانجُ  ِعرحْ ا  مرَ ورَ  اكرَ  فِــدرَ ِعلحْتجُ  ججُ
ِة  الطَّاعرَ رَضجُ   رترَ فحْ مجُ اٌم  إِمرَ هجُ  نَّ أرَ لرَمجُ  عحْ يرَ الرَ  قرَ
قاله  م��ا  فكل  ِهيد..«3،  شرَ ِريٌب  غرَ
اهلل وهو  رس���ول  ق��ال��ه  فقد  االم���ام 
امر اهلل عزوجل، قال تعاىل: »ورَ ما 
ِن  بِإِذحْ لِيجُطاعرَ  إاِلَّ  وٍل  سجُ ررَ ِمنحْ  نا  لحْ سرَ أرَرحْ

اهللَّ « )سورة النساء /64(.
اجلهة الثانية: التسليم املطلق 
لكتاب اهلل، فيكون املرء مسلمًا ملا يف 
القرآن الكريم من حقائق، حتى لو 
كانت خمالفة ملسبقاته الفكرية، 

وأدلته العقلية.
وم���ا اك��ث��ر م��ن خ��ال��ف آي��ات 
العلم  ختالف  انها  بزعم  ال��ق��رآن 
انه كان  والعقل، وتبني بعد حني 
مركب،  جبهل  واجلاهل  املخطئ 
وكانت آيات القرآن على الصواب.

فالتسليم يعي ان جيلس املرء 
الكتاب اجمليد، دون ان حيمل  امام 
قال  وكما  فكرية،  مسبقات  أي��ة 
جيلس  ملن  ينبغي  ال  العلماء:  احد 
ع��ل��ى م��ائ��دة ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، ان 
حي���م���ل م���ع���ه ط���ع���ام���ه اخل�����اص، 
اليدين  خالي  يذهب  ان  الب��د  ب��ل 

لينتهل من القرآن كل خر.
------------------

1- بحار األنوار، ج2، ص52.
2- نفس املصدر، ج2، ص100.
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  التسليم 
يعني ان يجلس 

املرء امام الكتاب 
املجيد، دون 
ان يحمل أية 

مسبقات فكرية، 
وكما قال احد 

العلماء: »ال ينبغي 
ملن يجلس على 

مائدة القرآن 
الكرمي، ان يحمل 

معه طعامه 
اخلاص«  



اضاءات تدبرية

  
اعتمد سماحة 

املرجع 
املدّرسي 

يف االستنباط 
من اآليات 

واستنطاقها 
منهج التدبر 

القرآين، عرب 
استثارة العقل 

بالتساؤالت 
املباشرة، ففي 

أغلب اآليات، 
يبدأ بتساؤل 

يفاجئ به العقل، 
ليستحثه على 

اإلجابة  

حممود  السيد  مساحة   تناول 
هذا  من  االوىل  احللقة  يف  املوسوي 
ال��ب��ح��ث، »ال��ن��اح��ي��ة امل��وض��وع��ي��ة« يف 
السيد  مس��اح��ة  ت��ف��س��ر  م��ن��ه��ج��ي��ة 
النقطة  امل��درس��ي، وك��ان��ت  امل��رج��ع 
احل��ل��ق��ة  اس��ت��غ��رق��ت  ال����يت  األوىل 
البحث  نواصل  يلي  وفيما  بالكامل، 
يف النقاط األخرى يف هذه املنهجية 
اليت وصفها السيد املؤلف ب� »النضج 
والعمق والتقدم خطوات حنو املزيد 

من املعرفة القرآنية«.

* 2/ التقسيم
هل��ا  ال���ق���رآن���ي���ة  ال�����س�����ورة  إن 
موضوعها العام الذي تعاجله بشكل 
ذكره  على  تأتي  ما  وكل  أس��اس، 
األس��اس،  باملوضوع  عالقة  ذو  فهو 
وإن قسمت إىل موضوعات متباينة، 
ويف تفسر »بينات من فقه القرآن«، 
على  املدرسي  السيد  مساحة  اعتمد 
آي��ة على ح��دة، فعّدها  ت��ن��اول ك��ل 

يتناوله  الذي  املوضوعي  القسم  هي 
حبثًا، فيستنبط منها جمموعة من 
السنن، فيعرض كل آية ثم يسوق 
امل��وض��وع، وهل��ذا  احل��دي��ث فيها ع��ن 
آيات  بعدد  التفسر  مواضيع  ج��اءت 
وه��ذه ميزة مهمة يف  س���ورة،  ك��ل 
على  ال��ق��درة  بانت  حيث  املنهجية، 
االستنباط من اآلية الواحدة بشكل 
من  اهل��دف  يدعم  ومب��ا  موضوعي، 

الكتاب، أي اجلانب السني.
الكبر  التقسيم  ذلك  خيل  ومل 
ال���س���ورة من  آي  ب���ع���دد  ه���و  ال�����ذي 
املوضوعية  ال��راب��ط��ة  إىل  اإلش����ارة 
بشكل  يبينها  ح��ي��ث  اآلي�����ات،  ب���ني 
ويف  األحيان،  من  العديد  يف  مباشر 
إليها  اإلش��ارة  يرك  األحيان  أكثر 
صراحة، إال أنها تكون بينة باعتبار 
املعنى  وتظهر  املوضوعي  التناول 
كأن  السابق،  السياق  مع  املنسجم 
يتحدث عن بعض الذنوب يف آية، ثم 
يتحدث عن العفو ويركز احلديث 

أو  بالعفو،  الذنب  من  اخل��روج  على 
آية  يف  االجتماعية  املشكلة  يذكر 
ويستنبط سننها كإشاعة الفاحشة 
مثاًل، ثم يتناول يف آية أخرى العالج 
العامة  السنن  ويبني  املشكلة  لتلك 

فيها.
اإلش������ارة  امل����ؤل����ف  ي�����رك  وال 
ب��ني اآلي���ات يف بعض  ال��راب��ط  إىل 
األحيان صراحة، بل وبيان عالقتها 
األس����اس، فمثاًل  ال��س��ورة  مب��وض��ع 
)47( يقول: »هذه  آية  يتناول  حينما 
منظومة من اآليات تتكون مع اليت 
تذكر  آي���ة  ع��ش��رة  اث��ن��يت  سبقتها 
ب��ال��ط��اع��ة ل��ل��رس��ول، وأن��ه��ا رك��ن 
أساس لإلميان. فما هي الصلة بينها 
وبني إطار السورة، وملاذا نفى السياق 

إميان من يتوىل عن الطاعة؟«.
ف��م��ن ه��ن��ا ق���د ت��ك��ون اإلج��اب��ة 
التفسر  هي  الرابط  التساؤل  على 
أسباب  فيعدد  تفسرها،  املراد  لآلية 
يف  )امل��وض��ع(  حكمة  ويبني  الرابط 

"بّينات من فقه القرآن" .. 
منهجية جديدة في عالم التفسير )2-2(



اضاءات تدبرية

من  جمموعة  لنا  فتظهر  السياق، 
البصائر اجلديدة.

* 3/ التدّبر 
اع���ت���م���د مس����اح����ة امل����ؤل����ف يف 
واستنطاقها  اآلي��ات  من  االستنباط 
استثارة  عرب  القرآني،  التدبر  منهج 
ففي  امل��ب��اش��رة،  بالتساؤالت  العقل 
أغ���ل���ب اآلي�����ات )امل���واض���ي���ع(، ي��ب��دأ 
بتساؤل يفاجئ به العقل، ليستحثه 
ال��س��ؤال  أن  باعتبار  اإلج��اب��ة،  على 
م��ف��ت��اح ال��ع��ل��م ك��م��ا يف ال���رواي���ات 
ال��ب��ي��ت عليهم  ال��ش��ري��ف��ة ع��ن أه���ل 
أهل  من  األم��ر  ج��اء  وكما  السالم، 
باستنطاق  ال��س��الم،  عليهم  البيت 
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وت���ث���وي���ره، كما 
التساؤالت  إلقاء  يف  املؤلف  ويستمر 
سبيل  ف��ع��ل��ى  امل����وض����وع،  أث���ن���اء  يف 
الثالثة من  اآلية  يبدأ تفسر  املثال، 
النكاح  »ه��ل  بالتساؤل:  النور  س��ورة 
عن  تعبر  ه��ن��ا  أن���ه  أم  ال�����زواج،  ه��و 
املمارسة اجلنسية ذاتها؟ وهل اآلية 
أو  ب��ي��ان حكم ش��رع��ي،  م��ع��رض  يف 
اآلي��ة اخلامسة  إهل��ي��ة؟«.  ويف  سنة 
»بالرغم  ي��ق��ول:  ال��س��ورة  نفس  م��ن 
آث��اره  وفظاعة  الذنب،  خطورة  من 
التوبة صفحته  االجتماعية، تطوي 

وتغسل عاره وشناره. كيف؟«.
منهجية  من  اآلخر  اجلانب  أما 
ال���ت���دب���ر ه���ي ن����وع األس���ئ���ل���ة ال��يت 
أسئلة  ليست  فهي  املؤلف،  يطرحها 
اآلي��ة،  معنى  أو  الكلمة  معنى  ع��ن 
إمنا التساؤالت جاءت خادمة ملقصد 
يف  السننية  وه��ي  العامة  املنهجية 
الذي  ما  التساؤل  يأتي  فال  التناول، 
تعنيه هذه اآلية، بل ما الذي تفضي 
إليه؟ وملاذا جاء السياق بهذا املوضع؟ 
هي  وما  احلكم؟  هذا  فوائد  هي  وما 
وما  وذاك؟  املوضع  هذا  بني  الصلة 
جاء  املثال  سبيل  فعلى  ذل��ك،  شابه 
نتجُمحْ  كجُ »إن  ع��ن  احل��دي��ث  يف  ت��س��اؤل 
ِخِر«، »ما هي  ِم اآلحْ يرَوحْ الحْ بِاهللَِّ ورَ ِمنجُونرَ  ؤحْ تجُ
ومن  الدينية  العقائد  ب��ني  الصلة 
هذه  وبني  والعدل،  التوحيد  أبرزها 
اللعنة،  ح��ول  ت��س��اؤل  و  األح��ك��ام«؟ 
»مل�����اذا ال��ل��ع��ن��ة؟«، وت���س���اؤل يف آي��ة 
ورمحته«:  عليكم  اهلل  فضل  »ولوال 
»ماذا ستصبح حياتنا من دون فضل 

اهلل ورمحته؟«.
ه�����ذه ال����ت����س����اؤالت ت��س��ت��دع��ي 
اآلي����ة،  وراء  م���ا  ت��ك��ش��ف  إج����اب����ات 
ف��ي��س��ت��ظ��ه��ر امل���ع���ان���ي ال��ع��م��ي��ق��ة 
السنن  تلك  ليستخرج  وامل��الزم��ة، 
واليت  اإلن��س��ان،  مسرة  حتكم  ال��يت 
ن  مرَ »ورَ أوتي احلكمة،  فقد  وعاها  إن 

ثرِيًا«. ًا كرَ ريحْ دحْ أجُوِترَ خرَ قرَ ةرَ فرَ مرَ كحْ ترَ احلحِْ ؤحْ يجُ
السيد  أن  ب��ال��ذك��ر،  وجي����در 
يف  التدبر  أوىل  قد  املدرسي،  املرجع 
القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا، ووضع 
للقرآن  املتدبرين  فيه منهجًا ليعني 
ومنهج  تدّبرهم،  عملية  يف  الكريم 
هو  مساحته،  وض��ع��ه  ال���ذي  التدبر 
منهج رائد يف جماله، حيث دّونه يف 
كتاب مستقل حتت عنوان »حبوث 
يف القرآن احلكيم«، وأيضًا مت إرفاقه 
مع تفسر من هدى القرآن الكريم، 
يف مقدمته، وألن مساحته كان له 
النظري،  والتأسيس  االهتمام  ذلك 
والتدبر  اآلي��ات  استنطاق  روح  فإن 
تفسر  يف  الّثر  بظالله  يلقي  فيها، 

بينات من فقه القرآن.

* 4/ االستفادة من الروايات
الشريفة  ال��س��ن��ة  أن  ب��اع��ت��ب��ار 
اهلل  صلى  النيب  رواي��ات  يف  املتمثلة 
الطاهرين،  بيته  وأه��ل  وآل��ه،  عليه 
الكريم كعالقة  للقرآن  مبّينة  هي 
ف��إن  وال��س��ن��ة،  ال��ق��رآن  ب��ني  علمية 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��رواي��ات يف جمال 
ال��ت��ف��س��ر ت����ع����ّددت أوج����ه����ه ل���دى 
الواحد  املفسر  ل��دى  ب��ل  املفسرين، 
مباشر  تفسر  ه��و  م��ا  فمنها  أي��ض��ًا، 
معنى  يبنّي  حبيث  القرآني  للنص 
مثل  معينة،  آي��ة  س��ي��اق  يف  كلمة 
معنى الظلم يف: »وال تلبسوا إميانكم 
أنه  ال���رواي���ات  بّينت  حيث  ب��ظ��ل��م«، 
قوله  يف  »ال��زي��ن��ة«  ومعنى  ال��ش��رك، 
ت��ع��اىل: »خ����ذوا زي��ن��ت��ك��م ع��ن��د كل 
م��س��ج��د«، وم����ا ش���اب���ه ذل�����ك، وم��ن 
عن  تتحدث  تأويل  هي  ما  الروايات 
تنطبق  ال��يت  املصاديق  من  مصداق 
من  وي��س��ت��ف��اد  ك��م��ا  اآلي����ة،  عليها 
الروايات اليت جاءت لبيان مواصفات 
اليت  ال��رواي��ات  أو  وفضائلها،  السور 
ج�����اءت مب��ع��ل��وم��ات ع���ن ال��ق��ص��ص 
أكثر،  بتفصيل  القرآن  يف  ال��واردة 

ف���إن ال���رواي���ات ال��ش��ري��ف��ة هل��ا دخ��ل 
أس�����اس يف ف��ه��م ال����ق����رآن ال��ك��ري��م 

وبأوجه متعددة.
وق���د اس��ت��ف��اد امل��رج��ع امل��درس��ي 
األوجه  تلك  من  »بّينات«  تفسر  يف 
بشكل جممل، كما ونراه قد استفاد 
القرآن  ه��دى  »م��ن  تفسر  يف  منها 
االس��ت��ف��ادة  أن  إال  أي��ض��ًا،  ال��ك��ري��م« 
»بينات«  تفسر  يف  للروايات  املميزة 
هي استفادة موضوعية عرب مطابقة 
الرواية  موضوع  مع  اآلي��ة  موضوع 
تتحدث  ال��رواي��ة  تكن  مل  ل��و  حتى 
ع��ن ت��ف��س��ر اآلي����ة، إمن���ا األه����م أن 
ميت موضوعها ملوضوع اآلية بصلة، 
عليهم  ال��ب��ي��ت،  أه���ل  أن  وب��اع��ت��ب��ار 
ال���س���الم، ه���م َع����دل ال���ق���رآن، وه��م 
القرآن الناطق، فكل ما يتلفظون به 
الكريم  القرآن  آيات  فهو مطابق مع 
فإن  هلذا  مقصده،  ويف  مضمونه  يف 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال���رواي���ات يف ه��ذا 
اجلانب له أهمية كبرة ومن شأنه 
ل��آلي��ات،  واس��ع��ة  دالالت  يعطي  أن 
هذا  إن  بل  للمعرفة.  أب��واب��ًا  ويفتح 
أهل  رواي��ات  مع  التعاطي  من  النوع 
البيت عليهم السالم، هلو جزء أساس 
املوضوعي،  التفسر  منهجية  م��ن 
إش�����راب  ذل�����ك  ن���ع���ّد  أن  ومي��ك��ن��ن��ا 
امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��س��ن��ن��ي��ة ب��امل��وض��وع��ي��ة، 
تتصف  السننية  املنهجية  أن  م��ع 
بالتأسيسات املوضوعية اليت تنطبق 
على موضوعاتها املتنوعة يف احلياة.

يشر املرجع املدرسي هلذا املنهج 
بقوله:  االستنباط«  »فقه  كتابه  يف 
»وب��ال��ت��أم��ل اجل����ّدي يف األح��ادي��ث 
ال��ب��ي��ت، عليهم  أه���ل  امل���أث���ورة ع��ن 
فقط  ليس  الفقيه  يتعّلم  ال��س��الم، 
وأيضًا  ب��ل  الكتاب  م��ف��ردات  تفسر 

منهجية تفسر القرآن«. 
التفسر  ه��ذا  خ��الل  من  وأيضًا 
الذي سوف ال يقتصر على الروايات 
اليت تناولت آية معّينة وذكرتها ثم 
بل  جداً،  كثرة  وهي  معناها  بّينت 
وردت  ال��يت  ال��رواي��ات  يشمل  وأيضًا 
يف  »ول��ي��س  اآلي���ة  معنى  س��ي��اق  يف 
كله  كالمهم  ألن  لفظها«،  سياق 
يكون  أن  يصلح  وهكذا  القرآن،  من 

تفسراً له« )1(.
اهلل  صلى  اهلل،  رس��ول  ق��ال  لقد 

31

  
االستفادة 

املميزة 
للروايات يف 

تفسري »بينات« 
هي استفادة 

موضوعية عرب 
مطابقة موضوع 
اآلية مع موضوع 

الرواية، حتى لو 
مل تكن الرواية 

تتحدث عن 
تفسري اآلية، 
إمنا األهم أن 

ميت موضوعها 
ملوضوع اآلية 

بصلة  



اضاءات تدبرية

  
السيد املرجع 

املدرسي، أوىل 
التدبر يف القرآن 

الكرمي اهتمامًا 
بالغًا، ووضع له 

منهجًا ليعني 
املتدبرين للقرآن 
الكرمي يف عملية 

تدّبرهم، وهو 
منهج رائد يف 

جماله  

إن  ت��ارك فيكم ما  »إن��ي  وآل��ه:  عليه 
ب��ع��دي،  ت��ض��ّل��وا  ل��ن  بهما  متسكتم 
أحدهما أعظم من اآلخر، كتاب اهلل 
حبل ممدود من السماء إىل األرض، 
وعرتي أهل بييت، ولن يفرقا حتى 
كيف  فانظروا  احلوض،  علّي  يردا 

ختّلفوني فيهما« )2(.

* نامذج من االستفادة 
املوضوعية من الروايات

النموذج األول:
لرَمجُ  عحْ يرَ ِذي  الَّ هجُ  لرَ أرَنزرَ »قجُلحْ  اآلي���ة: 
انرَ  هجُ كرَ ِض إِنَّ رَرحْ األحْ اِت ورَ ورَ امرَ َّ يِف السَّ الرسِّ

ِحياًم« ]الفرقان : 6[ ورًا رَّ فجُ غرَ
ال���رواي���ة: ق���ال اإلم����ام ع��ل��ي بن 
»ومن  السالم:  عليه  الرضا،  موسى 
آياته - آيات النيب حممد )ص(- أنه 
أج���راً، مل  راع��ي��ًا  يتيمًا فقراً  ك��ان 
يتعّلم كتابًا، ومل خيتلف إىل معّلم. 
قصص  فيه  ال��ذي  بالقرآن  ج��اء  ثم 
األن��ب��ي��اء وأخ��ب��اره��م ح��رف��ًا ح��رف��ًا، 
وأخ��ب��ار م��ن م��ض��ى، وم��ن بقي إىل 
القرآن  أن  املوضوع؛  القيامة..«.  يوم 
أنه  ودليله  وج��ل،  ع��ّز  ال��رب  حديث 
ب��أس��رار اخللق وي��ق��رأ م��ا وراء  ج��اء 
الطبيعة، والرواية تشر إىل عظمة 
اهلل  النيب األك��رم صلى  به  ما ج��اء 
من  يتعّلمه  أن  غر  من  وآل��ه،  عليه 
اآلية يف  فالرواية تتطابق مع  أحد، 
اإلعجاز  ذلك  من  االعتبار  ض��رورة 

الذي ليس له مصدر إال اهلل.

* النموذج الثاين:
ونجُ  نٌز أرَوحْ ترَكجُ يحِْه كرَ ى إِلرَ لحْقرَ اآلية: »أرَوحْ يجُ

الظَّاملِجُونرَ  الرَ  قرَ ورَ ا  ِمنحْهرَ لجُ  أحْكجُ يرَ نٌَّة  جرَ هجُ  لرَ
ورًا«.  حجُ سحْ مَّ ــاًل  ججُ ررَ إاِلَّ  ونرَ  تَّبِعجُ ترَ إِن 

]الفرقان : 8[
املؤمنني عيل  أمري  »قال  الرواية: 
»ورَ  السالم:  عـــليه  طالب،  أيب  بن 
امجُ   ررَ تجُ الرَ  ٍة  وَّ قجُ لرَ   أرَهحْ بِيرَاءجُ  رَنحْ األحْ انرَِت  كرَ ــوحْ  لرَ
هجُ  ورَ نرَححْ رَدهُّ  متجُ لحٍْك  مجُ ورَ  امجُ  تجُضرَ الرَ  ٍة  ِعزَّ ورَ 
دجُ  قرَ عجُ يحِْه  إِلرَ دهُّ  تجُشرَ ورَ  ــــاِل  جرَجُ الرِّ نرَاقجُ  أرَعحْ
ِق  رَلحْ ىلرَ اخلحْ نرَ عرَ ورَ أرَهحْ لِكرَ  انرَ ذرَ كرَ لرَ اِل  حرَ الرِّ
يِف  ]ِمنرَ [  جُمحْ  هلرَ ــــدرَ  عرَجُ أرَبحْ ورَ  تِبرَاِر  ااِلعحْ يِف 
ٍة  اِهررَ قرَ برٍَة  هحْ ررَ نحْ  عرَ نجُوا  مرَ آلرَ ورَ  برَاِر  تِكحْ ااِلسحْ
انرَِت النِّيَّاتجُ  ٍة هِبِمحْ فرَكرَ اِئلرَ برٍَة مرَ غحْ جُمحْ أرَوحْ ررَ هلرَ
ِكنَّ  لرَ ًة ورَ  مرَ ترَسرَ قحْ نرَاتجُ مجُ رَسرَ ًة ورَ احلحْ كرَ رَ رترَ شحْ مجُ
برَاعجُ  ــــونرَ ااِلتِّ كجُ ادرَ أرَنحْ يرَ هجُ أرَررَ انرَ بحْحرَ اهللَّرَ سجُ
ــــتجُبِِه  بِكجُجُ ــــحِْديقجُ  التَّصجُ ورَ  ــــِلِه  سجُجُ لِرجُ
ةجُ  انرَ تِكرَ ااِلسحْ ورَ  ــــِهِه  جحْجُ لِورَ وعجُ  جُشجُ اخلحْ ورَ 
هجُ  لرَ ورًا  أجُمجُ تِِه  مجُ لِطرَاعرَ الرَ تِسحْ ِرِه ورَ ااِلسحْ أِلرَمحْ
ا  هرَ ِ ريحْ رَا[ ِمنحْ غرَ وهبجُ رَا ]يرَشجُ وهبجُ ًة الرَ ترَشجُ اصَّ خرَ

اِئبرَة«.  شرَ
اآلية  بني  املشرك  املوضوع  إن 
ليس  باألنبياء  اإلميان  أن  والرواية، 
الكنز  إن  بل  املادية،  القّوة  منطلقه 
وتوثيق  ب��اهلل  اإلمي��ان  هو  احلقيقي 
ال  حبيث  وتعاىل  تبارك  به  الصلة 

تشوبها شوائب مادية.

* 5/ أسلوب العرض
اعتمد املؤلف على أسلوب ممّيز 
اآلي���ات،  وت��ن��اول  الفكرة  ع��رض  يف 
إضافة إىل التقسيم الذي جعل فيه 
عنوان  وحتت  خاصًا  قسمًا  آية  لكل 
خاص به، يشرع بعد ذلك بالتساؤل 
املوضوع  اليت يدخل بها يف  واإلث��ارة 
أو  م��ق��دم��ات  ودون  م��ب��اش��ر  بشكل 

هيئة  على  األفكار  فيعرض  إطالة، 
ثم  م��راب��ط��ة،  تقسيمات  أو  ن��ق��اط 
وحت����ت ع���ن���وان م���وّح���د يف ن��ه��اي��ة 
ك��ل آي���ة، وه���و »ب��ص��ائ��ر وأح��ك��ام« 
على  ويظهرها  السنن  يستخلص 

هيئة عبارات موجزة ومعربة. 
حيتوي  الكتاب  م��ن  قسم  فكل 
ع��ل��ى أرب���ع���ة أق���س���ام ه���ي: »ع��ن��وان 
امل�����وض�����وع«، ث����م »اآلي�������ة م���وض���وع 
حيتوي  وال��ذي  »امل��ن،  ثم  البحث«، 
املرتبة«،  واإلجابات  التساؤالت  على 
صياغة  وه��ي  وأح��ك��ام:  »بصائر  ثم 
وواضحة«.  قصرة  بعبارات  السنن 
كما أن الكتاب احتوى على هوامش 
يف ط���ريف ال��ص��ف��ح��ات، م���ودع���ة يف 
مربعات نصّية، فيها عبارات مهمة، 
ملخصة من املن، هدفها التلخيص 

والتذكر باملهم من األفكار.
بّينات  موسوعة  ف��إن  وخ��ت��ام��ًا: 
من فقه القرآن التفسرية اجلديدة 
للمرجع املدرسي تعد إضافة جديدة 
ضمن التفاسر الراسخة ذات املنهج 
اهلل  ك��ت��اب  م��ن  املستنبط  األص��ي��ل 
وآل��ه،   عليه  اهلل  صلى  نبيه،  وس��ن��ة 
حياتية  ببصائر  العقل  تثري  واليت 
ت��ع��ّد ع��ن ام���ت���زاج ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 
احليوية  وحركته  اإلنسان  حبياة 

املتجددة.
-------------

1- فقه االستنباط، ج1 ص55، آية 
اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس.

2- من هدى القرآن، ج1 ص11٨، 
الرتمذي: ج5  املدريس، عن سنن  املرجع 
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* العالمة الشيخ صالح الكربايس
اإلهلية  املعجزة  و  العزيز  اهلل  كالم  هو  القرآن 
صىل  املصطفى  رسوله  هبا  تعاىل  اهلل  د  زوَّ التي  اخلالدة 
اهلل عليه و آله، و هو املرياث اإلهلي العظيم و املصدر 
ال  الذي  و  اإلسالميتني،  الرشيعة  و  للعقيدة  األول 

لجُ عنه إىل غريه من املصادر مطلقًا. درَ عحْ يجُ
و من تتبع آي الذكر احلكيم، و تدبر معانيها يد 
مجيع  بني  يربط  عامًا  إطارًا  و  مشرتكًا،  مقساًم  وراءها 
هو  الرابط  هذا  و  آياته،  و  سوره  و  مبادئه،  و  قواعده 
طيبة  حياة  الناس،  كل  الناس..  حييا  أن  إىل  الدعوة 
يسودها األمن و العدل، و يغمرها اخلصب و السالم: 
م  اكجُ عرَ ا درَ إِذرَ وِل  سجُ لِلرَّ ترَِجيبجُواحْ هللِِّ ورَ نجُواحْ اسحْ ِذينرَ آمرَ الَّ رَا  أرَهيهُّ ا  »يرَ

...« ]األنفال/24[. محْ ِييكجُ حْ ملِرَا حيجُ
و لدعوة اهللّ و الرسول إىل احلياة أسلوب خاص، 
و ركائز تقوم عليها، أما أسلوب الدعوة فقد حدده اهللّ 
عجُ إىِِل  سبحانه بقوله لنبيه األكرم صىل اهلل عليه و آله: »ادحْ
تِي  بِالَّ جُم  اِدهلحْ جرَ ورَ نرَِة  رَسرَ احلحْ ِة  ِعظرَ املحْرَوحْ ورَ ِة  مرَ كحْ بِاحلحِْ بِّكرَ  ررَ بِيِل  سرَ

..« ]النحل/125[. نجُ سرَ ِهيرَ أرَححْ
و املراد هنا باحلكمة و املوعظة احلسنة، أن خياطب 
بدائع  اهللّ،  إىل  دعوته  يف  يعرض  و  العقل،  و  القلب 
اتِنرَا  آيرَ نجُِرهيِمحْ  »سرَ الكائنات:  عجائب  و  املخلوقات، 
 ».. رَقهُّ احلحْ هجُ  أرَنَّ جُمحْ  هلرَ رَ  ترَبرَنيَّ يرَ تَّى  حرَ ِسِهمحْ  أرَنفجُ يِف  ورَ اِق  فرَ اآلحْ يِف 
املعاندين من  و  املشاغبني  ر  أن حيذِّ و  ]فصلت/53[. 
سوء العاقبة و املصري، و يرضب هلم األمثال من األمم 
ِم  وحْ ا قرَ يرَ السابقة، كام فعل شعيب، حيث قال لقومه: »ورَ
مرَ  وحْ قرَ ابرَ  أرَصرَ ا  مرَ ثحْلجُ  مِّ م  ِصيبرَكجُ يجُ أرَن  اِقي  ِشقرَ محْ  نَّكجُ ِرمرَ حْ يرَ الرَ 
م  نكجُ مِّ لجُوٍط  مجُ  وحْ قرَ ا  مرَ ورَ الٍِح  صرَ مرَ  وحْ قرَ أرَوحْ  وٍد  هجُ مرَ  وحْ قرَ أرَوحْ  نجُوٍح 
و  تركهم  العناد  عىل  أرصوا  فإن  ]هود/٨9[.  بِبرَِعيٍد« 
»فرَإنحْ  الرباهني:  و  البينات  من  مزيد  ال  حيث  شأهنم، 
ِن..«]آل  برَعرَ اتَّ ِن  مرَ ورَ هللِِّ  ِهيرَ  جحْ ورَ تجُ  لرَمحْ أرَسحْ لحْ  قجُ فرَ وكرَ  آجهُّ حرَ
 » ابجُ سرَ يحْنرَا احلحِْ لرَ عرَ برَالرَغجُ ورَ الحْ يحْكرَ  لرَ إِنَّامرَ عرَ عمران/20[، »..فرَ

]الرعد/40[.
ما  منها  فنذكر  الطيبة  احلياة  إىل  الدعوة  ركائز  أما 

ييل:
صدفة  احلياة  هذه  يف  يوجد  مل  اإلنسان  إن  أوالً: 
اهللّجُ  »ورَ وتعاىل:  سبحانه  ربنا  يقول  قصد،  غري  من  و 

..« ]النحل/1٦[. محْ اكجُ فَّ ترَورَ محْ ثجُمَّ يرَ كجُ لرَقرَ خرَ
سدى،  اإلنسان  يرتك  مل  سبحانه  اهللّ  إن  ثانيًا: 
طريقا  له  اختّط  بل  النزوات،  و  األهواء  فيه  تتحكم 
انجُ  نسرَ ِ اإلحْ بجُ  حْسرَ »أرَحيرَ يتعداه:  و  يتخطاه  أن  سويًا ال يوز 
محْ  نَّهجُ أرَلرَ نرَسحْ لرَ بِّكرَ  ررَ »فرَورَ ]القيامة/3٦[.  ًدى«  سجُ كرَ  رَ يجُرتحْ أرَن 

« ]احلجر/93-92[. لجُونرَ مرَ عحْ انجُوا يرَ امَّ كرَ رَ * عرَ رَِعنيحْ أرَمجحْ
ثالثًا: األمن و صيانة النظام، فمن أخّل به و سعى 
الدنيا،  العقوبات يف  الفساد، عوقب بأشد  يف األرض 
رَاِربجُونرَ  ِذينرَ حيجُ اء الَّ زرَ و له يف اآلخرة عذاب أليم: »إِنَّامرَ جرَ
أرَوحْ  تَّلجُواحْ  قرَ يجُ أرَن  اًدا  فرَسرَ ِض  األرَرحْ يِف  نرَ  وحْ عرَ يرَسحْ ورَ هجُ  ولرَ سجُ ررَ ورَ اهللّرَ 
احْ  وحْ نفرَ نحْ ِخالٍف أرَوحْ يجُ م مِّ لجُهجُ ججُ أرَرحْ ِدهيِمحْ ورَ طَّعرَ أرَيحْ قرَ بجُواحْ أرَوحْ تجُ لَّ يجُصرَ

ِة  اآلِخررَ يِف  جُمحْ  هلرَ ورَ يرَا  نحْ الدهُّ يِف  ٌي  ِخزحْ جُمحْ  هلرَ لِكرَ  ذرَ ِض  األرَرحْ ِمنرَ 
ظِيٌم« ]املائدة/33[. اٌب عرَ ذرَ عرَ

لن  و  تتحقق  ال  النظام  و  األمن  صيانة  إن  رابعًا: 
تتحقق إذا مل يكن كل إنسان أمينا عىل نفسه و كرامته، 
ال  الذي  هو  القرآن  منطق  يف  الصالح  املجتمع  ألن 
يوجد فيه بذرة واحدة من بذور الفساد ولعل الباري 
ًسا  ترَلرَ نرَفحْ ن قرَ عزوجل يشري اىل ذلك يف قوله تعاىل: »..مرَ
ِيًعا  ترَلرَ النَّاسرَ مجرَ أرَنَّامرَ قرَ ِض فرَكرَ اٍد يِف األرَرحْ ٍس أرَوحْ فرَسرَ ِ نرَفحْ ريحْ بِغرَ
ِيًعا..« ]املائدة/32[. يرَا النَّاسرَ مجرَ أرَنَّامرَ أرَححْ ا فرَكرَ يرَاهرَ نحْ أرَححْ مرَ ورَ
متامًا  فرد،  بكل  تقوم  اإلنسانية  حقيقة  إن  ذلك 
منهم  واحد  إىل  أساء  فمن  األفراد،  مجيع  يف  كقيامها 
فقد أساء إىل اإلنسانية بكاملها، و من أحسن إليه فقد 
 ِ ريحْ ًسا بِغرَ فحْ ترَلرَ نرَ ن قرَ أحسن إليها كذلك. و قوله تعاىل »..مرَ
فرد  لكل  أن  إىل  إشارة  ِض..«  األرَرحْ يِف  اٍد  فرَسرَ أرَوحْ  ٍس  نرَفحْ
قدسيته اإلنسانية، و انه يف حرم حمرم، حتى ينتهك هو 
حرمة نفسه بارتكاب جريمة ترفع عنه تلك القدسية و 

احلصانة اإلنسانية.
خامسًا: إن العالقات بني الناس تقوم عىل أساس 
فرق  غري  من  فرد،  لكل  صيانتها  و  الكرامة  حصانة 
بني الذكر و األنثى، و األسود و األبيض، و الغني و 
الفقري.. ومن أي ملة كان و يكون، و قد أقر اهللّ هذه 
نِي  نرَا برَ محْ رَّ دحْ كرَ قرَ لرَ احلقيقة بأوجز عبارة و أبلغها قائاًل: »ورَ
.. « ]اإلرساء/70[. و من استهان بمن كرمه اهللّ  مرَ آدرَ

سبحانه فقد استهان باهللّ و رشيعته.
باليوم  أنبيائه،  نبوة  و  باهللّ،  اإليامن  إن  سادسًا: 
جمرد  ليست  الفروع  و  األصول  من  غريها  و  اآلخر، 
من  أصل  لكل  ان  بل  القرآن،  يرفعها  دينية  شعارات 
ثمرات  أحكامه  من  حكم  كل  و  اإلســالم،  أصول 
النافع..  العمل  و  الكريم،  اخللق  يمعها  حقائق  و 
العديد  يف  الصالح  بالعمل  به  اإليامن  اهللّ  قرن  فلقد 
و  عليه  اهلل  صىل  حممد،  بنبوة  اإليامن  أما  اآليات،  من 
آله، فهو إيامن باإلنسانية و رفاهيتها. أما دخول اجلنة 
فريتبط أقوى ارتباط باجلهاد و العمل الصالح يف هذه 
ِذينرَ  ِم اهللّجُ الَّ لرَ عحْ ملرََّا يرَ رَنَّةرَ ورَ لجُواحْ اجلحْ خجُ ِسبحْتجُمحْ أرَن ترَدحْ احلياة: »أرَمحْ حرَ
« ]آل عمران/142[. ابِِرينرَ لرَمرَ الصَّ عحْ يرَ محْ ورَ واحْ ِمنكجُ دجُ اهرَ جرَ

االيايب  الطريق  الكريم،  القرآن  يرسم  هكذا  و 
لبلوغ مقاصده، و استجابة الدعوة إىل احلياة التي أشار 
وِل  سجُ لِلرَّ ترَِجيبجُواحْ هللِِّ ورَ نجُواحْ اسحْ ِذينرَ آمرَ رَا الَّ ا أرَهيهُّ إليها بقوله: »يرَ

.».. محْ ِييكجُ حْ م ملِرَا حيجُ اكجُ عرَ ا درَ إِذرَ
إىل  متت  ال  دعوة  أية  أن  عىل  واضح  دليل  هذا  و 
احلياة بصلة، ما هي من الدين يف يش ء، و من نسبها إىل 

اهللّ و رسوله فقد افرتى عىل الدين كذبا.
القرآن  هلا  يدعو  التي  احلياة  هي  الطيبة  فاحلياة 
، و  لَّ زَّ و جرَ الكريم و هي ال حتصل إالَّ بااليامن باهلل عرَ
نحْ  ه: »مرَ اللجُ لَّ جرَ العمل اخلالص بام أمر به، فهو القائل جرَ
يرَاًة  ِييرَنَّهجُ حرَ نجُححْ لرَ ِمٌن فرَ ؤحْ ورَ مجُ هجُ ٍر أرَوحْ أجُنثرَى ورَ كرَ ن ذرَ احِلًا مِّ ِملرَ صرَ عرَ
 » لجُونرَ مرَ عحْ يرَ انجُواحْ  كرَ ا  مرَ ِن  سرَ بِأرَححْ م  هجُ ررَ أرَجحْ محْ  نَّهجُ ِزيرَ نرَجحْ لرَ ورَ يِّبرًَة  طرَ

]النحل/97[.
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مجتمع

* باقر ياسني 
االسالمي  التمدن  يقوم صرح 
قواعد  ث��الث  على  كيانه  ويقوى 

متينة : 
1� االستقالل واالمن.

2� اخلر والصالح.
3� التكامل والتقدم.

وال����ق����اس����م امل����ش����رك ال����ذي 
الثالث  ال��ق��واع��د  ه��ذه  ب��ني  جيمع 
وثيقا  ارتباطا  ترتبط  كونها  هو 
ضرورة  هي  اليت  التوحيد  بقيمة 
الصبغة  هو  فالتوحيد  منها،  البد 
االسالمي  اجملتمع  بها  يتسم  اليت 

لكل  ومصدر  خر  لكل  ينبوع  وهو 
رافد مبارك.

إن مجيع جوانب حياة االنسان 
امل��ؤم��ن وك���ل اب��ع��اده��ا امل��ع��ن��وي��ة، 
به  وتتلون  التوحيد  بطابع  تتميز 
 � ب��اهلل  االمي���ان  بصبغة  مصطبغة 
اجلانب  يف  نرى  بينما   ،� وعال  جل 
االخر، أن كل رذيلة او احنراف أو 
حياة  يف  ويستشري  يتغلغل  فساد 
االنسان وخيتلط بنفسيته فيدمر 
منشؤه  ي��ك��ون  ان  الب��د  معنوياته، 

وأصله الشرك.
ف���ال���ش���رك ب����اهلل � ع���زوج���ل � 
اليت  واملفاهيم  بالقيم  واالعتقاد 

التوحيد  م��ب��دأ  وتناهض  خت��ال��ف 
وق��ي��م��ه ه��و ال��س��ب��ي��ل امل��وص��ل اىل 

متاهات االحنراف والضالل.

* حرية الفالسفة 
يف حاجة اإلنسان 

ه��ن��اك اخ��ت��الف ع��ري��ض بني 
يف  واسع  وتباين  القانون  فالسفة 
آرائهم اليت يطرحونها حول القيم 
يف  املشرع  يعتمدها  ال��يت  وامل��ب��ادئ 
وضعه وتقنينه وتصنيفه للقوانني 
والتباين  االخ��ت��الف  ه��ذا  ومنشأ 
ان  الذي ينبغي  الكبر هو االساس 
والقيمة  القانون  هذا  عليه  يرتكز 

   انها 
ملسألة يف غاية 

االهمية ان يعي 
املقّن الهدف 

الذي ينشده 
القانون، وحني 
اجلهل به فان 

صياغة القانون 
لن تكون بشكل 

يناسب املجتمع 
ويتالءم مع تكوينه 

وطبيعته  

نموذج اإلنسان الناجح.. 
اإلرادة بوعي والحرية بعقل



مجتمع

اليت يفرض ان يعتمدها ويتخذها 
آخر  وبتعبر  عليه،  يقف  مرتكزا 
االه��داف  طبيعة  عن  تساؤل  مثة 
ال���يت ت��رم��ي ال��ق��وان��ني واالن��ظ��م��ة 
والدافع  وحتقيقها  اليها  الوصول 
املشرع يضع  او  املقنن  الذي جيعل 

قانونا او حكما ما؟
اجل�����واب ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��س��اؤل 
البعض  رأي  ع��ل��ى   � ه��و  املتشعب 
ال��داف��ع  او  االس���اس���ي  اهل���دف  ان   �
الرئيسي هو اشباع رغبات وشهوات 
البطن  ان  يعتقدون  فهم  االنسان، 
اشبعت  اذا  والشهوة  امتألت  ما  إذا 
وحت��ق��ق��ت وح��ص��ل االن��س��ان على 
طعام  م��ن  ومستلزماته  ح��اج��ات��ه 
وسكن ومتاع يف حياته الدنيا، فان 
حقق  ق��د  حينئذ  ي��ك��ون  ال��ق��ان��ون 
بعد  حاجة  هناك  تعد  ومل  اهدافه 

ذلك لشيء آخر.
ال��ب��ع��ض، بينما  ي���راه  ه���ذا م��ا 
احلاجات  تلك  اىل  آخ��رون  اض��اف 
وامل���س���ت���ل���زم���ات ض������رورة أخ���رى 
االن��س��ان  ف��ق��ال إن  آخ���ر،  أو م��ب��دأ 
حيتاج � إضافة اىل كل ما مّر من 
حاجات ومستلزمات ضرورية � اىل 
الفئة  ه��ذه  اعتربت  حيث  احلرية 
احلرية  واملفكرين،  الفالسفة  من 
ضرورة اساسية وركنًا أصليا من 
ويرى  القوانني؛  وفلسفة  اه��داف 
املنتمني  الغربيني  الفالسفة  احد 
وال  ج���دوى  ال  ان  الفئة  ه��ذه  اىل 
فائدة وال قيمة حلياة تنعدم فيها 

احلرية.
ث���م ج����اءت جم��م��وع��ة ث��ال��ث��ة 
عملية  وراء  م��ن  اهل��دف  ان  ل��رى 
على  يقتصر  ال  ال��ق��وان��ني  وض���ع 
إشباع  و  والرغبات  احلاجات  تلبية 
فحسب،  احلرية  وتوفر  الشهوات 
منها  البد  اخرى  قيمة  هناك  إمنا 
وب��ذل��ك اض���اف���وا ه���ذه ال��ق��ي��م��ة او 
الضرورة الثالثة واعتربوها أعظم 
من سابقاتها، أال وهي قيمة »االمن 
والسالم«، فهؤالء يرون ان االنسان 
من  اخل��وف  هاجس  يعيش  ال��ذي 
له،  او وقوع مكروه ما  او غدر  قتل 
يف أية حلظة من حياته، حينذاك 

توفرت  وأن  حتى  حلياته  قيمة  ال 
الضرورية  واحلاجات  املستلزمات 
تلك ومتتع باجواء من احلرية؛ ثم 
ما طعم احلياة حني يعيش سنيها 
مثانني  او  سبعني  اىل  طالت  وان   �
ع��ام��ا � وس��ي��ف االره���اب واالع���دام 
شبح  ينغص  فيما  عليه،  مسلط 
الظلم معيشته عليه ليعدم سعادته 

واطمئنانه.
وعلى هذا االساس فالبّد � عند 
االم��ن  ح��س��اب  حيسب  ان   � ه���ؤالء 
والطمأنينة  واالستقرار  والسالم 
ع��ن��د ع���ّد ال���ض���رورات ال���يت تدعو 
االحكام  وس��ن  القوانني  وض��ع  اىل 

وصياغة االنظمة.
وه�����ن�����اك ف����ري����ق راب�������ع م��ن 
وذوي  واملفكرين  القانون  فالسفة 
ال��رأي يف هذا اجمل��ال يرى ان ذلك 
ك��ل��ه الي��ك��ف��ي م���ا دام�����ت ه��ن��اك 
بقية  م��ع  تصنف  مل  راب��ع��ة  قيمة 
القيم االساسية اليت تشكل اهداف 
التقدم  قيمة  وه��ي  أال  ال��ق��ان��ون، 

والتكامل.
يعيش  بطبيعته  ف��االن��س��ان 
ال���ت���ط���ل���ع واالم���������ل وال�����س�����ر يف 
الرتيبة  احلياة  يكره  وه��و  اآلف��اق 
والروتينية احملصورة يف جمموعة 
فعاليات تتكرر كل يوم يف احلياة، 
ورمبا يتكرر البعض منها يف اليوم 
فتصبح  م��رت��ني  او  م���رة  ال���واح���د 
النظام  اىل  أق���رب  حينئذ  حياته 
الذي  فالقانون  امليكانيكي،  اآلل��ي 
ان  جي��ب  وس��ّن��ه  ص��ي��اغ��ت��ه  تطلب 
القيمة  ه��ذه  االعتبار  بعني  يأخذ 
اجملموعة  ه��ذه  اليها  اش���ارت  ال��يت 
من الفالسفة واملفكرين يف جمال 

وضع القانون االمثل.
فهؤالء يقولون: ان على املقنن 
يضع  وه���و   � ح��س��اب��ه  يف  ي��ض��ع  ان 
ط��اق��ات  مج��ع  عملية   � ال��ق��وان��ني 
افراد اجملتمع حتى ينطلق بهم اىل 
املستويات  اىل  بهم  ويسمو  االم��ام 

الرفيعة املتكاملة.
ت����ل����ك ه�����ي ال����ق����ي����م وامل����ث����ل 
وال���ض���رورات ال���يت ي��راه��ا وي��ق��ول 
وم��ف��ك��روه،  ال��ق��ان��ون  فالسفة  بها 

امجلناها باربعة اصناف يرون انها 
اليها  يصبو  ال��يت  االه���داف  حتقق 

القانون بصورة عامة.
االهمية  غاية  يف  ملسألة  انها 
املقّنن اهلدف الذي ينشده  ان يعي 
ال��ق��ان��ون، وح���ني اجل��ه��ل ب��ه ف��ان 
بشكل  تكون  ل��ن  القانون  صياغة 
ي��ن��اس��ب اجمل��ت��م��ع وي����ت����الءم مع 
مثله  بهذا  وهو  وطبيعته،  تكوينه 
بها  يتحرك  سيارة  سائق  كمثل 
يروم  اليت  الوجهة  يعرف  ال  لكنه 
من  ل��ه  مناص  ف��ال  اليها،  ال��ذه��اب 
الطريق،  وسط  يف  والضياع  التيه 
فلن يبلغ هدفا يف سره مهما بذل 
جهدا فيه ومهما أتعب نفسه، النه 
يف االص��ل جيهل اهل��دف ال��ذي هو 

اساس احلركة.
وع����ل����ى ه�����ذا االس��������اس ف���ان 
املوضوع الذي نراه اساسيا يف وضع 
القوانني  هذه  فلسفة  هو  القوانني 
ومرتكزاتها واهدافها والغايات اليت 

يتطلع اليها من خالهلا.

* العقل واإلرادة جوهر اإلنسان
وه���ن���اك س�����ؤال آخ����ر ي��ط��رح 
املسلمني،  حنن  لنا  بالنسبة  نفسه 
حتقيق  اىل  نصبو  ح��ني  ان��ن��ا  وه��و 
احلكم االسالمي، فما هي االهداف 
ال��س��ام��ي��ة ال���يت ي��ت��وخ��اه��ا احل��ك��م 
االس��الم��ي وال��ق��ان��ون ال��دي��ي، أو 
النبيلة  االه��داف  ماهي  باالحرى: 
ال����يت ي���رج���و حت��ق��ي��ق��ه��ا ال���ق���رآن 
الكريم؛ هذا الكتاب السماوي املبني 
ال����ذي ن��ع��ده أس����اس ال��ت��ش��ري��ع��ات 
وافضل و أكمل قانون إهلي أنزل 
وحيًا، وُخط كتابًا تسر على هداه 

البشرية كلها؟
السؤال  هذا  على  االجابة  قبل 
احمل������وري الب����د م���ن م��ع��رف��ة أن 
القوانني  تنشدها  ال��يت  االه����داف 
عرضية،  أهدافًا  ليست  االسالمية 
ب��ع��ض��ه��ا  ام����ت����داد  يف  ل��ي��س��ت  أي 
ان  أي  طوليا؛  متتد  وإمنا  البعض، 
اآلخر،  البعض  من  ينبثق  بعضها 
باالهمية  بينها  ت��ت��ف��اض��ل  ف��ي��م��ا 
أفضل  و  اعظم  بعضها  ان  مبعنى 

  مشيئة 
اهلل تعاىل و إرادته 

اقتضتا ان يخلق 
خملوقًا ُيعرف به 
من خالل احلّس 

والعقل والوجود، 
فخلق االنسان 

و أعطاه احلرية 
واالختيار اىل جانب 

العقل واالرادة 
املدعومني 

بالرساالت 
السماوية  
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من البعض اآلخر و اكثر اهمية.
هذه  استعراض  نريد  وحينما 
بسّلم  نستعني  ان  الب��د  االه���داف، 
اولوياتها حيث تقوم هذه االهداف 
على قاعدة صلبة و أساسية حتمل 
بنيان التشريع االسالمي، أال وهي 
�  وهو  � عزوجل  اهلل  قاعدة توحيد 
ما  اول  عنه  ينبثق  ال��ذي  االس��اس 
ينبثق هدف االستقالل، ثم تصدر 
االمن  ب��ادرة  االستقالل  شطر  من 
تزهو  وخت��ض��ر،   تنمو  ح��ني  ال��يت 
التقدم  مث��ار  يعطي  ال��ذي  باخلر 

والتكامل والنمو واالزدهار.
سلسلة  ه���ي  االه������داف  ه����ذه 
م��ت��ك��ام��ل��ة  رص���ي���ن���ة يف ح���ل���ق���ات 
وتتصل  االخ���رى  تكمل  اح��داه��م��ا 
باختها الثانية، حيث تنطلق مجيعا 
م���ن ب����ذرة اس��اس��ي��ة واح�����دة هي 
اصل  ان  ي��رى  فاالسالم  التوحيد، 
، ف��اذا  االن��س��ان ه��و عقله و إرادت���ه 
ُفقد هذان االثنان، تنعدم قيمته يف 
كونه إنسانًا، وعندئذ يصبح شأنه 

شأن احلجر أو احليوان.
ان لالنسان شأنًا عظيمًا حينما 
إرادت���ه،  و  عقله  ك��ام��ل  يف  ي��ك��ون 
حيث مسا عن كل اخلالئق املادية 
ب��ه��ذه  اهلل  وك���رم���ه  واالرض����ي����ة 

املكرمة. 
ت��ع��اىل: »ول��ق��د كرمنا  ي��ق��ول 
الكون  ما يف  آدم«، فُجعل كل  بي 
اب����رز و أول  ل���ه، ول��ع��ل  م��س��خ��راً 
بالسجود  االم��ر  ه��و  التكريم  ه��ذا 
بذلك،  املالئكة  اهلل  أمر  حني  آلدم 
ف��س��ج��دوا وف��ع��ل��وا م��ا أم��ره��م إال 
فكان  واستكرب،  أب��ى  حيث  ابليس 
العدو اللدود لبي آدم، علمًا ان لكل 
مالئكة  الفسيح  الكون  ه��ذا  يف  ما 
م��وك��ل��ة ب����ه، ف��ه��ن��اك امل��الئ��ك��ة 
املوكلة  وتلك  بالشمس  املوكلة 
واجملرات  بالنجوم  واخرى  بالقمر 
االف����الك، وه����ؤالء مجيعًا  وب��اق��ي 
سجدوا آلدم وذريته اليت محلها يف 
املالئكة  صلبه، ولعل من بني هذه 
ج��ربائ��ي��ل وم��ي��ك��ائ��ي��ل وع��زرائ��ي��ل 

وامللك االعظم اسرافيل.
ت��رى؛ مل��اذا ك��ل ه��ذه الكرامة 

كرامة؟  بعدها  ما  ال��يت  العظمى 
االن��س��ان  يف  أن  ببساطة؛  اجل���واب 
آخ��ر؛  خملوق  أي  يف  ينعدم  شيئًا 
وسالسلها،  اجلبال  اىل  نظرنا  فلو 
ه���ذه امل���وج���ودات اهل��ائ��ل��ة ال���يت ال 
بضخامتها  اإلنسان  مقارنة  ميكن 
لكنها  ومشوخها،  ووسعها  وثقلها 
مع هذه املواصفات وامليزات اهلائلة 
توازي  ال  بها،  تتميز  اليت  اجلبارة 
االن��س��ان يف االه��م��ي��ة وال��ك��رام��ة، 
رغ���م ص��غ��ره ح��ج��م��ه، ف��االن��س��ان 
و  بل  منها،  أعظم  و  أك��رم  و  أهم 
أكرب و أعظم من الشمس والقمر 
مسخرات  مجيعًا  النها  والنجوم، 
وه��ذه   � سبحانه   � خالقه  بأمر  ل��ه 
امتالك  حني  إال  تكون  ال  الكرامة 
الذي من  والتبّصر  والعقل  االرادة 
جاءت  اليت  االمانة،  حتّمل  خالله 
نرَا  ضحْ ررَ عرَ ــا  »إِنَّ ال��ك��ري��م:  ال��ق��رآن  يف 
ِض  رَرحْ األحْ ورَ اِت  ورَ امرَ السَّ ىلرَ  عرَ ةرَ  انرَ رَمرَ األحْ
نرَ  قحْ فرَ أرَشحْ ورَ ا  نرَهرَ ِملحْ حْ حيرَ أرَنحْ  رَ  أرَبرَنيحْ فرَ برَاِل  ِ اجلحْ ورَ
انرَ ظرَلجُوًما  هجُ كرَ انجُ إِنَّ نحْسرَ ِ ا اإلحْ رَلرَهرَ محرَ ا ورَ ِمنحْهرَ

واًل«. )سورة االحزاب /72( هجُ جرَ
واعظم  وأهم  هدية  أمجل  أما 
هو  ل��الن��س��ان،  اهلل  يهبها  ك��رام��ة 
قلبه،  يف  ويثبته  االميان  يرزقه  ان 
اهلداية  بعد  القلب  ه��ذا  يزيغ  فال 
واالميان، فاهلل � سبحانه � هو مقلب 
حني  واالنسان  واالب��ص��ار،  القلوب 
ويدعو  وجيلس  زاوية  اىل  يركن 
ويلعن الظامل الذي ظلمه أو يدعو 
بأي دعاء سواء له او على اعدائه و 
ظاملي حقه، فينبغي ان ال يراود هذا 
أدنى شك  اليه  االنسان وال يرتقي 
االهلية  ال��ق��درة  يف  ذرة  بقدر  ول��و 
على استجابة دعائه، فينبغي على 
املؤمن حني يدعو اهلل ان يفرج عنه 
أو يأخذ  او يدفع عنه ظلمًا  كربًا 
ح��ق��ه مم��ن ظ��ل��م��ه، وان ي��دع��وه � 
سبحانه � دعاء من يرى االستجابة 

امامه ويلمسها بيده.
وحني خلق اهلل تعاىل االنسان، 
امس��ائ��ه  ب��ع��ض  م��ن  نفحة  منحه 
االرادة  ومنها  اجلليلة  وص��ف��ات��ه 
لبقية  خالفا  واالختيار  واملشيئة 
طائعة  ُخ��ل��ق��ت  ال���يت  امل��خ��ل��وق��ات 

وم��ن��ه��ا امل��الئ��ك��ة، ف��اخل��ال��ق ك��ان 
بامكانه � على سبيل االفراض � ان 
ساجداً  طائعًا  االنسان  ه��ذا  خيلق 
هو  كما  السنني،  وماليني  آلالف 
خلقوا  الذين  املالئكة  بعض  ح��ال 
سجود  ح��ال  يف  انفسهم  ل��ي��ج��دوا 
اآلب��دي��ن  أب���د  اىل  الينقطع  دائ���م 
يف  خلقهم  منهم  اآلخ��ر  والبعض 
أيديهم  رافعني  دائ��م  قنوت  حالة 

اىل العرش يدعون.
خلق  ال���ذي   � سبحانه   � ف���اهلل 
ه�����ؤالء امل��الئ��ك��ة ب���ه���ذه ال���ص���ورة 
واحل������ال، مي��ك��ن��ه ان خي��ل��ق ه��ذا 
وهيئتها،  صورتها  على  االن��س��ان 
اقتضتا  وارادت�����ه  مشيئته  ول��ك��ن 
ب��ه من  ُي��ع��رف  ان خيلق خم��ل��وق��ًا 
خ���الل احل���ّس وال��ع��ق��ل وال��وج��ود، 
احلرية  أع��ط��اه  و  االن��س��ان  فخلق 
واالختيار اىل جانب العقل واالرادة 
السماوية  ب��ال��رس��االت  املدعومني 
عليهم  والرسل  واالنبياء  والكتب 

السالم.
مبثابة  هما  والعقل  ف���االرادة 
ال���يت تشكل االص���ل يف  اجل��وه��رة 
االن��س��ان ول���ب ك��ي��ان��ه و وج���وده، 
وكان  االك���وان  سخرت  وألجله 
ال��ت��س��خ��ر ه���ذا ب�����االرادة وال��ع��ق��ل 
املالئكة  سجود  ك��ان  له  وتكرميًا 
جبهة  قاد  ال��ذي  ابليس  إال  مجيعا 
املضادة  والغفلة  والشهوة  اهل��وى 
يتضح  هنا  وم��ن  والعقل،  ل���الرادة 
االنسان  مع  الشيطاني  الصراع  ان 
بني  الصراع  يف  ويتجسد  يتمحور 
واهلوى  جانب  من  والعقل  االرادة 

والشهوة من جانب آخر.
م������ن ذل�������ك ك����ل����ه خن��ل��ص 
االن��س��ان  ق��ي��م��ة  أن  ح��ق��ي��ق��ة،  اىل 
االرادة  يف  تكمن  إمن��ا  ك��إن��س��ان، 
ان  مي��ك��ن  او  واحل���ري���ة  وال��ع��ق��ل 
نلخصها بعبارة واحدة هي: االرادة 
االرادة  ه��ذه  وم��ن  الواعية،  احل��رة 
التامة  االستقاللية  حالة  تتولد 
واحلرية  باالستقالل  الشعور  أو 
وه��ذا يعي ع��دم وج��ود ق��وة ميكن 
كان  ما  إال  ام��را  عليه  تفرض  ان 

يوافقه العقل واملنطق السليم.

  االنسان 
بطبيعته يعيش 

التطلع واالمل 
والسري يف اآلفاق 

وهو يكره احلياة 
الرتيبة والروتينية 

احملصورة يف 
جمموعة فعاليات 

تتكرر كل يوم يف 
احلياة، فالقانون 

الذي تطلب 
صياغته وسّنه 

يجب ان يأخذ 
بعني االعتبار هذه 

القيمة  



مع أول ومضة فكر تنقدح يف عقل اإلنسان، يتساءل ويبحث. من 
أين أبدأ يف صياغة قالب فكري رصني هيذب شخصيتي ويكون املعيار 
الذي اعتمده يف تقييم األفكار والرؤى واملواقف الكثرية التي متر عيّل؟ 
ثم كيف الوصول اىل منهج متكامٍل يضمن يل أفكارًا غنية وسليمة، عىل 
ان تكون هي األكثر نقاًء بني هذا الكم اهلائل من األفكار واملعتقدات 

الفاسدة والباطلة التي تنترش بني أوساط الشباب؟ 
هذا لعله من أهم املواضيع التي تشغل الشاب الباحث عن الفكر 

والثقافة والوعي يف بدايات هذه املرحلة املهمة من حياته.
وبالرغم من صعوبة حتديد الفكر واملنهج الواضح والسليم يف بناء 
ان  ننكر  أن  اننا ال يمكننا  إال  الفكرية؛  ونمو عقل االنسان وشخصيته 
بعيدة  متكاملة  فكرية  منظومة  شكلت  وقواعد  أسسًا  وضع  من  هناك 
عن أي شائبة، وهي ثقافة الوحي التي انزهلا اهلل تبارك وتعاىل عرب رسله 
هذه  يناسب  ما  يعلم  وهو  العليم،  اخلبري  اخلالق  فهو  الساموية،  وكتبه 
احلياة، وكيف يمكن أن نتعامل معها وبأي طريقة. فضاًل عن ذلك ان 
اهلدف املرجو منها هو صياغة شخصية مؤمنة نقّية حتمل فكرًا طاهرًا. 
اإلنسان  لبناء  تصدى  والذي  املهيمن،  الكتاب  هو  الكريم  والقرآن 
إنسانيته، غارقًا يف  بعيدًا جدًا عن  اإلنسان  فيه  كان  وحضارته يف زمن 
القرآن  به  يرصح  ما  وهذا  واجلاهلية،  القبلية  ونزعاته  وشهواته  جهله 
واًل ِمنحْ  سجُ ثرَ فِيِهمحْ ررَ ِمننِيرَ إِذحْ برَعرَ ىلرَ املحْجُؤحْ نَّ اهللَّجُ عرَ دحْ مرَ قرَ الكريم يف قوله تعاىل: »لرَ

انجُوا  إِنحْ كرَ ةرَ ورَ مرَ كحْ احلحِْ ِكترَابرَ ورَ مجُ الحْ هجُ لِّمجُ عرَ يجُ يِهمحْ ورَ كِّ زرَ يجُ اتِِه ورَ يحِْهمحْ آيرَ لرَ تحْلجُو عرَ ِسِهمحْ يرَ أرَنحْفجُ
بنٍِي« )1٦4- آل عمران(  ٍل مجُ الرَ ِفي ضرَ بحْلجُ لرَ ِمنحْ قرَ

مرحلة  اىل  الوصول  عملية  ان  اىل  واضح  بيان  الكريمة  اآلية  ويف 
مع  يكون  ان  يف  تكمن  لإلنسان،  والنفيس  الفكري  البناء  من  متقدمة 
خالل  من  قرآنيًا  فكرًا  ذاته  يف  يؤسس  وان  آخر،  يشء  كل  قبل  القرآن 
آياته، ومن ثم حماولة تطبيقها عىل  التدبر والتفكر والتأمل يف  تالوته و 
تعد  والتي  »احلكمة«  بـ  األمر  هذا  عن  الكريم  القرآن  ويعرب  الواقع. 
نحْ  مرَ من أعظم املنح التي يمن هبا اهلل عىل قليل من عباده املخلصني: »ورَ
برَاِب« )2٦9-  رَلحْ و األحْ رجُ إاِلَّ أجُولجُ كَّ ذَّ ا يرَ مرَ ثرًِيا ورَ ا كرَ ً ريحْ دحْ أجُوِترَ خرَ قرَ ةرَ فرَ مرَ كحْ ترَ احلحِْ ؤحْ يجُ

البقرة(،  ذلك الن احلكمة بمنزلة املفتاح الذي يفتح لنا آفاق احلياة.
ومن هنا ينبغي عىل الشباب يف بداية طريقهم املعريف والفكري ان 
حيصنوا عقوهلم عرب القرآن الكريم، من خالل التدبر والتأمل والتفكر 
مل  ما  رائع،  وأداء  مجيل  بصوت  التالوة  من  نفع  فال  املباركة.  آياته  يف 
منّا  واحد  كل  وليخصص  فيها.  والتفكر  التأمل  من  حلظات  تتخللها 
نحن الشباب، يف كل يوم مخس دقائق - عىل االقل- من وقته للتدبر يف 
آية واحدة من آيات القرآن الكريم. وال يعني ذلك ان نستغني عن تالوة 
القرآن وترتيله يف أوقات خمتلفة، وإنام نعمق ارتباطنا بالقرآن الكريم عرب 
هذا الوقت القصري، نقرأ فيها آية واحدة من القرآن الكريم نتدبر فيها، 
نزول هذه  باالطالع عىل أسباب  بأس  ونستخرج معاين مفرداهتا، وال 
الشباب من ربط  التي نزلت فيها، ولكي يتمكن  الظروف  اآلية ملعرفة 
آيات القرآن الكريم بواقعهم، لصيانة عقوهلم وترميمها بالفكر الغني يف 
آياته، او معاجلة املشاكل الشخصية التي تواجههم، او حتقيق األهداف 
خالل  من  الشاب  بتحقيقها  يرغب  التي  والطموحات  والتطلعات 
االقتداء باألنبياء والرسل والعباد الصاحلني الذين يتحدث عنهم القرآن 
القرآن  ان  جيدًا  نعرف  أن  ينبغي  كام  مفصل.  بشكل  سوره  يف  الكريم 
الكريم بمثابة حقل واسع من املعرفة واألفكار الغنية، وال يشء يعادله 
باستمرار،  نداوم عىل تالوته  أن  اجلانب. ومن الرضوري جدًا  يف هذا 
تدفع  ربام  التي  وطروحاهتا  بافكارها  املثرية  الكتب  وقراءة  تناول  قبل 

االنسان اىل متاهات الفكر والعقيدة.

37

* الشيخ حسني اخلشيمي



مجتمع

الزوجية سّنة من سنن اهلل تعاىل 
ليست  وه���ي  وال��ت��ك��وي��ن،  اخل��ل��ق  يف 
اإلنسان فقط، بل هي  مقتصرة على 
قال  واحل���ي���وان.  ال��ن��ب��ات  تشمل  س��ّن��ة 
 ِ نيحْ جرَ وحْ زرَ نرَا  قحْ لرَ خرَ ٍء  حْ يشرَ لِّ  كجُ ِمنحْ  »ورَ تعاىل: 
 ،)49/ )ال��ذاري��ات   .» ونرَ رجُ كَّ ترَذرَ محْ  لَّكجُ عرَ لرَ
لرَقرَ  انرَ الَِّذي خرَ بحْحرَ وقال تعاىل ايضًا: »سجُ
ِمنحْ  ورَ ضجُ  رَرحْ األحْ نحْبِتجُ  تجُ مِمَّا  ا  لَّهرَ كجُ اجرَ  ورَ رَزحْ األحْ
«. )سورة يس  ونرَ لرَمجُ عحْ يرَ مِمَّا الرَ  ورَ ِسِهمحْ  أرَنحْفجُ

.)36/
الطريقة  هي  الزوجية،  واحلالة 
اهلل  اختاره  الذي  والفضلى،  الوحيدة 
ودمي��وم��ة  والتكاثر  للتناسل  ت��ع��اىل 
وب��ال��ن��س��ب��ة  األرض،  ع��ل��ى  احل���ي���اة 
اجلنس،  غ��ري��زة  لتنظيم  ل��إلن��س��ان؛ 
خلدمته  خاصة  ض��واب��ط  خ��الل  م��ن 
من  ال��ع��ق��ال  ينفلت  ال  أن  ع��ل��ى  ه���و، 
ي���دي���ه، ف��ت��ت��ح��ول احل���ال���ة ال��زوج��ي��ة 
مم��ارس��ة  اىل  وال����ب����ّن����اءة،  امل���ق���دس���ة 
ق���ان���ون وال  ف���وض���وي���ة، ال  ج��ن��س��ي��ة 
تعاىل  اهلل  وضع  لذا  حتّدها.  ضوابط 
شأنه  م��ن  ل��إلن��س��ان  متكاماًل  ن��ظ��ام��ًا 
سائر  ب��ني  ومكانته  كرامته  حفظ 
امل��خ��ل��وق��ات، وذل���ك م��ن خ���الل نعمة 

والبناء  الكيان  األس��رة،  وجعل  العقل. 
احمل��ك��م وامل��ت��م��اس��ك، وش���رع ل��ه نهجًا 
االهتمام  مدى  عن  أفصحت  وقوانني 
ال��ك��ب��ر م��ن ل��دن��ه ت��ع��اىل، وق���د أورد 
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ال��ع��دي��د م��ن اآلي���ات 
الكرمية اليت حتدد بنود وفقرات من 
ان األس��رة  ال��رب��ان��ي. ومب��ا  النهج  ه��ذا 
الصغر، ومنها يتشكل  متثل اجملتمع 
االس��الم  أك��د  فقد  الكبر،  اجملتمع 
ع��ل��ى م��س��أل��ة االح����رام امل��ت��ب��ادل بني 
ال����زوج����ني، وع��ل��ى ت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ة 
أراده  ما  وفق  على  تسر  لكي  بينهما، 
اهلل تعاىل وحتقيق اهلدف السامي من 
االفكار  الختالف  نظراً  لكن  ال���زواج. 
واألمزجة، وهي حبد ذاتها سّنة أخرى 
من سنن اهلل تعاىل يف حياة البشر، فان 
واملشكالت  التقاطعات  بعض  هنالك 
ت��ع��رض م��س��رة احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة، 
وح��س��ب م��ع��ظ��م ال��ع��ل��م��اء واخل����رباء، 
والعائلية،  الزوجية  اخل��الف��ات  ف��ان 
وحول  وسطحية،  بسيطة  دائمًا  تبدأ 
أمور صغرة، لكن ال تلبث أن تتحول 
الزوجي،  العش  بناء  هل��دم  معول  اىل 
احلياة  استقرار  لزعزعة  سببًا  وتكون 

واستحكام  استمرار  بسبب  الزوجية، 
هذه اخلالفات واملشكالت، ومرّد ذلك 
اىل أس��ب��اب ع��دي��دة؛ أوهل����ا: وس���اوس 
ال��ش��ي��ط��ان وإس���ت���ف���زازات���ه وإث���ارات���ه 
الشيطان  ان  ومبا  لإلنسان،  املستمرة 
العدو األول لإلنسان، وان اجتماع  هو 
ال���رج���ل وامل������رأة حت���ت س��ق��ف واح���د 
برباط الزوجية املقدس، لبناء األسرة 
الشيطان،  يرتضيه  ال  مما  الناجحة، 
ف��ان��ه حي����اول ب��ك��ل احل��ي��ل وامل��ك��ائ��د، 
وجود  مستغاًل  الزوجني،  بني  االيقاع 
يف  التطابق  وع��دم  االخ��ت��الف  بعض 
منها  ليجعل  واخل���ص���ال،  ال��ص��ف��ات 
لكيان  التحتية  البنية  لتضعيف  سببًا 
االختالف،  بداية  تكون  وقد  األس��رة، 
حتى  أو  اج��ت��م��اع��ي��ة  أو  اق��ت��ص��ادي��ة 
لتكون  املشاكل  تتعقد  ث��م  نفسية. 

نتيجتها االنفصال أو »الشقاق«.
أسباب  أغلب  ف��ان  أسلفنا  وكما 
بسيطة  ت��ب��دأ  ال��زوج��ي��ة  اخل���الف���ات 
والزوجة  بالزوج  جي��در  ل��ذا  وتافهة، 
والثقافة  الوعي  من  مبزيد  التحّلي 
وال���ص���رب مل��ع��اجل��ة ه����ذه اخل���الف���ات، 
بسلوك  وع��ق��الن��ي��ة،  حبكمة  وح��ّل��ه��ا 

  املشرع 
العراقي يعول 
كثريًا على خيار 

التحكيم، وهو 
حمق يف ذلك، إال 

ان هذا احلرص 
ومع شديد 

األسف ال يتناسب 
مع ما موجود 

على أرض الواقع، 
ويف أروقة 

احملاكم، من 
حيث عدم االختيار 

اجليد، وعدم 
أهلية بعض 

احملكمني ألداء 
هذه املهمة 

احلساسة  

الشقاق بين الزوجين 
في نظر الشرع والقانون املحايم حيدر عبد الرضا الظاليم
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من  والتنازل  والتفاهم  احلوار  طريق 
التشنيع  اىل  اللجوء  وعدم  الطرفني، 
ال��راب��ط  وال��ت��ع��ّص��ب واالن��ان��ي��ة. ألن 
املقدس للزواج حيفظ لكال الطرفني 
ش��خ��ص��ي��ت��ه��م��ا وك��رام��ت��ه��م��ا ل��دى 
احلميمة  فالعالقة  لآلخر،  التنازل 
بني الزوجني بامكانها تذويب وتسوية 
كل اخلالفات واملنّغصات، ورمبا هذا 
ما ال يوجد يف املشاكل واالزمات اليت 
اجملتمع،  يف  األف����راد  س��ائ��ر  ب��ني  تقع 
س����واء ب��ني األخ�����وة، أو ب��ني االب��وي��ن 

واألوالد، او بني االصدقاء وهكذا..

* القرآن الكريم يعالج »الشقاق« 
امل��ش��ك��ل��ة امل��ع��ق��دة ه���ن���ا؛ ع��ن��دم��ا 
ت���ت���ض���خ���م اخل�����الف�����ات ال���زوج���ي���ة 
وتتصاعد اىل حالة النفرة والكراهية 
بني الزوجني، فيقف كل واحد منهما 
يف اجت���اه م��غ��اي��ر، ول���ن ي��رض��ى أح��د 
»الشقاق«،  ب�  يسمى  ما  وه��ذا  باآلخر، 
على ما وصفه القرآن الكريم، »وُيراد 
األثنني،  فعل  ويتضمن  »الناحية«،  به 
التعّدي  يف  ت��ش��ارك��ا  ال��ط��رف��ني  ألن 
وال��ت��ب��اع��د ب��س��ب��ب ح��ص��ول ال��ك��راه��ة 
يف  ي���ؤدي  مم��ا  بينهما«،  واالخ��ت��الف 
تدارك  يتم  مل  اذا  الطالق  اىل  الغالب 

األمر باحلل والتقارب.
وقد بينت الشريعة االسالمية أنه 
يف حال حصول الشقاق بني الزوجني 
ال��زوج��ني م��ن ح��ل هذا  وع���دم متكن 
الطريق  اىل  ُي��ص��ار  بينهما،  الشقاق 
وهو  االجتماعية،  بالطرق  احل��ل  أو 
من  والتشاور  الوساطة  على  يعتمد 
أهلهما،  م��ن  ح��ك��م��ني  ت��ع��ي��ني  خ���الل 
اقرَ  ِشقرَ تجُمحْ  ِخفحْ إِنحْ  »ورَ تعاىل:  اهلل  يقول 
اًم  كرَ حرَ ورَ ِلِه  أرَهحْ ِمنحْ  اًم  كرَ حرَ ثجُوا  عرَ ابحْ فرَ يحْنِِهامرَ  برَ
اهللَّجُ  ِق  فِّ ورَ يجُ ًحا  الرَ إِصحْ ا  ِريدرَ يجُ إِنحْ  ا  ِلهرَ أرَهحْ ِمنحْ 
)سورة  برًِيا«  خرَ ِلياًم  عرَ انرَ  كرَ اهللَّرَ  إِنَّ  امرَ  يحْنرَهجُ برَ

النساء /35(. 
وهنا على احلكمني أن جيتهدا يف 
ال��زوج��ني، وأن  حتقيق االص��الح بني 
أخلصا  ف��اذا  جهدهما،  قصارى  يبذال 
اهلل وأصلح  نيتهما وعملهما، وفقهما 
يعودا  وبذلك  يديهما،  على  الزوجني 
اىل عش الزوجية خبر وسالم. أما يف 
حال عجزهما عن حتقيق هذا اهلدف، 

فان  األمر ُيصار اىل الطالق.

* القانون.. قرب و ابتعاد عن احلل
وق����د ت���ط���رق ق���ان���ون االح�����وال 

لسنة   )188( رقم  العراقي  الشخصية 
بفقراته   )41( امل���ادة  يف  امل��ع��ّدل   1959
األربع، حيث جاء يف الفقرة )1(: »لكل 
من الزوجني طلب التفريق عند قيام 
ط��الق بينهما س��واء أك��ان ذل��ك قبل 

الدخول أم بعده«. 
وه����ذا واض����ح م��ن ن���ّص ال��ف��ق��رة 
بأنه أعطى احلق للزوجة والزوج بأن 
للتفريق  احملكمة  أم��ام  دع��وى  يرفعا 
بسبب اخلالف أو الشقاق، سواء حدث 

اخلالف قبل الدخول أم بعده.
ال��ث��ان��ي��ة لتبني  ال��ف��ق��رة  وت���أت���ي 
الطريق  ل��رس��م  التفريق  اج����راءات 
احملكمة  »ع��ل��ى  ب��ق��وهل��ا:  للمحكمة 
اخل��الف،  اس��ب��اب  يف  التحقيق  اج���راء 
من  حكمًا  تعنّي  وج��وده  هلا  ثبت  ف��اذا 
ال��زوج،  أهل  من  وحكمًا  الزوجة  أهل 
إن وجدا، للنظر يف إصالح ذات البني، 
احملكمة  كلفت  وجودهما  تعذر  فان 
مل  ف��ان  حكمني،  بانتخاب  ال��زوج��ني 

يتفقا انتخبتهما احملكمة«.
العراقي  ال��ق��ان��ون  سلك  ق��د  هنا 
مسلك الشريعة االسالمية خبصوص 
عن  ال��زوج��ني  بني  البني  ذات  إص��الح 
جيد،  شيء  وه��ذا  احلكمني  ط������ريق 
احلكمني  وج���ود  ع�����دم  ع��ن��د  ول��ك��ن 
فسوف  وال��زوج��ة،  ال�����زوج  أه��ل  م��ن 
العاملني  خ�����رباء من  تنتدب احملكمة 
جّديني  غر  يكونون  وغ�����البًا  لديها، 
يعنيهما  األمر ال  اإلص��الح، ألن  بأمر 
االجتم�����اعية، اىل جانب  الناحية  من 
االج�����راءات ال��روت��ي��ن��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة يف 
تؤدي اىل عدم حتقيق  اليت  احملاكم 
ت��س��ب��ب يف  امل���رج���وة، إن مل  ال��ن��ت��ائ��ج 
تفاقم األزمة بسبب استمرار اخلالف 

والشقاق مع مرور األيام.
»على  فتقول:  الثالثة  الفقرة  أما 
احلكمني أن جيتهدا يف االصالح فإن 
األم���ر اىل  رف��ع��ا  ذل���ك،  ت��ع��ذر عليهما 
الط�����رف  هل��ا  موضح�����ني  احملكمة 
اختلفا،  ف����اذا  ت��ق��ص��ره،  ث��ب��ت  ال����ذي 

ضمت احملكمة هلما حكمًا ثالثًا«. 
وقد بينت هذه الف�����قرة أن مهمة 
وع�����ليهما  االص�����الح  هي  احلكمني 
قصارى  يبذال  وان  فيه،  جيتهدا  أن 
ذلك،  عليهما  ت�����عذر  ف��اذا  جهدهما، 
يبينان  الق�����اضي  اىل  تقريراً  يرفعان 
نسبة  فيه  يبينان  ك�����ما  ذل��ك،  فيه 
والزوجة،  ال��زوج  م�����ن  كل  تقصر 
يسقط  التقصر  ه�����ذا  اس��اس  وعلى 

للزوجة،  امل��ؤج��ل  املهر  م��ن  املق�����دار 
وهذا ما بينته الفقرة الرابعة.

مسألة  الثالثة  الفقرة  بينت  ثم 
تقرير  يف  التقصر  ن��س��ب  اخ��ت��الف 
نسبة  ق��در  األول  فاحلكم  احلكمني، 
أخ��رى،  نسبة  الثاني  واحلكم  معينة 
ليحل  ثالثًا  حكمًا  احملكمة  تعني  هنا 

االختالف. 
فجاءت  الرابع�����ة  الف�����قرة  أم��ا 
للم�����حكمة  اخلل�����افات  ثبوت  لتبني 
وعجز  الزوج�����ني  بني  واست�����مرارها 
وام��ت��ن��اع  االص����الح  ع�����ن  احل��ك��م��ني 
تقوم  هنا  التطليق،  ع�����ن  الزوج�����ني 
ويعد  بينهم�����ا،  بالتفريق  احملكم�����ة 
بائ����������نًا،  ط�����القًا  التف�����ريق  ه�����ذا 
حيق  ال  انه  مبعنى  صغرى(،  )بينونة 
ومهر  بعقد  إال  زوجته  إع��ادة  للزوج 
جديد. كما بينت هذه الفقرة مسألة 
امل��ه��ر امل���ؤج���ل، ف���اذا ك��ان��ت ال��زوج��ة 
إذا  امل��ؤج��ل،  مهرها  سقط  م��ق��ص��رة، 
يكن  اذا مل  أم���ا  ب��ه��ا،  م��دخ��واًل  ك���ان 
املقبوض،  املهر  كل  ُرد  بها  مدخواًل 
الطرفني  من  التقصر  ك��ان  اذا  أم��ا 
تقصر  حسب  املؤجل  املهر  ُيقسم  هنا 

كل منهما. 
واالرب��ع��ون  الثانية  امل���ادة  وت��أت��ي 
لعدم  التفريق  دعوى  رد  حالة  لُتبني 
ثبوت سبب التفريق، ثم أقيمت دعوى 
فعلى  السبب،  لنفس  بالتفريق  ثانية 

احملكمة أن تلجأ اىل التحكيم.
يعول  العراقي  املشرع  أن  ويبدو 
ك��ث��راً ع��ل��ى خ��ي��ار ال��ت��ح��ك��ي��م، وه��و 
ان ه��ذا احل��رص  حم��ق يف ذل���ك، إال 
ما  مع  يتناسب  ال  األسف  شديد  ومع 
أروقة  الواقع، ويف  موجود على أرض 
الروتينية  التحكيم  وحالة  احملاكم، 
ودّقة  اجليد،  االختيار  عدم  حيث  من 
أهلية  وال��ك��ف��اءة، وع���دم  امل��واص��ف��ات 
املهمة  ه���ذه  ألداء  احمل��ك��م��ني  ب��ع��ض 

احلساسة.
وهذا مجيعًا؛ يؤكد دور االصالح 
ألن  االصعدة،  مجيع  على  والوساطة 
السيما  للحل،  قابلة  دائمًا  اخلالفات 
امل��واج��ه��ات  ت���ه���دأ ع��اص��ف��ة  أن  ب��ع��د 
ال��ك��الم��ي��ة وامل���واق���ف امل��ت��س��رع��ة بعد 
ال��زم��ن، وسعي أه��ل اخلر  ف��رة م��ن 
وال��ص��الح ووج��ه��اء ال��ق��وم، م��ن خالل 
امل��س��اع��ي احل��م��ي��دة، وك��ذل��ك رغبة 
ال��زوج��ني ب��االص��الح واحل��ف��اظ على 

كيان األسرة والعالقة الزوجية.

  أغلب 
اسباب اخلالفات 

الزوجية تبدأ 
بسيطة وتافهة، 
فانه يجدر بالزوج 

والزوجة التحّلي 
مبزيد من الوعي 
والثقافة والصرب 

ملعاجلة هذه 
اخلالفات، وحّلها 

بحكمة وعقالنية، 
بسلوك طريق 

احلوار والتفاهم 
والتنازل من 

الطرفني، وعدم 
اللجوء اىل التشنيع 

والتعّصب 
واالنانية  
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* حسني حممد عيل 
إذا كّنا خمرين بني أن نصبح 
املتشائمني,  أو  املتفائلني  فئة  ضمن 
اإلنضمام  خنتار  أن  األف��ض��ل  فمن 
امل��ت��ف��ائ��ل��ني, ألن��ه��م  إىل جم��م��وع��ة 
العلمية  ال����دراس����ات  ت��ق��ول  ك��م��ا 
مزدهرة  حياة  لديهم  واإلجتماعية 
إىل  إض��اف��ة  املتشائمني,  إىل  نسبة 
عالية  جن��اح  نسبة  حيققون  أن��ه��م 
وي��ت��م��ت��ع��ون خب���ص���ال إج��ت��م��اع��ي��ة 
اجملتمع  م��ي��دان  خل���وض  ت��ؤه��ل��ه��م 
يصابون  ال  أنهم  كما  باهر,  بنجاح 
نفسية  أو  بدنية  بأمراض  ن��ادراً  إال 
كالكآبة اليت تعد يف الوقت احلاضر 
هذا  وي��ؤك��د  العصر،  أم���راض  م��ن 
من  »سليكمن«،  ال��ربوف��س��ور  املعنى 
ال���والي���ات  ج��ام��ع��ة ب��ن��س��ل��ف��ان��ي��ا يف 
املتحدة والذي يقول: »الدالئل تشر 
إىل أن التفاؤل يقوي جهاز املناعة يف 

اجلسم«.

ويرى عدد من علماء النفس أن 
عادات  إال  هي  ما  والتشاؤم  التفاؤل 
اآلب���اء  وأن  ال��ص��غ��ر  م��ن��ذ  نكتسبها 
ه��م م��ن ي��س��اه��م يف ت��رك��ي��زه��ا يف 
املياه  أنبوب  ينفجر  فعندما  نفوسنا, 
ما  وي��ق��ول:  األب  ينزعج  امل��ن��زل  يف 
البيت  ال��ذي أصبح هذا  أس��وأ حظي 
متفائاًل  ي��ك��ون  أو  ن��ص��ي��يب..؟!  م��ن 
فيقول: إن العقد الذي أبرم إلجيار 
امل��ن��زل يضمن س��الم��ة ك��ل ش��يء 
بأن  اخل��دم��ات  عامل  من  وسأطلب 

يأتي إلصالح اخللل.
غر  ال��وق��ائ��ع  يفسر  فاملتشائم 
امل���الئ���م���ة ب��أن��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ظ���روف 
قسرية مثل أن يقول: مل أستطع أن 
أحصل على درجة جيدة يف إمتحان 
عقاًل  أم��ل��ك  ال  ألن���ي  ال��ري��اض��ي��ات 
الوقائع  يفسر  أن��ه  كما  ري��اض��ي��ًا، 
ظروف  توفر  نتيجة  بأنها  املفرحة 
إن زوجي جلب  املرأة تقول:  مؤقتة, 
لي اليوم باقة من الورد, من املؤكد 

أو  عمله  يف  جن��اح��ه  بسبب  ه��ذا  أن 
حصوله على مكسب جديد!

العوامل  املتفائل  حيّمل  بينما 
املتغرة سبب إخفاقه فيقول: بأني مل 
أحصل على درجة عالية يف إمتحان 
يف  دقيقًا  أكن  مل  ألني  الرياضيات 
اإلجابة, وهو يعزو الظروف املناسبة 
فيقول:  دائمية  لعوامل  واإلجيابية 
ألنها  ال����ورد  ل��ي  جلبت  زوج���يت  إن 

حُتبي.
اليأس  يتبّنى  الذي  املتشائم  إن 
سيدعه  حياته,  م��ن  ج���زءاً  وجيعله 
حياته  م��ف��اص��ل  ك��ل  إىل  يتغلغل 
مثاًل: إذا فقد هذا الرجل عمله فإن 
سيسري  ذل��ك  جت��اه  السيئ  شعوره 
السيطرة  ويفقد  زوجته  إىل  أيضًا 
املتفائل  يسمح  ال  بينما  أبنائه،  على 
ألي نوع من الفشل الذي يواجهه أن 
يدمر حياته فهو يفكر بهذه الصورة 
إذا فقدت العمل فلدي زوجة ودودة 

وأبناء ساملون.

  يرى عدد 
من علماء النفس 

أن التفاؤل 
والتشاؤم ما 

هي إال عادات 
نكتسبها منذ 

الصغر، وأن اآلباء 
هم من يساهم 
يف تركيزها يف 

نفوسنا  

حتى ال يكون التشاؤم 
عقبة أمام التغيير و التقدم



مجتمع

وإذا كانت األوض��اع سيئة فان 
فلو  أنفسهم،  سيلومون  املتشائمني 
أن تعرضت سيارة أحدهم  افرضنا 
الضرر،  بها  وحلق  اصطدام  حلادث 
م��رآب  يف  متوقفة  وقتها  وك��ان��ت 
نفسه  سيلوم  أيضًا  فإنه  السيارات، 
على أساس أنه أوقفها يف مكان غر 
وقوع  ينسب  املتفائل  بينما  مناسب, 
العابرة,  الصدفة  إىل  احلادثة  هذه 
يف  سيارته  يضع  بأن  سيفكر  إنه  أو 

مكان يقل فيه إزدحام السيارات.
ي��ق��رر »س��ل��ي��ك��م��ن« ب���أن ش��ع��ور 
الذي  هو  باخلواء  املتشائم  اإلنسان 
مي��ن��ع��ه م���ن ال��ت��ص��رف حب��ك��م��ة أو 
سليم,  ب��ش��ك��ل  األوض�����اع  مب��ع��اجل��ة 
ي��واج��ه  ن��ه��اي��ة األم����ر ع��ن��دم��ا  ويف 
طريقه  يف  مانع  أي  الشخص  ه��ذا 

سيستسلم بسهولة.
ه��ؤالء  يطرحه  ال���ذي  ال��س��ؤال   
سيستمر  م��ت��ى  إىل  أنفسهم  ع��ل��ى 
الوضع على هذا احلال؟ وهل هناك 
أم���ل ب���أن ي��غ��روا أن��ف��س��ه��م؟ أو ان 
حُييط  ال��ذي  الشؤم  من  يتخلصوا 

حياتهم؟
اليت  العادات  فان  احلظ  حلسن 
تغيرها,  املمكن  من  اكتسابها  يتم 
بهذا  التحقيقات  آخ��ر  أك��دت  فقد 
ال��ت��ف��اؤل، م��ه��ارة ميكن  ان  ال��ش��أن، 
وه��ن��اك  وق����ت،  أي  يف  اك��ت��س��اب��ه��ا 
نقاط  مخ��س  م��ن  يتشكل  ب��رن��ام��ج 
التفكر  ع��ل��ى  ي��س��اع��دك  أن  مي��ك��ن 

اإلجيابي:

* أوالً: حتدي األفكار السلبية:
ل��و ن��ف��رض أن���ك ت��أخ��رت عن 
احل��ض��ور يف ال���دوام ال��رمس��ي, ب��داًل 
دوم��ًا,  تتأخر  بأنك  نفسك،  لوم  عن 
حاول أن جتري تقييمًا لتصرفاتك 
امل��اض��ي��ة: متى ت��أخ��رت ع��ن ال���دوام 
أو  سبعة  قبل  م���رة؟  آخ��ر  ال��رمس��ي 
مثانية أسابيع. هل كان ذلك بسبب 
النوم؟  م��ن  االستيقاظ  يف  ت��أخ��رك 
كال, مل يكن بسبب ذلك، بل كان 
إىل  ذه��اب��ي  ع��ن��د  حم��اول��يت  بسبب 
السيارة  مل��لء خ���زان وق���ود  ال��دائ��رة 
وحني  ول���دي  أن  وذل���ك  بالبنزين، 
املاضية  الليلة  يف  للسيارة  سياقته 
وكان  ال��وق��ود،  معظم  استهلك  قد 

ل��زام��ًا ع��ل��ّي أن أم��أل خ���زان ال��وق��ود 
الرمسي,  الدوام  ولذلك تأخرت عن 
أن  من  وب��داًل  دق��ائ��ق,  عشر  مبقدار 
ت��ل��وم ن��ف��س��ك، ق���رر يف داخ���ل���ك أن 
املعهود  الوقت  قبل  املنزل  خترج من 

بعشر دقائق.
 ي��ق��ول »س��ل��ي��ك��م��ن«: جي���ب أن 
اسراتيجيًا  خطأ  هو  فشل  أي  يعد 
الشكل  وبهذا  شخصيًا,  عيبًا  وليس 
س��ت��ب��ح��ث ع���ن امل��ع��اجل��ة ب����داًل عن 
يصاحب  ال��ذي  بالعجز  اإلح��س��اس 
أن  بالتجربة  ثبت  ولقد  ال��ت��ش��اؤم, 
أنفسهم  يعدون  الذين  األش��خ��اص 
قواهم  تساعدهم  ناجحني  أف����راداً 
العقلية على حتدي مشاكل احلياة 
الواقعية بفضل التمرين الذي أخذه 
التعامل مع مثل  إمكانية  الدماغ يف 

هذه األحداث.

* ثانيًا: ثق بنفسك..
أع��د إىل ذاك��رت��ك ك��ل صور 
حياتك،  طوال  حققتها  اليت  النجاح 
صور  خميلتك  يف  سرتسم  عندها 
واالحرام,  التقدير  تستحق  مجيلة 
تلك  يف  النجاح  عوامل  بتحليل  ُق��م 
املواقف الشجاعة, وال تقل أن العطل 
مساعدة  دون  م��ن  أصلحته  ال���ذي 
احل���داد ك��ان ص��دف��ة، ب��ل ق��ل إنك 
القيام  ميكنك  ما  املوهبة  من  متلك 
باألعمال بنجاح, وال تقل أن الصورة 
الشهر  خالل  أخذتها  اليت  اجلميلة 
املاضي، ظهرت بهذا الشكل ألن النور 
كان مالئمًا، بل قل إن مهارتك يف 
على  ساعدك  ال��ذي  هو  الصور  أخذ 
تقل  وال  ال��ش��ك��ل,  ب��ه��ذا  إل��ت��ق��اط��ه��ا 
يف  أعددتها  ال��يت  الوليمة  جن��اح  إن 
واألق��رب��اء  لألصدقاء  الطلق  اهل��واء 
اليت  املناسبة  األج���واء  بسبب  ك��ان 
رافقت الوليمة, بل قل: أنها جنحت 
جيد  بشكل  هلا  باإلعداد  قمت  ألنك 
يف  تفتخر  أن  ح���اول  م�����دروس..  و 
داخلك مبحاسنك حتى تدرك قيمة 

ذاتك.

* ثالثًا: حدد أهدافك..
ح�����دد أه�����داف�����ك ب��ع��ق��الن��ي��ة، 
واط���م���ئ���ن م���ن أن���ه���ا س��ت��ك��ون من 
نصيبك، فإذا كان والدك يأمل بأن 

الكمبيوتر,  ألجهزة  مستورداً  تصبح 
األفضل  فمن  الكتاب  حتب  ولكنك 
أحد  قول  وحسب  مكتبة,  تفتتح  أن 
اآلم��ال  فان«حتقيق  النفس؛  علماء 
ال��ك��ب��رة ي��س��ت��ل��زم وج����ود ال��رغ��ب��ة 
املناسب  الطريق  انتخاب  و  والقدرة 

لتحقيق تلك اآلمال«.

* رابعًا: اختصار 
الوصول اىل اهلدف..

وجزءها  الكبرة  األه��داف  م  قسِّ
إىل أهداف صغرة, حتى تتمكن من 
العمل عليها, ومبجرد حتقيق هدف 
هامة,  نتيجة  حققت  فإنك  واح��د 
ومعنويات  أكرب  قوة  مينحك  وهذا 
ال��ط��ري��ق وحتقيق  مل��واص��ل��ة  أع��ل��ى 
األهداف األخرى, وهذه املسألة حبد 
ذاتها هي قضية هامة وأساسية ألن 
اللذان  هما  واإلمكانية  القدرة  توفر 

جيعالن الفرد متفائاًل يف احلياة.

* خامسًا: التوكل عىل اهلل..
اإلنسان  ميلكه  م��ا  إىل  إض��اف��ة 
ق�����درات, وإىل م��ا ي��ص��رف من  م��ن 
ال���وق���ت واجل���ه���د يف س��ب��ي��ل إجن���اح 
مهمته, فإنه ينبغي أن يطلب العون 
مهمته  يكمل  لكي  ت��ع��اىل،  اهلل  م��ن 
عقبات,  دون  ومن  يكون  ما  بأفضل 
بأنه  يقيي  بشكل  نعرف  أن  والب��د 
ليست كل أمور احلياة هي خالصة 
ال��ق��درة على  ل��ه  نعم  اإلن��س��ان,  بيد 
التأثر فيها وتغيرها والتحكم بها, 
مطلقة  تكون  لن  تلك،  سلطته  لكن 
له,  حيلو  وكما  يشاء  مبا  يتصرف 
على  القدرة  لديه  ليست  فاإلنسان 
احمليطة  ال���ظ���روف  ب��ك��ل  ال��ت��ح��ك��م 

باحلياة اإلنسانية.
ه��ذا  ن��أخ��ذ  أن ال  ول��ك��ن جي���ب 
وفشلنا  لتقاعسنا  كمربر  ال��ك��الم 
يف مهماتنا الكبرة والصغرة, فعلى 
وسعه  يف  ما  كل  يبذل  أن  اإلنسان 
وتوفر  والتخطيط  ال��دراس��ة  م��ن 
املناسب,  اجلهد  وب��ذل  املستلزمات 
وبعد هذا كله يطلب العون من اهلل 
ملباركة العمل وإجناحه, فإن العمل 
إىل  الطمأنينة  يدخل  التوكل  مع 
أو  العمل  س��واء جنح  اإلن��س��ان.  قلب 

مل ينجح!

  شعور 
اإلنسان 

املتشائم باخلواء 
هو الذي مينعه 

من التصرف 
بحكمة أو 

مبعاجلة األوضاع 
بشكل سليم, 

ويف نهاية األمر 
عندما يواجه 

هذا الشخص أي 
مانع يف طريقه 

سيستسلم 
بسهولة  
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* كريم املوسوي
قاعدة  وه��ذه  وجوهر،  ظاهر  ش��يء  لكل 
تنطبق على مجيع املظاه�ر والكائنات يف هذا 

الوجود. 
واألم�������م ل��ي��س��ت م��س��ت��ث��ن��اة م����ن ه���ذه 
للعيان  البادي  مظهرها  أمة  فلكل  القاعدة، 
هذه  هي  األمم  ومظاهر  الباطن،  وجوهرها 
الثروات  بها من مثل  اليت نشاهدها، ونسمع 
الطائل�ة واجليوش اجلرارة واالعالم الضخم 
واالق��ت��ص��اد امل��زده��ر وال��ع��ق��ود واالت��ف��اق��ي��ات 
من  ذل���ك  اىل  وم���ا  املختلفة  وال��ت��ح��ال��ف��ات 

املظاهر البارزة.
يتسنى  ماذا عن اجلوهر، وكيف  ولكن 
ل��ن��ا م��ع��رف��ة ح��ق��ي��ق��ة اجمل��ت��م��ع��ات واألم����م، 
وكيف نستطيع حتديد مسار ح�ركة هذه 
األمم واجملتمعات، وهل ان مصرها متوقف 

على تلك املظاهر؟
هنا جييبنا القرآن الكريم، فيحدد جوهر 
داخلها،  يف  الفاعلة  احلقيقية  والقوة  األمم 
القوة، إمنا املخرب  ال مبا نلحظه من مظاهر 
احلقيقي يتحدد طبقًا ملا صرح به كتاب اهلل 

العزيز يف جمموعة مفردات هي:

* 1- االيامن..
للرب،  القلب  تسليم  ب��االمي��ان  وامل���راد   
ف��م��ادام ال��رب تعاىل ه��و احل��ق، ف��ان االمي��ان 

يعي ايضًا تسليم القلب للحق، وتفاعله مع 
فالبعض  الناصعة،  الكون اجلوهرية  حقائق 
اللسان  ت��ردي��د  ه��و جم��رد  االمي���ان  ان  يزعم 
ذلك  من  أبعد  ان��ه  حني  يف  التوحيد،  لعبارة 
ن��ور عظيم  يلج  ان  ف��االمي��ان يعي  وأع��ظ��م، 
احلقائق  ع���امل  اىل  ب��ه  فيهتدي  قلبك  اىل 
الساطعة، وان تؤمن اواًل باهلل جل وعال. علمًا 
برساالته  االمي��ان  هو  االمي��ان  ه��ذا  دليل  ان 
والعمل  التسليم  ثم  واحكامه ومن  وشرائعه 
بتلك الشرائع واالحكام االهلية، الن التنفيذ 

والعمل هما دليل حصول التسليم.
والتسليم يعي ان نؤدي ونقيم ما أمرنا 
به عن طريق كتبه ورساالته،  اهلل سبحانه 
أداًء واقامة كاملة، ويف هذا املعنى يقول أمر 
املؤمنني، عليه السالم: »ألنسنَّ االسالم نسبة 
ال ينسبه أحد قبلي وال ينسبه أحد بعدي إاّل 
مبثل ذلك: ان االسالم هو التسليم والتسليم 
هو اليقني، واليقني هو التصديق، والتصديق 
والعمل هو  العمل،  واالق��رار هو  االق��رار،  هو 
األداء، أي ان تسّلم بقلبك، وتصّدق بلسانك، 

وتؤّدي جبوارحك«.
ويف احلقيقة فان هذه الكلمة مستوحاة 
من حديث امامنا الصادق، عليه السالم، الذي 
وعقد  باللسان،  اق���رار  »االمي���ان  فيه:  يقول 
آخر  حديث  ويف  باالركان«،  وعمل  بالقلب، 
وآل�ه:  عليه  اهلل  صلى  األعظ�م،  نبينا  يقول 
ولكّن  بالتمي،  وال  بالتحلي  االمي��ان  »ليس 

االميان ما خلص يف القلب وصّدقه االعمال«.
ال��ذي  باملعنى  املؤمنني  ان  جن��د  ول��ذل��ك 
والقرآن  اجملتمع،  يف  قلة  ميثلون  لنا  اتضح 
االجتماعي  الواقع  هذا  على  يؤكد  الكريم 
ترَ  صحْ ررَ حرَ وحْ  لرَ ورَ النَّاِس  ثرَرجُ  أرَكحْ آ  مرَ »ورَ ق��ول��ه:  يف 

« )سورة يوسف /103(. ِمننِيرَ ؤحْ بِمجُ
وبناء على ذلك فان االميان ليس جمرد 
كلمة تنطق وحسب، فاالميان هذا املستوى 
اىل  حب��اج��ة  االنسانية  م��ن  ال��راق��ي  الرفيع 
مسرة كاملة. وعلى سبيل املثال فان النيب 
ابراهيم اخلليل )عليه السالم( مل يتحول اىل 
انسان مؤمن إاّل بعد ان اجتاز طريقًا طوياًل 
وص��ع��ب��ًا، ول��ذل��ك ف��ان اهلل ع��ز وج��ل عندما 
بالصالح  يصفهم  ورسله،  انبيائه  على  ُيثي 
منهم:  ك��ل  ع��ن  تعاىل  فيقول  وال��ع��ب��ودي��ة، 
 » نيرَ احِلِ الصَّ ِمنرَ  جُم  إهِنَّ رَتِنرَآ  مححْ ررَ يِف  محْ  نرَاهجُ لحْ خرَ أرَدحْ »ورَ
)سورة االنبياء /86(، أي ان هذا االنسان الذي 
النبوة، قد مسا وارتقى حتى بلغ  ل عبء  مُحِّ
هلل  والعبودية  واالمي��ان  الصالح  من  بلغ  ما 

تعاىل.
ول���ذل���ك مل ي��ك��ن ال���ص���الح واالمي�����ان 
قمة  ميثالن  فهما  نتصورها،  اليت  بالسهولة 
الكمال السامقة اليت ال يصل اليها إاّل القلة 
من الناس. وإذا فرضنا ان البعض منهم بلغ 
يف   � يتهاوى  ما  سرعان  فانه  االمي��ان،  مبلغ 
الغالب � عن تلك القمة إاّل القليل ممن أنعم 
سبحانه:  قال  فقد  ولذلك  عليهم،  تعاىل  اهلل 
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« )سورة سبأ /13(. ورجُ كجُ ِليٌل ِمنحْ ِعبرَاِديرَ الشَّ قرَ »ورَ
فيه  فليست  ال���ق���رآن،  دي���دن  ه��و  وه���ذا 
اليتحدث  فهو  الكثرة،  اىل  اجيابية  اش���ارة 
ي��ط��ري ومي���دح، بل  ع��ن األك��ث��ري��ة عندما 
يشر اىل القّلة القليلة. فهو عندما يشر اىل 
الغالب  يف  هي  ه��ذه  إش��ارت��ه  ف��ان  األكثرية 
ِق  محْ لِلحْحرَ هجُ ثرَرجُ أرَكحْ إشارة سلبية كقوله تعاىل: »ورَ

« )سورة املؤمنون /70(. ونرَ اِرهجُ كرَ
والسبب يف ذلك جنده ونلمسه يف الواقع 
االجتماعي املعاش، وهو يشمل مجيع أصعدة 
احلياة من حيث ُسّلم الرقي يف كل صعيد، 
فالذين يبلغون قمم العلم، سواء على صعيد 
واالنسانية  الطبيعية  ال��ع��ل��وم  او  العقيدة 
االصابع  ع��دد  يتجاوزون  ال  رمب��ا  املختلفة، 
املختلفة. وهذه هي  االنسانية  يف اجملتمعات 
ال��وج��ود واحل��ي��اة، فاالشياء  مس��ة س��ائ��دة يف 
بالندرة  وجودها  يّتصف  واملفضلة  الثمينة 

والقلة.

* 2- االلتزام املسؤول.. 
التصدي للمسؤولية..

 وه��و م��ا ن��ق��رأ االش���ارة ال��ي��ه يف السياق 
ونرَ  ــرجُ ــأحْمجُ ال��ق��رآن��ي ال��ك��ري��م ال���ذي ي��ق��ول: »ترَ
آل  )س��ورة   ِر«،  املحْجُنحْكرَ ِن  عرَ نرَ  وحْ نحْهرَ ترَ ورَ وِف  رجُ بِاملحْرَعحْ

عمران /110(.
فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ليسا 
هما  بل  االمي��ان،  عن  منفصلتني  فريضتني 
ان  يكتفي  ال  املؤمن  فاالنسان  له.  مالزمتان 
فركن  وحسب  ذاته  حدود  يف  مؤمنًا  يكون 
شأن  له  يكون  ان  دون  واجللوس  الراحة  اىل 
ب��غ��ره م��ن إخ��وت��ه، ف��االن��س��ان امل��ؤم��ن طاقة 
متفجرة ويتحرك من اجل دعوة الناس اىل 
قرار  له  واليقر  يهدأ،  فال  والصالح  االمي��ان 
اعتقده  وما  االمي��ان،  من  بلغه  ما  يبلغ  حتى 
اجملتمعات  او  جمتمعه  يف  لغره  عقيدة  من 
األخرى.. ذلك الن قلبه متوهج باالميان، وهو 
ضياًء  تشع  متفجرة  كتلة  ميثل  بطبيعته 

وحرارة أينما وضعتها. 
للمسؤولية،  التصدي  ف��ان  ه��ذا  وع��ل��ى 
وحتمل أعبائها هما السمة الثانية من مسات 
السمة  هذه  فقدت  وإذا  الفاعلة،  األمة  أبناء 

للهزمية  يعرضها  مب��ا  ستصاب  األم��ة  ف��ان 
والدمار واالندثار، فاالمة اليت تفقد االميان 
وال�����روح امل��س��ؤول��ة ت��ص��اب ب��ن��ق��ص امل��ن��اع��ة 
والسقوط  لالنهيار  عرضة  فتكون  الذاتية، 
ي��داه��م  خ��ارج��ي  ع���ارض  او  مشكلة  ألدن���ى 

كيانها.
آياته  صريح  يف  يوضح  الكريم  والقرآن 
وتقدم  لفاعلية  االساسيني  الشرطني  هذين 
يتبني  ذلك  ومن  الكمال،  حنو  ورقيها  األمة 
الفاعل  اجملتمع  ذلك  هو  املؤمن  اجملتمع  ان 
ع��ل��ى مقاومة  وال���ق���ادر  امل��ت��ح��دي  امل��ت��ك��ام��ل 
اهل���زات وجم��اب��ه��ة ال��ع��واص��ف، ول��ك��ي يكون 
باهلل  احلقيقي  االمي��ان  من  له  الب��د  كذلك 
والتصدي  الكونية،  وسننه  ورساالته،  تعاىل، 
النبوي  احل��دي��ث  ي��ق��ول  كما  للمسؤولية، 
عن  مسؤول  وكلكم  راع  »كلكم  الشريف: 

رعيته«.
ه���ات���ني  اىل  ت���ف���ت���ق���ر  ال������يت  واالم���������ة 
ان  من  هلا  البد  االساسيتني،  اخلصوصيتني 
فتصبح  هلا،  املخزية  الذليلة  النهاية  تنتظر 
من  كل  ويسرقها  ينهبها  متفرقة  متمزقة 
قوية  ظ��اه��ره��ا  يف  ك��ان��ت  وإن  دّب،  و  ه��ّب 
األم��ة  ه��ذه  يعاتب  الكريم  وال��ق��رآن  متينة. 
ان يشر  بعد  والصالح  االميان  اىل  ويدعوها 
أمة  رَ  ريحْ خرَ نحْتجُمحْ  »كجُ قوله:  يف  األوىل  سرتها  اىل 
نرَ  وحْ نحْهرَ ترَ ورَ وِف  رجُ بِاملحْرَعحْ ونرَ  رجُ أحْمجُ ترَ نَّاِس  لِلحْ تحْ  ِرجرَ اجُخحْ
ِمنجُونرَ بِاهللَِّ...« )سورة آل عمران  ؤحْ تجُ ِر ورَ ِن املحْجُنحْكرَ عرَ

.)110/
ثم يشر القرآن بعد ذلك اىل اهل الكتاب، 
وي��ؤك��د هل��م ض���رورة االمي���ان ب��ال��رس��االت 
ِكترَاِب  لجُ الحْ نرَ أرَهحْ امرَ وحْ ءرَ لرَ واستمرارها يف قوله: »ورَ
مجُ  هجُ ثرَررَ أرَكحْ ورَ ِمنجُونرَ  املحْجُؤحْ مجُ  ِمنحْهجُ جُمحْ  هلرَ ًا  ريحْ خرَ انرَ  كرَ لرَ

« )سورة آل عمران /110(. ونرَ اِسقجُ فرَ الحْ
ف���ه���ؤالء ع��ن��دم��ا ن���زل ع��ل��ي��ه��م ال��ك��ت��اب، 
وعرضت عليهم الرسالة مل يكونوا قد ارتقوا 
للوصول  يوفقون  فالذين  مستواهما،  اىل 
إمنا  وال��رق��ي،  االمي��ان  من  املستوى  ه��ذا  اىل 
ينالون ذلك عندما يتفاعلون قلبًا وروحًا مع 
او  قرآنًا  يكون  ك��أن  تعاىل،  اهلل  اىل  الداعي 
سبيل  وعلى  لعامل،  كالمًا  او  شريفًا  حديثًا 
الواحد منهم عندما حيضر درسًا  املثال؛ فان 

عند  التفسر  هذا  يفهم  ال  فانه  التفسر،  يف 
انه يتوسع أكثر  الدرس فحسب، بل  حدود 

من املفسر نفسه.
ليتحدث  ال��ق��رآن��ي  السياق  يستمر  ث��م 
اجملتمع،  يف  املؤمنني  على  الفاسقني  اثر  عن 
فينفي ان يكون هلم ضرر إاّل يف اطار االذى. 
نفوس  على  ي��ؤث��روا  ان  اليستطيعون  فهم 
من  ينالوا  ان  والمي��ك��ن  وقلوبهم،  املؤمنني 
من  امل��ؤم��ن��ني  مايصيب  إاّل  اللهم  امي��ان��ه��م؛ 
االذى بسببهم كما يؤكد ذلك سبحانه يف 
محْ  اتِلجُوكجُ قرَ يجُ إِن  ورَ أرَذًى  إآِلَّ  محْ  وكجُ هُّ يرَرضجُ »لرَن  قول�ه: 
آل  )س��ورة   ،» ونرَ جُ نحْرصرَ يجُ الرَ  ثجُمَّ  اررَ  برَ األرَدحْ مجُ  لهُّوكجُ ورَ يجُ
بكتاب  املؤمنة  امللتزمة  فاالمة   ،)111/ عمران 
اهلل ورس���االت���ه ال ري���ب ان��ه��ا س��ت��ه��زم األم��ة 
الفاسقة، فال بد من ان يكتب الذل واملسكنة 

على الفاسقني يف الدنيا قبل اآلخرة.
وامل��س��ك��ن��ة ه���ذه تستتبع  ال��ذل��ة  وح��ال��ة 
للغر.  والعبودية  واخل��ض��وع  التبعية  ع��ادة 
فالذين تضرب عليهم الذلة واملسكنة يغدون 
اليؤمنون  ماداموا  وجوههم  ولوا  اينما  اذالء 
واليعملون  وت��ع��اىل،  ت��ب��ارك  اهلل  ب��رس��االت 

مبسؤولياتهم االميانية. 
ف��ف��ي ه����ذا اجمل��ت��م��ع امل��ن��ح��ط واالم����ة 
صاحلة  صغرة  جمموعة  توجد  ال��ف��اس��دة 
تتلو القرآن يف جوف الليل، وتسجد هلل تعاىل 
باملعروف  يأمرون  له، وهؤالء مؤمنون  شكراً 
عندما  جالله  جل  واهلل  املنكر،  عن  وينهون 
فان  فاسدة  كافرة  أم��ة  على  العذاب  ينزل 

هذا العذاب اليشمل القلة الصاحلة فيهم.
ذات  املسؤولية  ان  لنا  يتبني  هنا  وم��ن 
اط���اري���ن ه��م��ا؛ امل��س��ؤول��ي��ة يف اط����ار األم���ة، 
وامل��س��ؤول��ي��ة يف اط���ار ال��ف��رد، وه���ذا يعي ان 
ان  ال��ف��رد ك��ف��رد  امل��س��ؤول��ي��ة التسقط ع��ن 
اعباء  محل  عن  اجملتمع  يف  الغالبية  تنصلت 
ينحرف  ان  ل��الن��س��ان  ف��ل��ي��س  امل��س��ؤول��ي��ة، 
ان األمة سائرة يف سبيل االحنراف  بذريعة 
يتحمل  ان  م��ن  للفرد  ف��الب��د  واالع���وج���اج، 
محل  م��ن  اجملتمع  متلص  وان  مسؤوليته 
اعباء املسؤولية اجلماعية. فكلتا املسؤوليتني 
ق��ائ��م��ت��ان، ول��ك��ن ان���ع���دام اح��داه��م��ا اليعي 

بالضرورة انعدام األخرى.
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  األمة التي تفقد االميان والروح 
املسؤولة تصاب بنقص املناعة 

الذاتية، فتكون عرضة لالنهيار 
والسقوط ألدنى مشكلة او عارض 

خارجي يداهم كيانها  



ثقافة رسالية

امل��ؤم��ن ال��ذي اعتصم ب��اهلل م��ن ك��ل ما 
واالستقرار  احلياة  وغره  نفسه  على  ُيفسد 
إل��ي��ه سبحانه  أم���وره  واالرت���ق���اء، ورج���ع يف 
»يا  ق��رأ:  م��ا  إذا  م��رآت��ه  ث��م اخت��ذ قوله تعاىل 
نارًا  محْ  ليكجُ أرَهحْ ورَ  محْ  كجُ سرَ أرَنحْفجُ قجُوا  نجُوا  آمرَ الَّذينرَ  رَا  أرَهيهُّ
ٌة ِغالٌظ  الِئكرَ يحْها مرَ لرَ ةجُ عرَ جاررَ ا النَّاسجُ ورَ احلحِْ هرَ قجُودجُ ورَ
ما  لجُونرَ  عرَ فحْ يرَ ورَ  محْ  هجُ ررَ أرَمرَ ما  اهللَّرَ  ونرَ  صجُ عحْ يرَ ال  ِشداٌد 
أنه  ع��رف   ،)6/ التحريم  )س���ورة   » ونرَ رجُ مرَ ؤحْ يجُ
إليه يف  امل��ش��ار  وأن��ه  م��ورد ك��الم اهلل تعاىل 
هذا اخلطاب، وقد جعله خالقه مسؤواًل عن 
نفسه فيهذبها، وعن أهله ومن يعنيهم أمره 

فربيهم على منهاج الوحي، ويعلمهم سبيل 
احملجة  ط��ري��ق  على  ويثبتهم  االس��ت��ق��ام��ة، 
الواضحة مثلما يصنع لنفسه، ألنه مسؤول 

يف أن ينقذهم كما ينقذ نفسه.
يف  املتحّضر  العنصر  يشّكل  املؤمن  وألن 
محاية  عن  مسؤواًل  نفسه  يرى  فهو  احلياة 
اجملتمع وصيانته من الردي، كما يعلم أن 
قاعدة اجملتمع، فإن  الفرد واألسرة يشكالن 
وإال  اجملتمع  سِلَم  سليمة،  القاعدة  كانت 

فال. 
عليه  ال���ص���ادق،  اإلم����ام  ع��ن  ورد  ك��م��ا 
ال��س��الم، يف ق��ول��ه: »م��ا أق��ّر ق��وم باملنكر بني 
يعمهم  ان  أوش��ك  إاّل  يغرونه،  ال  أظهرهم، 

اهلل عز وجل بعقاب من عنده«. )1(
وهذا يوجب على املؤمن أن يربي عائلته 
لنفسه،  يصنع  كما  أه��ل��ه  توجيه  وي��ل��ت��زم 
وينقذهم من اخلسران املبني ومن خطر يوم 

خطر.
ثم أن العنصر امللتزم بقيم احلياة ينظر 
نافذتها  من  فيّطلع  القرآنية،  اآلية  آفاق  يف 
وولده  بيته  توجيه  يف  التماهل  خطورة  إىل 

املؤدي  التوجيه  ذلك  احلياة،  قيم  عن  بعيداً 
إىل سقوط اإلنسان نفسه، ألن من ال يكرث 
فيستطبع  نفسه  ق��رارة  يف  يسقط  بالتغير، 
الرذيلة، ويأنف من ذكر الفضيلة، فتبعات 
احلق،  ويأنف  الباطل  قيم  اإلنسان  يألف  أن 

كبرة على النفس.
عليه  املؤمنني،  أمر  اإلمام  عن  ورد  وقد 
أن��ه ق��ال: »ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل  السالم، 
عليه وآله: أميا رجل رأى يف منزله شيئًا من 
فجور، فلم يغره بعث اهلل تعاىل بطر أبيض 
فيظل ببابه أربعني صباحًا فيقول له كلما 
، وإال مسح  ، ف��إن غ��رَّ دخ��ل وخ��رج: غ��رِّ غ��رِّ
جبناحه على عينيه، فان رأى ُحسنًا، مل يره 

ُحسنا، وان رأى قبيحًا مل ينكره«. )2(
َملك  عن  كناية  االبيض  الطائر  ولعل 
بابه  على  ومناداته   ، تعاىل  اهلل  مالئكة  من 
لضمره  وخ��زاً  دخوله،  وحني  خروجه  حني 
سكوته،  على  له  وتأنيبًا  داخله  يف  هتاٍف  عرب 
وإال فإنه ال ميكن أن يرى وال يسمع كالم 

امَللك.
فماذا يعي هذا..؟

* الشيخ حممد سعيد املخزومي



ثقافة رسالية

فساد  من  بيته  يف  ما  الرجل  يغّر  مل  إذا 
الرذيلة  استطبع  فقد  ي��وم��ًا  أرب��ع��ني  خ��الل 
نفسه  يف  وقتل  الباطل  على  السكوت  وأِل��َف 
ح����رارة ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ر، وه���ذا خطر 
رأى  إذا  حبيث  نفسه،  اإلن��س��ان  على  عظيم 
قبيحًا  رأى  وإن  َحسنًا،  ي��راه  يكد  مل  َحسنًا 
أن يستقبحه فيفقد عندها مناعته  مل يطق 
قوامه  وخيسر  الفساد،  مقاومة  على  الذاتية 
وإنسانيته اليت بها يتحسس اخلر من الشر، 
فساد،  من  ينتقم  وال  معصية،  من  يثأر  فال 

وال يغضب حلق.
ومع  إنه  إذ  ذلك  من  العكس  على  بينما 
يغرس  أن  يستطيع  والتوجيه  التغير  قدرة 
الطريق  على  ويقومهم  اخل��ر  بيته  أه��ل  يف 
الصحيح يف احلياة، أما إذا فقد قدرة التغير 
بيته  أه��ل  يف  اخل��ر  قيم  ب��غ��رس  يهتم  وال 
فيشجعهم على املعصية، كقطيعة رحم أو 
أكٍل حمّرم أو شرب معصية، أو قول غيبة 
وتهمة، أو... أو ... فإنه يوردهم نار الدنيا قبل 
اآلخ��رة كما يف ق��ول اإلم��ام ال��ص��ادق، عليه 

السالم: 
بيته  أه��ل  ي��ورث  امل��ؤم��ن  العبد  ي��زال  »ال 
اجلنة  يدخلهم  حتى  الصاحل  واألدب  العلم 
مجيعا حتى ال يفقد منهم صغرا وال كبرا 
العاصي  العبد  يزال  وال  جارا.  وال  خادما  وال 
يدخلهم  حتى  السيئ  األدب  بيته  اهل  يورث 
النار مجيعا حتى ال يفقد فيها من اهل بيته 

صغرا وال كبرا وال خادما وال جارا«  )3(.
باهلل  املعتصم  امل��ؤم��ن  أن  يتبني  هنا  م��ن 

واملتخذ من  تعاىل يف كل صغرة وكبرة 
قوله عّزوجل، مرآًة له ينظر بها صالح نفسه 
ويقوِّمها  صلحت  إذا  فيقويها  فسادها  م��ن 
السابق  اآلية  يقرأ  حينما  وذلك  فسدت،  إذا 
نفسه  تغير  مسؤوليته  أن  فيفهم  ذكرها 
من  الصحيح  ال��ط��ري��ق  على  فيضعها  أواًل 
جيتهد  ثم  واالعتقاد  والفكر  والفعل،  القول 
بيته  أه��ل  يف غ��رس قيم اخل��ر والصالح يف 
نفسه  وضع  قد  فيكون  أمرهم،  يعنيه  ومن 
وعندها  شيء  كل  يف  الصحيح  على  وأهله 
واآلخ����رة كما  ال��دن��ي��ا  خ��ر  ي��رب��ح اجلميع 
قال اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليهما 

السالم أنه: 
نجُوا  آمرَ الَّذينرَ  رَا  أرَهيهُّ »يا  »ملا نزلت هذه اآلية: 
ورَ  النَّاسجُ  ا  هرَ قجُودجُ ورَ نارًا  محْ  ليكجُ أرَهحْ ورَ  محْ  كجُ سرَ أرَنحْفجُ قجُوا 
كيف  اهلل  رسول  يا  الناس:  قال    ،» ةجُ جاررَ احلحِْ

نقي أنفسنا وأهلينا ؟
أهليكم،  به  وذّك��روا  اخلر،  اعملوا  قال 

فأدبوهم على طاعة اهلل«.
ثم قال عليه السالم: أال ترى ان اهلل يقول 
يحْها«.  لرَ طرَرِبحْ عرَ اصحْ الِة ورَ لرَكرَ بِالصَّ رحْ أرَهحْ لنبيه: »ورَ حْمجُ
لرَكرَ  أرَهحْ رحْ  أحْمجُ »ورَ تعاىل:  وقال  )سورة طه /132(. 
ِكتاِب  الحْ يِف  رحْ  كجُ اذحْ ورَ يحْها  لرَ عرَ طرَرِبحْ  اصحْ ورَ  الِة  بِالصَّ
والً  سجُ كانرَ ررَ ِد ورَ عحْ ورَ الحْ إِنَّهجُ كانرَ صاِدقرَ  امعيلرَ  إِسحْ
كاِة ورَ كانرَ  الزَّ الِة ورَ هجُ بِالصَّ لرَ رجُ أرَهحْ أحْمجُ كانرَ يرَ بِيًّا * ورَ نرَ

ِضيًّا« )4(. )سورة مريم /55-54( رحْ ِه مرَ بِّ ِعنحْدرَ ررَ
ما نستنتجه هو: 

احلضارة  بقيم  املتحضر  هو  املؤمن،  إن 
أهله  وتوجيه  نفسه  بناء  يف  يهتم  واحل��ي��اة، 

على الصحيح يف كل شيء، فإذا مسع خراً 
أبلغهم وإذا مسع شراً نهاهم وحذرهم لكونه 

يريد هلم اخلر كما يريده لنفسه.
كما قد ورد عن جابر بن يزيد اجلعفي 
مسعته  قال  السالم:  عليه  الباقر،  اإلمام  عن 
يقول: دخل على أبي رجل فقال رمحك اهلل 

ُث أهلي ؟ ُاَحدَّ
الَّذينرَ  رَا  أرَهيهُّ »يا  يقول:  اهلل  إن  نعم.  ق��ال: 
ا  هرَ قجُودجُ ورَ نارًا  محْ  ليكجُ أرَهحْ ورَ  محْ  كجُ سرَ أرَنحْفجُ قجُوا  نجُوا  آمرَ
لرَكرَ  أرَهحْ رحْ  احْمجُ »ورَ « وقال تعاىل:  ةجُ جاررَ النَّاسجُ ورَ احلحِْ

يحْها«. )5( لرَ طرَرِبحْ عرَ اصحْ الِة ورَ بِالصَّ
وي��ظ��ه��ر أن ه���ذا ال���رج���ل ق���د ج���اء إىل 
ليسأله  السالم،  عليه  العابدين،  زين  اإلم��ام  
الذي عرفه  أهله باخلر واحلق  إذا خيرب  ما 
اإلم��ام،  فأجابه  ب��ه؟  ك  متسَّ ال��ذي  واالعتقاد 

عليه  السالم، باإلجياب.
وهذا يكشف عن مسؤولية رب األسرة يف 
تبليغ أهله كل خر وتنبيههم من كل شر. 
وتلك هي تعاليم الوحي يف بناء اإلنسان 
اهلل  اخت��ذ  ألن��ه  احل��ي��اة،  يف  االستقامة  على 
تعاىل عصمته وقوله مرآته، كما قال اإلمام 

احلسني، عليه السالم.  
-----------------

1- جامع أحاديث الشيعة – السيد الربوجردي 
– ج14 /ص411

2- نفس املصدر / ص 410
3- نفس املصدر.
4- نفس املصدر.

5- نفس املصدر / ص 409 – 410.
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  العنصر امللتزم بقيم احلياة ينظر يف 
آفاق اآلية القرآنية، فيطّلع من نافذتها إىل 

خطورة التماهل يف توجيه بيته وولده بعيدًا 
عن قيم احلياة  

  إذا مل يغرّي الرجل ما يف بيته من 
فساد خالل أربعني يومًا فقد استطبع 

الرذيلة وألَِف السكوت على الباطل وقتل يف 
نفسه حرارة القدرة على التغيري  



ثقافة رسالية

ال��رج��ع��ة يف م��دل��وهل��ا ال��ع��ق��ائ��دي، تعي 
يوم  قبل  الدنيا  إىل  األم���وات  بعض  رجعة 
مضمونًا  حت��م��ل  ب��ال��ت��ال��ي  وه���ي  احل���س���اب، 
الواقع  لطبيعة  خمالفًا  غريبًا،  استثنائيًا 
فيه  تكون  منط  على  اعتاد  ال��ذي  اإلنساني، 

ع��الق��ة اإلن��س��ان ب��ال��دن��ي��ا ع��الق��ة حم���دودة 
من  تستأنف  أن  هلا  ميكن  ال  احلياة،  برابط 

جديد بعد املوت. 
ال���يت حتملها  ال��ف��ك��ري��ة  ال��غ��راب��ة  ف��ه��ذه 
جل��دٍل  م��وض��وع��ًا  جتعلها  ال��رج��ع��ة،  عقيدة 
خاص يتجاوز املألوف ويصور البعيد بصورة 
فكريًا،  اس��ت��ف��زازاً  ب��ذل��ك  فتصبح  ال��ق��ري��ب، 
ال��ف��رد،  مستوى  على  الباحث  ف��ض��ول  يثر 
مستوى  على  اإلنسانية  للمعرفة  وحت��دي��ًا 
تارخييًا  وعيًا  ورثت  اليت  اإلسالمية،  اأُلّم��ة 

خلارطة عقائدية استبعدت فيها الرجعة. 
الرجعة  حبث  يكتسب  اجلهتني،  وبكلتا 
متيزه، فالفكرة املستبعدة إذا وجدت لنفسها 
واقعًا ضمن تصور املعرفة اإلسالمية، يكون 

من الضروري حينئذ إجراء مراجعة شاملة 
يتم  ل��ك��ي  ال  ل���أُلّم���ة،  ال��ت��ارخي��ي��ة  للعقلية 
من  صياغتها  يف  للمساهمة  وإمنا  جتاوزها، 

جديد.
تكون  اليت  املعرفية،  الُعقد  أكرب  فمن 
واستمرارها،  املعرفة  ص��رورة  أم��ام  حائاًل 
لشيء  ال  مستبعدًا،  الغريب  األم��ر  يكون  أن 
مرفوضًا،  ه  أم��رُ واجملهول  غريبًا،  لكونه  إال 
ملعرفته،  حم��اوالت  هناك  تكون  أن  غر  من 
كما  جهلوا«،  ما  »أع���داء  ال��ع��ادة  يف  فالناس 
ي��ق��ول أم���ر امل��ؤم��ن��ني ع��ل��ي ب��ن أب���ي ط��ال��ب، 
اإلنسانية  املعرفة  ب��دأت  ف��إذا  السالم،  عليه 
هو  نعلمه  ما  أن  القائلة:  احلقيقة  هذه  من 
أمامنا  نقطة يف حبر مما جنهله، النفتحت 

عقيدة الرجعة ..

* الشيخ معتصم سيد أمحد
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كل  المتالك  اإلنسان  وسعى  العلم،  أب��واب 
ما هو جديد، فالعقلية املتحجرة، ليس فقط 
دائمًا  جت��ره  إمن��ا  قدمًا،  باإلنسان  متضي  ال 
أشار  القرآن  أن  جند  هنا  وم��ن  اخللف،  إىل 
لتكذيب  ع��ام��اًل  كونها  املعضلة،  ه��ذه  اىل 
ِمِه  ِيطجُوا بِِعلحْ حْ حيجُ بجُوا باِم ملرَ ذَّ احلقائق بقوله: »برَلحْ كرَ

«. )سورة يونس /39(.  أحِْويلجُهجُ أحْهِتِمحْ ترَ ملرََّا يرَ ورَ
وح��ت��ى ال ي��ك��ون ال���واح���د م��ن��ا م��ص��داق��ًا 
بعلمه،  حي��ي��ط��وا  مل  مب���ا  ك���ّذب���وا  ل��ل��ذي��ن 
بعقلية  الرجعة  عقيدة  دراس��ة  علينا  جيب 
وال��ربه��ان،  ال��دل��ي��ل  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  منفتحة، 
التعميمات القاطعة، اليت تتجاهل  وتستبعد 

احلقائق الواضحة.
الفكر  خمتصات  م��ن  ال��رج��ع��ة  عقيدة 
الفرق  مجيع  عن  بها  متيزوا  اليت  الشيعي، 
للهجوم  ع��رض��ة  ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا  وامل����ذاه����ب، 

املخالفني،  قبل  م��ن  واالس��ت��ه��ج��ان 
والنحل  العقائد  لكتب  واملتصفح 
جي�����د س����ي����اًل م�����ن االس���ت���خ���ف���اف 
واالس��ت��ه��زاء ب��ه��ذه ال��ع��ق��ي��دة، وق��د 
والتعديل،  اجلرح  علماء  بعض  عّد 
جم���رد ال���ق���ول ب��ال��رج��ع��ة ك��اف��ي��ًا 
للطعن يف رواية القائل، وقد ساعد 
األم���وي���ون وال��ع��ب��اس��ي��ون، األع����داء 
نشر  ع��ل��ى  للشيعة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون 
أخرجها  مما  وتروجيها،  التهم  هذه 
التهكم،  إطار  إىل  البحث  إطار  من 
الطبيعي  للمسار  احنراف  أول  وهو 

لدراسة الرجعة.
حنيفة  أب����ي  ع���ن  روي  ف��ق��د   
الطاق  ملؤمن  يوما  قال  أنه  النعمان، 
أق��رض��ي  االس��ت��ه��زاء:  سبيل  ع��ل��ى 
دي��ن��اري��ن وإن���ي رادُّه��م��ا إل��ي��ك بعد 

فرد  الدنيا،  دار  إىل  اهلل  أرجعي  إذا  مماتي 
و  التهكم  سبيل  على  ال��ط��اق  م��ؤم��ن  عليه 
ال��س��خ��ري��ة: »وم���ا أدران�����ي أن ي��رج��ع��ك اهلل 

خنزيراً أو قرداً بداًل من إنسان«.
وملناقشة هذه الفكرة، وهي رجوع بعض 
أن  الب��د  اآلخ���رة،  قبل  الدنيا  للحياة  املوتى 

نناقشها على مستوى اإلمكان: 

* اإلمكانية العقلية قبل التجربة العملية
العلمي،  ل��ل��ج��دل  املنهجية  الطبيعة 
قائمة على ما ميكن أن يكون قاباًل للتحقق؛ 
ولذا فإن إثبات أي حقيقة أو نفيها يقتضي 
إذا  أم��ا  للتحقق،  قابلة  ذات��ه��ا  يف  ت��ك��ون  أن 
حينئذ  ميكن  ف��ال  ممتنعة،  ب��ذات��ه��ا  ك��ان��ت 
ألن  اجل�����دل،  أو  ل��ل��ح��وار  م�����دارًا  ت��ك��ون  أن 

ل��ش��يء ف��رع حتققه، وم��ن هنا  إث��ب��ات ش��يء 
شرطًا  )ف��رض(،  ألي  العقلي  اإلمكان  كان 
العقلي،  باإلمكان  ونقصد  العملي،  إلمكانه 
الفرض،  العقل حمااًل يف حتقق  أن ال جيد 
حتقق  باستحالة  العقل  حيكم  ال  أن  )أي 
بني  يفصل  ش��اس��ع  ب��ون  فهناك  ال��ف��رض(. 
اإلمكان العقلي والتحقق العملي، فكثر من 
أن تكون ممكنة عقاًل ولكنها  القضايا ميكن 
مل تتحقق عمليًا، فمثاًل: هناك إمكان عقلي 
اإلنسان  لصعود  حمال  هناك  ليس  أن  وهو 
هذا  حتقق  عدم  رغم  املريخ،  كوكب  على 
اإلمكان على املستوى العملي، أما إذا مل يكن 
هناك إمكان عقلي فمن املستحيل أن يتحقق 

على مستوى الواقع العملي.
عقيدة  اختبار  من  البد  ذلك  على  وبناًء 
قبل  ب��داي��ًة،  النظري  املستوى  على  الرجعة 

ذلك  إمكان عملي، وملعرفة  أي  احلديث عن 
يتضمن  س���ؤااًل  العقل  على  نطرح  أن  الب��د 

احملتوى الداخلي هلذه العقيدة.
املمكن عقاًل أن يرجع اإلنسان  فهل من 
القيامة  يوم  قبل  الدنيا  هذه  يف  احلياة  إىل 

بعد أن ميوت ويقرب؟
ن��ع��رف متى  أن  وق��ب��ل أن جن��ي��ب، الب��د 

حيكم العقل باستحالة حتقق شيء ما؟
حتقق  باستحالة  حيكم  ال  العقل  إن 
اج��ت��م��اع  حت��ق��ق��ه  يف  ك���ان  إذا  إال  ال���ش���يء، 
اجتماع  باستحالة  مثاًل  فيحكم  للنقيضني، 
ال��ن��ور وال��ظ��ل��م��ة، امل����وت واحل���ي���اة، ال��وج��ود 
وال��ع��دم، اخل��ر وال��ش��ر.. يف م��وض��ع و زمن 
اجتماع  إىل  يفضي  ألن���ه  اح���د؛  و  حل���اظ  و 

املتناقضني وهو حمال. 

وب���ن���اًء ع��ل��ى ذل���ك ال ي���رى ال��ع��ق��ل أي 
الدنيا  دار  إىل  اإلن��س��ان  رجعة  يف  استحالة 
بعد مماته، فرجوع امليت إىل الدنيا ال حيمل 
ول��و ك��ان عرب  التناقض،  أن��واع  ن��وع من  أي 
الذي  العقل  عشرين واسطة؛ ألنه هو نفسه 
شيئًا،  يكن  مل  أن  بعد  اإلنسان  بوجود  صّدق 
فلو  القيامة،  ي��وم  ق��ربه  من  حيًا  وخبروجه 
حمااًل  اآلخرة  قبل  الدنيا  يف  رجعته  كانت 
عقاًل، لكان رجوعه يوم القيامة حمااًل أيضًا، 
بني  ف��ارق  ال  ه��ن��اك،  نفسه  ه��و  هنا  فالعقل 

األمرين. 
ال  للرجعة،  النظري  اإلمكان  ثبت  وإذا 
العادة  حكم  إال  حمتوًى،  لالستغراب  يبقى 
واأُللفة، وهو األمر الذي ال ُيعوَّل عليه عند 
اإلنسان  يرفض  فقد  والربهنة،  االستدالل 
كثراً من احلقائق لكونها غر مألوفة لديه، 
ولكن هذا الرفض ال يعي أبداً عدم 
ف��ارق  وج���ود ه��ذه األش��ي��اء، فهناك 
بني حكم العقل، الذي يرى األشياء 
اليت  النفس،  حكم  وبني  هي،  كما 
ت���رى احل��ق��ائ��ق م���ن خ���الل ال��ب��ع��د 

الشخصي والتجربة الذاتية. 

* الوعد اإلهلي .. احلكمة
لالعتقاد  األوىل  اخللفية  إن 
هناك  أن  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ب��ال��رج��ع��ة، 
وعداً إهليًا، يكتمل به تصور اإلنسان 
امل���ؤم���ن ل��ل��غ��ي��ب، ف��ه��ن��اك ِح��ك��م��ة 
تنتظم  اإلن���س���ان،  خل��ل��ق  أس��اس��ي��ة 
حوهلا جمموعة من احِلكم، بدونها 
معرفّيًا  ت��ص��وراً  اإلن��س��ان  خيلق  ال 

متكاماًل لفلسفة الدين واحلياة. 
ف���إن ك��ل حقيقة  ه��ن��ا،  وم���ن 
تنسجم  أن  واإلمي��ان، البد  موجبة لالعتقاد 
بل تتكامل مع ذلك التصور املعريف، وبالتالي 
فإن السياق الذي نطرح فيه الرجعة، يرتكز 
على ِحكمة مستبطنة يف ذلك االعتقاد، وإال 
واعتباطًا  الكالم  بها فضواًل يف  القول  أصبح 
أن  البد  احلكمة،  تلك  ولنكتشف  الفكر،  يف 
املوجبة  العلة  هي  وم��ا  الرجعة؟  مل��اذا  نسأل 

هلا؟
البد  احلكمة،  تلك  يف  نفصل  أن  وقبل 
أن نشر إىل آيتني من مجلة آيات كرمية، 
حتى  العملي،  املستوى  على  الرجعة  أثبتت 
اإلنسان  نفسية  مع  اأُللفة  من  نوعًا  حتقق 

املسلم.
على  م��رت  ال��ذي  عزير،  النيب  قصة   -1  
من  للحياة  ع��اد  ثم  السنني،  عشرات  وفاته 

47

  إذا بدأت املعرفة اإلنسانية 
من احلقيقة القائلة: أن ما نعلمه هو 

نقطة يف بحر مما جنهله، النفتحت 
أمامنا أبواب العلم، وسعى اإلنسان 

المتالك كل ما هو جديد  
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جديد، هلي دليل واضح على حتقق الرجعة 
عماًل.

ِهيرَ  ٍة ورَ يرَ رحْ ىل قرَ رَّ عرَ ِذي مرَ الَّ قال تعاىل: »أرَوحْ كرَ
اهللجُ  هِذِه  حِْيي  حيجُ أرَنَّى  قالرَ  وِشها  رجُ عجُ ىل  عرَ ٌة  خاِويرَ
محْ  ثرَهجُ قالرَ كرَ عرَ ةرَ عاٍم ثجُمَّ برَ هجُ اهللجُ ِمائرَ أرَماترَ هِتا فرَ وحْ درَ مرَ برَعحْ
برَلحْ  قالرَ  ٍم  وحْ يرَ برَعحْضرَ  أرَوحْ  مًا  وحْ يرَ بِثحْتجُ  لرَ قالرَ  بِثحْترَ  لرَ
حْ  ابِكرَ ملرَ رشرَ انحْظجُرحْ إىِل طرَعاِمكرَ ورَ ةرَ عاٍم فرَ بِثحْترَ ِمائرَ لرَ
لِلنَّاِس  ًة  آيرَ لرَكرَ  عرَ لِنرَجحْ ورَ إىِل مِحاِركرَ  انحْظجُرحْ  ورَ نَّهحْ  ترَسرَ يرَ
وها  سجُ نرَكحْ ثجُمَّ  ها  نحِْشزجُ نجُ يحْفرَ  كرَ ِعظاِم  الحْ إىِلرَ  انحْظجُرحْ  ورَ
حْ ٍء  لِّ يشرَ ىل كجُ لرَمجُ أرَنَّ اهللرَ عرَ هجُ قالرَ أرَعحْ رَ لرَ برَنيَّ لرَامَّ ترَ حْاًم فرَ حلرَ

ِديٌر« )سورة البقرة /259(. قرَ
أصحاب  من  رج��اًل  السبعني  رج��وع   -2  

موسى )ع(: 
ِمنرَ  نجُؤحْ نحْ  لرَ وسى  يامجُ تجُمحْ  لحْ قجُ إِذحْ  »ورَ قال تعاىل: 
ةجُ  اِعقرَ الصَّ مجُ  تحْكجُ ذرَ أرَخرَ فرَ ًة  ررَ هحْ اهللَّرَ جرَ ى  نرَررَ تَّى  حرَ لرَكرَ 
محْ  تِكجُ وحْ مرَ ِد  عحْ برَ ِمنحْ  محْ  ثحْناكجُ عرَ برَ ثجُمَّ  ونرَ *  نحْظجُرجُ ترَ تجُمحْ  نحْ أرَ ورَ

« )سورة البقرة /56-55(.   ونرَ رجُ كجُ محْ ترَشحْ لَّكجُ عرَ لرَ
عملية  يف  غ��راب��ة  ذل��ك  بعد  يبقى  ف��ال 
وأكتفي  حكمة،  هناك  كانت  إن  اإلحياء، 
ه��ن��ا مب��ا م��ض��ى م��ن إش����ارة، ألن���ه ل��ي��س من 
وإمنا  العقيدة،  هذه  على  أستدل  أن  مهميت 
أردت فقط بيان مدى انسجامها مع احِلكمة 

العامة لإلسالم.
اأُلّم����ة،  أم���ا م��ا يثبت ح��دوث��ه��ا يف ه���ذه 
لِّ  جُ ِمنحْ كجُ رشجُ مرَ نرَححْ وحْ يرَ فأكتفي بقوله تعاىل: »ورَ
 » ونرَ عجُ يجُوزرَ محْ  فرَهجُ بِآياتِنا  بجُ  ذِّ يجُكرَ مِمَّنحْ  جًا  فرَوحْ ٍة  أجُمَّ
ليس  اآلي��ة  ه��ذه  يف  واحلشر   ،)83/ )النمل 
حشر  ألنه  القيامة،  يوم  حشر  منه  املقصود 
ُأّم��ة،  كل  من  الطوائف  لبعض  خمصوص 
حتتاج  ال  ذل��ك،  يف  صريح  نص  هنا  واآلي��ة 
إىل إعمال جهد ونظر، فكيف يكون املقصود 
حشر يوم القيامة واآلية صرحية يف قوهلا: 
»من كل أجُّمة فوجًا«، وهذا خبالف حشر يوم 
محْ  ناهجُ حْ رشرَ حرَ )ورَ القيامة الذي يقول فيه تعاىل: 

دًا( )سورة الكهف /47(. محْ أرَحرَ لرَمحْ نجُغاِدرحْ ِمنحْهجُ فرَ
ضمن  فُتفهم  الرجعة،  من  احِلكمة  أما 
كيف  القول:  وه��و  تقدم،  ال��ذي  االع��راض 

ت��ك��ون ه��ن��اك ح��ك��وم��ة إهل��ي��ة ع��ادل��ة، متثل 
ثم   األنبياء،  وبعث  آدم  خالفة  يف  اهلل  ِحكمة 
تكون خاصة مبن يشهدها يف عصر ظهورها؟
آدم يف  أن خ��الف��ة  س��اب��ق��ًا،  ب��ي��ّن��ا  ف��ك��م��ا 
املالئكة  اع���راض  يف  سببًا  كانت  األرض، 
خ��وف��ًا م��ن ال��ف��س��اد وس��ف��ك ال���دم، ول��ك��ن اهلل 
للدماء  والسفك  الفساد  هذا  بأن  عاملًا  كان 
الصاحلني  عباده  وع��د  ولذلك  دائ��م��ًا،  ليس 
بجُوِر  الزَّ يِف  ترَبحْنا  كرَ دحْ  قرَ لرَ »ورَ الدنيا:  يرثوا هذه  بأن 
ِعباِديرَ  ِرثجُها  يرَ ضرَ  األرَرحْ أرَنَّ  ِر  كحْ الذِّ ِد  عحْ برَ ِمنحْ 
«، وهؤالء الصاحلون هم من ذرية  احِلجُونرَ الصَّ
صاحلون  هناك  كان  ملا  خالفته  فلوال  آدم، 
يرثون األرض، وقد يكون هذا ما غفلت عنه 
املالئكة، وبالتالي، وراثة الصاحلني لألرض 
كل األرض، هي أساس احِلكمة من خالفة 
عنوانًا  الوراثة  هذه  تكون  أن  البد  كما  آدم، 
للعدالة اإلهلية، فال يكون يف وراثتهم فساد 

وال سفك للدماء.
هنا  )األرض(  كلمة  أن  ال��واض��ح  وم��ن 
حم��ل��ى ب��األل��ف وال����الم، مم��ا ي��ع��ي كونها 
ال��وراث��ة  أن  على  ي��دل  ال��ذي  األم��ر  مطلقة، 
شاملة  وإمن���ا  أرض،  دون  أرض  يف  ليست 
إال ضمن  يتحقق  األمر ال  الدنيا، وهذا  لكل 
حكومة عاملية متثل إرادة اهلل، وهذا ما أكدنا 
عليه سابقًا بأن الرسالة اإلسالمية، البد أن 
يكون مآهلا النهائي هي احلاكمية على كل 
الدنيا، وال يتحقق ذلك إال بقيادة الصاحلني. 
ومن املعلوم أنه مل يكن للصاحلني وراثة 
إىل  آدم  اهلل  خلق  أن  منذ  األرض،  ك��ل  يف 
يوم  هو  اليوم  ه��ذا  أن  يعي  مما  ه��ذا،  يومنا 
درَ  عرَ )ورَ ت��ع��اىل:  ق��ال  بعد،  يتحقق  مل  م��وع��ود 
احِلاِت  الصَّ ِملجُوا  عرَ ورَ محْ  ِمنحْكجُ نجُوا  آمرَ ِذينرَ  الَّ اهللجُ 
 ،)55/ النور  )سورة  ِض(  األرَرحْ يِف  محْ  نَّهجُ ِلفرَ ترَخحْ يرَسحْ لرَ
وهذا الوعد هو لذلك اليوم املوعود الذي يكون 

فيه الصاحلون مستخلفني يف األرض. 
فكما أن األرض هي كل األرض، فكذلك 
بهذه  موعودون  الصاحلني  كل  الصاحلون، 

اخلالفة الربانية، ومن املعلوم أن الصاحلني 
الدنيا  حيكم  ومل  املستضعفني،  ه��م  ك��ان��وا 
بالنصر بعد  املتجربون، ولذا وعدهم اهلل  إال 
ىلرَ  نَّ عرَ ِريدجُ أرَنحْ نرَمجُ نجُ االستضعاف، قال تعاىل: )ورَ
ًة  أرَِئمَّ محْ  لرَهجُ عرَ نرَجحْ ورَ ِض  األرَرحْ يِف  وا  ِعفجُ تجُضحْ اسحْ ِذينرَ  الَّ
ِض(  جُمحْ يِف األرَرحْ نرَ هلرَ كِّ نجُمرَ واِرثنِيرَ * ورَ مجُ الحْ لرَهجُ عرَ نرَجحْ ورَ
)سورة القصص /5-6(. ومبا أن هذه الوراثة 
وهذا االستخالف للصاحلني يف كل األرض 
اليوم  ذل��ك  أن  ومب��ا  مضى،  فيما  يتحقق  مل 
يوم ضروري البد منه حتى يتحقق وعد اهلل، 

فالبد أن يأتي هذا اليوم.
 ف��ك��ي��ف ي����ا ت�����رى ي��ت��ح��ق��ق وع�����د اهلل 
للصاحلني، وهم قد ما توا وانقضى عمرهم؟ 
ِريدجُ  نجُ )ورَ بعينهم:  صاحلني  عن  يتحدث  واهلل 
ِض  األرَرحْ يِف  وا  ِعفجُ تجُضحْ اسحْ ِذينرَ  الَّ ىلرَ  عرَ نَّ  نرَمجُ أرَنحْ 

(؟ واِرثنِيرَ مجُ الحْ لرَهجُ عرَ نرَجحْ ًة ورَ محْ أرَِئمَّ لرَهجُ عرَ نرَجحْ ورَ
ف���ق���ول ال���ش���ي���ع���ة ب���ال���رج���ع���ة، حي��ق��ق 
األرض  يف  اس��ت��ض��ع��ف��وا  ال��ذي��ن  للصاحلني 
األمر  اآلخ��رة،  قبل  الدنيا  هذه  يف  استخالفًا 
الرجعة  عقيدة  أن  القول  إىل  يقودنا  ال��ذي 
ف��ه��م م��ت��ق��دم ل���إلس���الم، ف���إن ك��ان��ت ه��ذه 
العقيدة تضمن ذلك األمر الذي فيه حكومة 
االعتقاد حتى  العيب يف هذا  الصاحلني، فما 
وليس  واالستهزاء؟  للسخرية  حماًل  يكون 
وال��دي��ن،  العقل  ض���رورات  خي��ال��ف  م��ا  فيها 
ب��ال��دي��ن،  وع��ي��ن��ا  يكتمل  ب��ه��ا  إذ  ال��ع��ك��س  ب��ل 

ونتحسس قدرة اهلل وعظمته وعدله. 
وه�����ذه ال����وراث����ة ل��ي��س��ت ض��م��ن ف��رة 
درج��ة  إىل  عهدها  ي��ط��ول  وإمن���ا  حم����دودة، 
واملفسدين  ال��ظ��امل��ني  خ��الف��ة  معها  تصبح 
يقول  حتى  تكن،  مل  كأنها  حكموا  ال��ذي��ن 

القائل أكان يف األرض ظلم..؟!
ِذينرَ  الَّ نا ورَ لرَ سجُ جُ رجُ نرَنحْرصجُ ا لرَ يقول اهلل تعاىل: »إِنَّ
 » هادجُ األرَشحْ ومجُ  قجُ يرَ مرَ  وحْ يرَ ورَ يا  نحْ الدهُّ رَياِة  احلحْ يِف  نجُوا  آمرَ

)سورة غافر /51(.
------------------

* عامل دين من السودان

  قول الشيعة بالرجعة، يحقق للصاحلني الذين استضعفوا يف األرض 
استخالفًا يف هذه الدنيا قبل اآلخرة، األمر الذي يقودنا إىل القول أن عقيدة 

الرجعة فهم متقدم لإلسالم  



ثقافة رسالية

49

حينام سألت العالمة املجاهد الشيخ حممد عيل املحفوظ - 
فرج اهلل عنه- ونحن يف سجن احلوض اجلاف عن أهم درس 

يمكن يل أن أتعلمه يف السجن؟
قال يل: التعرف عىل العقل والعمل هبديه.

فقلت له: وكيف يكون ذلك؟
نكتشف  وبه  للبرش،  تعاىل  اهلل  وهبه  نور  العقل  يل:  قال 
احلقائق، أرأيت لو أنك كنت يف غرفة مظلمة فإنك بحاجة اىل 
بتسليط  الغرفة  حمتويات  وتكتشف  األشياء  ترى  كي  مصباح 
استضاء  عقله  استخدم  فمن  العقل،  كذلك  عليها،  الضوء 
بنوره واكتشف حقائق احلياة وسنن الرب، وكان العقل قائدًا 
له نحو النجاح يف الدنيا واآلخرة، ألن »العقل دليل املؤمن«، 
التفّكر  كام يقول االمام الصادق، عليه السالم، فلحظات من 

جتنبك مشاكل كبرية وتقودك اىل بر األمان.
والفتن  األهواء  املؤمن حمصن من عواصف  فان  و هكذا 
أقوى  »العقل  أن  ذلك  يشء،  كل  يف  عقله  إىل  يستند  ألنه 

أساس«، يقول أمري املؤمنني، عليه السالم. 
فقلت له: ولكننا نرى الكثري من الناس يدرسون ويتعلمون 

دون أن يكون لذلك أثر يف سلوكهم العميل؟
يستخدمه،  ال  ولكنه  مصباحًا  يملك  من  أرأيت  أجاب: 
كذلك العلم فهو مقرون بالعمل، فمن تعلم البد له ان يعمل 
فإنه يكون يف حالة  ، وإال  ازداد علاًم  به  فإن هو عمل  بعلمه، 
يزيد  ال  متالزمة  ثنائية  والعمل  فالعلم  لعلمه،  دائم  خرسان 
عليه  الصادق،  االمام  يقول  اآلخر،  زيادة  مع  إال  أحدمها 
السالم: »العلم مقرون اىل العمل فمن علم عمل ومن عمل 
علم والعلم هيتف بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل عنه«، فلكي 

حتافظ عىل علمك اعمل به وإال ما هي قيمة علم ال يعمل به.

فقلت له: كالمك مجيل شيخنا الفاضل، ولكن هل يمكن 
هذا  يف  وأنا  عقيل  من  استفيد  أن  يمكن  كيف  يل  توضح  أن 

السجن؟
من  االستفادة  أنواع  من  نوٌع  هذا،  حوارنا  باساًم:  أجاب 
العقل، ذلك اننا قادرون عىل متضية الوقت دون فائدة ودون 

تفكر.
لتنشيط  واعلم؛ أن السجن يمكن ان يكون افضل مكان 
ومراجعة  والتأمل  للتفّكر  الكثري  الوقت  فلديك  العقل، 
أفكارك وتطويرها، كام أنك قادر عىل تعلم الكثري من املهارات 

من إخوانك، فكل انسان لديه جزء من العلم. 
الناس من مجع  »أعقل  السالم:  املؤمنني، عليه  أمري  يقول 

عقول الناس إىل عقله«. 
فكن ممن يطلق نور عقله ليكتشف به حقائق احلياة ثم ال 

تغفل عن العمل بام تعلمت.
يعِط  أمل  فسألته بعد حلظات من الصمت والتأّمل: ولكن 
خيتار  البعض  نرى  فلامذا  للجميع..؟  العقل  وجل  عز  اهلل 

الطريق الصحيح بينام آخرون ينزلقون يف متاهات الضياع؟
أن  اعلم؛  ولكن  ومفصل،  طويل  بحٌث  هذا  أجــاب: 
اإلنسان بالرغم من انه يملك العقل إال أن له هوى وشيطانًا، 
العقل واهلوى، فمن غلب  املعركة حامية بني  ودائاًم ما تكون 
يتغلب  أن  عقله  استطاع  ومن  الرذائل،  يف  تسافل  عقله  هواه 
عىل هواه، فهو قادر عىل اختيار الطريق الصحيح. يقول أمري 
أمري«.  هوى  عند  أسري  عقل  من  »كم  السالم:  عليه  املؤمنني 
دنياك  يف  لتنجو  األسري  هو  وهواك  األمري  هو  عقلك  ليكن 

وأخراك.
كلمة  تعطيني  أن  لك  هل  الشيخ..  سامحة  له:  فقلت 

خمترصة تلخص يل حوارنا اجلميل هذا..؟
نجاة  به  والعمل  نور  العقل   : حمياه  تعلو  والبسمة  أجاب 
عقله  امرئ  كل  »صديق  أن  واعلم  فاحذروه  عدٌو  واجلهل 

وعدوه جهله«. كام يقول االمام الرضا، عليه السالم. 
واسرتجع  افكر  مكاين  ووقفت  هبدوء  ومشى  سكت  ثم 
الكلامت التي قاهلا يل .. فعال كم  من عقل أسري عند هوى أمري

2012/4/14
سجن جو

------------
* عامل دين من البحرين

حروف ُنسجت يف غياهب سجون الظاملني..
وكلمات ُكتبت يف زنزانتي الصغرية بحرب االمل و الصرب.. 

ونور االميان والعزم.. دروسًا وعربًا كثرية استقيتها من جتربة السجن املريرة..
فكان السجن هو املعلم وكنت أنا التلميذ. أما الدروس فهي 

هذه القصاصات التي بني يديك -عزيزي القارئ- حصيلة التجربة وثمرة املعاناة

علمني السجن ....... "4"

ثنائية العلم والعمل

* الشيخ يارس الصـــالح



اسوة حسنة

الباري  بأن حباها  العراق  أرض  تشرفت 
االطهار  االئمة  مثوى  تكون  ب��أن  وج��ل،  ع��ّز 
من  بقعة  ختلو  تكاد  فال  النقية.  وعرتهم 
أرض الرافدين، إال وفيها شاهد على ساللة 
النبوة احملمدية، بني مرقد ومقام، جعلها اهلل 
املقدسة،  امل��راق��د  ه��ذه  وم��ن  للعاملني.  رمح��ة 
اهلل،  عبد  بن  ابراهيم  اجلليل  السيد  مرقد 

وال��ي��وم يشكل  ب��امخ��رى«،  »قتيل  ب�  امل��ع��روف 
أحد املزارات الشريفة يف حمافظة بابل حيث 
املرقد  يقع  والدعاء،  للتربك  الناس  يقصده 
تسمى  زراعية  أراٍض  من  بالقرب  الشريف 
الطريق بني قضاء  )الناصرية(، يف منتصف 

املسيب وناحية سّدة اهلندية .

* نسبه الرشيف 
احملض  اهلل  عبد  بن  ابراهيم  السيد  هو 
ابن االمام احلسن السبط  املثنى  ابن احلسن 
ابن االمام علي بن ابي طالب، عليهم السالم 
أمجعني، ويكّنى؛ »أبا احلسن«، وامه هند بنت 
االسود  بن  زمعة  بن  اهلل  عبد  بن  عبيدة  ابي 
اهلل،  أب��وه عبد  املطلب، وامن��ا مُس��ي  اب��ن عبد 
باحملض الن أباه احلسن املثنى و أمه فاطمة 
بنت االمام احلسني عليه السالم، وهو بذلك 
احلسينية  العصمتان  فيه  جتتمع  رجل  أول 

واحلسنية.
السالم من  ابراهيم، عليه  السيد  وكان 
اهل  تعارف  وقد  والصالح  والورع  العلم  اهل 

التاريخ على تسميته قتيل بامخرى 

* الثورة.. 
يف  يتفشى  والتآكل  التصّدع  ب��دأ  حني 
جسم دولة بي أمية، اجتمع بنو احلسن وبنو 
العباس، وعقدوا البيعة حملمد بن عبد اهلل بن 
احلسن املثنى املشهور ب� »ذي النفس الزكية«، 
بايع  فيمن  وك���ان  اب��راه��ي��م،  ال��س��ي��د  أخ���ي 
أخوه  و  السفاح،  العباس  ابو  العباسيني؛  من 
املنصور الدوانيقي، الذي كان اكثر محاسًا 
هلذه البيعة، لكن ما أن حانت ساعة األمويني 
على  العباسيون  واستوىل  دولتهم،  وانهارت 
مقاليد احلكم، دعوا اىل البيعة ألبي العباس 
املنصور  فأرسل  للمنصور،  وبعده  السفاح، 

السيد ابراهيم بن عبد اهلل المحض ابن 
الحسن المثنى ]عليهم السالم[

قتيل باخمرى.. مرقد مقّدس وُملهم لألجيال

* إعداد: أجمد عيل الربيعي

* مرقد السيد ابراهيم ينتظر بناء اجلدار
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اهل  م��ن  البيعة  لطلب  احل��ج��از  اىل  رس��ول��ه 
املدينة واهل مكة، دون ان يتخلف عنها احد، 
ذو  حممد  أخوه  و  ابراهيم  السيد  يبايع  فلم 
التخّفي خوفا  النفس الزكية، واضطرا اىل 
املنصور، ألنه حاول قتلهم  انفسهم من  على 
حملمد  عنقه  يف  ال��يت  البيعة  م��ن  ليتخلص 
ابراهيم،  السيد  واخيه  الزكية  النفس  ذي 
فأرسل  جدوى،  دون  عنهم  بالبحث  فاجتهد 
مبكانهما،  خيربه  أن  منه  وطلب  أبيهما  اىل 
واستمر  مكانهما،  ي��ع��رف  ال  ب��ان��ه  ف��أج��اب��ه 
اختفائهما،  مكان  على  بالسؤال  يلّح  املنصور 
فامر  اع��ل��م..«،  »ال  اهلل:  عبد  السيد  وجييبه 
املنصور بالقبض عليه وعلى اسرته وسجنهم 
وظل عبد اهلل احملض مع ابناء احلسن سجينا 
ث��الث س��ن��وات وك��ل ه��ذه ال��ظ��روف دفعت 
النفس الزكية، العالن  ابراهيم وحممد ذا 
الثورة على احلكم العباسي واختذ من املدينة 
املنورة والبصرة قاعدتي انطالق هلذه الثورة 
وعسكريا  ودي��ن��ي��ا  سياسيا  االم��ث��ل  الن��ه��م��ا 

آنذاك.
 

* التخطيط للثورة 
ك���ان ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��ث��ورة، ع��ل��ى حنو 
يثور  ان  تقتضي  اخل��ّط��ة  وك��ان��ت  ج��ي��د، 
مكة  معها  ويأخذ  امل��ن��ورة  املدينة  يف  حممد 
البصرة  يف  ابراهيم  السيد  ويثور  واطرافها 
ويأخذ معها واس��ط واالح���واز، وب��الد فارس 
فقام  للهجرة،   145 ع��ام  رج��ب  من  االول  يف 
مفاجئة  بثورة  الزكية  النفس  ذو  حممد 
اهل  من  املعتقلني  س��راح  فاطلق  املدينة،  يف 
بيته وانصاره فعلم املنصور بظهور حممد يف 
املدينة، فأرسل ولي عهده عيسى بن موسى 
حممد  حملاربة  اجليش  رأس  على  اهلامشي 
أياما ثم دارت بني  املدينة  وانصاره، فحاصر 
باستشهاد  انتهت  طاحنة  معركة  اجليشني 
وقمع  الزكية،  النفس  ذي  حممد  السيد 
يف  ي��زال  م��ا  ابراهيم  السيد  وك��ان  ال��ث��ورة، 
البصرة، لكن يف حالة مرض شديد، وهو ال 
من  شفي  فعندما  املدينة  يف  جرى  مبا  يعلم 
م��رض��ه ظهر يف ال��ب��ص��رة، ودع���ا ال��ن��اس اىل 
البيعة الخيه حممد قبل ان يبلغه مقتله يف 
البصرة  اهل  من  كثر  مجع  فبايعه  املدينة 

حتى  والعلماء،  والفقهاء  اجمل��اورة  واملناطق 
أحصى  ديوانه اربعة آالف رجل، وكان ذلك 
فخرج  للهجرة،   145 سنة  رم��ض��ان  غ��رة  يف 
قاصدا  ف��ارس��ًا  عشر  بأربعة  ابراهيم  السيد 
دار االمارة  ناحية بي متيم وقصدوا مجيعا 
العباسي،  ال��وال��ي  يقيم  ح��ي��ث  ال��ب��ص��رة  يف 
فطلب  داره  فحاصروا  معاوية«،  بن  »شعبان 
شعبان االمان له ومن معه من رجاله فامنهم 
يف  وحبسهم  ارواح��ه��م  على  ابراهيم  السيد 
القصر، وتسّلم بيت املال فوجد فيه، مليوني 
درهم ففرض لكل رجل من رجاله مخسني 
درهم فكانوا يقولون: »مخسون واجلنة«. ثم 
اجته السيد ابراهيم للسيطرة على »االحواز« 
وفارس فأرسل جنداً من انصاره فهزموا جند 
و«االح����واز«  ال��ب��ص��رة  فأصبحت  العباسيني 
وفارس، حتت سيطرة السيد ابراهيم، وامتد 
عنيفة  اشتباكات  بعد  واسط  اىل  ذلك  بعد 

مع العباسيني وكانت الغلبة له . 
بدأ السيد ابراهيم يفرق املال يف املناطق 
سلطانه  حتت  واصبحت  عليها  يسيطر  اليت 
الفطر  عيد  قبل  حممد  اخيه  نعي  أتاه  حتى 
االثر عليه  أسوأ  النبأ  ايام، فكان هلذا  بثالثة 
فبكى أخاه و رثاه على منرب يوم عيد الفطر 

بهذه االبيات: 

أبا املنازل يا خري الفــــــــوارس مــــن 
يفجع  بمثلك يف الدنيا فقــــــــد فجعا 
اهلل يعــــلم اين مــــــــا خشيتهــــم 
و أوجس القلب من خــــوف هلم فزعا 
مل يقتلــــوين ومل اسلــــم اخــــي هلم 
حتى نمــــوت مجيعــــا او نعيش معا 

مل يزد هذا اخلرب، السيد ابراهيم واتباعه 
بثأره  االخذ  على  فعزموا  ومحاسًا،  عزمًا  إال 
ابراهيم  السيد  ثورة  فأخذت  العباسيني،  من 
من  ب��وج��ه��ه��ا  ت��ق��ف  م��ق��اوم��ة  ك��ل  تكتسح 
الدولة العباسية، حتى اصبح موقف املنصور 
حرجًا جداً، وكان جيش ابن موسى، مايزال 
يف احلجاز، فأرسل يف طلبه وبعد عودة هذا 
السيد  جيش  لقتال  املنصور  ارسله  اجليش 
اب��راه��ي��م وال��ت��ق��ى اجل��ي��ش��ان يف ق��ري��ة يقال 
عشر  ستة  بعد  على  وه��ي  »ب���امخ���رى«،  هل��ا 

معركة  دارت  وفيها  الكوفة،  م��ن  فرسخا 
جليش  البداية  يف  اهلزمية  كانت  رهيبة، 
فكر  جيشه  شتات  عيسى  فجمع  العباسيني، 
امامه  ابراهيم فانهزموا  السيد  عليهم جيش 
تتبعوا  ال  ان  انصاره،  ابراهيم  السيد  فنادى 
العباسيني  فظن  اجلند  ه��ؤالء  فعاد  م��دب��راً 
ابراهيم،  السيد  جبيش  حلقت  اهلزمية  ان 
بسهم  ابراهيم  السيد  فأصيب  عليهم  فكروا 
ج��واده  على  م��ن  اصحابه  ف��ان��زل��وه  ط��ائ��ش، 
مقدورا«،  ق��درا  اهلل  أمر  »وك��ان  يقول:  وهو 
»اردن��ا ام��راً واراد اهلل غ��ره«،  فقال اصحابه: 
اردنا ان جنعلك ملكا فأبى اهلل اال ان جيعلك 
شهيدا.. فقاتل اصحابه حتى قتلوا بأمجعهم، 
ابراهيم  السيد  جسد  اىل  العباسيون  فوصل 
واحتزوا رأسه الشريف، وبعثوا به اىل املنصور 
ابراهيم  السيد  استشهاد  وك��ان  الدوانيقي. 
من  والعشرين  اخل��ام��س  يف  ال��س��الم،  عليه 
واستمرت  للهجرة   145 القعدة عام  شهر ذي 
ثورته من خروجه اىل استشهاده ثالثه اشهر 

إال مخسة ايام . 

* قرية »بامخرى« 
تشر املصادر التارخيية املعتمدة واملهمة 
فيها  الكوفة  من  قريبة  قرية  »بامخرى«،  ان 
ذكر  فقد  السالم،  عليه  ابراهيم  السيد  قرب 
ان  احل��م��وي،  ل��ي��اق��وت  ال��ب��ل��دان«  »معجم  يف 
وهي  وواس��ط  الكوفة  بني  موضع  بامخرى 
»ال��ع��م��دة«،  البن  اق��رب وج��اء يف  الكوفة  اىل 
عنبة: وسار ابراهيم من البصرة حتى التقيا 
يف »بامخرى«، قرية قريبة من الكوفة. وقيل: 
فرسخًا،  عشر  ستة  بامخرى،  و  الكوفة  بني 
الدوانيقي  املنصور  بني  الواقعة  كانت  وبها 
دعبل  ذكرها  وقد  للعيان،  شاهداً  اآلن  اىل 

اخلزاعي بتائيته املشهورة:

وقرب بأرض اجلــــــــــــوزجان حمله 
وقرب ببامخرى لــــــــدى الغــــربات

اىل  ت��ع��ود  »ب���امخ���رى«،  تسمية  وأص����ل 
»ال���ف���خ���ار«، ح��ي��ث اش��ت��ه��رت ه���ذه ال��ق��ري��ة 
احلافة  على  تقع  وكانت  الفخار،  بصناعة 
الفرات  نهر  ان   اال  ال��ف��رات،  لنهر  ال��ع��وج��اء 

51

  األمني اخلاص للمزار: »من املؤمل ان تقوم االمانة العامة للمزارات 
الشيعية الشريفة بتخصيص االموال الالزمة لبناء سياج من الطابوق خالل 

عام 2013، ونحن بانتظار التخصيص للقيام بهذا  املشروع  
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احنرف اىل الغرب مبسافة اكثر من مخسة 
وك��ان  احلالية،  القرية  م��ن  م��رات  كيلو 
انتاجها من الفخار يصدر اىل الكوفة وبغداد 
مساحة  تبلغ  السفن.  طريق  عن  والبصرة، 
آثارها  ت��زال  وال  دومن   100 من  اكثر  القرية 

مطمورة .  

* املرقد يف الوقت احلارض 
الزيارة،  جملة »اهلدى«، كان هلا شرف 
واس��ت��ط��الع م��ك��ان امل��رق��د ال��ش��ري��ف، وهناك 
االمني  علي،  كاظم  حسني  بالسيد  التقت 
السالم،  عليه  ابراهيم،  السيد  ملرقد  اخلاص 
التارخيية لعمارة  املراحل  والذي حدثنا عن 
عمارة  عن  املشهور  ان  قائاًل:  الشريف  املرقد 
وهم:  االصليني  ام  اخل��دّ عند  الشريف  املرقد 
ع��ائ��ل��ة ك��اظ��م ع��ل��ي ال���ن���ص���راوي، وع��ائ��ل��ة 
حسني علي النصراوي، بأن البناء االول كان 
ان  ثم  والشجر،  النخيل  وج��ذوع  الطني  من 
ببناء  قام  النصراوي،  حسني  احل��اج  املرحوم 
غرفة من الطابوق على املرقد، عليها قبة، ثم 
ُجدد البناء من قبل املرحوم عباس الصابوني، 

عام 1200 ه�� �1881 م .
وي��ض��ي��ف ال��س��ي��د ح��س��ني ك���اظ���م: أن 
القسام ذكر يف كتابه  املرحوم الشيخ علي 
»ال��س��ف��ر امل��ط��ّي��ب يف ت��اري��خ امل��س��ي��ب« ع��ن ان 
كانت  القرب  الكتشاف  التارخيية  الفرة 
االول هل��ا، ويف  امل��ؤس��س  ي��ع��رف   قدمية وال 
سنة 1382 ه� � 1963 م، قام الشيخ على القسام 
وكيل املرجعية آنذاك بزيارة القرب الشريف 
حول  صحن  لبناء  لألعمار  جلنة  وتأليف  
بهذا  جل��ن��ة  تشكيل  ومت  ال��ش��ري��ف��ة،  ال��ق��ب��ة 

نفس  ق��ام��ت   ،1977 س��ن��ة  ويف  اخل��ص��وص، 
اللجنة، بإعادة بناء القبة الشريفة وتوسيعها، 
كما كانت عليه سابقًا و تشييد إيوان حول 
القبة داخل الصحن، ومت اجناز هذا املشروع 
عام 1984، ويشر االمني اخلاص للمرقد، اىل 
استخدم  حيث  البناء،  يف  ف��ادٍح  خطأ  حصول 
املرقد، مما  املوجود يف  البئر(  )م��اء  امل��احل  امل��اء 
ادى اىل انهيار بعض اجزاء السقف. واضاف: 
هدم  عملية  مت��ت   ،2005 ال��ع��ام  نهاية  يف  أن��ه 
ان  بعد  االرض  اىل  بالكامل  الشريف  املرقد 
اج��زاء  سقطت  حيث  للسقوط  آي���اًل  اص��ب��ح 
كبرة  شقوق  وظهرت  السقف  من  كبرة 

يف اجلدران . 
مدينة  أبناء  جبهود  البناء  اع��ادة  ومت��ت 
كل  يف  وال��ش��رف��اء  اهل��ن��دي��ة  وس���دة  املسيب 
شارك  وقد  اخلر،  أهل  تربعات  ومن  مكان، 
أجر،  وبدون  والعمال  البنائني  من  العشرات 
ومت بناء اهليكل بشكل كامل، ونصب قوس 
قام  عندها  الشبابيك،  م��ع  الشريفة  القبة 
أم��وال  بتخصيص  ب��اب��ل  حمافظة  جملس 
الشريفة  القبة  ب��ن��اء  ومت  ال��ب��ن��اء،  إلك��م��ال 
وتغليفها بالكاشي الكربالئي، وبناء صحّيات 
اجناز  ومت  ل��إلدارة،  وغرفة  والرجال  للنساء 
اعمال البناء يف عام 2008، أي بعد ثالث سنوات 

من املرحلة االوىل وهي مرحلة اهلدم. 
مراً   )409( الداخلي  احلرم  مساحة  تبلغ 
مربعًا، ومساحة اإليوان )88( مراً مربعًا، أما 
اكثر  فتبلغ  كامل،  بشكل  احل��رم  مساحة 

من 3000 مر مربع. 
وي��ب��دو أن م��ش��روع ال��ب��ن��اء حب��اج��ة اىل 
اخلارجي  الفناء  يف  السيما  أخ��رى،  مراحل 

ن��الح��ظ،  ك��ن��ا  مل��ا  وإال  ال��ش��ري��ف،  للصحن 
للصحن،  سور  وج��ود  عدم  الزائر،  ويالحظ 
املشرفة،  امل��راق��د  سائر  يف  م��وج��ود  ه��و  كما 
وما موجود حاليًا، هو سياج حديدي من نوع   

.).b.r.c(
وق���د س��أل��ن��ا االم���ني اخل���اص ع��ن سبب 
ذل��ك ف��ق��ال ل��ن��ا: »ب��ان��ه م��ن امل��ؤم��ل ان تقوم 
الشريفة  الشيعية  للمزارات  العامة  االمانة 
من  سياج  لبناء  الالزمة  االم��وال  بتخصيص 
بانتظار  وحن��ن   ،2013 ع��ام  خ��الل  ال��ط��اب��وق 
وذك��ر  امل��ش��روع.  ب��ه��ذا   للقيام  التخصيص 
االمني اخلاص للمرقد انه اثناء عملية اعادة 
البناء مت بناء سرداب للقرب الشريف عام 2007 
م ومت تغليفه باملرمر، وتبلغ مساحته تقريبًا 

)30( مراً.
زائ��رون  ال��ش��ري��ف،  امل��رق��د  على  يتوافد   
ال��زي��ارة  ال��ع��راق لغرض  م��دن  م��ن خمتلف 
والتربك خاصة، وهو يقع يف منطقة زراعية 
مجيلة وجذابة باشجارها وسواقيها املتفرعة 

من نهر الفرات.
السيد  مل��رق��د  االم����ني اخل����اص   وخ��ت��م 
ابراهيم حديثه معنا بالشكر والتقدير جمللة 
»اهل����دى« ول��إلع��الم ال��رس��ال��ي ال���ذي يصور 
السالم،  عليهم  البيت،  اه��ل  ظالمة  للعامل 
وتارخيهم املشرف يف كل زمان ومكان وان 
امل��رق��د ال��ط��اه��ر، وق��ري��ة »ب��امخ��رى« حباجة 
اآلثار  هيئة  قبل  من  والرعاية  االهتمام  اىل 
وال�����راث الك��ت��ش��اف االم���اك���ن امل��ط��م��ورة 
مدينة  جلعلها  املنطقة  ه��ذه  يف  واملندرسة 
انشاء  طريق  عن  متكاملة  وسياحية  دينية 

فنادق وشبكات طرق حديثة .

  تبلغ مساحة 
احلرم الداخلي 

)409( مرتًا مربعًا، 
ومساحة اإليوان 

)88( مرتًا مربعًا، 
أما مساحة احلرم 

بشكل كامل، 
فتبلغ اكرث من 

3000 مرت مربع  



مائة  لعام  القعدة  ذي  شهر  من  عرش  احلادي  اليوم  يف 
وثامنية وأربعني للهجرة النبوّية الرشيفة ترّشفت الدنيا بنور 
أعني  السالم،  عليه  اهلدى  أئّمة  من  الثامن  اإلمام  والدة 
الذي  السالم..  عليه  الرضا  موسى  بن  عيل  اجلنان،  ضامن 
معه  وعاش  السالم،  عليه  الكاظم  أبيه  أحضان  يف  ترعرع 
أكثر من ثالثة عقود حياكي فيها إيامنه وتقواه، مقتديًا به يف 

مجيع خصاله حتى مّثل أباه يف مجيع جوانب شخصّيته، 
وعلمه  ومبادئه  وقيمه  وتقواه  إيامنه  يف  هو  فكان 

وفضله، وهكذا حتى نال ثناء اجلليل تبارك وتعاىل، 
ورد  فقد  وإشادته،  أبيه  وافتخار  أحّبته،  لسان  عىل 

أّن اإلمام  الشيعة«:  »أعيان  و  الغّمة«  »كشف  يف 
عليه  الرضا  ولده  قّدم  السالم  عليه  الكاظم 
أوصاهم  و  أبنائه،  من  األجالء  إىل  السالم 
بخدمته، والرجوع إليه يف أمور دينهم، فقال: 
حمّمد..  آل  عامِل  موسى  بن  عيل  أخوكم  »هذا 

سلوه عن أديانكم، واحفظوا ما يقول لكم، فإين 
سمعت أيب جعفر بن حمّمد عليهام السالم يقول يل: 

إّن عامل آل حمّمد لفي صلبك وليتني أدركته، فإّنه سّمي 
أمري املؤمنني«.

إىل  معصوم  من  شهادة  بعدها  ما  شهادة  وهذه 
معصوم، يف بيان فضل هذا اإلمام عليه السالم، وأمهّية 

عن  عبارة  هي  التي  وأفعاله،  وأقواله  وحياته  شخصّيته 
جامعة الرضوان ورضا الرمحن، منهاج السعادة يف احلياة، 

دروسًا  حياته  سرية  من  فخذ  للنجاة،  املوصل  والسبيل 
تنجيك، ومواِعظ تغنيك.

وهو  هذا،  املخترص  يف  أخذه  يمكننا  الذي  والدرس 
فهي  جالله،  جّل  اهلل  تقوى  وأعالها:  الــدروس  أرشف 
أوامره،  و  نواهيه  تدور  وعليها  وحموره،  اإلسالم  أساس 
وهبا يتسامى الناس يف درجاهتم، ويتاميزون يف مراتبهم، قال 
تعاىل: »إِنهَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللهَِّ َأْتَقاُكْم«، وقال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله: »ال فضل لعريب عىل أعجمّي، وال ألبيض عىل 
أسود إالّ بالتقوى«، ويف وصّيته، صىل اهلل عليه وآله، أليب ذّر 
فإّنه  اهلل  بتقوى  »عليك  قال:  عليه،  اهلل  – رضوان  الغفاري 

رأس األمر كّله«.
د التقوى وحسب،  واإلمام الرضا عليه السالم، مل يسِّ
أجُشيد  فإذا  عليها،  ويرشدهم  إليها  الناس  يوّجه  كان  وإّنام 
أرجع  الناس«  خري  واهللِ  »أنت  له:  وقيل  ومكانته  بفضله 
يا هذا، خري منّي  التقوى، وقال: »ال حتلف  سبب ذلك إىل 
نسخت  ما  واهلل  له،  وأطوع  وجّل(  )عّز  هلل  أتقى  كان  ن  مرَ
هذه اآلية: ))َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنهَّ َأْكَرَمُكْم 
»واهللِ ما عىل وجه األرض  َأْتَقاُكْم((«، ومّلا قيل له:  ِعنَد اهللهَِّ 
أرشف منك أبًا«، قال عليه السالم: »التقوى رّشفتهم وطاعة 

اهلل أعظمتهم«.
فرشفه  النّاس،  أتقى  هو  النّاس  خري  أّن  واملعنى: 
ودرجته،  مقامه  وسمو  ومكانته،  قدره  وجليل  وعظمته، 
خاضع لدرجة تقواه وطاعته، أمل يقل رّب العّزة جّل وعال: 
اِد التهَّْقَوى«، وذلك عن طريق اإلكثار  ُدوْا َفإِنهَّ َخرْيَ الزهَّ »َوَتَزوهَّ
ُكُم الهَِّذي  ا النهَّاُس اْعُبُدوْا َربهَّ َ من العبادة هلل، قال تعاىل: »َيا َأيهُّ
واإلمام  َتتهَُّقوَن«،  ُكْم  َلَعلهَّ َقْبلُِكْم  ِمن  َوالهَِّذيَن  َخَلَقُكْم 
القلوب  يف  مكانته  عظمت  ما  السالم،  عليه  الرضا 
لعظيم عبادته  إالّ  تقواه  تقواه، وما عظم  لعظيم  إالّ 
اِت  احِلَ الصهَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الهَِّذيَن  »إِنهَّ  تعاىل:  قال  كام 
مظاهر  جليل  ومن  ا«،  ُودًّ مْحَُن  الرهَّ ُم  هَلُ َسَيْجَعُل 
املأمون  ِقبل  من  املدينة  وايل  نقله  ما  عبادته 
اإلمام  بمرافقة  لِّف  كجُ الذي  وهو   – العّبايس 
قال  حيث   – خــراســان  إىل  السالم  عليه 
عليه  اإلمام  أحوال  عن  سأله  حني  للمأمون 
السالم يف الطريق: »كان إذا أصبح صىّل الغداة، 
فإذا سّلم جلس يف مصاّله يسّبح اهلل وحيمده ويكرّبه 
ويّلله، ويصيّل عىل النبي وآله حتى تطلع الشمس، ثّم 
يقبل  ثّم  النهار،  يتعاىل  فيها حتى  يبقى  يسجد سجدة 
عىل الناس حيّدثهم ويعظهم إىل قريب الزوال، ثّم جيّدد 
صالة  كيفّية  يذكر  ثّم  مصاّله...«،  إىل  ويعود  وضوءه 

اإلمام عليه السالم وركوعه وسجوده وخشوعه و...
وقال إبراهيم بن العّباس يف شأنه عليه السالم: »كان 
أّوهلا  لياليه من  أكثر  السهر، حييي  بالليل، كثري  النوم  قليل 
إىل الصبح، وكان كثري الصيام فال يفوته صيام ثالثة أّيام يف 
الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر، وكان عليه السالم كثري 
املعروف والصدقة يف الرّس، وأكثر ذلك يكون منه يف الليايل 

املظلمة، فَمن زعم أّنه رأى مثله يف فضله فال تصّدقوه«.
فالدرس الذي نتعّلمه من اإلمام عليه السالم وسريته، 
مع  العالقة  وتوثيق  وتنميته،  العبادي  باجلانب  االهتامم  هو 
الطاعة،  إىل  ونسارع  التوبة،  إىل  فنبادر  قدرته،  جّلت  اهلل 
يف  فنحيا  وإرادة،  عزم  بكل  التقوى  درجات  إىل  ونتسامى 

الدنيا حياة السعادة، ويف اآلخرة كرامة السيادة.

درٌس في العبادة من ذكرى الوالدة
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* الشيخ إدريس العكراوي



اسوة حسنة

الضوء  تسليط  حي���اول  م��ن  أن  ش��ك  ال 
على نهج البالغة، كمن حياول ان يدّل على 

الشمِس ببصيِص الفانوس، وان يرفد البحر 
بالساقية، فهذا الكتاب الذي تناوله الكثر من 
ما  مقدار  وكتبوا  العصور،  عرب  الشارحني 
تقصرهم  و  بعجزهم  واعرفوا  منه،  فهموه 
عن اإلملام بكل ما فيه، قبٌس من نور صاحبه 
بن  البيان علي  أمر  واملتكلمني،  البلغاء  سيد 
هذا  عن  والكتابة  ال��س��الم،  عليه  طالب  اب��ي 
- بعد كل ما كتب عنه من شروح  الكتاب 
للجيل  ح��اف��زاً  ك��ون��ه  ي��ع��دو  ال  تفاسر��  و 
اليت  األخ��الق��ي��ة  التعاليم  ب��ثِّ  يف  احل��اض��ر 
رمسها االمام عليه السالم، للنفس البشرية 
يف سبيل خلق جمتمع اسالمي انساني مثالي 

واالقتداء بتلك التعاليم لالرتقاء باإلنسان و 
اجملتمع.

* »هنج  البالغة«.. امللهم 
ال��ك��ت��اب كنفس  ف��احل��دي��ث ع���ن ه���ذا 
احل��دي��ث ع��ن مؤلفه جي��ل ع��ن ال��وص��ف، و 
البشرية  تاريخ  ير  فلم  القلم،  على  يعظم 
العزيز  اهلل  ك��ت��اب  بعد  منه  اع��ظ��م  كتابًا 
»ه��و دون ك��الم اخلالق  ول��ذا قيل يف شأنه: 
الثاني  املرجع  فهو  املخلوق«،  ك��الم  ف��وق  و 
الفلسفة  و  التشريع  يف  الكريم  القرآن  بعد 
العدالة  و  وال��س��ي��اس��ة  وال��رب��ي��ة  واالخ����الق 

إضاءات من »النهج« على  الطريق

نظافة اللسان وسط نيران المعركة

* حممد طاهر الصفار



اسوة حسنة

الدارين،  يف  الفوز  حتقُق  ال��يت  االجتماعية 
روح  من  ينابيع  انبجست  اليت  املعجزة  هو  و 
استاذه  فيه  ق��ال  ال��ذي  العظيم  االم��ام  ذل��ك 
االهلية  بعلومه  مغذيه  و  مربيه  و  االعظم 
الرسول الكريم صلى اهلل عليه وآله: »يا علي 
لوال اني اخشى ان تقول فيك فئة من الناس 
النصارى يف عيسى بن مريم لقلت  ما قالت 
اال  الناس  من  أحد  على  متر  ال  مقالة،  فيك 
ال��راب من حتت قدميك و وضعوه  و اخ��ذوا 

على رؤوسهم«.
عقول  العظيم  الكتاب  هذا  استهوى  لقد 
و  احلقيقة  و  ال��ع��دال��ة  و  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ش��اق 
االدب  و  احل��ك��م��ة  و  ال��ف��ل��س��ف��ة  و  االخ����الق 
و  لألديب  املنشودة  الضالة  اصبح  و  الرفيع 
و احلكيم،  والسياسي  الفيلسوف  و  اخلطيب 
عقائدهم  تباين  و  طبقاتهم  اخ��ت��الف  على 
فراهم كلهم مأخوذين مبا قاله االمام عليه 
و  احلكم  و  النصائح  و  املواعظ  من  السالم، 

العلوم.
 ي��ق��ول ال��ش��ري��ف ال��رض��ي – رض���ي اهلل 
عنه- يف مقدمة شرحه هلذا الكتاب العظيم: 
مشرع  السالم،  عليه  املؤمنني  أمر  كان  »اذ 
الفصاحة و موردها ومنشأ البالغة و مولدها 
وعنه  مكنونها  ظ��ه��ر  ال��س��الم،  عليه  وم��ن��ه 
أخذت قوانينها و على أمثلته حذا كل قائل 
خطيب، وبكالمه استعان كل واعظ بليغ، و 
مع ذلك فقد سبق و قصروا و تقدم و تأخروا 
الن كالمه عليه السالم، الكالم الذي عليه 
من  عبقة  فيه  و  االهل��ي  العلم  م��ن   مسحة 

الكالم النبوي«. 
و يقول يف خامتة هذه املقدمة عن سبب 
»ورأي��ت   : البالغة«  »نهج  ب�  لشرحه  تسميته 
من بعد تسمية هذا الكتاب ب�نهج البالغة، اذ 
كان يفتح للناظر فيه ابوابها و يقرب عليه 
بغية  و  املتعلم  العامل  حاجة  فيه  و  طالبها 

البليغ و الزاهد«.

الشيخ  ال��رض��ي،  ال��ش��ري��ف  رأي  وي��ؤي��د 
حممد عبده يف مقدمة شرحه املختصر هلذا 
الكتاب بقوله: »و ال اعلم امسًا أليق بالداللة 
على معناه منه وليس يف وسعي ان أصف هذا 
الكتاب بأزيد مما دل عليه صاحبه وال ان آتي 
بشيء يف بيان مزّيته فوق ما أتى به صاحب 

االختيار«.

* »أكره لكم أن تكونوا سبابني«
من هنا، ال تنفك حاجة اجملتمع يف كل 
أن  احل��اض��ر-  الوقت  يف  وخاصة   - العصور 
ت��ك��ون ق��ص��وى، ل��ل��رج��وع اىل ه��ذا ال��ك��ت��اب و 
للتصّدي  بتعاليمه  التسلح  و  ب��ه  التمسك 
ل��ل��ت��ي��ارات امل��ن��ح��رف��ة، و م��وج��ات ال��ف��س��اد و 
االسالمي  عاملنا  على  تكالبت  ال��يت  اإلف��س��اد 
دينه،  و  املسلم  االنسان  بني  الثقة  لزعزعة 
نهج  أدب  و  الكريم  القرآن  أدب  عن  إبعاده  و 
سرة  و  العظيم.  اإلس��الم  أخ��الق  و  البالغة 
مدينة  ب���اب  ال���س���الم،  عليه  امل��ؤم��ن��ني  أم���ر 
هي  اليت  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  علم 
شريعة  لتطبيق  األرض  يف  اإلهلي  الدستور 

األنبياء و املرسلني.
 فمن يتأمل يف عهد اإلمام عليه السالم، 
عندما  عنه-  اهلل  – رض��ي  االش��ر  مالك  إىل 
قمة  ميثل  كاماًل  دس��ت��وراً  جيد  مصر  واله 
فيها  ينزع  أوق���ات  يف  حتى  البشري  اخللق 
عدوه اىل كل دناءة و وضاعة. ومن يستقرئ 
ال��روح  تلك  جيد  السالم،  عليه  االم��ام  حياة 
يتجّلى  العظيم،  اخللق  و  الكبرة  االنسانية 
ال��ش��ري��ف��ة. و حتى  يف ك��ل ج��وان��ب ح��ي��ات��ه 
معاوية  ن��زل  صفني  ح��رب  ففي  احل��رب  يف 
املاء  جبيشه عند نهر الفرات، و استوىل على 
يف  السالم  عليه  املؤمنني  امر  نزل  عندما  و 
عليه  االم��ام  جيش  بني  معاوية  حال  صفني 
املاء، و منعهم ان يشربوا منه و لو  السالم، و 
قطرة واحدة، فاضر بهم العطش، ومل تنفع 

املاء،  كل احملاوالت السلمية للحصول على 
مالك  ال��س��الم،  عليه  املؤمنني  ام��ر  ف��أرس��ل 
املاء  االشر يف كتيبة من جيشه و استعادوا 
امر  لكن  قليلة،  ساعات  يف  الشام  اه��ل  من 
النصر  السالم، مل يكن يطلب  املؤمنني عليه 
فأتاح  امثاله  و  معاوية  يطلبه  كما  باجلور، 
جليش الشام ورود املاء أسوة جبيشه، و رغم 
الكرمية  البادرة  هذه  و  العظيم  اخللق  هذا 
اليت لو كان ملعاوية أدنى خلق ألدرك أحقية 
ان  صاحبها و نبله و فضله، و لكنه بداًل من 
يف  مت��ادى  فقد  طغيانه،  عن  يكف  و  يرعوي 
و  السالم،  عليه  املؤمنني  ام��ر  بسب  كفره 
صار يأمر اتباعه بسبه و شتمه، و ملا مسع اهل 
املؤمنني، بادلوهم بالسب و  العراق سب امر 
فما  بهما  يراشقان  اجليشان  صار  و  الشتم، 
كان موقف االمام امر املؤمنني عليه السالم 

من ذلك املشهد ؟
ان ه���ذه ال�����روح ال��ك��رمي��ة ال���يت ت��رّب��ت 
النبوة  خلق  من  تغّذت  و  الرسالة  بأحضان 
تأبى إاّل ان تزداد مسواً و طهراً و نباًل، وهذا هو 
لكان  البشرية  عظماء  ُعدَّ  ولو  العظماء  حال 
يف طليعتهم علي بن ابي طالب عليه السالم، 
بالكف  أمرهم  اصحابه  ُسباب  مسع  ملا  فإنه 
ان تكونوا  »ان��ي اك��ره لكم  ق��ال:  عن ذل��ك و 
و  اعماهلم  وصفتم  لو  ولكنكم  سّبابني  قومًا 
ذكرمت حاهلم كان أصوب يف القول و ابلغ 
»قولوا مكان سبكم:   : قال هلم  ثم  العذر«.  يف 
اهلم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بيننا 
و بينهم و اهدهم من ضاللتهم حتى يعرف 
احلق من جهله و يرعوي عن الغي و العدوان 

من هلج به«.
هذه صورة واحدة من جوانب شخصية 
املشرقة، بكل جوانبها واليت لو  املؤمنني  امر 
حتّلى بها املسلمون ألصبحوا من أرقى األمم، 
وملا وجد اعداء االسالم مكانًا لزرع التكفر و 

االرهاب و التفرقة و السباب بينهم .
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  من يتأمل يف عهد اإلمام عليه السالم، إىل مالك االشرت – رضي اهلل 
عنه- عندما واله مصر يجد دستورًا كاملًا ميثل قمة اخللق البشري حتى يف 

أوقات ينزع فيها عدوه اىل كل دناءة و وضاعة  

  و يقول الشريف الرضي عن سبب تسميته لشرحه ب� »نهج البالغة« : 
»ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب ب�نهج البالغة، اذ كان يفتح للناظر فيه ابوابها 

و يقرب عليه طالبها و فيه حاجة العامل املتعلم و بغية البليغ و الزاهد«  



* إعداد / هيئة التحرير 
م��ّث��ل أص����ول ال��ف��ق��ه اإلم���ام���ي يف كل 
من  جلملة  علمية  استجابة  تارخيية  حقبة 
ال��ت��ح��دي��ات احل��ض��اري��ة ال��يت ك��ان��ت تواجه 
العلمية  للمسائل  كان  ما  ومبقدار  األم��ة، 
دوٌر يف حتريك قضايا علم األصول وإثاراتها، 
كان للبعد احلضاري متمثاًل بعامل التحول 
على  خيفى  وال  اآلخر.  هو  دوره  االجتماعي 
ل لواقعنا املعاصر حجُم التحوالت  أدنى متأمِّ
خالل  البشرية  بها  م��رت  ال��يت  احل��ض��اري��ة 
باعتباره  الفقه  أص��ول  وعلم  املاضي.  القرن 
التحتية  الفكرية  البنية  يشكل  ال��ذي  العلم 
يف ص��ي��اغ��ة ط��ري��ق��ة االس��ت��ج��اب��ة ألي حتد 
حضاري، وذلك ملوقعه كوسيط بني الرؤية 
العملي  والسلوك  العقيدة(  )علم  الكونية 
أهم  م��ن  تعد  استجابته  ف��إن  الفقه(،  )علم 
أم��ة م��ا أو فشلها؛  األم���ور يف حت��دي��د جن��اح 
)القيم  العملية  الفلسفة  يصيغ  َم��ن  إّن��ه  إذ 
قانونية  أصول  إطار  يف  األخالقية(  والنظم 

توجه املتغرات وتستوعبها.
حماولة  ميّثل  أيدينا  بني  ال��ذي  الكتاب 
جادة من قبل مساحة آية اهلل العظمى السيد 
حممد تقي املدّرسي، يف تأسيس أصول فقه 
استجابة  تشكل  اإلس��ت��ن��ب��اط(،  يف  )نظرية 
به  متر  ال��ذي  احل��ض��اري  التحدي  مبستوى 
األم���ة. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ه��ذا اإلص���دار 
املرجع  مساهمات  م��ن  األول  ليس  اجل��دي��د 
مساحته  تناول  أن  ذلك  سبق  فقد  املدّرسي؛ 
اإلسالمي  والقانون  االستنباط  آلية  هموم 
يف سلسلة حماضرات دّونت الحقًا يف كتاب 
امل��وس��وع��ة  تلتها  ث��م  اإلس���الم���ي«،  »ال��ت��م��دن 

اإلس��الم��ي؛  »ال��ت��ش��ري��ع  لسماحته  ال��ق��ّي��م��ة 
العمل  استغرق  وال��يت  ومقاصده«  مناهجه 
من  الرغم  على  عامًا.  العشرين  قرابة  عليها 
يعد  احلاليني  جبزَءيه  الكتاب  هذا  فإن  ذلك 
جهة،  من  اجلهود  لتلك  منهجيًا  استكاماًل 
التفاصيل  يف  توّغل  فإنه  أخ��رى  جهة  وم��ن 

وترسيم أكثر وضوحًا لنظرية اإلستنباط.
مساحته  يتناول  منه،  األول  اجل��زء  يف 
من  األول  ال��ب��اب  يستغرق  ع��ري��ض��ًا  س����ؤااًل 
مناهج  جت��دد  وكيف  »مل���اذا  م��ف��اده،  الكتاب 
اإلس��ت��ن��ب��اط؟«، ويف إط��ار اإلج��اب��ة على هذا 
السؤال فإن مساحته خيصص أربعة فصول 
يف  نظريته  منها  األول  الفصل  يف  يتناول 
تعبر  ه��ي  ال��يت  األص����ول«  إىل  ال��ف��روع  »رد 
البيت  أهل  أئمة  لسان  على  ورد  )تعبر  آخر 
اليت وردت يف  آلية احملكم واملتشابه  "ع"( عن 

القرآن الكريم. 
ويف الفصل الثاني يتحدث مساحته عن 
متناواًل  اإلستنباط  مناهج  جتديد  دواع���ي 
ال��ع��الق��ة ب��ني ال��وح��ي وال��ع��ق��ل وال���واق���ع. أما 
الفروع  رد  آلية  الثالث فيتحدث عن  الفصل 
ويف  رئيسة.  نقاط  سبع  ضمن  األص��ول  إىل 
الرابع يعاجل مساحته فلسفة اخللق  الفصل 
والتشريع يف إطار حمورية »احلق«، وأبعادها 
ودورها يف تفصيل قيم الشريعة املرّكز يف 
حقوق اإلنسان وما يستلزم ذلك على املستوى 
االجتماعي. يف الباب الثاني من الكتاب، تناول 
مساحته أربعة نصوص حمورية من السنة 
احل��ق  لفلسفة  ت��ف��ص��ي��اًل  تعترب  ال��ش��ري��ف��ة 
اإلمي��ان  حقائق  يف  الشريعة  قيم  ب��ي��ان  يف 
ودعائمه، وانتهاًء بأحكام املكاسب والتجارات، 
وال��س��اس��ة،  اإلدارة  ش���رائ���ع  ب��ب��ي��ان  م�����روراً 

ذلك  يتلو  االج��ت��م��اع��ي��ة.  احل��ق��وق  وأخ���الق 
الذي  اجل��زء  ه��ذا  من  واألخ��ر  الثالث  الباب 
الفقهية  العملية  التطبيقات  إح��دى  تناول 
لنظرية االستنباط، وقد عاجلت »املسؤولية 
حكمتها وحدودها«، حيث عاجل مساحته مبدأ 
من  متدرجًا  ويسقطه،  يوجبه  ما  التكليف، 
أصلها يف الكتاب والسنة، ومتابعة تطبيقاتها 
الفقهية، وأخراً مبلوراً مبدأ »قاعدة احلرج« 

كمسقط للتكليف.
أما اجلزء الثاني، فقد تناول فيه مساحة 
املتعارفة  األصولية  البحوث  املدّرسي  املرجع 
األول  الفصل  التجديدية. ففي  برؤيته  لكن 
حتدث عن تعريف علم األصول وموضوعه، 
وتناول يف الفصل الثاني: تاريخ علم األصول 
عاجل  الثالث  الفصل  ويف  ت��ط��وره.  وم��راح��ل 
يتفرع  وما  اللغوي  الوضع  مسألة  مساحته 
أما  املسألة.  ه��ذه  على  تفصيلية  حب��وث  من 
الفصل الرابع فيتحدث عن احلقيقة واجملاز 
واحلقيقة الشرعية، يف حني يتحدث الفصل 
ال��دالل��ة، ويف الفصل  اخل��ام��س ع��ن حب��وث 
واالع��م،  الصحيح  بني  املعنى  ع��ن:  ال��س��ادس 
اإلش��راك  مسألة  عن  السابع  الفصل  ويليه 
استعمال  الثامن:  الفصل  ويف  اللغات،  بني 
يف  لينتهي  م��ع��ن��ى.  م��ن  أك��ث��ر  يف  ال��ل��ف��ظ 
الفصل التاسع واألخر ببحث مسألة املشتق 

بني املاضي واحلاضر.
ه���ذان ج����زءان م��ن »ف��ق��ه اإلس��ت��ن��ب��اط«، 
األجزاء  بقية  تستكمل  أن  املرقب  من  ولعل 
املباحث  بقية  لتستوعب  املنظور  املستقبل  يف 
املوسوعة  جمموع  يشكل  حبيث  األصولية 
ت��ض��اف إىل  ن��وع��ي��ًا  دورة أص��ول��ي��ة ج��دي��دة 

الراث اإلسالمي يف هذا احلقل.

»فقه اإلستنباط؛ دراسات في مبادئ علم األصول«

قراءة في كتاب:

إرهاصات مدرسة 
أصولّية جديدة



كل  انتهاء  بعد  علينا  يجُطرح  ســؤاٌل 
عطلة صيفية.. ماذا استفدنا منها؟ 

كبرية  فرصة  الصيفية،  العطلة  متثل 
والشباب،  الفتيان  من  املــدارس،  لطلبة 
ألن يستفيدوا منها، يف بناء أنفسهم روحيًا 
وثقافيًا وأخالقيًا، وجتديد قواهم الذهنية، 
بثقة  اجلديدة،  السنة  يف  الدراسة  ملواصلة 

أكرب بالنجاح والتقدم. 
التقت  فقد  املاضية،  السنوات  يف  كام 
رمضان  بشهر  الصيفية،   العطلة  أشهر 
وكان  ذهبية،  الفرصة  فكانت  املبارك، 
بناء  يف  منها،  لالستفادة  اإلهلي  التوفيق 
وقد  السيام  واألخالق،  والسلوك  النفس 
هي  والتي  القدر،  ليايل  إلحياء  اهلل  وفقنا 
تعاىل.  اهلل  قال  كام  شهر  الف  من  خرٌي 
اكثر،  اهلل  اىل  التقرب  من  استفدنا  ففيها 
ذنوب  من  ارتكبنا  بام  اهلل  اىل  واالعرتاف 

ومعاٍص. 
املبارك،  رمضان  شهر  أجــواء  ويف 
أجواء  نعيش  أن  لنا  الفرصة  سنحت 
احلوزات العلمية و علامء الدين واخلطباء، 
مواضيعهم  و  الدينية  جمالسهم  خالل  من 
املحافل  هنالك  كام  واالجتامعية،  الثقافية 
وال  املدينة.  سطح  عىل  املنترشة  القرآنية 
األئمة عليهم  لزيارة مراقد  التوفيق  أنسى 

السالم، يف ليايل هذا الشهر الفضيل. 
بعد كل ذلك؛ هل يمكننا القول: إننا 

متكنا من بناء أنفسنا يف العطلة الصيفية؟
رمضان،  شهر  بفضل  نعم؛  بالتأكيد 
يبني نفسه عىل  ففيه يستطيع الشخص ان 
أحسن وجه, وبسهولة ايضًا, ألن الشياطني 
النار  أبواب  و  مغلولة,  رمضان  شهر  يف 

مغلقة, وابواب اجلنة مفتوحة.
ومن التجارب العظيمة واملفيدة التي 
خضتها يف هذا الشهر الفضيل، االعتكاف 

له  كان  والذي  مدينتي،  مساجد  أحد  يف 
ألنه  النفس,  بناء  عملية  يف  الكبري  االثر 
يربطك باهلل و أنت يف ضيافة اهلل. ونسأل 

اهلل ان يتقبل هذا القليل..
جمال  يف  اليه  ــارة  االش يمكن  وممــا 
استثامر العطلة الصيفية؛ املطالعة، فالكتب 
هلا اثر مهم جدا يف تثقيف االنسان و زيادة 

علمه ومعرفته.
يجُعيق  الذي  ما  آخر:  سؤاٌل  وهنالك 
البعض من االستفادة الصحيحة من هذه 

العطلة الطويلة؟ 
هناك عدة أسباب تعرقل البعض من 
الشباب من االستفادة من أوقات فراغهم 

بالشكل الصحيح، منها:
واحلاسوب  والنت  التلفزيون   -
شبابنا  عىل  األسف  شديد  مع  واملوبايل. 
اليوم الذين ضيعوا هذا الوقت الطويل يف 
هكذا أشياء تافهة ليس هلا قيمة وليس هلا 
أي فائدة ايابية، بل بالعكس فهي حتتوي 
فالتلفزيون  السلبيات،  من  كثري  عىل 
الغرب،  يف  حيدث  ما  كل  يعرض  الذي 
يف  للتأثري  عرضًة  والفتيان  الشباب  يعل 
سلوكهم وطريقة مالبسهم ومأكلهم وكل 
يشء يف حياهتم، وبذلك يكونون كسولني 
خاملني، وغري منتجني. أما النت واملوبايل 
واحلاسوب, فقد يسبب يف ضياع قدر كبري 
السيئ  أثره  يرتك  كام  الشباب،  وقت  من 
عىل العقول واالذهان. ففي الوقت يفتقر 
االسالمية،  الثقافة  اىل  شبابنا  من  الكثري 
طريقة  من  الغربية،  الثقافة  يف  يد  فانه 
والتعامل  والتكلم  الشعر  وقصة  اللبس 
مع العائلة واملجتمع، هي الصورة املفضلة 

التي يب ان يتعلمها ويتبعها.
تضييع  يف  كبري  دور  هلا  املقاهي،   -
ينشغلون  حيث  الشباب،  وقت  من  كثري 

يف ألعاب ال تنفعهم بيشء، مثل »الدومنة« 
بـ »الناركيلة« وغريها. وهذه  التدخني  او 
إلنشاء  ــؤرًا  ب أغلبها  يف  تجُعد  االماكن 
صداقات سيئة وخطرية تؤدي اىل عواقب 
له  السوء  صديق  أن  ومعروف،  وخيمة. 
تأثري كبري عىل الشباب الذي يقيض معظم 
اليشء  بعض   وبعيدًا  البيت  خارج  وقته 
عن العائلة، مما قد حيرمه التوجيه والنصح 

واالبتعاد عن جادة الصواب.
مثل  الدينية،  االجواء  عن  االبتعاد   -
الدين،  وعلامء  ــوزات،  واحل املساجد، 
أجواء  من  وغريها  القرآنية،  واملحافل 
يرتبط  الذي ال  فالشخص  دينية وتربوية؛ 
هبذه االجواء ال يستطيع ان يستغل العطلة 
بام يريض اهلل. فمن يريد ان يستغل العطلة 
االجواء  هذه  يف  وجــوده  تكثيف  عليه 

واالبتعاد عن نقيضاهتا. 
عىل  مقترصة  ليست  الصورة،  هذه 
الصيفية،  والعطلة  املبارك  رمضان  شهر 
واخلري،  والصحيح  اجليد  عن  فالبحث 
احلياة، وهي  اليقترص عىل فرتة معينة من 
قطار  فان  وإذن؛  وعقلية.  منطقية  مسألة 
الصعود،  احدًا عىل  رب  يأت فال يجُ الفرص 
فاستعد  املستقبل،  يف  يفوتك  تدعه  فال 
به  امللتحقني  من  تكون  لكي  ــاًم،  دائ له 
مر  متر،  التي  الفرص  من  واملستفيدين 

السحاب. 
-----------------

* الطالب : عيل دايش اخلفاجي

ماذا استفدنا من العطلة الصيفية؟

بأقال مكم
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* السيد جواد الرضوي
قبل فرتة مرت علينا ذكرى أربعني الدم الذي اطاح 

بالرئيس .
ّدة الرئاسة بعد فوزه يف  و رغم أن الرئيس وصل اىل سجُ
االنتخابات العامة التي جرت بتاريخ 30 / ٦ / 2013 
- حسب الظاهر عىل األقل – إال انه مل يستطع من أمتام 

السنة االوىل من حكمه.
املظاهرات العارمة مل تطح به عمليارَ، ونداءات التنحي 
مل تزحزحه عن مكانه، و القتىل و اجلرحى و املصابون مل 

حترك منه ساكنًا .
ربام  و  شعبه  من  أقلية  و  حزبه  و  هو   – يظن  كان 
هناية  حتى  احلكم  يف  سيستمر  بأنه   – الدويل  املجتمع 
ربام  و  باالنتخابات،  جاء  النه  ؛  احلالية  الرئاسية  الفرتة 
و   ، رابعة  و   ، ثالثة  و  ثانية،  رئاسية  فرتة  يف  يطمح  كان 
له االمر؛ اال ان ما مل  اذا استتب  خامسة ؛ من يدري ؟  
يكن يف احلسبان قد وقع ، وعندما وقع قصم ، و عندما 

قصم أفنى .
الشيخ  العالمة  استشهاد  هو  احلسبان  يف  يكن  مل  فام 
املأساوية  الطريقة  بتلك  الثالثة  رفاقه  و  شحاتة  حسن 
املروعة حيث سحلوهم عىل األرض الكثر من ساعتني 

حتى استشهدوا، بعد ان كان قد أقام حفاًل دينيًا بمناسبة 
ذكرى ميالد االمام احلجة املهدي املنتظر، عجل اهلل تعاىل 

فرجه الرشيف .
و عندما وقع هذا احلدث اجللل ، قصم ظهر الرئاسة 

ت! تحْ ، و أفنى مؤسستها ؛ فأبيدرَ ورَ ؛ فهرَ
عن  الصلب  املدافع   ، الشهيد  هذا  دم  بأن  نزعم  اننا 
احلق املتمثل يف والية أهل البيت ، عليهم أفضل الصالة 
و السالم ، هو الذي أطاح بعرش الرئيس ؛ النه امتداد 
لدماء قوافل شهداء احلق يف وجه األعداء عىل مر التاريخ 
 ، األطهار  باألئمة  أسوة  ذلك  و   ، الطويل  االسالمي 

عليهم أفضل الصالة و السالم ، و اقتداًء هبم .
– و  و ندرك بأن فهم و استيعاب مثل هذا التحليل 
هو ان دم هذا الشهيد قد اطاح بالرئيس – قد يكون صعبًا 
لدى الكثريين ؛ و لكننا نعتقد بأن االيام احلبىل باالحداث 
التحليل الن  اىل هذا  ، و قد ذهبنا  ستثبت صحة زعمنا 

الرؤية أمامنا واضحة ، و ليست ضبابية وال سوداوية .
نعم ؛ لقد :

هم ترَل احلسنيرَ يزيدجُ ظنوا بأن قرَ
ترَل احلسنيجُ يزيدا لكنام قرَ

فرحم اهلل شهيدنا ؛ الذي اطاح بالرئيس بتضحيته ، و 
أحيا االمة بشهادته .

في ذكرى الدم الذي أطاح بالرئيس






