




* حممد عيل جواد تقي
األوىل  االي��ام  يف  طرحه  املفرتض  من  كان  السؤال  هذا 
لإلطاحة بنظام صدام، إلنه إنام سقط واهنار، ألنه كان حيمل ثقافة 
هذه،  من  مفردة  وكل  واملوت،  والرعب،  والقسوة،  التضليل، 
يدرك العراقيون حجم املآيس والويالت التي جرهتا عليهم خالل 
الثالثني عامًا املاضية، و مع تقدم العمر بالتجربة الديمقراطية، ما 
يزال ابناء الشعب  العراقي يستذكر هذا السؤال، عندما يصطدم 
اليومية  بالتعامالت  النظافة ومرورًا  ابتداًء من  أزمة،  بمشكلة و 

يف حميط املحّلة السكنية ومكان العمل ويف الشارع، وانتهاًء يف 
واألمنية  الرسمية  والدوائر  املحاكم  مثل  القرار  اختاذ  مراكز 

الطريقة  وفق  اآلخرين  مع  يتعامل  ال  فالذي  وغريها.. 
عنه  ُيقال  والرشع،  والعقل  للفطرة  املوافقة  الصحيحة 

»عديم الثقافة«.
ألنه  العراق،  يف  وحزبه  صدام  نظام  سقط  لقد 
ثقافة  لتكون  باألساس  ولدت  وثقافة  منهجًا  اتبع 

سلطة وأوامر بال نقاش، وهي ثقافة تستمد جذورها 
وجتارهبا من التاريخ، متمثلة يف حكام تناولوا طعامهم 

وأنظمة  السجون،  يف  املعذبني  ورصخات  آهات  عىل 
حكم قامت عىل اجلامجم واشالء الضحايا، حتى السحل يف 
القريب،  باألمس  حصلت  التي  باجلثث،  والتمثيل  الشوارع 

إنام هي تكرار لتجارب من تلك العهود املظلمة والدموية. هذا 
ثمة هنٌج هو  كان  فقد  الساحة،  يكن وحده يف  مل  والنمط  النهج 
قدمها  التي  احلضارية  التجربة  من  لكن  جذوره  يستمد  اآلخر 
النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله وأهل بيته صلوات اهلل عليهم. 
ويقف العامل دائاًم مبهورًا أمام عظمة هذه التجربة، وأيضًا جتربة 
اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم، خالل توليهام 

أمر املسلمني. 
املقدسة،  إزاء رموزنا  املسلم،  العامل غري  كان هذا حال  فاذا 
املقدسة  رموزنا  مع  املسلمني  نحن  حالنا  يكون  أن  جيب  كيف 
حلياة  والعرب  الدروس  تقدم  وهي  الشجرة،  نفس  من  األخرى 
التوتر االضطراب والرصاع عىل السلطة  سعيدة آمنة خالية من 

واملصالح. 
ومن هذه الرموز التي شّحت عنها األضواء يف ساحة الثقافة 
السالم،  عليها  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  الصديقة  االسالمية، 

ونحن نعيش ذكرى استشهادها املؤمل بني شهري مجادى األوىل 
الثانية، فمن اجلدير أن يكون ذكرى الرحيل أو املولد،  ومجادى 
مناسبة ألبناء األمة وللعامل، ألن يستلهموا منها – رجاالً ونساًء- 
الوقت، كيفية  الشقاء، ويف نفس  السعادة وحماربة  كيفية صناعة 
وينرش  السعادة،  وحيارب  والتعاسة،  الشقاء  يصنع  من  حماربة 
بذور الكراهية والعنف والقسوة.. حياهتا تصلح ألن تكون حاًل 
الروايات  بام تفصله  التجاوز عليه،  لكل من اغتصب حقه وتم 
التارخيية. فهي مل تأخذ حقها يف »فدك« التي منحها إياها رسول 
الباب  بني  ضغطها  ممن  تقتص  ومل  وآل��ه،  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
وسياستهم  اضطهادهم  رّدت  نعم؛  جنينها،  وقتل  واجلدار، 
انسان  لكل  ُتعد  التي  الصاعقة،  الفدكية  باخلطبة  القمعية، 
ُمنصف، بوصلة حتدد احلق من الباطل، بيد أن القصاص 
هذا  بنار  اكتووا  الذين  الناس  من  جاء  الفعل  ورد 
االضطهاد والقمع. فعندما نقرأ حكايات من التاريخ 
عن حؤول اإلمام عيل عليه السالم عن رجم إمرأة 
متهمة بالزنا أو برت يد سارق، أو غري ذلك، جيب أن 
أمري   قضاها  التي  عامًا  والعرشين  اخلمسة  أن  نعرف 
املؤمنني بعيدًا عن إدارة احلكم، شهدت ربام عرشات 
اآلالف من أحكام اجللد وبرت األيدي والرجم والقتل 
بأحكام خاطئة، هذا اىل جانب املحاباة والطبقية والعنرصية، 
التي حفرت بعمق حتت كرايس احلكم وأطاحت هبذا وذاك، 
أننا  الفعل، واملثري  النهج لن يتوقف، كام لو تتوقف ردود  وهذا 
نقرأ ونشهد أنظمة حكم وحكامًا يستغربون ردود أفعال الناس، 
التي  واملجتمع  السلطة  بني  املشوهة  للعالقة  إستهدافًا  ويعدونه 

حيرصون لتعزيزها.
العنف والقسوة والدموية يف اجلهاز  وإذن؛ يستمر مسلسل 
أراد  إذا  ولكن  ورهبة،  رغبة  املجتمع  يواكبه  عندما  احلاكم، 
نزيف  اىل  تؤدي  ربام  جراحية،  بعملية  ملزمًا  يكون  التغيري، 

خطري.. 
ولن  والدموية،  والكراهية  العنف  دوامة  مشكلة  وهذه 
وثقافة  هنج  واختيار  أسايس  بتحول  إال  املجتمع،  منها  يتخلص 
من النوع الذي قدمه لنا بنجاح النبي األكرم وأهل بيته صلوات 
اهلل عليهم، سواء يف كوهنم حكامًا، وما أقرص هذه الفرتة، أو يف 
كوهنم ُرسل نجاة وحياة لألمة ولإلنسانية مجعاء، كام فعل اإلمام 

احلسني عليه السالم يف يوم عاشوراء.

أيُّ ثقافة نريد..؟
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وراء األخبار

بعد مسرية طويلة من النضال 
واجلهاد يف داخل بلده لنيل حقوقه 
األسييياسييييييية، مييين حيييريييية الييتييعييبييري 
القاه  ما  الكريم،  والعيش  واملعتقد 
من  قمعية  واجيييراءات  اعتقال  من 
اجلنسية  سحب  ثم  السلطات،  قبل 
ميينييه بييعييد االفييييراج عيينييه ومييغييادرتييه 
رمسية«،  »هوية  بال  ليكون  بييالده، 
السلطات  دور  يييأتييي  بييلييده،  خيييارج 
أحييد  لتعتقل  الييعييراق  يف  األميينييييية 
امليييعيييارضييين الييبييحييرييينييييين ليييدى 
تأشريته  حبييجيية  اليييعيييراق،  دخييولييه 
املييسييؤوليين  ان  وييييبيييدو  املييييييييزورة، 
بييلييغييهييم  الييييييعييييييراق،  يف  امليييعييينييييييين 
السلطات  أصدرته  الييذي  التعميم 
كل  باعتقال  البحرينية  االمنية 
الشخص  جيييواز سييفيير  ميين حيييمييل 
املسحوب اجلنسية مبا فيه صاحب 
يطبقوا  ان  فيييارادوا  نفسه،  اجليييواز 
املطلوب  بتسليم  الييدولييي  القانون 

اىل بالده.
البحريين  املييعييارض  ان  علمًا 

نييظيير  يف  اجلييينيييسييييييية،  امليييسيييحيييوب 
املييينيييظيييميييات اليييدولييييييية واهليييييييئيييات 
»تقرير  ليييدى  وايييضييًا  احلييقييوقييييية، 
وليس  رأي  سجن  يعد  بسيوني«، 
جتهل  وال  جنائية،  بتهمة  مييدانييًا 
احلكومة العراقية، السيما اجلهات 
املعنية، قضية الشعب البحريين مع 
والقبلي،  الديكتاتوري  حكمه  نظام 
ومواجهته العنيفة لنداءات احلرية 
والتعددية وحقوق االنسان، وليس 
املعنيون  املسؤولون  يييراع  مل  فقط 
انهم مل  املسألة، بل  العراق هذه  يف 
والتدقيق يف  يبذلوا جهدًا للتحّري 
اصدرتها  اليت  الدخول  تأشرية  أمر 
وهي  طهران،  يف  العراقية  السفارة 
ميييزورة،  وغيييري  صحيحة  تييأشييرية 
املعارض  قضاء  بعد  ذلك  ثبت  وقد 
التوقيف  يف  أييييام  عييدة  البحريين 
يف  اعتقاله  بعد  الكوفة  مدينة  يف 

مطار النجف االشرف.
واالمييييير االكيييثييير غيييرابييية من 
انها  العراقية،  االمنية  السلطات 

تييعييد نييفييسييهييا مييطييبييقيية لييلييقييوانيين 
الشرطة  مقدمتها  ويف  الييدولييييية 
اليييدولييييييية »انيييييربيييييول« بيياعييتييقييال 
مكان  أي  يف  وامليييدانييين  املييطييلييوبيين 
سلطات  اىل  وتسليمهم  بييالييعييامل، 
هيييذا  بييييينييمييا يف حيييالييية  بيييليييدهيييم، 
املييييعييييارض، فيييانيييه غيييري قيييييادر على 
القرار  بسبب  البحرين  اىل  العودة 
البحرينية  السلطات  اختذته  الذي 

نفسها بتجريده من حق املواطنة.
بييهييذه اخلييطييوة املييتييهييورة، رمبا 
ييييرييييد املييييسييييؤولييييون امليييعييينيييييييون يف 
مقابل  يف  نزاهتهم  إثبات  الييعييراق 
امليييوقيييف اليييركيييي عيينييدمييا أصيييرت 
رئيس  بنائب  االحتفاظ  على  انقرة 
طارق  السابق  العراقي  اجلمهورية 
جبرائم  قضائيًا  واملييدان  اهلامشي، 
ارهابية عديدة، ومل  قتل وعمليات 
حتى  الدولية،  الشرطة  اىل  تسلمه 
أخرجته بسالم من اراضيها، ولكن 
املعارضن  قيمة  ان  على  يدلل  هذا 
واملطالبن  بالدهم  يف  احلقيقين 

الطغاة  اميييام  الشرعية  بيياحلييقييوق 
بأكثر  ليست  الظلمة،  واحلييكييام 
من قيمة ارهابين وقتلة من امثال 
تتمكن  مل  الذين  وغييريه،  اهلامشي 
استعادتهم  من  العراقية  السلطات 

وإنزال القصاص العادل حبقهم.
هييذا احليييدث اليييذي يييأتييي على 
هييامييش اجمليييرييييات عييلييى الييسيياحيية 
الييبييحييرييينييييية، ميييكيين وصييفييه بييانييه 
نييقييطيية حتييسييب ليييصييياحل اليينييظييام 
احلاكم يف املنامة، وهو يعمل كل 
شيء من اجل سحب املشروعية من 
املعارضن  وحميياصييرة  املييعييارضيية، 
نييرى  بينما  مطاليبهم،  وجتيياهييل 
وبكل  البحرينية  املعارضة  فصائل 
تييعييمييل جييياهيييدة على  اجتيياهيياتييهييا 
والشعيب  الرمسي  التأييد  كسب 
احمليط  يف  الييعييام  الييييرأي  وتييأليييييب 
تعقد  وهيييي  واليييدوليييي،  االقييليييييمييي 
آمااًل كبرية على البالد اليت تشهد 
جتيييربييية دميييقييراطييييية وتييعييددييية 

سياسية مثل العراق.

يسحبون منه الجنسية البحرينية 
ويعتقل في العراق!



وراء األخبار

»أخلق أزمة، لتخرج من أزمة 
أخييرى...« معادلة سياسية جديدة 
حديث  باتت  العراقية،  للحكومة 
مع  األزميية  فبعد  العراقي،  الشارع 
االكراد، ومسألة النفط واملناطق 
»قيييوات  وتشكيل  عليها،  املييتيينييازع 
دجيييلييية«، تييفييجييرت الييعييالقييات بن 
بغداد وبن املكّون السيّن يف املوصل 
انعكس  وميييا  واالنيييبيييار،  وسييياميييراء 
الوضع  على  وقييسيياوة  بشدة  ذلييك 
االجتماعي،  و  واألمييين  السياسي 
فبلغت الشّدة يف السلسلة الدموية 
من االنفجارات املريعة فيما ُعرف 
بي )الثالثاء الدامي(، واليت حصدت 
قتيل  بييين  انيييسيييان   300 حيييواليييي 
مدن  من  وعدد  بغداد  يف  وجريح، 
البالد.. وقد نقلت وسائل االعالم، 
الضحايا  عن  للغاية  مؤثرة  صوراً 
الذين سقطوا  والكبار  الصغار  من 
بن  السياسية  التجاذبات  ضحية 

أهل احلكم والسلطة يف العراق .
ويف اللحظات االوىل من وقوع 

هيييذه الييفيياجييعيية عييلييى الييعييراقييييين، 
على  باملسؤولية  احلكومة  ألقت 
خيييطييياب الييتييعييبييئيية الييطييائييفييييية يف 
ميينييصييات االعيييتيييصيييام يف مييدييينيية 
انييطييلييقييت منها  الييفييلييوجيية، واليييييت 
الييييدعييييوات لييلييزحييف حنيييو بييغييداد 
اجلييمييعيية  »صييييييالة   أداء  حبييجيية 
املوحدة«، وهو ما رفضته االوساط 
بغداد  يف  واالجتماعية  السياسية 

بشكل قاطع.
الييعييلييوانييي  إن أمحييييد  وامليييثيييري 
اليينييائييب عيين الييقييائييميية الييعييراقييييية، 
النيابي  مقعده  اسييتييبييدل  واليييذي 
التعبئة  منّصة  خلف  بييالييوقييوف 
اىل  أشييار  والتكفريية،  الطائفية 
مؤمتر  يف  الييعييدل  وزارة  اقييتييحييام 
صحفي، وقال: »ان االنهيار االمين 
بييغييداد وعيييدد من  اليييذي حصل يف 
املدن العراقية كان متوقعًا فقبل 
أييييييام حييصييل خييييرق امييييين كبري 
أيييدي  يف  الييعييدل  وزارة  وسقطت 
اإلرهابين يف غضون دقائق ، وهذا 

يييؤكييد مبييا الييييدع جمييياال للشك 
مهيأ  العراق  يف  االمين  الوضع  ان 
املنظومة  وان  السيما  للتصعيد 
مواجهة  على  قييادرة  غري  االمنية 
حتيط  اليييت  اخلطرية  التحديات 
بالعراق. وبعد جولة من االتهامات 
السياسين،  الفرقاء  بن  املتقابلة 
الحظ املراقبون مجلة من املكاسب 
عليها  حييصييلييت  الييييت  الييسييييياسييييية 
حييكييوميية املييياليييكيييي، كييييان آخييرهييا 
وأهمها عودة الوزيرين الساخطن 
عييالوي-   – العراقية  قائمة  ميين 
يييتييقييدمييهييم صييياحل املييطييلييك نييائييب 
اخلييدمييات،  لييشييؤون  املالكي  نييوري 
كسب  قييد  املالكي  يييكييون  وبييذلييك 
مضى  فيما  أعييليينييوا  وزراء  ثيييالث 
احلكومة  جلييلييسييات  مقاطعتهم 
عمل  طريقة  على  واحتجاجهم 
الييربييييية  وزراء  وهييييم  املييياليييكيييي، 
والصناعة والكهرباء. كما  متكن 
وزراء  مييوقييف  تغيري  ميين  املييالييكييي 
الييتيييييار اليييصيييدري وعييودتييهييم اىل 

طاولة االجتماع الوزاري.
لكن الذي مل حيدث بعد كل 
استدعاء  واملييآسييي،  الفواجع  هييذه 
اىل جملس  االميينييييين  املييسييؤوليين 
النواب الستجوابهم على كل هذه 
اليت  اخلطرية  االمنية  اخلروقات 
وقعت، السيما تلك اليت استهدفت 

وزارة العدل.
فييقييد قييييررت رئيياسيية جملس 
رئيس  استجواب  العراقي  النواب 
الوزراء نوري املالكي وقادة أمنين 
خالل جلسة للربملان، وجاء القرار 
لييرئيييييس جملس  اجيييتيييمييياع  بييعييد 
النواب أسامة النجيفي مع رؤساء 
وذكيير  النيابية،  الكتل  وممثلي 
جملس  رئاسة  أن  برملاني  مصدر 
االستضافة  طلب  أرسلت  اليينييواب 
وهييي  اليييييوزراء  رئيييييس  مكتب  إىل 
بييانييتييظييار الييييرد عييليييييه. عييلييمييًا أن 
العراقية وكتلة األحرار  القائمة 
الوحيدين  الصدري- هم  – التيار 

الذين دعوا اىل هذا االستجواب.
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دماء ودمار وفتن طائفية ثم 
مكاسب سياسية !
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التخبط األمني السعودي يعزز 
جبهة المعارضة الجماهيرية

السعودية  السلطات  تتخبط 
من  للتخّلص  األمييين  مشروعها  يف 
أزمييييات واسييتييحييقيياقييات يف الييداخييل، 
سياسية  امتيازات  على  واحلصول 
اجييراءات  اىل  عمدت  فقد  للخارج، 
قمعية جديدة، أوهلا: إثارة حمكمة 
االسييالم  حجة  قضية  االستئناف 
واملطالبة  الييعيياميير،  تييوفيييييق  الييشيييييخ 
بييي »تييغييليييييظ حييكييم الييسييجيين عييليييييه«، 
والثاني: عقد أول جلسة حملاكمة 
النمر،  آل  باقر  منر  الشيخ  اهلل  آييية 
والييثييالييث: شيين محلة اعييتييقيياالت يف 
أمييياكييين عيييدييييدة مييين الييسييعييودييية، 
جتسس  »خلية  وجييود  مّدعى  حتت 
االشخاص  من  عدداً  تضم  ايرانية« 
اآلونييية  يف  األمييين  قيييوى  اعتقلتهم 

االخرية.
وكييييييانييييييت مييييييفييييييرزة تيييابيييعييية 
لييلييمييخييابييرات الييسييعييودييية طييياردت 
واطلقت   2012-7-8 يف  النمر  الشيخ 
القبض  تلقي  أن  قبل  عليه،  اليينييار 
الييقييضيياء  يسميه  مييا  بتهمة  عييليييييه 
واإلخييالل  الفتنة  »بييث  بي  السعودي 
بييالييوحييدة الييوطيينييييية، وعيييدم اليييوالء 
دول  قييادة  على  والتطاول  للوطن، 
اخلييليييييج«. وميييعيييروٌف عيين آيييية اهلل 
الشيخ النمر خطاباته احلماسية يف 

العوامية  بلدة  يف  اجلمعة  صلوات 
فيها  حميييذراً  القطيف،  مبحافظة 
مييين مييغييبيية الييتييجيياوز عييلييى حييقييوق 
األغلبية  يشكلون  الييذييين  الشيعة، 
السعودية،  الشرقية من  املنطقة  يف 
واالضطهاد  التمييز  حالة  وإنييهيياء 

الطائفي.
امليييصيييادر، فييقييد طالب  وحييسييب 
اليييسيييعيييودي حبكم  اليييعيييام  اإلدعيييييياء 
وذلييك  النمر  الشيخ  حبييق  اإلعيييدام 
أمييام  األوىل  االسييتييميياع  جييلييسيية  يف 
يف  عقدت  اليييت  اجلييزائييييية  احملكمة 

الرياض يف 2012-3-27.
وذكرت وسائل اعالم سعودية 
أن ممثل اإلدعاء العام طالب بتنفيذ 
بي »حد  السعودية  ما يطلق عليه يف 
احلرابة« حبق الشيخ النمر بذريعة 
إثييييييارة الييطييائييفييييية، وقييييد أكيييدت 
امليييصيييادر املييتييطييابييقيية خييلييو خييطيياب 
للعنف  دعييوة  أية  عن  النمر  الشيخ 
يف الييسييعييودييية، خبيييالف إدعييييياءات 
بالتحريض  احليياكييميية  االوسيييياط 

على االرهاب.. 
وييييأتيييي ذلييييك بييعييد أييييييام على 
سعودية  استئناف  حمكمة  مطالبة 
مبييضيياعييفيية حيييكيييم اليييسيييجييين عييلييى 
منذ  املعتقل  العامر  توفيق  الشيخ 

بالقذف  »التهجم  بتهمة  شهراً،   20
العلين واملعادي آلل بيت رسول اهلل 
والتابعن هلم  وآله،  عليه  اهلل  صلى 
فقد  بالنواصب«!  إياهم  ووصفهم 
نقضت هذه احملكمة احلكم الصادر 
ضد الشيخ العامر يف كانون االول 
املييياضيييي، بييالييسييجيين ثيييالث سيينييوات، 

واملنع من السفر لفرة مماثلة. 
السعودية،  يف  مصادر  وحسب 
اعتقلت  السعودية  السلطات  فييان 
االحتجاجات  من  عامن  مدى  على 
الييسييلييمييييية يف امليينييطييقيية الييشييرقييييية، 
حنو  اليييزال  شيياب   )800( من  أكثر 

180 منهم رهن االعتقال. 
ميين  اليييفيييعيييل  ردود  وكييييانييييت 
املنطقة،  يف  واليينييخييبيية  اجلييميياهييري 
البيانات  توالت  حيث  جييداً،  شديدة 
والييكييتييابييات يف امليييواقيييع وصييفييحييات 
بالتنديد  االجييتييميياعييي،  الييتييواصييل 
 ،)135( وقييع  فقد  االجييييراءات،  بهذه 
مييين عييلييميياء اليييديييين والييشييخييصيييييات 
على  الشرقية،  املنطقة  يف  الييبييارزة 
وزارة  مييزاعييم  فيه  استنكروا  بيان 
عالقة  بشأن  السعودية  الداخلية 
»شبكة  يف  بيييييارزة  شييخييصييييية   )16(

التجسس« املزعومة.
بشدة  »نرفض  البيان:  يف  وجاء 

والييذي  حبقهم  املسيء  االتهام  هييذا 
على  ونفسيًا  معنويا  ضيييرراً  تييرك 
موقعو  وقيييال  وذوييييهيييم«.  املعتقلن 
البيان: »إننا نشهد بأن املعتقلن هم 
هلم  الذين  اخلريين  املواطنن  من 
اجتماعية  ومكانة  علمية  كفاءة 
حميييييرمييييية، وأنيييييهيييييم ميييعيييروفيييون 

باستقامتهم ووفائهم لوطنهم«.
املوقعون  أعرب  البيان  وحبسب 
عن رفضهم »رفضًا تاما« ما وصفوه 
تصفية  يف  الطائفية  الورقة  إقحام 
أو  اخلارجية،  السياسية  اخلالفات 
املطالبات  الييعييام عيين  اليييرأي  إشييغييال 
الداخلية.  واحلقوقية  اإلصالحية 
بتلبية  اإلسيييييراع  إىل  دعييييوا  كييمييا 
واحلقوقية  اإلصييالحييييية  املييطييالييب 
»اليت قدمها رموز وأبناء هذا الوطن 
املشاكل  ومييعيياجليية  وشيييييعيية  سيينيية 
القائمة اليت بسببها تأججت املشاعر 

وبرزت االحتجاجات واالنتقادات«.
واشييييارت مييصييادر ميين الييداخييل 
القمعية  االجيييراءات  إن  السعودي، 
السعودية االخرية، مجعت األصوات 
املعارضة من علماء دين وشخصيات 
اكادميية ومهنية ووجهاء، لتوجيه 
صرخة واحدة بوجه حكام الرياض 

واملطالبة بقوة باحلقوق السليبة.
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أنهت القمة العربية يف الدوحة 
أعماهلا بتأكيد حق الدول العربية 
الييسييورييية  امليييعيييارضييية  تييسييليييييح  يف 
دمشق  مقاعد  ومنح  منفرد،  بشكل 
امليينييظييمييات  يف اجلييياميييعييية ومجيييييييع 
الييتييابييعيية هلييا ملييا يسمى  واجملييياليييس 

باالئتالف السوري املعارض.
اخلتامي  الييبيييييان  تيينيياول  كييمييا 
الييقييادة  حبثها  ملفات  عييدة  للقمة 
إستمر  الييذي  لقائهم  خالل  العرب 
تعقد  أن  تييقييرر  فيما  واحييييدا،  يييومييا 
القمة املقبلة يف الكويت يف آذار 2014.

وترأس وفد املعارضة السورية 
رئيس ما يسمى باإلئتالف املعارض 
أمحيييد مييعيياذ اخلييطيييييب وجييلييس يف 
مييقييعييد رئيييييس وفيييد »اجلييمييهييورييية 
العلم  رفع  فيما  السورية«،  العربية 
املسلحة  اجلماعات  تعتمده  الييذي 

املعارضة بدل العلم السوري.
وتيييكيييرس هييييذه الييقييطيييييعيية مع 
التوافق  مبدأ  وتتجاوز  سوريا  دولة 
حتفظات  ختطي  مييع  اجلامعة  يف 
العراق واجلزائر عن القرار اخلاص 

بسوريا.
الذي  الدوحة«  »اعييالن   وأكييد 
اجلهود  »أهمية  القمة،  به  إختتمت 
سياسي  حل  إىل  للتوصل  الرامية 
كييأولييوييية لييأزميية الييسييورييية مع 
التاكيد على احلق لكل دولة وفق 
رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع 
العسكرية«  ذلك  يف  مبا  النفس  عن 

ملا يسمى اجليش احلر.
غري أن املعارضة السورية بالكاد 
إنقساماتها  ظل  يف  بالنصر  تشعر 
الييداخييلييييية وتيييداعيييييييات إسييتييقيياليية 
اخلييطيييييب االحييييد ومييين ثييم عييودتييه 

لرؤس الوفد إىل الدوحة.
كلمته  يف  اخلييطيييييب  وأكييييد 
هو  السوري  الشعب  أن  القمة  أمييام 
أي  »ال  سيحكمه  ميين  سيقرر  ميين 
حبصول  مطالبا  الييعييامل«،  يف  دوليية 
املعارضة على مقعد سوريا يف األمم 
املتحدة بعد احلصول على مقعدها 

يف اجلامعة العربية.
السوري  الشعب  ان  على  وشدد 
»يييييرفييييض وصيييياييييية أيييييية جيييهييية يف 

إختاذ قراره«، كما أشار إىل سعيه 
لتوسيع اإلئتالف الوطين وحتويله 

إىل »مؤمتر وطين«.
وتيييأتيييي ميييشييياركييية اخلييطيييييب 
تقدميه  ميين  يومن  بعد  القمة  يف 
اإلنقسام  ميين  جييو  وسييط  استقالته 
إنتخاب  خلفية  على  املعارضة  يف 
غسان  اإلنتقالية  احلكومة  رئيس 
هيتو، وتقارير عن إنزعاج اخلطيب 
من تدخالت دول يف شؤون املعارضة 
 70 وخصوصا قطر. وطالبت حواىل 
بينهم  معارضة  سييورييية  شخصية 
أمسييياء بييييارزة مييثييل ميييييشييال كيلو 
اللبواني،  وكييمييال  القربي  وعييمييار 
القمة  إىل  بييهييا  بييعييثييت  رسيييالييية  يف 
الييعييربييييية الييثييالثيياء بييي«الييتييخييلييي عن 
مشروع احلكومة«، منتقدة من دون 
بسبب  املسلمن  اإلخييوان  تسميتهم 
»سيطرتهم اإلستعبادية« و«اهليمنة 
على  املتنوعة«  واإلقليمية  العربية 
قييييرار املييعييارضيية. ميين جييهييتييه أكييد 
أنه   ، )الناتو(  حلف مشال األطلسي 
ال يعتزم التدخل عسكريا يف سوريا، 

وذلك يف أول رد على طلب الرئيس 
املييسييتييقيييييل إلئييييتييييالف امليييعيييارضييية 
اخلطيب  أمحييد  بيياخلييارج  السورية 
ميين اليييوالييييات املييتييحييدة إسييتييخييدام 
املناطق  حلماية  باتريوت  صواريخ 

الواقعة حتت سيطرة املسلحن.
صيييرح  أن  بيييعيييد  ذليييييك  وجيييييياء 
اخلييطيييييب بيييأنيييه طييلييب مييين وزيييير 
اخلارجية األمريكي جون كريي 
قيييييوات أمييريكييييية لييلييمييسيياعييدة يف 
اليت  الشمالية  األجيييزاء  عن  الييدفيياع 
يف  املعارضة  مسلحو  عليها  يسيطر 
سوريا باستخدام صواريخ باتريوت.

وفييد  تشكيل  الييقييميية  قييييررت  و 
وزاري عربي برئاسة رئيس جملس 
الشيخ  قطر  خارجية  وزير  الييوزراء 
وعضوية  ثاني  ال  جاسم  بن  محد 
واليييسيييعيييوديييية  األردن  ميييين  كييييل 
واألمن  واملغرب  ومصر  وفلسطن 
نهاية  الييعييربييييية،  للجامعة  الييعييام 
مع  مشاورات  إلجراء  نيسان/إبريل 
عملية  حييول  اإلمييريكييييية  اإلدارة 

التسوية.

»الخطيب« يفاجئ قمة الدوحة 
برفض الوصاية على سوريا
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بصائر

*إعداد / بشري عباس 

بسم الله الرحمن الرحيم: 

َكَفُروْا  ��ِذي��َن  الَّ حَيَْسَبنَّ  »والَ 
وْا  َوَأِعدُّ  * ُيْعِجُزوَن  الَ  ُْم  إهِنَّ َسَبُقوْا 
َباِط  رِّ َوِمن  ٍة  ُقوَّ ن  مِّ اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ َلُم 
ُكْم  َوَعُدوَّ اهللَِّ  َعُدوَّ  بِِه  ُتْرِهُبوَن  اخْلَْيِل 
اهللَُّ  َتْعَلُموهَنُُم  ُدوهِنِْم الَ  ِمن  َوآَخِريَن 
ٍء يِف َسبِيِل  َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْ
ُتْظَلُموَن *  َوَأنُتْم الَ  إَِلْيُكْم  ُيَوفَّ  اهللَِّ 
ْل  ْلِم َفاْجنَْح َلَا َوَتَوكَّ َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ

ِميُع اْلَعِليُم«.  ُه ُهَو السَّ َعىَل اهللَِّ إِنَّ

صدق الله العلي العظيم

حييييينييمييا نييقييرأ اليييقيييرآن الييكييريييم 
ونتدبر يف بصائره النافذة، جند انها 
متزج بن طاقتن هائلتن لالنسان، 
االوىل: طاقة حركته على االرض، 
يتيحه  وما  عليه  اهلل  فضل  والثانية 
له من أسباب القوة، وحنن يف احلياة  
نرى عادة أن القوة واحلق يف احلياة 
فقد  االحيييييان،  أكثر  يف  منفصالن 
ترى أن من له احلق ال قوة له، ومن 

ضمن  يتحرك  ال  عيييادة  قييوة  لييديييه 
إطيييار احليييق.. ولييذلييك نيييدرك أنييه ال 
الييقييوة  وال  قيييوة  بييال  ينتصر  احليييق 
اجتمعت  اذا  امييا  حيييق..  بييال  تستمر 
واحلركة  الفعل  طاقة  الطاقتان؛ 
و احليوية من جهة، و طاقة الدعم 
اخييرى، واذا  املباشر من جهة  االهلييي 
كيييان هيينيياك رجييييال يييؤميينييون بيياهلل 
اجل  من  ويعملون  هلل،  وينتصرون 
احلق ويف سبيل اهلل، ثم يوفرون يف 
فانهم  القوة كلها،  انفسهم عناصر 

ال بد ان ينتصروا .. 
بعمق،  و  بتدبر  الييقييرآن  اقيييرأوا 
جتيييييييييييدوا هيييذه الييسيينيية اإلهلييييية اليييت 
سييورة  ميين  اكييثيير  يف  ربيينييا  يبينها 
مباركة وضمن اكثر من سياق يف 
قصص القرآن الكريم، وهذه السنة 
فيها عرب، االوىل: أن الكفر والباطل 
أنيييى كيييان قييويييا فييإنييه حميييدود من 
الناحية الزمنية، فال يبقى ويستمر 
وأين  امللوك؟  فاين  نهاية،  ال  ما  اىل 
أقييوام  مثود وعيياد؟ وأييين الفراعنة؟ 
وأييييييين منييييييرود ورهييييطييييه؟ أوليييئيييك 
الييذييين اسييتييعييبييدوا الييعييبيياد و كييانييوا 
االرض،  هيييذه  يف  أقيييويييياء  جييبييابييرة 

العربة  أمييا  الييدمييار.  مصريهم  فكان 
نستلهمها  اليييت  الثانية  والييبييصييرية 
الكريم،  الييقييرآن  وقصص  آيييات  ميين 
ربانية  قييوة  نييشييأت  مييا  إذا  أنييه  فهي 
العدل  و  احلق  اىل  تدعو  االرض  يف 
وتعمل من اجل خدمة الناس، فإنها 
القوة  تلك  عيين  بديلة  تكون  سييوف 
القائمة على الباطل واالحنراف عن 
هؤالء  ان  الثالثة  والعربة  اهلل.  سنن 
الذين يأتون من بعد أولئك، ال يأتون 
من فراغ، وجيب أن ال يعتمدوا على 
أن  بعد  إمنييا  فقط،  حييق  على  أنهم 
يستعدوا ويهيئوا انفسهم ويتحملوا 
ييينييتييصييرون بكلتا  فييهييم  املييسييؤولييييية، 
اليييركيييييييزتييين: »الييييقييييوة واحليييييق«، 
الذين  إلولئك  متاما  املضاد  بالشكل 
اسيياٍس  على  قائمة  قوتهم  كييانييت 
جانب  فقط  يعتمد  ضعيف،  رخيييٍو 
االمكانيات املادية، سياسيا و عسكريا 

وماليا واعالميا.
وهكذا كان النيب األكرم صلى 
ومواجهته  سريته  يف  وآله،  عليه  اهلل 
االعييييداء، وأيييضييًا كييان اإلميييام علي 
عييليييييه الييييسييييالم، وميييين ميييعيييه، ومييع 
كونهم على حق، فكانوا يستعدون 

  وإن جمعت 
اسباب القوة 

واصبحت قويًا، اىل 
جانب كونك على 

حق، يجب أن ال 
تدعوك قوتك اىل 

البحث عن احلرب 
والصراع والصدام 

مع اآلخر، بل 
عليك أن تستفيد 

من هذه القوة 
قبل كل شيء 

يف طرح السلم 
واجلنوح اليه  

قوة الحق ، والحق مع القوة .. 
سبيلنا الى االنتصار



بصائر

ويييهيييييئييون مييا يييتيياح هلييم ميين اسييبيياب 
ووسائل القوة، فبكلتا القوتن، احلق 
وبعد  اهلل،  على  والييتييوكييل  والييثييقيية 
النصر.  حُيييرزون  ميياديييًا،  االستعداد 
بصرية  اىل  االلييتييفييات  جيييب  ولييكيين 
اخيييرى هيينييا، وهييي أنييك وإن مجعت 
اسييبيياب الييقييوة واصييبييحييت قييويييًا، اىل 
جانب كونك على حق، جيب أن ال 
تدعوك قوتك اىل البحث عن احلرب 
والييصييراع والييصييدام مييع اآلخييير، بل 
عليك أن تستفيد من هذه القوة قبل 
واجلنوح  السلم  طرح  يف  شيء  كل 
ان  جيب  القوة  استخدام  وامنا  اليه، 
يكون يف سياق وأطر حمددة، ودفاعا 
عن النفس، ال ابتداًء، وهذا ماكانت 
عليه سرية النيب )ص(. فنحن جيب 
ان نستعد بكل قوة ولكن مند ايدينا 

للسلم يف نفس الوقت. 
اوضاعنا  اىل  أن نشري  اردنييا  ولو 
يف العراق حاليًا، إنطالقا مما أشرنا 
اليه آنفًا، فإن على اخواننا املسؤولن 
ان  ميكنهم  ال  انييه  يعرفوا  ان  اليييييوم 
يعتمدوا دومًا على جمرد الشعارات، 
وأن  فإنها وحدها ال تكفي والتفيد، 
ال يعتمدوا أيضًا على أنهم أحق من 
ان  جيب  بل  بآخر،  أو  بسبب  غريهم 
الصعبة،  الييظييروف  لكل  يستعدوا 
بصريتن  عجالة  على  نبن  وهيينييا 

أساسيتن:
اجملتمعي،  االسييتييعييداد  االوىل: 
جيب  الييعييراقييي  اجملتمع  أن  مبعنى 
ميينييظييم،  جمييتييمييع  اىل  يييتييحييول  ان 
امليييؤسيييسيييات  الن  ومييييؤسييييسيييياتييييي، 
والييتييشييكيييييالت هييي أفييضييل مييصييادر 
وأشييييكييييال وانيييييييواع الييييقييييوة، وكييمييا 
يييقييول احليييدييييث، فيييإن »ييييد اهلل مع 
اجلماعة«. وهناك اكثر من صورة 
او شكل هلذه التشكيالت واملؤسسات 

اجملتمعية، من بينها: 
واحلمد  الدينية،  التشكيالت   -1
لديه  اآلن  العراقي  الشعب  فييان  هلل 
مظّلة وحمور يف التنظيم ال يفوقه 
االمام  ومظلة  راييية  وهي  فيه،  أحد 
فاملواكب  الييسييالم،  عليه  احلييسيين 
احلسينية،  واملييؤسييسييات  واهليييييئييات 
التنظيم  أشييكييال  أفييضييل  ميين  هيييذه 
والييتييشييكيييييل االجييتييميياعييي ألنييهييا يف 
حول  يتمحورون  جتعلهم  احلقيقة 

أرفييع راييية يف العامل، وهييي راييية »ال 
علي  اهلل  رسيييول  حممد  اهلل  اال  الييه 
كييالمييي  اوجييييه  وهيينييا  اهلل«..  ولييييي 
ونييصيييييحيييت لييلييمييواكييب واهليييييئييات 
اقييول  و  مييكييان،  كييل  يف  احلسينية 
هلم: أيها االخوة.. إن االمام احلسن 
وحيمل  ميثل  كييان  الييسييالم،  عليه 
ندركهما:  أن  علينا  بصريتن  معه 
وبصرية  االهلييييية،  الشريعة  بصرية 
هلم  طييوبييى  نعم  االهلييييية..  الشعرية 
الشعائر  حيييون  ميين  مييآب  وحسن 
شعائر  يييعييظييم  »وميييين  احلييسييييينييييية، 
هذا  الييقييلييوب«،  تقوى  ميين  فانها  اهلل 
ممتاز، ولكنه وحده اليكفي، فهناك 
اهلية  شريعة  الشعائر،  جييانييب  اىل 
والنهي  باملعروف  االمر  وهي  ايضًا، 
واحلج  والصوم  والصالة  املنكر،  عن 
اصالح  واالصيييالح،  الناس،  وحقوق 
ذات البن، وإصالح اجملتمع وغريها. 
املييدنييي  ميينييظييمييات اجملييتييمييع   -2
ُنييفييّعييل كل  أن  فييالبييد  بييأنييواعييهييا. 
انيييييواع الييتييشييكيييييالت وامليييؤسيييسيييات يف 
وفكروا  اجلسوا  الييعييراقييي،  اجملتمع 
حياتكم  وبناء  البلد،  لبناء  وخططوا 
حول  الييتييفييوا  اجيييييالييكييم..  ومستقبل 
حددوا  وهكذا  الكفوئن،  املخلصن 
سبيل  يف  وادعموه  األصلح،  هو  من 
جنح  فيييييإن   االنيييتيييخيييابيييات،  يف  اهلل، 
أيضا،  جنحتم  فشل  وان  جنحتم، 
سيئة،  وليست  مفيدة  جتييارب  فهي 
للكثري  دائمًا  واقول  سابقًا  قلت  وقد 
هلل،  نيتك  اخييلييص  املييرشييحيين،  ميين 
حييتييى تييكييون نيياجييحييًا حييتييى وإن مل 
له:  أقييول  ذلييك؟  تفز، فيقول كيف 
يف  صييادقيية  ونيتك  عملك  كييان  اذا 
سبيل اهلل وخدمة عباده، فإنه تعاىل 
او يف  الدنيا  جيازيك خري اجلزاء يف 

اآلخرة، ورمبا يف كلتيهما.
 وهنا أنييوه  وأكييرر إننا ال نربر 
والسلطة  احلييكييوميية  أخييطيياء  كييل 
الناس  ان  أقييول:  ولكن  جهاتها،  بكل 
يتحملوا  ان  عليهم  بيييدورهيييم  هييم 
مسؤوليتهم، وال ينتظروا دائما كل 
شيء من الدولة، عليهم أن  يتوكلوا 
على اهلل ويقوموا بدورهم يف اصالح 
البلد، فهو حباجة  اعمار  و  اجملتمع، 
قوة،  اىل  وحباجة  وبناء،  إعمار  اىل 
او  الدولة  مسؤولية  من  ليس  وهذا 

مسؤولية  ميين  بييل  فييقييط،  السلطة 
الشعب أيضا، السيما قواه وتنظيماته 

وتشكيالته االجتماعية. 
املسؤولن،  لالخوة  كلمتنا  أما 
حتمل  بأن  نعلم  مّنا  وكثرياً  فإني 
املييسييؤولييييية يف مييثييل هيييذه الييظييروف 
اليت  العاتية  والييعييواصييف  الصعبة 
هنا  والغرب، ومن  الشرق  تأتينا من 
وبسيطا،  هينًا  أمييراً  ليس   ، وهناك 
واهلل سييبييحييانييه  جييييازي خيييريا كل 
بنية  املعمعة  هييذه  يف  يدخل  انسان 
اجل  وميين  تعاىل  سبيله  يف  صييادقيية 
ولكن  والدولة..  اجملتمع  وبناء  انقاذ 
تعتمدوا  ال  أن  عليكم  االخيييوة،  أيها 
فذلك  حييق؛  على  أنييكييم  على  فقط 
وحده اليكفي، فالبد من االستعداد 
وعييدم  الييواقييع،  ارض  على  العمل  و 
والشعارات  التربيرات  وراء  االختباء 
دائييييمييييا، فيياجملييتييمييع ييييرييييد خييدميية 
وواقيييعيييا مييلييمييوسييا، وقييييد رأييييتيييم ما 
تونس  و  مصر  يف  والييييزال  جيييري 
فالناس  الييبييالد،  من  وغريها  وليبيا 
اليييكييتييفييون او يييقيينييعييون بيييأن هييؤالء 
الييذييين بيياتييوا حيكمون بييالدهييم  هم 
مضطهدين  وكييانييوا  اسييالميييييون،  
لديهم  بعضهم  أن  أو  السجون،  ويف 
الناس  املظاهر،  من  وماشابه  اللحى 
املظاهر،  بهذه  ويقنعون  يكتفون  ال 
إمنا خيرجون يف تظاهرات، يريدون 
املييسييؤوليين، وأن  خدمة وعييميياًل ميين 
يييييروا بييلييدهييم بييعييدمييا تيييوىل أولييئييك 
مييزدهييراً،  بلداً  احلكم،  االسالميون 
ييينييحييسيير فيييييه اليييفيييسييياد، ويييتييحييرك 
فرص  وتيييزداد  االميييام،  اىل  اقتصاده 

العمل يف اجملتمع.
إذن؛ لديكم فرصة ذهبية وفرها 
تعملون،  ماذا  لينظر  تعاىل  اهلل  لكم 
فال تتوانوا يف استخدام كل الوسائل 
املمكنة لبناء هذا البلد و خلدمة هذا 
والفقراء،  واملستضعفن  اجملتمع، 
وتلك  احملييروميية  املناطق  وخلييدميية 
اليت تسمونها بالتجاوز، فاالمكانيات 
والشعب  هييائييليية،  واملييعيينييوييية  املييادييية 
يتعاون معكم بدرجة مقبولة، إن مل 
تكن ممتازة، فيجب أن نستفيد من 
لكي  السليم،  بالشكل  ونوظفه  ذلك 
و نستفيق  يف  الفرص  النهدر هذه 

املستقبل وال جند مثلها.

  فكروا 
وخططوا 

لبناء البلد، 
وبناء حياتكم 

ومستقبل 
أجيالكم.. التفوا 

حول املخلصني 
الكفوئني، و 

حددوا من هو 
األصلح، و ادعموه 

يف سبيل اهلل، 
يف االنتخابات، 

فإن جنح جنحتم، 
وان فشل جنحتم 

أيضا، فهي 
جتارب مفيدة  
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»اهلل تييعيياىل خييلييق االنيييسيييان لييريمحييه ال 
للبشرية  والكتب  االنبياء  وأرسييل  ليعذبه.. 
لتكون يف حببوحة السالم واألمن والسعادة، 
عليه  اهلل  صلى  االكييرم  نبينا  أرسييل  وهكذا 
نقرأ  حنيين  و  للعاملن،  رمحيية  وسييلييم،  واليييه 
القرآن ونبتدئ يف كل سورة بآية »بسم اهلل 
املنتقم  اهلل  بسم  وليس  الرحيم«،  الرمحن 

اجلبار« . 
املرجع  مسيياحيية  استهل  املييقييدميية  بييهييذه 
تقي  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آية  الديين 
يف  مبكتبه  لييه  كلمة  ظله-  دام   - املُييدّرسييي 
حول   )2013 3ي  )14ي  بتاريخ  املقسة  كييربييالء 
ظاهرة التطرف واالرهاب يف األمة وضرورة 

مواجهتها ببث الفهم الصحيح للدين.
حديثه  من  جانب  يف  مساحته  واضيياف 
أمييييام حييشييد غييفييري ميين الييعييلييميياء واخلييطييبيياء 
األكييرم  النيب  يييأت  »مل  الشعبية:  والييوفييود 
بالقيود واالغييالل، إمنا  صلى اهلل عليه وآله، 
لييالنييسييان ميين قيييييود اجلاهلية  جيياء حميييرراً 
اخلبيثة  واالفكار  والعصبيات  اهلوى  وأغالل 
التقوى وعن احلرية،  البعيدة عن االميان و 
احلياة  اىل  دعيييوة  ميييثييالن  ورسييالييتييه  فالنيب 
واحلرية والعفو والسالم واحملبة وكل خري، 
فانطلقت  األمة  بنى  الذي  االسالم  هو  وهذا 
وانفتحت على العامل وقادته وأثرته. والسؤال 
املهم واخلطري: ملاذا وكيف متزقت وحتولت 
السماء، وأشرف  يد  اليت صاغتها  األمة  هذه 

طوائف  اىل  االكيييرم،  اليينيييب  وقييادهييا  عليها 
وعييادوا  االخيير،  البعض  دم  بعضهم  يستحل 

اىل جاهليتهم يقتلون أنفسهم بدم بارد؟
ما جنده اليوم يف العامل االسالمي حباجة 
اىل وقفة تأمل طويلة، فلماذا هذه العصبية 
ان  ينبغي  السؤال  هييذا  اجلاهلية؟  واحلمية 
الننا  أبعاده،  يف  تأماًل  ونييزداد  مليًا  فيه  نفكر 
آخر  وبييدع  والفنت،  البدع  زميين  اليوم  نعيش 
الزمان هي بدعة أفكار القاعدة أينما كانوا، 
هيييؤالء املييتييطييرفييون الييذييين حيييرقييون األميية 
ميثلون  و  أيضًا،  أنفسهم  وحيرقون  والعامل 
امتداداً لتيار قديم يف األمة، مرق عن الدين 

واالنسانية، أال وهم اخلوارج..«
واوضييييح مسيياحييتييه إن »نييفييسييييية هييؤالء 
للدين،  الصحيح  فهمهم  عييدم  ميين  تنبعث 
من  وال  الييدييين،  ميين  أخيييذوا  وال  فهموا  فما 
النيب االكييرم صلى  الييقييرآن، وال من سييرية 
بيته  وأهييل  أصحابه  وحتى  وآليييه،  عليه  اهلل 
عليهم السالم، امنا راحوا وحبثوا واخذوا عن 
النفاق  النيب من رؤوس  واعداء  الدين  اعداء 
طريقهم  خييارطيية  هلييم  ورمسيييوا  السفياني، 
املعّوج. فتحولوا اىل أدوات  ونهجهم وفكرهم 
قنابل بشرية موقوتة مع  فتنة وفساد، واىل 
اجتذاب  اسباب  الشديد. ولذلك فمن  األسف 
والفهم  الوعي  قلة  للشباب  اجلماعات  هذه 
ينحسر  فحينما  األميية،  يف  الصحيح  الديين 
الوعي  ينحسر  وحينما  الظالم،  يأتي  النور 

عقائدي  فراغ  يعيشون  الناس  اجلهل،  يأتي 
هذا  وميلئون  املييتييشييددون  فيأتي  روحيييي،  و 
البعض حينما  اكييرب جييرائييم  وميين  الييفييراغ. 
منعوا الدعاة االسالمين احلقيقين أن يبثوا 
الدين  فرفعوا  الصحيح.  الييدييين  اليينيياس  يف 
أمثال  فقام  الطاولة ورموه حتتها،  من فوق 
ذلييك،  باستغالل  اجلهلة  املتطرفون  هييؤالء 

فظهرت هذه الفئات املارقة يف االمة..«
املييدرسييي: »مبييا إن  املرجع  وقييال مساحة 
و  يتعاظم،  الثلج  كرة  مثل  عييادة،  التطرف 
كبرية  حباجة  فنحن  مضاداً،  تطرفًا  ينتج 
يف  بالتوعية  جيدا  اهتماما  نولي  الن  اليوم 
الييعييراق ويف سييائيير األميييية، ليينييواجييه ظيياهييرة 
الصحيح  الدين  بثقافة  واالرهييياب،  التشدد 
ثقافة  مواجهة  يف  احلييييياة   ثقافة  هييي  اليييت 

املوت.. 
سنة  واخلطباء  العلماء  ندعو  هنا  وميين 
واحملييبيية  للسلم  دعيييياة  يييكييونييوا  أن  وشيييييعيية 
التفرقة  ونييبييذ  األميييية  وحييييدة  و  واليييرمحييية 
والييطييائييفييييية والييعيينييصييرييية، فييياالسيييالم دييين 
اليييرمحييية واحمليييبييية والييتييعييايييش، ليييييس بن 
ايضا،  اآلخييرييين  ومييع  بييل  فحسب  املسلمن 
يرامحوا  ان  مكان  كييل  يف  املسلمن  فعلى 
والييصييراعييات  واالقييتييتييال  الطائفية  وييينييبييذوا 
رجال  دعوة  تكون  أن  املهم  فمن  والتهميش. 
متمحورة  واملذاهب  األديييان  كل  من  الدين 

حول الراحم و والتعايش ونبذ العنف . 

المرجع و األمة

المرجع المدرسي 
في كلمة له:

المتطرفون 
واالرهابيون 
يستغلون 

الفراغ الروحي 
والمعنوي في 

المجتمع
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بشدة  املُييدّرسييي  املرجع  مساحة  إنتقد 
وشراء  الزائفة  والوعود  املخادعة  ظاهرة 
قبل  ميين  بيياألمييوال  االنتخابية  األصييييوات 
الشعب  أبييينييياء  داعيييييييًا  املييرشييحيين،  بييعييض 
واألنيييزه  »األصييلييح  وانييتييخيياب  اليقظة  اىل 

واألخلص عماًل«. 
و أكييييد مسيياحييتييه خييييالل اسييتييقييبييالييه 
عشائر  شيخ  املقدسة  كربالء  يف  مبكتبه 
اهلييّزاع  مهدي  مجيل  الييعييراق،  يف  املعامرة 
واملرجعيات  العلماء  أن   له،  املرافق  والوفد 
مرشحن  اختيار  يف  هلم  دخييل  ال  الدينية 
معينن، او الدعوة اىل انتخابهم. واضاف ان 
وتدعو  وناصحة  راعية  الدينية  املرجعية 
وتنفيذ  العمل  يف  اإلخييالص  اىل  اجلميع 
الوعود وتطالب اجلميع بتجنب املرشحن 

الذين مينّون الشعب بالوعود الكاذبة.
ويف لييقيياء آخييير قيييال مسيياحيية املييرجييع 
هلا  كان  العراق  يف  العشائر  إن  املُييدّرسييي: 
انسانية  و  وطنية  ومييواقييفييًا  تييراثييًا  دائييمييًا، 
تبعث على الفخر واالعتزاز رغم حماوالت 
الطغاة لتحجيم دورها، ألنها كانت تشكل 

خالل  مساحته  اوضيييح  و  عليهم.  خييطييراً 
عشائر  ووجهاء  شيوخ  من  وفييدا  استقباله 
أن  اليوم  العشائر  شيوخ  على  أن  البصرة، 
عامال  تكون  لكي  عشائرهم  بواقع  ينهضوا 
والتعاون  والكلمة  الصف  وحييدة  يف  مهما 
والتعايش  السلم  على  واحلفاظ  البلد  بناء 
أيضا  العشائر  على  أن  مضيفا  املييشييرك. 
احلييوزات  مع  التعاون  يف  مهمة  مسؤولية 
والعلماء لنشر التوعية يف اجملتمع والفهم 
ابنائنا  يييكييون  ال  حييتييى  لييلييدييين  الييصييحيييييح 
الباطلة والفاسدة  عرضًة للتلوث باألفكار 

املتطرفة.
ويف ذات السياق، استقبل مساحته وفداً 
وقال  املقدسة،  كربالء  عشائر  شيوخ  من 
أننا  الزائر  الوفد  مع  حديثه  من  جانب  يف 
حنتاج أكثر من أي وقت آخر، اىل حفظ 
وحدة الصف واىل احلكمة ألن بيتنا الذي 
العراق، يواجه خماطر تشمله بأمجعه  هو 
من  البيييد  و  ميينييه.  جيييزء  عييلييى  تقتصر  وال 
خمططات  أي  مننع  لكي  واحلييذر  اليقظة 
البالد  األميين يف  واجيينييدات حتيياول زعزعة 

سوريا  يف  اليوم  حاصل  هو  كما  ووحدتها 
من خالل أموال الفتنة و تشكيل اجلماعات 
مع  حديثه  يف  مساحته  أضاف  و  املسلحة. 
وفد من شيوخ عشرية اخلزاعل: رغم كل 
األمل  كل  لدينا  والصعوبات  التحديات 
العراق الزال وسيكون خبري  بأن  والتفاؤل 
وطاقاته  شعبه  ووعيييي  تييعيياىل  اهلل  بفضل 

وبركة مراقد اهل البيت االطهار. 
كييمييا اسييتييقييبييل مسيياحييتييه وفيييييداً من 
ميييرشيييحيييي ائييييتييييالف املييييواطيييين ميييين عيييدة 
أن  حديثه:  يف  مساحته  وقييال  حمافظات، 
أعينهم  نصب  يضعوا  أن  املرشحن  على 
الوطن  وبيينيياء  الييعييراقييي  الشعب  مصلحة 
الييرشيييييح  أن  عييلييى  ميييشيييددا  وتيييطيييوييييره. 
العمل  مضمونها  مسؤولية  لالنتخابات 
املييرشييح أن يستعد  اليينيياس وعييلييى  خلييدميية 
لييتييحييمييل امليييسيييؤولييييييية وييييكيييون مبييسييتييوى 
ينتخبونه  الييذييين  الشعب  ابيينيياء  طموحات 
كثرية  العراق  يف  اإلمكانات  أن  .واضيياف 
وحكيمة  أمينة  أيييدي  اىل  حباجة  ولكنها 

الستثمارها واحملافظة عليها.

المرجع المدرسي خالل استقباله وفودًا من العشائر العراقية..
على العشائر مسؤولية التعاون مع الحوزات 

العلمية لنشر الوعي في المجتمع
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أكيييد مسيياحيية املييرجييع املُيييدّرسيييي - دام 
أخذ  ارادوا  إذا  للشباب  البد  أنييه:  على  ظله- 
ومحاس  وعييزم  هّمة  هلم  تكون  أن  دورهيييم، 
حلييمييل اليييرايييية اىل جييانييب رؤييييية واضييحيية 
خييالل  مسيياحييتييه  أوضيييح  و  املستقبل.  جتييياه 
و  أساتذة  من  كبرياً  وفييدا  مؤخرا  استقباله 
وبابل،  وبغداد  البصرة  من  اجلامعات  طلبة 
املبادرات  زمييام  يأخذوا  أن  الشباب:  على  بأن 
هلم   تييتيياح  أن  ينتظروا  ال  و  عالية  بعزمية 
الفرص على طبق من ذهب من قبل شخص 
أوصيكم  مساحته:  وقال  حكومة.  او  جهة  او 
ان ال حتصروا تفكريكم  فيما  الشباب  أيها 
يف  فييكييروا  بييل  فييقييط،  شخصيًا  بكم  يرتبط 
و  وتصلحوا  تييغييريوا  لكي  والتخرج  النجاح 
تبنوا هذا البلد، وتسهموا يف تقدمه وتطويره، 
من  أكانت  سييواء  عقبة  أمامكم  وقفت  واذا 
شخص او قانون خاطئ، فأزحيوها بإرادتكم 

أن:  على  مييؤكييداً  وحياتكم.  بلدكم  وابيينييوا 
هي  احلقيقي  واالصيييالح   التغيري  بيده  من 
ومتتلك  قييدراتييهييا  تييعييي  حينما  مجيياهييرينييا، 
اىل  وتيينييزل  مسؤولياتها  وتتحمل  ارادتييهييا 
طاقة عملية إجيابية  اىل  حتوهلا  و  الساحة 
الواقع، ويف طليعة من يستطيع  على أرض 
التغيري االجيابي هم علماء الدين اىل جانب 
االكادميين وطبقة الشباب الذين هم أنتم 
ممن تدرسون يف اجلامعات واملعاهد. واضاف 
الشباب  ايها  عليكم  السياق:  هذا  يف  مساحته 
كل  يف  دائمًا  تعتمدوا  ال  أن  الناس  وعموم 
ومؤسساتها   وزارتييهييا  و  الييدوليية  على  شيييء 
الواقع  وهييذا  النظرة  هييذه  تغيري  من  فالبد 
بات  بلدنا  أن  كيف  تيييرون  فأنتم  الييسيييء، 
شيييء  كييل  يييسييتييورد  بييل  ينتج  ال  مستهلكا 
الصورة  بهذه  نييراجييع  فلماذا  اخليييارج،  ميين 
وزراعتنا  اقتصادنا  يف  اخلييارج  على  ونعتمد 

متى  وإىل  املييعيياشييي،  واقعنا  ميييس  مييا  وكييل 
وكل ابناء شعبنا ينتظرون ويعتمدون على 
هذه الوزارة وتلك أن تبين بلدهم وحياتهم؟ 
وكيف إذا كانت هكذا وزارات جمرد شكل 
يف  أرى  احلقيقة  ويف  مضمون؟!..  بال  وإسم 
بعض األحيان أنه جيب تبديل أمساء بعض 
الييييوزارات واملييؤسييسييات مبييا هييو عكس إمسها 
متامًا، إلنها بروتينها وقوانينها تصبح عقبات 
أمام طريق بناء البلد واجملتمع.. ففي الغالب 
تقوم  بعض وزارات ودوائر الدولة بالضد من 
وأمسها  الييوزارة،  تشكيل  من  والغاية  اهلدف 
أن  جيب  ما  عكس  اىل  يكون  ما  أقييرب  يكون 
أمييا طييمييوح وجهود  بييه، فتقف حييائيياًل  تييقييوم 

الناس وتصيبهم باالحباط. 
أن:  اىل  حديثه  يف  مساحته  اشييار  كما 
حباجة  الشباب  والسيما  املواطن  شخصية 
النظام  ألن  جييديييدة  وصييييياغيية  تييرميييييم  اىل 
الصحيحة  غييري  التقاليد  وبييعييض  الييسييابييق 
والشباب  وتهميشها،  إضعافها  على  عملت 
الييعييراقييي مييير مبرحلة منييو وبيينيياء ثييقييايف و 
فكري وعلى الشباب استغالل هذه الفرصة و 
الركيز على بناء أنفسهم والتثقيف الذاتي 
بناء  اجل  املشرك من  العمل  بروح  والتحلي 
الييبييلييد، فيياهلل تييعيياىل منح اإلنييسييان الييقييدرات 
وجمتمعه  بلده  و  شخصيته  لبناء  الكافية 
وعلينا التخلص من العادات واآلثار السلبية 
بالظلم  املليئ  التاريخ  بسبب  تراكمت  اليت 

واالضطهاد واخلوف.

المرجع المدرسي لدى استقباله وفدًا 
جامعيًا من بغداد والبصرة وبابل

ليكن أفق تفكير الطالب، النجاح 
والتخرج للتغيير والبناء
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خالل استقباله وزير الخارجية االيراني..
المرجع المدرسي يدعو إلى رفع »التأشيرة« 

أمام العراقيين من جانب واحد
دعييا مساحة املييرجييع الييديييين آييية اهلل 
العظمى السيد حممد تقي املدرسي - دام 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  ظله- 
لتقوية  اجليييهيييود  مييين  امليييزييييد  بييييذل  اىل 
العالقات مع العراق السيما على الصعيد 
اجلماهريي، حيث ترى الغالبية العظمى 
ايران  يف  العامة  االوضيياع  العراقين،  من 
االقتداء  املمكن  والراقي  اجليد  النموذج 

به. 
مساحته،  استقبال  خييالل  ذلييك  جيياء 
وزيييير اخلييارجييييية االييييرانيييي عييلييي أكييرب 
صيياحلييي يف مييكييتييبييه مبييدييينيية كييربييالء 
املييقييدسيية، وقييد تيييرأس الييوزييير االيييرانييي 
وفداً رفيع املستوى ضّم السفري االيراني 
يف بغداد، والقنصل االيراني يف كربالء 

الدبلوماسين  كبار  من  وعدد  املقدسة، 
االيرانين.

جممل  عيين  احلييديييث  اللقاء  وتيينيياول 
االوضاع يف الساحة العراقية، يف مقدمتها 
ومت  اخلطرية،  وحتدياته  االمين  الوضع 
االرهابي  »القاعدة«  تنظيم  اىل  التطرق 
وجذوره الدموية وتارخيه احلافل بالقتل 

وإراقة الدماء يف البالد اإلسالمية.
الييلييقيياء احلييديييث عن  كما جييرى يف 
املقرح االيراني بإلغاء تأشرية السفر بن 
البلدين »الفيزا« لتسهيل عملية الزيارات 
املتبادلة بن الشعبن العراقي وااليراني، 
للطلب،  تييفييهييمييه  مسيياحييتييه  أبييييدى  وقيييد 
السادة  مع  املوضوع  بطرح  الضيف  واعداً 

املسؤولن يف بغداد.

اقييييرح مسيياحيية  الييسييييياق ذاتيييييه؛  ويف 
تييبييادر اجلمهورية  بييأن  املييدرسييي  املييرجييع 
جانبها  ميين  الييفييكييرة  تنفيذ  االسييالمييييية 
ومن طرف واحد، لتكون أرضية لتنفيذ 
مذكراً  العراقي،  اجلانب  لييدى   الفكرة 
من  »الييفيييييز«  بإلغاء  فعلته  مبييا  مساحته 

جانب واحد مع مصر.
جممل  اىل  اليييليييقييياء  تيييطيييرق  كييمييا 
وسبل  املنطقة،  تعيشيييييها  اليت  األوضيياع 
تعييييييييشها  اليييت  األزمييييات  ميين  اخليييروج 
بيييعيييض اليييبيييليييدان األسييييالمييييييييية، وأكييييد 
مساحة املرجع املدرسي ضرورة استلهام 
حلل  الكريم  القرآن  من  والعرب  الدروس 
الشعوب  تواجه  اليت  واألزمييييات  املشاكل 

اإلسالمية.



حوار

الدكتور السيد 
محسن القزويني 

لـ »الهدى«:
مخطط 

رهيب يحول 
دون وصول 

"الربيع العربي" 
الى مرحلة 

التغيير 
الشامل

*أجرى احلوار : حممد عيل جواد
*تصوير: حسني اخلفاجي

ويف  العراق  يف  عام  شعور  هناك   •
البلدان التي خاضت التجربة الديمقراطية، 
أن هذه التجربة مل تلب وحتقق طموحاهتم، 
ما  وأزماهتم..  مشاكلهم  حل  يف  فشلت  أو 

رأيكم هبذه النظرة السائدة؟ 

• بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والييصييالة  الييعييامليين  رب  هلل  واحليييميييد 

والسالم على حممد وآله الطاهرين.
هيينييالييك أنيييييواع عييييدة مييين الييتييغيييييريات 
السياسية ميكن ان حتدث يف عموم البلدان:

النوع األول: هو التغيري السطحي، أو ما 
ميكن أن نطلق عليه »االنقالب العسكري«، 
بنظام  ويأتي  حكم،  نظام  يستهدف  الييذي 
مجاعة  خييالل  ميين  يتم  وهيييذا  آخييير،  حكم 

* السيد الدكتور حمسن القزويني من مواليد مدينة كربالء املقدسة عام 
 .1951

* مؤسس جامعة أهل البيت عليهم السالم، وهي أول أكاديمية أهلية تقام 
يف كربالء املقدسة عام 2003، وذلك بعد االطاحة بنظام صدام.

* حائز عىل شهادة دكتوراه من جامعة اإلمام اإلوزاعي يف لبنان عام 1995 
يف الدراسة اإلسالمية - الفكر السيايس اإلسالمي.

* لديه ثالثون بحثًا منجزًا ومنشورًا منها:
1- آفاق املستقبل يف العراق.

2- دولة الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله.
3- دولة االمام عيل عليه السالم.

4- االدارة والنظام االداري عند االمام عيل عليه السالم.
5- الفكر االقتصادي يف هنج البالغة.

6- الشخصية االسالمية .. دراسة تربوية يف الصحيفة السجادية.
7- العراق ما بعد االستبداد.

• لديه كتاب خمطوط بعنوان: تاريخ كربالء السيايس
• شغل عدة مواقع علمية وسياسية منها: عامدة كلية الرشيعة االسالمية 
- جامعة أهل البيت العاملية - لندن، وعضوية اجلمعية الوطنية العراقية – بعد 

االطاحة بنظام صدام -  وعضو جلنة صياغة الدستور العراقي.
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من  أو  اجليش،  داخييل  الكبار  الضباط  من 
خالل حزب ما يقوم باالنقالب العسكري، 
بييالييتييعيياون مييع بعض رجييياالت اجليييييش يف 
السائد  هييو  كييان  املشهد،  هييذا  البلد.  ذلييك 
ختوض  كانت  حيث  العربية..  البلدان  يف 

جتربة االنقالبات العسكرية.
و  السياسي،  التغيري  هو  الثاني:  النوع 
الداخلية  األوضيياع  تنفجر  عندما  حيصل 
االنفجار،  هلييذا  ومواكبة  البلد..  ذلييك  يف 
الصعيد  عييلييى  تييغيييييريات  هيينييالييك  حتييصييل 
عملية  يف  ثقاًل  تشكل  والدولي،  االقليمي 
بينها  املييعييادليية  ميين  نييوعييًا  فتوجد  التغيري، 
وبن االنفجار اجلماهريي الداخلي، وهذه 
النظام  املعادلة بدورها تعمل على إسقاط 

القائم، واجمليء بنظام حكم جديد.
اليينييوع الييثييالييث: وهييو األكييثيير عمقًا يف 
عليه  نطلق  أن  وميييكيين  التغيري،  عملية 
بالتغيري اجلذري والشامل، فعندما حيدث 
حتيييول كييبييري يف الييبييلييد، عييلييى األصييعييدة 
االقيييتيييصييياديييية والييثييقييافييييية والييسييييياسييييية 
يغري  الذي  هو  التحول  هذا  واالجتماعية، 
يكون  ورمبيييا  الييعييام،  والييوضييع  اجملتمعات 
الوضع  عن  درجيية(،   180( بدرجة  التحول 
باحلقيقة  نييشييهييده  مل  مييا  وهيييذا  الييسييابييق. 
حصل  فما  العربية..  البالد  يف  اآلن  حتى 
يف الييبييالد الييعييربييييية الييييت شييهييدت حييراكييًا 
أعلى  فهو  الثاني،  النوع  من  إمنا  سياسيًا، 
دون  لكن  العسكري،  االنقالب  من  مرتبة 
نطمح  اليييذي  اجلييييذري  التغيري  مييسييتييوى 
اليه  املبدأ الذي يدعو  اليه باحلقيقة.. وهو 
يغري  »ال  الكرمية:  اآلية  يف  الكريم  القرآن 
بانفسهم«،  مييا  يييغييريوا  حتى  بييقييوم  مييا  اهلل 
يشمل  النفس  يف  حيصل  الييذي   فالتغيري 
منها  الثقافية  االنسان،  حياة  نواحي  كل 
العادات  واالجتماعية، وحتى  واالقتصادية 
التحول  ميين  اليينييوع  هييذا  طبعًا؛  والييسييلييوك. 
وهو  واجليييذري،  الشامل  والتغيري  الكبري 
األنفع للشعوب، ال يتم بسهولة وبن ليلة 
وضييحيياهييا، إمنيييا حبيياجيية اىل وقيييت أطييول 
مسار  كان  رمبا  و  وأعمق،  أكثر  وجهود 
العربي(،  )الربيع  بي  يسمى  فيما  التغيري 
لو  الييثييالييث،  اليينييوع  ميين  التغيري  اىل  ييييؤول 
كانت هنالك فرصة أكرب للثوار، وهنالك 
الذي حصل،  مّدة زمنية أطول أيضًا، لكن 
اقليمية  أطييييراف  وصيييول  شيياهييدنيياه،  وميييا 
ودولية اىل الساحة، و ركوبها املوجة، وال 
نريد تسمية هذه األطراف املعروفة ومنها 
اخلليجية، وعملت على قطع الطريق بن 

الثاني-  النوع  من   – اجلماهريي  التغيري 
وبن التغيري اجلذري، ألن لو وصلت األمة 
كليًا  املعادلة  تتغري  اجلييذري،  التغيري  اىل 
رهيب  خمطط  هيينيياك  رمبييا  و  الييبييالد.  يف 
ساهمت فيه دول غربية و اخرى اقليمية، 
مع قوى داخلية اليقاف هذا املسار، أو عدم 
السماح هلذه التجربة بأن تنضج مع مرور 

الزمن.
للتغيري  نيياجييحييًا  منيييوذجيييًا  اردنييييا  واذا 
الييشييامييل واجلييييييذري، ميييكيين االشيييييارة اىل 
فقد  املاضي،  القرن  يف  االيرانية  التجربة 
مّثلت باحلقيقة، النوع الثالث من التغيري، 
ثم  سنوات،  مييرور  بعد  إال  يتحقق  مل  وهو 
والتحول  التغيري  وحييصييل  النتائج  بييانييت 
درجيية(،   180( االيييرانييي  اجملتمع  يف  الكبري 
فييقييد كيييان جمييتييمييعييًا ليييييرباليييييًا، خيياضييعييًا 
)اليييشييياه(، لكنه حتييول اىل  املييلييك  لييوصيياييية 
نسجل  أن  ميييكيين  هيينييا  إسييالمييي.  جمتمع 
وجتربة  االيييرانييييية  التجربة  بيين  الييفييارق 
االيرانية  التجربة  أن  يف  العربي«  »الربيع 
أخييييذت اليييوقيييت اليييكيييايف لييلييتييحييول الييثييقييايف 
حُتَظ  مل  بينما  واالجتماعي،  واالقتصادي 
بسبب  الفرصة،  بهذه  العربي  الربيع  بالد 
الييثييالث؛  السياسية  الييقييوى  جييهييود  تضافر 
إلجهاض  والدولية  واالقليمية  الداخلية 

عملية التغيري املطلوب. 
لكن مع ذلك، ال أقطع حبصول إخفاق 
العربي،  الربيع  الشامل يف بالد  التغيري  يف 
بييل أعتقد أن  انييتييهييى..  قييد  وأن كييل شيييء 
الثورة وعملية التغيري مازالت مستمرة يف 
اليت حدثت  البالد، برغم االجهاضات  هذه 

فيها.

التارخيية  اخللفية  أن  تعتقدون  هل   •
والقسوة  العنف  حيث  لبالدنا،  والثقافية 
مسرية  تعّثر  يف  دور  لا  الفردي،  واحلكم 

الديمقراطية يف بالدنا؟

يكون  رمبييا  انييه  أعتقد  باحلقيقة،   •
تولد ردود فعل  والقسوة،  فالعنف  العكس، 
وهييذه  املضطهدة،  اجلماهري  ميين  باملقابل 
معادلة علمية واضحة: )لكل فعل رد فعل، 
االجتييياه(،  يف  ويعاكسه  الييقييوة  يف  يقابله 
فاحلكومات اليت مارست االستبداد والقمع، 
الدميقراطية  احلياة  اىل  بالتحول  تعّجل 
البالد  أمييا  والعدالة،  باحلريات  واملطالبة 
مثل  والييقييمييع،  االضييطييهيياد  تشهد  ال  الييييت 
أيضًا  هييي  كييانييت  وإن  امللكية،  األنييظييميية 
حباجة اىل تغيري وجتديد، فال جند هنالك 
ازدادت  كلما  وإذاً؛  للتغيري.  قوية  دعييوات 
الثورة  القمع واالضطهاد، فان دوافع  حدة 

تكون اقوى وأشد.

• ولكن عملية التغيري اجلامهريي بدافع 
والقمع،  الديكتاتورية  من  والثأر  الغضب 
الثوار  ينتقل  ثم  طوياًل،  وقتًا  تأخذ  ال  ربام 
الديكتاتور،  بعد  ما  مرحلة  اىل  والناس 
 - نرى  لكننا  األفضل،  البديل  عن  ليبحثوا 
الشوارع  يف  أصبح  القتل  مرص،  يف  مثاًل- 
داخل  مبارك  عهد  يف  كان  فيام  الثورة،  بعد 
السجون. فكيف تنظرون اىل هذه املفارقة؟

الربيع  بيييالد  يف  حيييدث  مييا  أن  أرى   •
العربي، ميثل ثورات حقيقية صادقة نابعة 
يقول  من  هناك  رمبييا  الييواقييع،  صميم  من 
يقول  من  أخالف  وأنييا  »املييؤامييرة«،  بنظرية 
بهذه النظرية، فقد كانت الشعوب تعاني 
الييقييسييوة والييظييلييم يف الييوضييع االقييتييصييادي، 
وتدّني املستوى املعيشي، وتصّدع اخلدمات 
خلق  ما  وهذا  وغريها..  وصحة  تعليم  من 
الشعيب، وكانت بدايته يف تونس  احلراك 
اىل  ثم  اليمن  اىل  ثم  مصر  اىل  انتقل  ثم 
ليبيا، لكن ما حصل، أن هنالك قوى جاءت 
وعييمييلييت عييلييى إذكيييياء نيييار االضييطييرابييات 
بالتغيري،  العهد  احلديثة  البالد  يف  والفنت 
هذه  رأس  على  الصهيوني  الكيان  ويقف 
القوى. ألن - كما تعلمون- نظرية »األمن 
االضطرابات  خلق  على  تقوم  االسرائيلي« 
بها،  احمليطة  العربية  البالد  يف  الداخلية 
الييسييييياسييي معها،  الشييغيياهلييا عيين صييراعييهييا 

  ال أقطع بحصول 
إخفاق يف التغيري 

الشامل يف بالد الربيع 
العربي، وأن كل شيء 

قد انتهى.. بل أعتقد أن 
الثورة وعملية التغيري ما 
زالت مستمرة يف هذه 
البالد، برغم االجهاضات 

التي حدثت فيها  



حوار

  اذا كانت املؤسسة 
الدينية على مسافة 
قريبة، من املجتمع، 

يكون بامكان العامل 
أو اخلطيب او إمام 

املسجد، من حتديد 
اخليار الذي يراه مناسبًا 

وحسنًا ليختاره الناس 
نائبًا عنهم  

األسبق  االسرائيلي  الييوزراء  رئيس  وكان 
)مناحيم بيغن( أول من دعا اىل تطبيق هذه 
اليوم  اسرائيل  أن  القول:  النظرية. وميكن 
استطاعت  ألنييهييا  حلظاتها،  أسييعييد  تعيش 
تكون  امليييوج، ورمبييا ال  ميين خييالل ركوبها 
االصيييابيييع االسييرائيييييلييييية مييرئييييية بييوضييوح، 
االسرائيلية  االيادي  فان  تأكيد  بكل  لكن 
ميييوجيييودة وبييشييكييل فيياعييل وقييييوي يف خلق 
االضيييطيييرابيييات واليييفييينت، وميييا حيييصييل من 
مصر،  يف  أو  ليبيا  يف  السلطة  على  صييراع 
البد لنا أن نبحث عن األيادي االسرائيلية 
البالد  اليت تقف خلفها، وذلك لتبقى هذه 
تعيش االضطرابات وحالة عدم االستقرار.
مرشحة  دواًل  هيينيياك  أن  ُأجييييزم  وأنيييا 
لبنان  االجتاه، مثل  أيضًا لالنزالق يف هذا 
والعراق ايضا، ألن اسرائيل ترى يف استقرار 
مدينة عربية واحدة يشكل تهديداً ألمنها، 

فكيف بدولة عربية بأكملها.. 

والتثقيف  التوعية  صعيد  عىل   •
اىل  تنظرون  كيف  التغيري،  مابعد  ملرحلة 
التجربة  إنضاج  يف  املتعلمة  النخبة  دور 
خرجيي  بالذكر  ونخّص  الديمقراطية، 

وأساتذة اجلامعات؟

لتحقيق  شيييروطيييًا  مثيية  أن  أعييتييقييد   •
الدميقراطية يف بالدنا:

صاحلة،  بيئة  وجيييود  األول:  الييشييرط 
ومن معامل هذه البيئة، األحزاب والقوانن 
عمل  منييط  يكون  وأن  عملها،  تنظم  اليييت 
ال  مهين،  و  تنافسي  بشكل  االحيييزاب  هييذه 
إقصائه، وخلق  أو  اآلخر  بطريقة تهميش 

حالة الصراع والتقاطع. 
اليييشيييرط اليييثيييانيييي: وجيييييود ميينييظييمييات 
ومؤسسات اجملتمع املدني، ما ميكن الشعب 
من ممارسة دوره من خالل هذه املؤسسات.
الشرط الثالث: وجود مقدار ال بأس به 

من الرفاهية االقتصادية والعيش الكريم.
الوعي  وجييود  واألهيييم:  الييرابييع  الشرط 
دون  وميين  اجملتمع.  يف  والسياسي  الثقايف 
هذه الشروط االربعة ال تقوم للدميقراطية 
أي قائمة، وهذا الفقر ما نشهده يف بالدنا، 
بالدنا،  يف  دميقراطية  بوجود  أعتقد  ال  إذ 
وال حتى مقدمات هلا، لعدم وجود االحزاب 
بيياملييسييتييوى املييطييلييوب، واييييضيييًا عيييدم وجييود 
القانون الذي ينظم العمل احلزبي، وهناك 
وهي  املييدنييي،  للمجتمع  شكلية  مؤسسات 
ايضًا باملستوى املطلوب، وقادرة على التغيري 
و التأثري. كما ليس هناك حالة الرفاهية 
والبطالة،  الفقر  يعيش  حيث  اجملتمع،  يف 
فالذي يبحث وراء لقمة العيش، لن تكون 
السياسي،  بالعمل  التفكري  يف  فرصة  لييه 
جمتمع  هلكذا  بالنسبة  احلييرييية  إن  حتى 
الشعوب  أمراً كماليًا، لذا جند بعض  ُتعد 

تطالب بأقل احلقوق وال تتحقق هلم، مثل 
املطالبة  عن  فضاًل  وغريها،  العمل  فرص 
واملشاركة  احلرية  مثل  كبرية  حبقوق 
املستوى  فقدان  كذلك  الييقييرار..  صنع  يف 
الدميقراطية  يغيب  ان  شأنه  من  الثقايف 
باملسؤولية  الشعور  ذلك،  ومن  بالدنا،  عن 
القضايا  إزاء  اجملتمع  يف  فييرد  كييل  لييدى 
وغريها.  واألميين  النظافة  مثل  املشركة، 
بإنشاء  ، وبدأنا  الشروط  اذا وفرنا هذه  أما 
مبهنية،  السياسي  العمل  متييارس  أحييزاب 
وتبتعد عن الصراع على املناصب واملكاسب، 
وانتخابات  دميقراطي،  منهج  هلا  ويكون 
ومؤمترات، ويكون هناك قانون ينظم عمل 
جمتمع  مؤسسات  اليها،  وأضفنا  االحزاب، 
شكلية،  وليست  صادقة  و  حقيقية  مدني 
كما هو احلال يف بالدنا، و وجود قدر من 
الكاملة، حبيث  الرفاهية  الرفاهية، وليس 
الثقافة  وتييسييود  الييبييطيياليية،  مشكلة  حتييل 
املييثييقييف،  دور  يييأتييي  حينئذ  جمييتييمييعيياتيينييا، 
حيث  الييرابييع..  الشرط  يف  حتييديييداً  ويكون 
زرع  يف  و  الشعب،  تثقيف  يف  دوره  يكون 
االخييوة  روح  و  والتكاتف  الييتييعيياون  ثقافة 
الشعور  ثقافة  نشر  جانب  اىل  اجملتمع،  يف 
فاذا  شيييء،  كل  أسيياس  وهييي  باملسؤولية، 
شعر االنسان باملسؤولية سيتحرك باجتاه 

حتقيق الدميقراطية.
التجربة  حنييو  اإلنييطييالق  بييداييية  إذاً؛ 
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الييدميييقييراطييييية اليينيياجييحيية، تييبييدأ ميين هييذه 
الوعي  هييو  شيييء  كييل  بييداييية  الن  النخبة، 
اجلييميياهييريي، اليييذي تييتييوزع املييسييؤولييييية يف 
على  و   ، السياسية  االحييزاب  على  حتقيقه 
احلكومة،  وعلى  املدني،  اجملتمع  مؤسسات 
كما هنالك مسؤولية على املثقفن يف زرع 
و  االعالمية،  الييربامييج  خييالل  من  الثقافة 

الندوات و املؤمترات وغريها.

املتعلمة..  النخبة  دور  ذكر  عىل   •
عىل  اجلامعية  الشهادة  تأثري  نسبة  هي  ما 
ألن  وجدارته  لالنتخابات  املرشح  كفاءة 
يكون ممثاًل عن الشعب..؟ وهل هي كافية 

لنجاحه يف حتقيق مهامه؟

• ال بد ان تتوفر يف املرشح لالنتخابات 
األمانة.  والثانية:  الكفاءة،  االوىل:  صفتان: 
تقول اآلية الكرمية: » وخري من استأجرت 
اليييقيييوي األميييييين«، وقييييد اسيييتيييفيييادت بعض 
كشعار  القرآنية  اآلية  هذه  من  االحييزاب 

انتخابي، يف االنتخابات السابقة.
كثرياً  العراق  عانى  لقد  وباحلقيقة؛ 
املاضية،  السنن  خييالل  اجلييهييل  حكم  ميين 
فييياالنيييقيييالبيييات واليييتيييحيييوالت الييسييييياسييييية 
جيياءت  الييعييراق،  يف  حييدثييت  اليييت  السريعة 
ما  اىل  تيييأِت  ومل  السلييطة،  اىل  باجلهلة 
ان  البد  إذاً؛  العلمية.  بالكفاءات  ونييدر  قّل 
الوقت  يف  السلطة  رأس  على  الكفوء  يكون 

احلاضر.
لكن الشهادة اجلامعية ال متثل الكفاءة، 
وسيلة  أنها  بيد  شيييء..  كل  ليست  وهييي 
حامل  ورب  الييكييفيياءة،  مييعييامل  ميين  معلم  و 
للشهادات اجلامعية، لكنه غري كفوء الدراة 
الشهادة  على  حيصل  ميين  وهيينيياك  البلد، 
لكسب  اجلييدار  على  ليعلقها  االكادميية 
ذليييك، فهكذا شييهييادة غري  الييوجيياهيية وغييري 
الشهادة اجلامعية  اذا اجتمعت  نافعة. لكن 

الكفاءة، يكون األفضل، حيث نستطيع  مع 
بذلك قياس كفاءة االنسان، عندما يكون 
حاماًل لشهادة يف االقتصاد أو يف السياسة، 
العلمية،  االختصاصات  وسائر  القانون  أو 
املرشح  عن  التصور  تعطينا  الشهادة  فهذه 
واالكفأ  األقييدر  الرجل  بانه  لالنتخابات 
ملمارسة العمل الذي درس يف جماله، مثل 
وغريها.  االقتصاد  أو  اهلندسة  أو  القانون 
والتجربة  اخليييربة  فييان  ذليييك،  جييانييب  اىل 
املرشح  لكفاءة  واملعيار  املقياس  أيضًا  متثل 

لالنتخابات. 
اليها  حباجة  العراق  فان  األمانة،  أما 
بشدة، ألنه - وكما تعلمون- عانى كثريا 
السنوات  طيلة  الثروات  ونهب  الفساد  من 
الييعييراق  ثيييروة  معظم  أن  حييتييى  امليياضييييية، 
املييالييي  الييفييسيياد  بسبب  دخيييان  اىل  حتييولييت 
واالداري، وهذا بداًل من أن يستفيد الشعب 

من هذه الثروات. 
باألمر  ليس  األمييانيية  مييوضييوع  إن  ثييم 
اإلمييام  جنييد  لييذا  التحقيق،  وسييهييل  اهليييّن 
مالك  يوصي  السالم،  عليه  املؤمنن  أمييري 
االشر، عندما واّله مصر يف كتابه الشهري 
املييروآت..«،  ذوي  مع  نفسك  »وألصق  قائاًل: 
مبعنى اختار من الناس، املعروف يف أسرته 
بالنكرات  تأتي  وال  بلده،  ويف  عشريته  ويف 
واجملييهييوليين أو الييغييامييضيين، الييذييين رمبييا 
تصدر منهم مواقف وأعمال غري حممودة.

علامء  دور  حول  رؤيتكم  هي  ما   •
املؤسسة  وعموم  العلمية  واحلوزة  الدين 

والدينية يف إنجاح التجربة الديمقرطية ؟

جيب  االميية  قيييييادة  أن  عقيدتنا،  يف   •
الدين،  علماء  بيد  وآخيير  بشكل  تكون  أن 
ثم  لييأميية،  املوجهن  هييم  يكونون  مبعنى 
عن  النائب  هو  الدين  عييامل  بييأن  نؤمن  أننا 
فهو  فييرجييه-  اهلل  عجل   – املعصوم  االميييام 

يتوىل  االمة، وهو  اليه  الذي ترجع  املرجع 
شييؤونييهييا، وتييوليييييه لييشييوؤن االميييية، هييو من 

خالل مسؤوليته الدينية اليت يتحملها. 
ومن مسؤوليات مراجع الدين وعلماء 
بشكل  االوضييياع  ومييراقييبيية  املتابعة  االمييية، 
ال   - اجملتمع  احنييراف  دون  للحؤول  عييام، 
يف  جيياء  وقييد  املنزلقات،  باجتاه  اهلل-  مسح 
احلديث: »إذا ظهرت البدع على العلماء ان 
ُيظهروا علومهم«، إذاً؛ فالعامل له دور كبري 
أيضًا يف هييذا اجملييال، سييواًء يف الييعييراق ويف 
للمرجعية  يكون  ان  البد  لذا  آخر.  بلد  أي 
الدين  وعلماء  العلمية،  واحلوزات  الدينية 
واخلطباء يكون هلم الدور يف دفع اجملتمع 
هذا  ومراقبة  أواًل؛  اخلري  عمل  على  وحّثه 
الطريق  عيين  االحنيييراف  مغبة  ميين  املييسييار 

الصحيح ثانيًا .
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  اسرائيل اليوم تعيش أسعد حلظاتها، 
ألنها استطاعت من خالل ركوبها املوج، وخلق 
الفنت االضطرابات يف البالد العربية، أن تضمن 

أمنها واستقرارها  



حوار

العهد  حديثو  ال��ن��اس  أن  ب��ام   •
املفردات  بعد  هيضموا  ومل  بالديمقراطية، 
احلريات  أو  الفردية  احلرية  مثل؛  السياسية 
حتى  أو  املصري،  تقرير  حق  أو  العامة، 
لعلامء  ترون  هل  واألصلح،  األكفأ  اختيار 
اليصال  دور  من  اخلطباء،  وايضًا  الدين 
ثقافة  من  املطلوب  املستوى  اىل  الناس 

الديمقراطية؟

املوجودة بن  العالقة  مقدار وحجم   •

دين  علماء  من  الدينية،  املؤسسة  أصناف 
وخييطييبيياء، وبيين أفيييراد اجملييتييمييع، هييي اليت 
حتدد حجم هذا الدور، فاذا كانت املؤسسة 
قييريييبيية، و وثيقة  مييسييافيية  عييلييى  الييدييينييييية 
تييكييون هنالك  بيياجملييتييمييع، حبيييييث  الييصييليية 
اللقاءات املستمرة واالجتماعات واجللسات، 
إمام  او  اخلطيب  أو  العامل  بامكان  حيئنذ، 
املييسييجييد، ميين حتييديييد اخليييييار اليييذي يييراه 
نائبًا عنهم،  الناس  مناسبًا وحسنًا ليختاره 
سواًء يف جمالس احملافظات، أو يف جملس 
– واحليييال  اليينيياس  بييغييداد، ألن  اليينييواب يف 

امللجأ  الدينية  املؤسسة  يف  ييييروان  هييكييذا- 
والتوجهات  اآلراء  عواصف  من  هلم  اآلمن 
وهو  االنتخابية،  احلملة  خالل  املتناقضة 
بذمته  األمانة وما  أدى  أنه  بذلك سيعرف 
اذا  أمييا  األصييلييح.  بانتخاب  مسؤولية  ميين 
كانت املؤسسة الدينية من حوزات علمية 
فان  اجملتمع،  عن  منفصلن  دين  ومراجع 

اجملتمع سيختار من يريد.. 
يف واقييييع األمييييير، حنييين نييعيييييش أزمييية 
الييعييالقيية بييين املييؤسييسيية الييدييينييييية وبيين 
بن  التباعد  وجييود  سبب  فقد  اجملتمعات، 
الطرفن، اىل عدم التفاعل والتجاوب بن 
ارادت  اذا  الدين. من هنا؛  الناس وبن عامل 
الساحة،  يف  قويًا  تأثرياً  الدينية  املؤسسة 
البد هلا من االرتباط بشكل وثيق بقضايا 
االمييييية، وهييييذا ليييييس فييقييط مييين اليينيياحييييية 
احلقيقية  العالقة  توطيد  إمنا  الظاهرية، 
الكثري  فهناك  األمييية،  قضايا  مييع  الكاملة 
األمة،  منها  تعاني  واالزمييات  املشاكل  من 
مشاكلها  حيييل  هليييا،  ومييغيييييث  مييعيين  وال 
الناجع،  واحلييل  الشايف  اجلييواب  هلا  ويقدم 
مسافة  على  الدينية  املؤسسة  وجدت  فاذا 
يف  اليها  ستلجأ  باملقابل  فانها  منها،  قريبة 
التجربة  خلوض  واالسييرشيياد  االستشارة 

الدميقراطية بنجاح.

السيد  • شكرًا جزياًل، حلرضة االستاذ 
الدقيقة  االجابات  عىل  القزويني  حمسن 

والوافية.

• شكراً لكم أيضًا، ودمتم موفقن.

  الذي يبحث وراء 
لقمة العيش، لن تكون 

له فرصة يف التفكري 
بالعمل السياسي، حتى 

إن احلرية بالنسبة لهكذا 
إنسان ُتعد أمرًا كماليًا، 
لذا جند بعض الشعوب 
تطالب بأقل احلقوق وال 

تتحقق لهم  



رأي
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* عيل جواد
مطالبة  نبأ  بلغه  من  وال  خاصة،  السعودية  يف  واحد  شيعي  يبق  مل 
آية اهلل الشيخ نمر  ب� »حد احلرابة«، بحق سامحة  إّدعاء عام آل سعود 

باقر آل نمر، إال وشملته عملية "جّس النبض".
العام  اإلدعاء  قبل  من  الشيعي  النبض  جّس  حماولة  جدًا  واضٌح 
السعودي بمطالبته هبذا احلكم اجلائر »حّد احلرابة« أو االعدام، وبتهم 
علامء  أبرز  أحد  النمر،  آل  باقر  نمر  الشيخ  اهلل  آية  مفربكة، ضد  معلبة 
عقوبة  بتشديد  أخرى  مطالبة  وبموازاهتا  الرشقية،  املنطقة  يف  الدين 
السجن عىل العالمة الشيخ توفيق العامر، الذي يقيض حكاًم بالسجن 

ملدة ثالث سنوات.
أوردوه��ا  التي  الزائفة  االهتامات  عىل  أعلق  لن 

و«  »االرهاب«  قبيل  من  ومصطلحات  بكلامت 
إنام  أشبه،  وما  االجنبي«  التدخل  جلب 

النبض«،  »جّس  وج��واب  ال��رّد  املهم 
الشيخ  ألن  مصريية..  فالقضية 

يدفعان  إنام  العامر،  والشيخ  النمر 
الشجاعة  املطالبة  رضيبة  حاليًا 

املظلومني،  اخواهنم  بحقوق 
مكان،  كل  ويف  السعودية  يف 
»الكلمة«،  س��الح  وبيدهم 
والعدل  احلق  كلمة  وحسب؛ 
ومها  والتسلط.  اجلور  وجه  يف 

احلقيقي  الدور  يؤديان  هذا  يف 
لعامل الدين، الذي رسمه لنا أهل 

ما  وهذا  السالم..  عليهم  البيت 
ومكان،  زمان  كل  يف  احلكام  خيشاه 

عليه.  والقضاء  حتجيمه  وحياولون 
هؤالء  امتدادات  يف  لدهيم،  املشكلة  إنام 

العلامء الشجعان، فاذا أعقبت عمليات الضغط 
يف  تدوي  عالية  أصوات  االعتقال،  ثم  واالستفزاز 

فإن  احلكم،  استقرار  وتزعزع  والسياسية،  االجتامعية  االوساط 
العّد  متابعة  إنام  فقط،  هبدوء  االنسحاب  يكون  لن  التايل،  االجراء 

التنازيل لنهاية هكذا نظام حكم.
واستذكار  التارخيية  الفرصة  نغتنم  ألن  تدعونا  املعادلة،  هذه 
لنراجع  الفاشلة.  التجارب  نكرر  أن  ال  الناجحة،  التارخيية  التجارب 
رسيعًا جتربة ايران مع زعيمها الراحل االمام اخلميني، فقبل أن يعرفه 
والفساد  االنحراف  ضد  ثائرًا  العلمية  احلوزة  عرفته  زعياًم،  الناس 
والطغيان، وإال فان »الشاه« كان قد وقع عىل حكم إعدامه عام 1963، 
حسني  السيد  آنذاك،  للشيعة  األعىل  املرجع  من  الصاعق  الرد  لوال 
يستثنيه  الذي  االمر  املجتهدين،  بعّده من  – قدس رسه-  الربوجردي 
من حكم االعدام حسب الدستور االيراين. بمعنى أن االمام اخلميني، 

رفع أول خطوة نحو االنتصار من تلك اللحظة التي غادر ايران رغم 
أنف الشاه، ويف نفس تلك اللحظة بدأ العّد التنازيل لنظامه. ثم لنراجع 
جتربة العراق مع املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدر – قدس رسه- 
وحسب  البائد،  للنظام  املعارضة  مواقفه  بسبب  صدام،  اعتقله  فقد 
املعارصين لتلك الفرتة، فان »جّس النبض«، جاء سلبيًا عىل صدام، إذ 
فلم  وثقافية،  اجتامعية  اوساط  من  واعرتاض  امتعاض  عالئم  ظهرت 
اعتقله مرة  يتأخر يف إطالق رساحه، لكن مل يمض وقت طويل حتى 
اخرى، وهذه املرة يف ظل صمت رهيب، هذا كان عام 1980، وقبلها 
اهلل  آية  االسالمي  املفكر  اعتقل   1970 عام  أي  حتديدًا  سنوات  بعرش 
البوح  يتشّجع أحد عىل  السجن، ومل  أودع  الشريازي، و  السيد حسن 

بكلمة اعرتاض رصيح عىل اعتقال عامل دين.
وحتى ال أجانب احلقيقة، أقول: ال نظام حزب البعث 
الذي  باملستوى  منهام،  أكرب  وال  الشاه  نظام  وال 
ينال من قامة علامء الدين، فهم إمتداد وخط 
متصل باألئمة املعصومني، كانوا موضع 
لدى  اخلط،  وإكبار عىل طول  احرتام 
والسياسية  االجتامعية  االوساط 
مثل  الغزاة،  حتى  بل  احلاكمة، 
العراق..  دخلوا  الذين  املغول 
العامل  يقتل  ال��ذي  ف��إن  ل��ذا 
وليس  السلطان،  سيف  ليس 
الديكتاتوري  احلاكم  رصاصة 
هو  االول  باملقام  إنام  فحسب، 
يربر  ومن  والصمت  السكوت 
وملن  العلامء..  وتصفية  قمع 
احلكايات  من  الكثري  هناك  يريد؛ 
ضد  الدين  علامء  تضامن  ح��ول 
عامل  رساح  إلطالق  اجلائرة  األنظمة 
الذي  العامل  ذلك  قصة  منها  آخر،  دين 
تنازل عن حقه يف مسألة خالفية مع عامل آخر، 
وذهب اىل داره لعقد اتفاق تضامن الستقبال عامل دين 
أرسل خمفورًا من مدينة أصفهان وسط ايران، اىل العاصمة طهران 
ثم حتول  العاملني،  من  االستقبال  فحصل  القاجاري،  امللكي  العهد  يف 
الكرامة والعّز  اىل استقبال مجاهريي حاشد، غرّي قرار السلطان وأعاد 

اىل ذلك العامل.
وسأبقى مرصًا عىل احلقيقة بالقول: 

الشيخ  بإعدام  املطالبة  السعودي عىل  العام  اإلدعاء  الذي جّرأ  إن 
وجرحه  عليه  النار  اطالق  عملية  عىل  املشني  الصمت  هو  النمر، 
تتذكر،  ال  أمة  الدوام  عىل  النبقى  وحتى  وإذن؛  واعتقاله،  واختطافه 
وال حتتفي بعلامئها وعظامئها ورموزها إال بعد فقداهنم، البد من حتطيم 
جدار الصمت ليعرف احلكام أمام من يكونون. و »رحم اهلل من عرف 

قدر نفسه«.

ال نطلق رصاصة الصمت على العلماء



تحقيقات

* أعّد التحقيق: حسني حممد عيل
األضييواء  عن  بعيدين  اجليييذور..  عميقي 
يف  يعيشون  ألنهم  أرادوا،  هكذا  االعالمية، 
االنسانية  احلضارات  أعييرق  اىل  تعود  أرض 
راييية  محييلييوا  الييوقييت  نفس  ويف  األرض،  يف 
اإلسيييييالم واليييرسيييالييية احملييمييدييية األصيييييليية، 
وقدموا  األذى  كل  ذلك  سبيل  يف  وحتملوا 
طيبة  كلمة  أجييل  من  اجلسام  التضحيات 
أصلها ثابت وفرعها يف السماء.. إنهم إخواننا 
الشيعة املوالون ألهل البيت عليهم السالم يف 

مجهورية اليمن.
اليت  العربية  البالد  هو حال سائر  كما 
باالنظمة  اإلطيياحيية  بعد  الصعداء  تنفست 
الييديييكييتيياتييورييية املييظييلييميية، فييشييهييدت اليينييور 
يف  الشيعة  متكن  املستقبل.  وآفيياق  واحلرية 
الظهور  ميين  الييعييريييق،  االسييالمييي  البلد  هييذا 
ثقة  بكل  والثقافية  السياسية  الساحة  على 
السكان،  القليلة بن  وجدارة. ورغم نسبتهم 
يعيشونها  اليت  الصعبة  النفسية  والظروف 
بن مجاعات معادية وتكفريية مدعومة من 

حيملونها،  اليت  احلّقة  العقيدة  فان  اخلارج، 
والعقل،  االنسانية  الفطرة  مع  واملتطابقة 
رفعتهم اىل مراقي العّزة والكرامة بن أبناء 

الشعب اليمين بأسره.
»اهلييدى« من  لي  العدد، كان البد  يف هذا 
العروج اىل اليمن اجلميل والعريق، للتعرف 
التشيع يف  ومييكييانيية  اإلسييييالم،  جيييذور  عييلييى 
وكيف  والثقافية،  االجتماعية  اخلييارطيية 
حتيييدى اإلخيييييوة املييؤميينييون هييينييياك، مييوجييات 
الييضييغييط واحملييياربييية ميين اليينييظييام احليياكييم 
يف الييعييهييد الييديييكييتيياتييوري  ميين جييهيية، وميين 
اخلارج  من  املدعومة  التكفريية  اجلماعات 
يف  بقوة  الوجود  إثبات  ثم  أخييرى..  جهة  من 

أرض الواقع.

التشيع يواكب اإلسالم
جذور التشيع يف اليمن، ميتد مع جذور 
االسييالم يف هييذه الييبييالد، فقد دخييل االسييالم 

اليمن، على يد االمام علي عليه السالم.
وحسب الروايات التارخيية فان الرسول 
أحييد  بييعييث  وآلييييه،  اهلل عليه  األكييييرم صييلييى 

التشّيع في اليمن .. تحديات 
شجاعة و آفاق واسعة لالنتشار

* الشيخ عيل قائد الدمني

  ما تزال آثار أمري 
املؤمنني عليه السالم، 

ماثلة للعيان يف 
العاصمة صنعاء، مثل 

»سوق  »اجلامع الكبري« و 
احللقة« التي كان الناس 
يتسورون فيه حوله عليه 

السالم، ويأخذون من 
علومه وأخالقه وأحكامه. 

كما هناك »املسمورة 
واملنقورة« يف داخل 

»اجلامع الكبري«، وهي 
مكان لرد املظامل 

والقضاء واحللف  



تحقيقات

أصحابه لنشر اإلسالم يف اليمن، و رغم بقاء 
ستة  حوالي  اليمن  يف  املرسل  الصحابي  هذا 
كان  فما  مهمته،  يف  أخفق  انييه  إال  أشييهيير، 
علي  االمييام  اختار  أن  إال  األكييرم  النيب  من 
عليه السالم، هلذه املهمة، فأرسله مع رسالة 
وجيمع  وآليييه.  عليه  اهلل  صلى  منه  خيياصيية 
املؤرخون وأصحاب السري على ان االمام علي 
وكانت  هييمييدان،  قبيلة  مجع  السالم  عليه 
عليهم  وقييرأ  اليمن،  يف  القبائل  أكييرب  ميين 
يف  كلهم  فأسلموا  األكيييرم  اليينيييب  رسيياليية 
ذلك اجمللس، وباسالمهم تتالت القبائل على 
اعتناق اإلسالم، ملعرفتهم برجاحة وصوابية 
رأي اهلمدانية.. وبلغ هذا النيب األكرم صلى 
فسجد  جربائيل،  خييالل  من  وآلييه،  عليه  اهلل 
همدان..  على  السالم  ثالثًا:  وقييال  شكراً  هلل 
وكان حديث النيب لعلي عليه السالم: »ألن 
لييك ممييا طلعت  بييك رجييياًل خييري  اهلل  يهدين 
عليك الشمس«، يعود اىل ما قبل ارساله اىل 
اليمن، وقال له: )ولك والئه يا علي(.. وبذلك 
األسلوب  بفضل  بيياالسييالم  اليمن  أهييل  آميين 
الذكي الذي اتبعه االمام علي عليه السالم، 
أن  علمًا  اليييييمييين،  اجملتمع  اىل  الييدخييول  يف 
الرحلة مل تكن األوىل له عليه السالم،  تلك 
فقد  الروايات-،  حسب   - الزيارات  توالت  بل 
وبقي  عديدة،  أخييرى  ومهام  للقضاء  ارسييل 
هناك وشّيد مساجد معروفة، ما تزال آثارها 
موجودة حتى اليوم يف العاصمة صنعاء، مثل 
و  علي«،  االمييام  »جامع  أو  الكبري«  »اجلييامييع 
يتسورون  الناس  كان  اليت  احللقة«  »سييوق 

فيه حول علي السالم، ويأخذون من علومه 
»املسمورة  هناك  كما  وأحييكييامييه.  وأخييالقييه 
وكان  الكبري«،  »اجلامع  داخل  يف  واملنقورة« 
وألهل  واحللف،  والقضاء  املظامل  لرد  مكانًا 
اليمن قصص عجيبة بشأن من حلف كذبًا، 

يتعرض ملصيبة ومكروه له أو ألهله. 
 – والئية  قاعدة  أول  نشأت  ذاك،  ومييذ 
شيعية ألمري املؤمنن عليه السالم يف اليمن، 
وفاة  وبعد  وموالن،  حمبن  لإلمام  واصبح 
رفض  وآلييه،  عليه  اهلل  صلى  األكييرم  النيب 
كما  االول،  اخلييليييييفيية  بيييييعيية  اليييييميين  أهيييل 
»الفتوح«، حيث يقول:  »البالذري« يف  يذكر 
االول،  خييالفيية  على  متيييردوا  اليمن  اهييل  ان 
اهل  حق  من  اخلالفة  ان  يعتقدون  وكانوا 
اجليش  اليمن  أهييل  قيياوم  كما  اليينيييب..  بيت 
ارسله اخلليفة لعدة أشهر، وهذا يدل  الذي 
تؤكده  كما  اليمن،  يف  التشيع  جتذر  على 
مدح  يف  الييسييالم  عليهم  البيت  اهييل  رواييييات 
اهل اليمن منها احلديث عن النيب صلى اهلل: 
»لوال اهلجرة لكنت امرءاً من اليمن، أحب اهلل 
من أحب اهل اليمن«، واحاديث اخرى يف هذا 
يف  القمي  عباس  الشيخ  يذكرها  السياق.. 
عبد  قييول  اىل  اضافة  هييذا  البحار«،  »سفينة 
اهلل بن عباس، لالمام احلسن عليه السالم، 
من  بيييداًل  اليييييميين  اىل  يييتييوجييه  بيييأن  ينصحه 

العراق »ألن فيها شيعة ألبيك...«. 
أبييييرز  أصييييييول  ان  ذلييييييك،  اىل  ييييضييياف 
بيته،  واهل  االكرم  النيب  حول  الشخصيات 
واملقداد،  ياسر  بن  عمار  مثل  اليمن،  من  هم 

ومالك االشر، وكميل بن زياد، وحبيب بن 
مظاهر االسدي، واحلارث اهلمداني، و سعيد 
القادة املقربن  بن قيس اهلمداني، أحد ابرز 
من االمام علي عليه السالم. وايضًا طاووس 
بالنسبة  هيييذا  كييثييري..  وغييريهييم  اليييييمييانييي، 
)راييية  اىل  االشيييارة  ميكننا  كما  للماضي، 
وهلا  الظهور،  مرحلة  تسبق  اليييت  اليماني( 

حديث مفصل..

جهود وتضحيات عىل الطريق
أما جتذر التشيع يف اليمن فيعود الفضل 
فيه اىل اهتمام أئمة اهل البيت عليهم السالم، 
وقد كان هنالك دعاة هلم يف اليمن، السيما 
يف عهد االمام العسكري عليه السالم، وكان 
من دعاته علي بن الفضل بن حوشب، وكان 
االمام  اىل  اهتدى  ثم  االمساعيلية  دعاة  من 
الزيدية  أئييميية  كييان  كما  الييسييالم..  عليه 
يدعون لأئمة عليهم السالم، كون بدايتهم 
مل تكن مذهبية، كانت امنا حركة ثورية 

للدفاع عن اهل البيت عليهم السالم.
أميييا يف جيينييوبييه، فمن  هيييذا يف مشييياليييه، 
اليييييميين، أن أحييد أحفاد  املييعييروف لييدى أهييل 
األئييميية املييعييصييوميين، وهييو امحييد بيين عيسى 
املهاجر بن علي العريضي بن االمام الصادق، 
وجنوب  شرق  من  وطردهم  األباضية  واجه 
شرق  يف  االمامية  انتشرت  وبفضله  اليمن، 
بصمات  جتد  اليمن  يف  ذهبت  إمنا  و  اليمن. 
االجتماعي،  الصعيد  على  واضحة  التشيع 
االمسيياء  اغلب  تييرى  مثاًل،  جتاهله.  الميكن 
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املتداولة، مثل: علي، وفاطمة، وحممد.
املاضي،  القرن  خالل  التشّيع  واجه  لقد 
األمويون  قبل  من  ومربجمة  شرسة  حربًا 
مجيع  املستهدف  وكييان  والنواصب،  اجلييدد 
سييواًء  الييسييالم،  عليه  املؤمنن  ألمييري  املييواليين 
االمساعليلية،  او  الييزيييدييية  او  اجلييعييفييرييية 
اليمن.  يف  املييوجييودة  الشيعية  املييذاهييب  وهييي 
اخلط  هذا  وحماربة  املواجهة  جتسدت  وقد 
سرقة  أو  إبييييادة  يف  – احملييمييدي،  الييرسييالييي 
الرصيد  تشكل  اليييت  الثمينة،  املخطوطات 
الفكري واملعنوي للشيعة، وكانت يف العهود 
اليمن،  يف  عديدة  مبدن  مكتبات  يف  املاضية 
منها املصاحف املخطوطة بيد االمام احلسن 
القّيمة  العلمية  املؤلفات  او  الييسييالم،  عليه 
االوائييل.  العلماء  من  وغريه  الطوسي  للشيخ 
وكان هدف املناوئن، هو فصل شيعة اليمن 
عن جذورهم التارخيية، ثم إتاحة الفرصة 
على  والدخيلة  الضالة  للجماعات  اكثر 
اجملتمع  يف  وفكرها  ثقافتها  لنشر  االسييالم، 
احمليياوالت  هذه  من  بالرغم  لكن  االسالمي. 
من قبل النظام احلاكم، يف العهود املاضية، 
املؤامرة  هذه  أن  غري  السعودية،  خلفه  ومن 
وشواهد  صييور  ببقاء  الييذريييع،  بالفشل  بيياءت 
تعد،  ومل  سرقت  اليت  املخطوطات  تلك  على 
الديين  املرجع  منها صور موجودة يف مكتبة 
يف  سييره-  – قييدس  املرعشي  السيد  الييراحييل 
مدينة قم املقدسة، اىل جانب بعض الشواهد 
املعروفة يف  العوائل  الداّلة يف مكتبات بعض 

صنعاء.
وحتى نعرف بدقة حجم التحدي الذي 
يواجهه اخواننا يف اليمن، وما حققوه يف هذه 
بأحد  اللقاء  علينا  كان  الفاصلة،  املواجهة 
يف  والعاملن  الرسالين  الدين  علماء  ابييرز 
الشيخ  اليييييميين، مسيياحيية  الييثييقييايف يف  اجمليييال 
تاريخ  إن  لنا:  أكد  الذي  الدمين،  قائد  علي 
اليمن حافل بالتضحيات الكبرية على طريق 
العديد  تييعييرض  حيث  احملييمييدييية،  الييرسيياليية 
والقتل،  واالعتقال  املطاردة  اىل  املؤمنن  من 
التشيع،  وحتى فرضت حروبًا ومعارك ضد 
ولكن  الساحة.  من  وإلغائه  جذوره  الجتثاث 

الذريع  بالفشل  بيياءت  احملييياوالت  هييذه  كييل 
والييكييامييل، ودليييييل هييذا الفشل، ازديييياد اعييداد 
اليمن،  املستبصرين بشكل مستمر، بن أهل 
عليهم  البيت  أهييل  ومنهج  ملذهب  وتقبلهم 
الشيخ  – يييضيييييف  نييقييصييد  اليييسيييالم، وحنييين 
الدمين - التطبيق االسالم املتكامل، فانتشار 
هذه  ان  على  دليل  اجملتمع،  وتفاعل  التشيع 
يتمكن  لن  لييذا  تعاىل،  الييرب  يرعاها  النبتة، 
األعداء من مواجهة احلقيقة، وهذا املّد الذي 
بيياهلل،  اتصاهلا  بسبب  ذاتيييه،  يف  الييقييوة  تكمن 
وانها نابعة من مصادر الوحي.. وأكاد أجزم 
اليمن  أو منطقة من  أن ال مدينة وال حارة 
ختلو من املوالن ألهل البيت عليهم السالم، 
انتشر بشكل  الذي  المسيا املذهب اجلعفري 
كبري بن الفئات واجلماعات وحتى املذاهب 
احلركات  اخييرق  بل  السياسية،  واالحييزاب 
باهلّن،  ليس  أمر  وهو  والوهابية،  السلفية 
ظهرت  واالنييزعيياج  الترّبم  عالئم  ان  حد  اىل 
يف  التشيع  إن  علمًا  رمييوزهييم،  بعض  على 
اليمن ميّر حاليًا مبرحلة »التقية«، مع ذلك 
املسلمن  االخوان  جند هناك شخصيات من 
املستبصرين،  عييداد  يف  اصبحوا  والسلفين 
أئمة  منهم  تشيعهم،  على  يتكتمون  لكنهم 
ثم  وثييقييافييييية،  دينية  وشخصيات  مساجد 
عامة  ميين  كلهم  ليسوا  املستبصرين،  إن 
الناس، إمنا فيهم املثقفن والعلماء واالطباء 

واالساتذة.

املرجعية الدينية .. الدور املطلوب
كل هذه االجنييازات اليت نسمع بها من 
اخواننا يف اليمن، حتققت بامكانات متواضعة 
وإرادة وإميان يستمد  لكنها غنية، وبعزمية 
ال  وحتى  احملمدية،  الرسالة  قييوة  من  قوته 
جنانب احلقيقة، نقول: إن اخواننا الشيعة يف 
اليمن خاضوا حرب الوجود من أجل العقيدة، 
من  ودعم  مساندة  دون  من  و  خالية  بأيدي 
جهات ومؤسسات دينية شيعية، مثل احلوزة 
العلمية، إمنا كانوا يتوكلون يف مواجهتهم 
الصعبة على اهلل تعاىل. لكن هذا ال يلغي بأي 
حال، دور املرجعية الدينية واحلوزة العلمية 

واصحاب املكنة والنفوذ يف البالد االسالمية، 
يف تعزيز التشيع يف هذا البلد العزيز. 

الييشيييييخ اليييدميييين، وخييييالل حييديييثييه ليينييا، 
علماء  على  األخيييوي  وعتبه  لومه  خيييف  مل 
الدين، لكنه يستدرك بالقول: أقوهلا منصفًا 
واحيييدة،  حيياليية  اسييتييثيينيياء  ميكننا  ولييلييتيياريييخ: 
العربي  املغرب  يف  متميزاً  حضوراً  هلا  كان 
املهتمن  االوائييل  ومن  أفريقيا،  و  والييسييودان 
رسيياليية  و  الييرسييالييي  والييفييكيير  التشيع  بنشر 
املتمثلة  الرسالية  املرجعية  هييي  االسيييالم، 
بسماحة املرجع الديين آية اهلل السيد حممد 
– دام ظله- حيث وصل الفكر  تقي املدرسي 
الرسالي عرب هذه املدرسة اىل اليمن قبل 25 
تلقوا علومهم  الذي  الطلبة  سنة، من خالل 

وثقافتهم يف مدارس اخلط الرسالي. 
وجود  اىل  الدمين  الشيخ  وأشييار مساحة 
 1991 عيييام  صيينييعيياء  يف  افييتييتيياحييهييا  مت  مكتبة 
سواء  االصيل  االسالمي  الفكر  نشرت  اليييت 
البعد  او  االخييالق  او  الثقافة  او  العقائد  يف 
بيياب  فتحت  وقيييد  الييقييرآنييي،  و  االجييتييميياعييي 
واملثقفن  لييالدبيياء  االسييبييوعييييية  االسييتييعييارة 
واالسيياتييذة، وميكن االشييارة اىل عييدد كبري 
قادة احلراك الثوري يف اليمن بكل تواجهاتهم 
اليت  املكتبة،  هذه  رواد  من  كانوا  املذهبية، 
ويف  عييديييدة  بعناوين  مؤلفات  تضم  كنت 
الراحل  املرجع  موضوعات كثرية، لسماحة 
الييسيييييد حمييمييد اليييشيييريازي – قيييدس سييره- 
املدرسي  تقي  حممد  السيد  الديين  واملرجع 
السيد  اهلل  آية  مساحة  وايضًا  ظله-  دام   –
هادي املدرسي، ومؤلفات رسالية اخرى، وقد 
وزعت آالف الكتب من هذه املكتبة مثل: »ثم 
الضائعة«،  »احلقيقة  و«املراجعات«،  اهتديت« 
»لقد شيعين احلسن«، و »التاريخ االسالمي 
اخييرى  مكتبات  تأسست  ثييم  وعيييرب«.  دروس 
هذه  بربكة  املختلفة،  واملناطق  القرى  يف 

املكتبة.
اخلط  أن  على  الدمين  الشيخ  ويؤكد 
الرسالي، خٌط رائد يف اليمن، وقد ترك أثره 
اليت  كالزيدية  االخيييرى  احلييركييات  على 

رأينا نتاجها يف احلركة احلوثية.

تحقيقات

  يف وقت كان املعادون يرجون من 
حماوالتهم اإلضرار بالتشيع، وجدناه ينتشر 

ويخرتق حتى احلركات السلفية والوهابية، علمًا إن 
التشيع يف اليمن ميّر حاليًا مبرحلة »التقية«، مع 
ذلك جند هناك شخصيات من االخوان املسلمني 

والسلفيني اصبحوا يف عداد املستبصرين  
* الصغار والكبار حيتفلون بعيد الغدير



تحقيقات

ثيييم اغييتيينييم الييشيييييخ اليييدميييين وجيييييوده يف 
مجيع  اىل  عيياليييييًا  دعييوتييه  ليطلق  »اهلييييدى«، 
الييعييلييميياء وامليييراجيييع واخلييطييبيياء واملييؤسييسييات 
إيصال  يف  مسؤولياتها  تتحمل  ألن  الدينية، 
احلقيقة اىل اجملتمع الشيعي يف اليمن، فهي 
اصبحت اكثر إقبااًل وعيًا وتفاعاًل، لسهولة 
االتييصييال والييتييواصييل عييرب اليييعيييامل..« وشيييدّد 
ايصال  يف  جدّية  أكثر  يكونوا  أن  »أن  على 
الفكرة احلّقة املتجردة عن مسائل السياسة 
واالهتمام  اليمن،  اىل  واحلزبية  والفئوية 
بايصال الرسالة كونها رسالة اهلية، وليس 
املسائل اخلالفية، ألن رسالة  الركيز على 
اجملمتع  لبناء  متكاملة  رسالة  هي  التشيع 
يف  املشاكل  نقل  من  حيييذروا  وان  الييصيياحل، 
اجملتمعات  اىل  التقليدي  الشيعي  اجملتمع 
التشّيع وال املصلحة  االخرى. فهذا ال خيدم 

العامة.
االمر اآلخر الذي أريد إيصاله عرب هذا 
اجمللة املباركة.. هو التوجه حنو تربية طلبة 
العلوم الدينية خلدمة الرسالة جملتمعاتهم، 
والسليمة،  الصحيحة  املناهج  إعييداد  مبعنى 
مما  هييات  والييرّ بالباطل  املشوبة  الرسالة  ال 
يضيع وقتهم، وعندما يعودون اىل جمتمعهم 
بعض  يستغرق  كأن  بالواقع..  يصطدمون 
طلبة العلم وقته يف دراسة الفلسفة واملنطق 
وغيييريهيييا، عييلييى حييسيياب جييوانييب هييي ليست 
فالذي  اساسية.  واهييداف  غايات  امنا  وسائل، 
عليه  اهلل  صلى  النيب  أخييالق  اجملتمع  يغري 
وآلييييه، وسييريتييه وسيييرية أهيييل الييبيييييت عليهم 
السالم، والقرآن الكريم،. ثم أرجو ان تتضمن 
والربية  األخالق  يف  دروسًا  العلمية  املناهج 
واحملاسن،  والفضائل  والزهد  التقوى  على 
فالذي حيمل الشخصية الشيعية احلقيقية 
واىل  بييلييده  اىل  التشيع  سينقل  والسليمة، 

األمة بنجاح، وهذه مسؤولية اجلميع.

نشاطات وفعاليات بأصداء عالية
اليمن،  يف  الشيعة  واقيييع  هييذا  كييان  اذا 
على  للحفاظ  اخلييطييرية  الييتييحييديييات  حيييييث 
أبناء  متكن  ييياتييرى؛  كيف  التشيع،  بيضة 

اليمن من تعزيز وتكريس جذور التشيع يف 
اجملتمع؟ 

الشيخ  مساحة  ميين  استفهمناه  مييا  هييذا 
الييدمييين اليييذي كييان أهييم مييصييادرنييا يف هذا 
اىل  يعود  الفضل  إن  لنا:  فأوضح  التحقيق، 
املييدرسيية  وخييرجيييي  الدينية  الييعييلييوم  طلبة 
الرسالية، باعداد جيدة، وإن ليسوا مبستوى 
فيهم  ولكن  االمكانات،  قلة  بسبب  الطموح.. 
بييدأوا  سيينييوات  عشر  فمند  فيييييهييم..  الييربكيية 
الثقافية  والربامج  الصيفية  الدورات  باقامة 
مييثييل االحييتييفيياالت وتييوزيييع الييكييتييب وإقيياميية 
اجملالس احلسينية، وكان لبعض الفضائيات 
حضوراً بتغطية هذه الربامج، وكذلك دوراً 
يف تعزيز التشيع، وان كان بعضها ال يصلح 
لنشر التشيع يف البالد االخرى، إمنا فقط يف 
بالدها وحسب. والتشيع هو باحلقيقة رسالة 
انقاذ للبشرية، وليس مقتصراً على مجاعة 
من الناس.. وهو رسالة اهلل اىل االنسان لبنائه 
اخالقيًا وعقائديًا ودينيًا، كما كان لبعض 
االخوة من غري اخلط الرسالي دوره يف هذا 
اجملييال مع وجييود بعض االفييراط يف اجلانب 
الييدييين، يف مقابل  الييسييييياسييي، عييلييى حييسيياب 

التطرف على حساب التوسع واالنتشار. 
 – الشيعية   – الرسالية  النشاطات  أمييا 
اقامة  ابييرزهييا  فمن  الييدمييين-  الشيخ  يضيف 
االحييتييفيياالت يف امليينيياسييبييات الييدييينييييية، كييان 
أبيييرزهيييا االحييتييفييال الييكييبييري مبيينيياسييبيية عيد 
العام،  هذا  أقيم  الذي  النبوي  واملولد  الغدير 
اليمين  الشعب  ابناء  من  غفري  عدد  وحضره 
ويف  السالم.  عليهم  البيت  ألهل  املوالن  من 
»الغدير«  مييع  وتفاعل  احيييرام  هناك  اليمن 
من مجيع االنتماءات املذهبية، ما خال شراذم 
الشافعية  وحتى  والييوهييابييييية،  السلفية  ميين 
الصوفية،  وكذلك  املناسبة،  حيرمون  فهم 
الصيفية  اليييييدورات  اقيياميية  جييانييب  اىل  هيييذا 
النشرات  وتييوزيييع  والقرآنية،  والرمضانية 
واجمليييييالت والييكييتييب الييرسييالييييية.. وكييذلييك 
الغدير« يف  »مركز  العمل مع  املشاركة يف 
صنعاء، وهو مركز ثقايف كبري له دوره يف 
نشر الفكر الشيعي. وايضًا عرب املشاركة يف 

وكانت  صنعاء،  يف  الدولي  الكتاب  معرض 
للخط الرسالي مشاركة ناجحة هذا العام، 
الضغوطات  الرساليون  االخوة  حتدى  حيث 
فتح  دون  للحؤول  الشعواء  واحلرب  الكبرية 
اجلناح اخلاص، لكن أقيم اجلناح ومت عرض 
كييتييب مسيياحيية املييرجييع امليييدرسيييي وكييانييت 
هذا  يف  اجلعفري  للمذهب  مشاركة  اول 

املهرجان الثقايف الدولي. 
الييتييحييقيييييق، رأييينييا من  وقييبييل أن خنييتييم 
اجلييدييير االشييييارة اىل مجيياعيية »احلييوثييييين« 
وعودًة  شيعية،  أصول  من  ينحدرون  الذين 
جييذور  يعود  قييال:  الييذي  الييدمييين  الشيخ  اىل 
احلييوثييييين اىل املييذهييب اليييزييييدي، وهيييم من 
جيدون  وال  السالم،  عليهم  البيت  اهل  اتباع 
االخرى،  الشيعية  املذاهب  من  حساسية  أي 
انهم  بييل  واجلييعييفييرييية،  االمساعيلية  سيييواء 
يعدون أنهم أقرب اىل اجلعفرية، من غرينا، 
ويعدون  اجلعفري،  الفكر  من  ويستفيدون 
يف  الشيعي  اجملتمع  من  يتجرأ  ال  جزء  أنهم 
باالخالق  يتصفون  كما   ، والعامل  املنطقة 
الطيبة، وااللتزام باملبادئ والقيم، ويف نفس 
النظام  قبل  من  للظلم  تعرضوا  فقد  الوقت 
حققوا  احلمد  وهلل  السعودية،  ومن  السابق 
انتصارات باهرة، وهم يف حالة توسع وامتداد 
جيدة،  بسمعة  ويتمتعون  اجملتمع،  داخيييل 
العلمية  الشخصيات  بعض  اىل  وينظرون 
والييفييكييرييية الييشيييييعييييية بيييإجيييالل، فيييييأخييذون 
الفكر  بييآرائييهييم وتييوجييهيياتييهييم عييلييى صييعيييييد 
أئمتهم  إن  بييل  الييكييريييم.  والييقييرآن  والثقافة 

يأخذون بروايات األئمة االثين عشر.
واحملييصييليية اليييييت خنييييرج بييهييا مييين هييذا 
التحقيق السريع، أن يف اليمن أرضية واسعة 
وخصبة النتشار وترسيخ الرسالة احملمدية 
عليهم  البيت  أهل  ملبادئ  والتبليغ  األصيلة، 
االسالم  مبادئ  باحلقيقة  هي  اليت  السالم، 
التبليغ  بييأميير  املعنين  يضع  ممييا  احلنيف. 
يف  اليمن  يضعوا  ألن  والتوعية،  واإلرشيييياد 
التشيع  بوجود  نفخر  حتى  أولوياتهم،  سّلم 
واملوالن ألمري املؤمنن عليه السالم، يف هذا 

البلد العريق.
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  من أوائل املهتمني بنشر التشيع والفكر 
الرسايل، هي املرجعية الرسالية املتمثلة 

بسماحة املرجع الديني آية اهلل السيد حممد 
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سنة  
* دورات صيفية رسالية للبنني



من هدى القرآن

* إعداد: السيد جواد الرضوي

• أين نزلت هذه السورة املباركة؟ و متى؟ 
و كم هو عدد آياهتا؟ و ما هو ترتيبها النزويل و 

ترتيبها يف القرآن الكريم؟ 
نزلت  مّكية،  املباركة  الكافرون  سييورة   -
 ،)6( آياتها  عييدد  املباركة.  امليياعييون  سييورة  بعد 
القرآن  يف  ترتيبها  و   ،)17( النزولي  ترتيبها  و 

الكريم )109(.

فضل السورة 
• ما فضل هذه السورة املباركة؟

- ورد يف كتاب ثواب األعمال باسناده عن 
أبي عبد اهلل، عليه السالم: 

ُهَو  اْلَكافُِروَن" و"ُقْل  َا  َأهيُّ َيا  "ُقْل  قرأ  "من 

اهللَُّ َأَحٌد" ، يف فريضة من الفرائض، غفر اهلل له 
و لوالديه وما ولد. 

و ان كان شقيا، حُمي من ديوان االشقياء، 
و ُأثبت يف ديوان السعداء، و أحياه اهلل سعيدا، و 

أماته شهيدا، و بعثه شهيدا« )1(

خط التوحيد و خط الشرك 
اهلل  صىل  األك��رم،  الرسول  عّد  مل��اذا   •
»سورة   – معروفة  رواية  حسب   - آله  و  عليه 

الكافرون« ربع القرآن؟ 
يزيد، يهدي  أو  القرآن،  - رمبا ألن نصف 
 - بيييدوره   - التوحيد  و  التوحيد،  حقائق  اىل 
نفي  و  بيييياهلل،  االميييييان  جيييزءيييين:  ميين  يتشكل 
الشركاء، و جند يف هذه السورة عصارة رفض 

الشركاء يف ربع القرآن.
الييرباءة  كلمات  السورة  هييذه  يف  تتكرر  و 
صلى  الييرسييول،  ان  و  املييشييركييون،  يعبد  ممييا 
من  به  يؤمنون  مبا  يؤمييين  لن  آله،  و  عليه  اهلل 
االصنام، لينفصل - و بوضوح - خط التوحيد 
عن خط الشرك. هناك حقائق تكفينا معرفتها 
يف  ذلييك  يكفي  ال  بينما  بها،  العمل  و  وعيها  و 
البد  إذ  الييشييركيياء؛  نفي  مثل  أخيييرى  حقائق 
الصريح  والكفر  عنهم،  اليييرباءة  من  مثلها  يف 

و  السياسي  و  الثقايف  بهم، و حتدي سلطانهم 
االجتماعي حتى خيلص اميان العبد هلل تعاىل. 

الموقف الواضح 
• ما هي داللة تصّدر هذه السورة املباركة 

�سورة الكافرون

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   رب

هذه الأ�سئلة 
طرحناها، فوجدنا 

اإجابتها يف مو�سوعة 
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من هدى القرآن

بفعل األمر: ُقْل؟
- جاءت بعض آيات التوحيد – و منها آيات 
»ُقييل«  بكلمة  متّوجة   - املباركة  السورة  هييذه 
اليت تطالبنا مبوقف واضح، فاصل، وحاسم من 
الشركاء، أي من القوى اجلاهلية اليت تتسلط 
اليت  الفاسدة  القيم  من  و  العباد،  رقيياب  على 
تتجذر يف النفس، و من السلوك الفاسد الذي 

يصبغ حياة الناس.
فيا أيها الرسول؛ ُقْل كلمة الفصل هذه و 
بكل وضوح؛ ألن كلمة الرفض قد تكون أشد 
اآلخرين عليه.  ذاته، النها تشّجع  الرفض  من 
يعارضون  رمبييا  الكثريين  أن  كيف  تييرى  أال 
منهم  القليل  لكن  و  الييسيير،  يف  جييّبييار  حكومة 

يعلنون رفضهم له جهاراً. 

الشهادة بالتوحيد 
هل  اْلَكافُِروَن«،  َا  َأهيُّ »َيا  تعاىل:  قوله  يف   •
عهد  يف  كانوا  الذين  للكافرين  موجه  اخلطاب 

رسول اهلل، صىل اهلل عليه و آله، فقط؟
- إن اهلل يأمرنا بإعالن الرفض ويف صيغة 
الغائبن  مجيعا؛  الكافرين  اىل  موجه  خطاب 

منهم و احلاضرين.

في ساحة المواجهة 
َأْعُبُد  »اَل  تعاىل:  قوله  نعّد  أن  يمكن  • هل 

ُأمرنا  بالتوحيد؛  الشهادة  بمثابة  َتْعُبُدوَن«  َما 
هبا؟

تعاىل،  بها  أمرنا  اليييت  الشهادة  انها  نعم؛ 
امليينييائيير، يف مواقيت  اليييت نييرددهييا ميين أعييلييى  و 
الشهادة  إنها  الفرائض.  و عند خواتيم  الصالة 
بالتوحيد اليت تعين – صراحة - رفض األنداد 
ساحة  يف  احلييضييور  تعين  كما  الييشييركيياء،  و 
املييواجييهيية ضييد هيييؤالء الييشييركيياء ثييم الييصييراع 
ليسوا  الييشييركيياء  ان  ذليييك  مييعييهييم،  الييشييامييل 
تسري  ثقيلة  حقائق  إنهم  نظريات،  أو  أشباحًا 
الطغيان؛  و  الفساد  و  باجلربوت  االرض  على 
فالشهادة على رفضهم تعين احلضور يف سوح 

الصراع معهم.

رفٌض ُمطلق 
• و كيف يكون رفض الكفار و اجلاهليني؟
هييدم  و  اجلييياهيييليييي،  اجملييتييمييع  تييغيييييري  إن 
مقدساته  برفض  إال  يكون  ال  الظامل  كيانه 
رفض  و  اهلل،  دون  ميين  يعبدونه  ومييا  قيمه،  و 
و  التقليد  و  الذي يعين اجلمود  اآلباء  تقديس 
االسرسال، و رفض تقديس االرض و املصاحل 
العشائرية و الطائفية و احلزبية و االقليمية و 
القومية، و رفض الثقافات و الشرائع الباطلة 

اليت اضفوا عليها القداسة.
لقوا  ان سييادة قريش  اليييرواة:  و قد ذكيير 

فقالوا:  وآله وسلم،  اهلل عليه  اهلل، صلى  رسول 
يا حممد..! هلّم فلنعبد ما تعبد، و نشرك حنن 
و أنييت يف أمييرنييا كله، فييان كييان الييذي جئت 
فيه  شاركناك  قد  كنا  بأيدينا،  مما  خرياً  به 
بأيدينا  الييذي  كان  وان  منه.  حبظنا  أخذنا  و 
خرياً مما بيدك، كنت قد شركتنا يف أمرنا و 
أخذت حبظك منه؛ فأنزل اهلل عز و جل: » ُقْل َيا 

َأيَُّها اْلَكاِفُروَن« )2(.

بين »ما« و »َمْن«
عبادة  نفي  اقترص  فهل  واقعة؛  تلك   •
يعبده  كان  ملا  آله،  و  عليه  اهلل  صىل  الرسول، 
إىل  ذهب  أم  الواقعة،  تلك  عىل  قريش  كفار 

مدًى أوسع؟
داللة  أوسييع  الكرمية،  اآلييية  أن  معروف 
من تلك الواقعة، فان نفي عبادة الرسول، صلى 
اهلل عليه و آله، ملا يعبدون يشمل حتّديه جململ 

قيمهم اجلاهلية و كياناتهم الظاملة.
و كلمة »ما« يف قوله تعاىل: »ما تعبدون« 
تشمل كل شيء ُيعبد من دون اهلل، سواء متّثل 
يف أصنام حجرية، أو يف أشخاص، أو يف قيم؛ 
وهكذا كان نفي »ما« أشد وضوحًا و أمشل من 

نفي »َمن«، و تدّل على غري العاقل.

العبادة مختلفة
َأْعُبُد«  َما  َعابُِدوَن  َأْنُتْم  »َواَل  تعاىل:  • قوله 
أمر  يف  يشرتكون  ال  الكافرين  بأن  يعني  هل 

العبادة مع املؤمنني؟
هيييذا صييحيييييح؛ فييالييكييافييرون يييعييبييدون إهلييًا 
يعبده  اليييذي  العاملن  رب  عيين  كليًا  خيتلف 
قوة  أمييام  عاجزاً  رّبييًا  يعبدون  أولئك  املؤمنون. 
األنداد، ال يهيمن  الشركاء، حمتاجًا اىل دعم 
على تدبري الكائنات؛ بينما املؤمنون يعبدون ربًا 
قويًا مقتدراً، ال يعجزه شيء، رّبًا جباراً مهيمنًا 
الكافرون هو ما يعبده  مدبراً؛ فليس ما يعبده 

املؤمنون، بل إنه ملختلف جداً.

ال كفر بعد اإليمان 
َأَنا  »َواَل  تعاىل:  قوله  تكرار  • ما هي داللة 

َعابٌِد َما َعَبْدُتْم«؟
أنَّى لقلٍب واحٍد ان جتتمع فيه معرفة اهلل 
املتكرّب اجلبار، مع االميان باجلبت و الطاغوت؟! 
يعبد  والييذي  الييظييالم؟  و  النور  جيتمع  هل  أَو 
سلطة  يييتييحييدى  وال  اليييطييياغيييوت  و  اجليييبيييت 
عابداً  يكون  ال  اجلاهلن،  قيم  و  املستكربين 
آله،  و  هلل، و حاشا لرسول اهلل، صلى اهلل عليه 
و ملن اتبع هداه ان خيتاروا الكفر بعد االميان، 
و الضالل بعد اهلدى، حتى لو تعرضوا أللوان 

العذاب.
ان من عالمة صييدق االميييان وأنييه َوقيير و 
قلبه  أنه يعقد عزمات  استقر يف فؤاد صاحبه، 
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  البد من حتدي السلطان الثقايف و 
السياسي و االجتماعي للمشركني حتى 

يخلص إميان العبد هلل  



من هدى القرآن

على حتدي كل الضغوط يف سبيله حتى يأتيه 
اليقن؛ فيلقى ربه باميان ال ظلم فيه، و اسالم 

ال استكبار معه.

هذا واقعهم 
الناس حتى أسوأ اجلاحدين يمرون  • كل 
يولدون  َأَوليسوا  ايامنية،  بلحظات   - عادة   –

عىل فطرة االيامن؟ 
بلى.. و لكنهم سرعان ما يشركون بربهم 
اجملتمع  و  الطغاة  ضغط  أو  الشهوات،  بسبب 

الفاسد.

نعيم الجنة
َعابُِدوَن  َأْنُتْم  »َواَل  تعاىل:  قوله  يدل  • هل 
يتاميز عن الرشك  َأْعُبُد« عىل أن خط اإليامن  َما 

ولن يلتقيا عىل حمور واحد؟
إننا ال نرى أحدا من الكفار باهلل أبدا عابدا 
الكفر  هو  اهلل  به  يأمر  ما  أول  وأن  كيف  لييه، 

بالطاغوت و مقاومة اجلبت.
و قوله تعاىل: »َواَل َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد«، 
اهلل يف  ليسوا من  باهلل  أنهم حال شركهم  أي 
ربه؛  و  االنسان  بن  حجاب  الشرك  ألن  شيييء؛ 
إمنا  و  السلوك،  يف  حجاب  و  القلب  يف  حجاب 
تتجلى قيمة االميان يف كبح مجاح التكرب يف 
اجملتمع  يف  املستكربين  مجاح  كبح  و  النفس 
ليتحرر االنسان من اجلبت و الطاغوت، و يعود 
اىل نور عقله و صفاء فطرته، و ميضي قدما يف 
تسخري الطبيعة يف الدنيا، و ابتغاء مرضاة اهلل 

و نعيم اجلنة. 
مع  املييسييرسييل  لييلييضييغييوط،  املستسلم  أميييا 
ليس  فإنه  املتجربين؛  أهييواء  و  النفس  شهوات 
مبييؤميين بييياهلل. َأَوَليييييييس االميييييان بييياهلل يعطي 
و شجاعة،  و حكمة،  و عزما،  االنسان بصرية، 

و عقال، و توكال؟ 
و هل ميكن ملن أوتي تلك الصفات املثلى ان 

يتبع هواه و يطيع الطغاة؟ 
الضالل عن سبيل  استبيان طريق  و هكذا 

اهلل، و دين الكفار عن دين احلق، و هذا ما تشري 
»َلُكْم  تييعيياىل:  قوله  هييي  و  التالية  اآلييية  إليه 

ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن«.

دينهم منهجهم 
لفظ  ظاهر  أن  هو  و  سؤال؛  يربز  هنا   •
كام  دينًا  للكافرين  أن  عىل  يدل  الكريمة  اآلية 

للمسلمني؛ أليس كذلك؟
به  يلتزم  الييذي  املتكامل  املنهج  هو  الدين 
مع  اهلل  منهج  جيتمع  ال  و  حياته،  يف  االنسان 
 - هنا   - الدين  بعضهم:  قييال  و  الشرك.  منهج 
جزاء  شخص  لكل  أن  فمعناه:  اجلييزاء؛  مبعنى 
عمله و عبادته؛ إْن خريا فخري وإْن شرا فشر. و 
املعنى األول أوفق مع السياق؛ ألن جوهر الدين 
عبد  من  و  بدينه،  دان  اهلل،  عبد  فمن  العبادة، 

الشركاء، دان بدينهم.
الشرك  الييرباءة الصرحية من دين  و هذه 
و  األدعياء،  دين  عن  اهلل  دين  ميزت  التييي  هي 
ميزت  و  الطاغوت،  عبدة  عن  اهلل  عباد  ميزت 

خط الرسالة األصيل عن سبل الضالل.

صمود المؤمنين 
تقاطع  نفي  بصدد  املباركة  السورة  هل   •

املستكربين مع املؤمنني؟
و  املستكربون  و  فاملشركون  صحيح؛  هذا 
مع  التقاطع   - التاريخ  عرب   - حاولوا  املرفون 
فلم  الرهيب؛  و  بالرغيب  الصادقن  املؤمنن 
الدين  اسم  استخدام  هدفهم  كان  و  يفلحوا، 
و شعاراته لتمرير فسادهم و ظلمهم، و إضفاء 
ولقد  استغالهلم،  و  جتربهم  على  الشرعية 
تلك  أمام  صامدين  املخلصون  اهلل  رجال  بقي 
بالرغم من تعرضهم  و  بتوفيق اهلل  احمليياوالت 

لشتى الوان األذى.
و جييياءت هيييذه الييسييورة املييبيياركيية - اليييت 
استفاضت على أهميتها النصوص الشرعية - 
وثيقة براءة من املشركن، و سداً منيعًا أمام 

حماوالتهم التأثري يف التجمع االمياني.

التكرار للتأكيد
السورة  هذه  يف  النفي  آيات  تكررت  ملاذا 

املباركة تكرارًا ُيلفت النظر و يثري التساؤل؟
هذه  لتأكيد  النفي  آيييات  تييكييررت  امنييا   -
الييييرباءة و ذليييك الييفييصييل، و ميين عيييادة الييعييرب 
املأثور  التكرار للتأكيد. و قد جاء يف احلديث 
عيين االميييام الييصييادق، عليه الييسييالم، عيين سبب 
نزوهلا و تكرارها: »أن قريشًا قالت لرسول اهلل، 
آله،: تعبد آهلتنا سنة و نعبد  و  صلى اهلل عليه 
إهلك سنة، و تعبد آهلتنا سنة و نعبد إهلك سنة؛ 
قالوا:  ما  يف  فقال  قالوا.  ما  مبثل  اهلل  فأجابهم 
َا اْلَكافُِروَن * ال َأْعُبُد  تعبد آهلتنا سنة: »ُقْل َيا َأهيُّ
َما َتْعُبُدوَن«. و يف ما قالوا: نعبد إهلك سنة: "وال 
أنتم عابدون ما أعبد". و يف ما قالوا تعبد آهلتنا 
عبدتم". و يف ما قالوا: و  ما  عابد  أنا  سنة: "وال 
أعبد *  ما  أنتم عابدون  »وال  نعبد إهلك سنة: 

لكم دينكم ويل دين«. )3(

ليس ترخيصًا
أليس يف قوله تعاىل: )لكم دينكم و يل دين( 
ترخيص للكفار يف عبادة األوثان كام يدل ظاهر 

اآلية املباركة؛ ربام؟
»ليس هذا ترخيصًا للكفار يف عبادة األوثان 
الرباءة من آهلتهم و ردها، و اإلمتناع  بل يريد 
عن كونها – أي اآلهلة – معبوداً، مع التوبيخ و 
التشنيع عليهم؛ و كأن اآلية الكرمية تريد أن 
تقول: أنتم اجلهلة أهل هلذه اخلرافة القبيحة: 
و هي عبادة األصنام و األوثان، و لي دين احلق: 
و هو التوحيد اخلالص و اإلسالم و التسليم هلل 

جّل امسه«. )4(
-----------------

)1( تفسري نور الثقلني، ج 5، ص 670.
)2( تفسري القرطبي، ج20، ص 225.

)3( تفسري نور الثقلني، ج5، ص 688.
ص   ،30 ج  البيان،  منهاج  تفسري   )4(
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* باسم عبد األمري 
يف القرآن الكريم التجيّل االعظم للنور االلي يف احلياة البرشية، 
مع  متناسبًا  آلخر،  انسان  من  خيتلف  االستيعاب  مستوى  ان  بيد 
العقلية والنضج الفكري لذا االنسان أو ذاك، ولذا فان حتديد مدى 
العقلية  االنسان  بطاقة  مرتبط  انام  االلي  النور  وتلقي  االستقبال 
املجيد:  كتابه  اهلل عزوجل يف  يقول  ادراكه.  الفكري وقوة  ومستواه 
الساموات  يف  إن  احلكيم*  العزيز  اهلل  من  الكتاب  تنزيل   * »حم 
واالرض آليات للمؤمنني* ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم 
السامء من رزق  انزل اهلل من  الليل والنهار وما  يوقنون* واختالف 
يعقلون*  لقوم  آيات  الرياح  وترصيف  موهتا  بعد  االرض  به  فاحيا 
وآياته  اهلل  بعد  حديث  فبأي  باحلق  عليك  نتلوها  اهلل  آيات  تلك 

يؤمنون«.
اآليات  خالل  من  تأكيد  هناك 
من  اكثر  ويف  الكريمة،  القرآنية 
امكانية  عدم  عىل  ومقام،  موضع 
الناس مجيعًا من استيعاب اآليات 
يغلق  من  ألن  وفهمها،  االلية 
اليمكنه  ستائرها  ويسدل  نوافذه 
فهي  الشمس،  بنور  االستضاءة 
الذين  الواعني  للمؤمنني   � اذن   �
وفهمها  الدراكها  املستوى  بلغوا 
سّلم  وفهمهم  بادراكهم  فارتقوا 
فاآليات  وال��ت��ق��وى،  االي���امن 
م��وج��ودة يف ك��ل م��ك��ان، يف 
النفس  ويف  واالرض  الساموات 
احلّية،  الكائنات  ويف  االنسانية، 
لقوم  آيات  فهي  الطبيعية،  ويف 

يعقلون.
من ذلك نستنتج أن القرآن 
يتصف هباتني الصفتني: »العزة 

ما  أسمى  ولعل  واحلكمة«، 
التكاملية  حركته  يف  االنسان  يبلغه 

يبغي  فهو  العظيمتان،  الصفتان  هاتان  احلياة؛  يف 
القوة والعزة وهو يف ذات الوقت ينشد احلكمة، فال يمكنه تطبيقها 
يف شؤونه احلياتية، إال من خالل توفر العزة والقوة، فاحلكمة بمنزلة 
العني البارصة، والعزة هي القدم، ولو استعرضنا احلياة وما حييط هبا 

لوجدناها قائمة عىل هاتني الصفتني.
مراتب  أعىل  احلكمة  متثل  فيام  القدرة،  صفات  أرفع  فالعزة 
العلم واملعرفة، وما القرآن الكريم إال جتّل لاتني الصفتني االليتني، 
واملؤمن من آمن بالرسالة، والقرآن الكريم، فالعقل مطيته واالرادة 

قوته، فنستنتج بأننا بحاجة اىل أمرين مهمني :
أوالً: االيامن، وهو االخذ بزمام النفس والسيطرة عىل رغباهتا.

مع  وطمأنينة  باستقرار  والعيش  االنسجام  وهو  اليقني،  ثانيًا: 
عندما  انفسنا  نظلم  ونحن  اليها،  واالنشداد  هبا  والتبرّص  احلقائق 

نكون بعيدين عن احلقائق واملفتاح بايدينا متمثال يف االرادة والعزم 
اللذين من شأهنام ان يرفعا االنسان من اسفل سافلني اىل أعىل عليني 
احلقائق  عامل  للولوج يف  والعزيمة  الّمة  انفسنا  نوجد يف  ان  رشيطة 
فاخلطوات الواسعة تبدأ بخطوات صغرية متواضعة عرب التوجه اىل 

عامل احلقيقة الكربى، واىل اهلل جّل جالله.
وعلينا ان نعلم، ان ال تأجيل وال تأخري يف السعي نحو مرضاة 
اهلل � سبحانه وتعاىل � فنبدأ منذ هذه اللحظة، حلظة عودتنا اىل الوعي 
لرفع  واملسامهة  مهومهم  يف  اخواننا  ومشاركة  الروحية،  واليقظة 
املشاكل عنهم واملبادرة اىل السؤال عن حاجاهتم واحوالم، فقد ال 
يبيت جائعًا ويصبح وهو يتحرس عىل رغيف  ان بعضهم ربام  نعلم 
»ان  السالم،:  عليه  الصادق  االمام  يقول  املجال  هذا  ويف  العيش، 
الرجل ليسألني احلاجة فأبادر بقضائها خمافة ان يستغني عنها فال جيد 

لا موقعًا اذ جاءته«. 
أخواننا  حوائج  قضاء  بامكاننا  يكن  مل  فان 
االق��ل،  عىل  احل��ب  لم  فلنظهر 
وندخل  وجوههم  يف  ولنتبسم 

الرسور والبهجة اىل قلوهبم.
يف  ُنميت  ان  ولنحاول 
النفسية  احلاالت  تلك  انفسنا 
باالنانية  واملتمثلة  القبيحة 
ولنكن  وال��غ��رور،  والكربياء 
ال  وان  هلل  متواضعني  كرماء 
الصاحلات  من  نعمله  بام  نكتفي 
وامتنا،  ملجتمعنا  واخل��ريات 
تلك  ع��ن  االب��ت��ع��اد  لنحاول 
اىل  املؤدية  السيئة  االخالقيات 
كالغيبة  والضالل،  االنحراف 
واالحتيال،  والنميمة  والكذب 
حالة  متثل  التي  احلسد  وآف��ة 
تكدر  القلب  يف  اجل��ذور  عميقة 
ما  آخ��ر  وه��ي  االنسانية  النفس 
يف  السيئة  الصفات  من  يستأصل 
الستئصالا  وسبيلنا  والنفس،  القلب 
ومتنيه  لآلخرين  اخلري  حب  خالل  من 
حيب  ما  ألخيه  حيب  حتى  مؤمنا  املؤمن  يكون  فال  لم، 

لنفسه، كام جاء يف احلديث الرشيف.
ومما جيدر االشارة اليه يف اخلامتة هو بساطة اخلطوات التي ذكرنا 
والتكامل  السمو  سبيل  يف  نرتقي  ان  اجل  من  سبق  فيام  منها  قساًم 
واالقرتاب من احلقيقة العليا التي تبعث الطمأنينة يف القلب، فتقوي 
االيامن وتدعمه وتوثق عراه، ثم تتبعها بعد ذلك سلسلة من االعامل 
أكرب وأعظم واكثر عمقًا، فنرتفع نحو عامل اليقني والتكامل والسمو 

العقيل.
فال نور والهدى كنور القرآن وهديه كام جاء يف اآلية الكريمة: 
وآياته  اهلل  بعد  حديث  فبأي  باحلق  عليك  نتلوها  اهلل  آيات  »تلك 

يؤمنون«.
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  اللفظة وان 

كانت تشرتك مع 
مرادفاتها يف 

إيصال معنًى 
واحد، إال انها 

تبقى متتاز عن 
مفرداتها بداللة 

خمصوصة، وحني 
يتم إيراد لفظة 

ما، فالبد ان نبحث 
عن ذلك االيحاء 

الدقيق او الِظالل 
اخلاصة لهذه 

الكلمة 

اذا  إال  كما ال تستقيم اجلملة 
االساسية،  املقومات  فيها  اجتمعت 
حيييييث االلييفيياظ الييداليية عييلييى مييعيياٍن 
يراد إيصاهلا للمتلقي لتكون معربة 
املفردة  كذلك  املتحدث،  مييراد  عن 
يف  ُوضعت  اذا  إال  مبهمًة  تكون  قد 
فنحن  املعامل،  واضحة  مجلة  سياق 
مل نتعلم اللغة إال من خالل السياق 
أراد  فيياذا  فيه،  االلفاظ  وردت  الييذي 
شخٌص ان يتعرف على معنى لفظة 
لتفهيمه  طريقة  افضل  فييان  )ميياء( 
و  امامه  امليياء  من  إنيياء  وضييع  املعنى، 

االشارة اليه بامسه.
الييلييفييظ يف  ان وجيييود  رييييب  وال 

اطاره املناسب يوحي مبعناه الدقيق 
اكثر من تفسري اللفظ بدون سياق 

حيده.
ينطبق  االمييير  هيييذا  كيييان  وان 
بن  الييييدارج  الييلييغييوي  التعامل  على 
على  باالنطباق  أوىل  فانه  اليينيياس، 
البليغ  الكتاب  ذلك  الكريم،  القرآن 
اطار  يف  املفردات  بن  يناسب  الييذي 
السياق حبيث يصعب، بل يستحيل 
البالغة  يف  بلغ  مهما  االنسان  على 
ان يبدل لفظة بأخرى دون ان تضر 

بتناسب الكلمات.
كييل  يف  اخلييليييييقيية  ان  فييكييمييا 
والتدبري  احلكمة  دالئل  فيها  مكان 

ان  ميكن  ال  حيث  اخلييبييري،  للطيف 
نبّدل جزءاً مكان جزء، وإال الختلت 
اخلليقة، فكذلك يف القرآن الكريم، 
اذ ان خالق اخلليقة ومكوّنها هو من 
الييكييريييم، حبيث جند  الييقييرآن  أنيييزل 
الواردة يف سياٍق معّن ال  الكلمة  ان 

ميكن ان تكون يف غريه.
وميييين هيينييا فييييان الييسييييياق ذاتيييه 
يهدينا اىل املعاني الدقيقة للكلمات، 
فهي موضوعة يف أماكنها من دون 
االميير يدعونا اىل  أدنييى خطأ، وهييذا 
املفردة  تلي  اليت  الكلمات  يف  التأمل 
اليت حناول فهمها او اليت تسبقها يف 
فهم  تريد  فحن  املباركة،  اآليييات 

المفردة القرآنية
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معنى كلمة )أّب( يف قوله تعاىل: 
عبس  )سورة  َأبًّا«  َو  فاِكَهًة  »َو 
حن  يتجلى  املييعيينييى  فيييان   ،)31/
الرجوع اىل اآلية التالية حيث يقول 

تعاىل:
 »َمتاعًا َلُكْم َو أِلَْنعاِمُكم « )سورة 
ان  للقارئ،  فيتضح   ،  )32/ عبس 
بينما  إالنسان،  طعام  هي  الفاكهة 
تعجب  وقد  األنعام،  طعام  الي)أب( 
امري املؤمنن عليه السالم من جهل 
قال:  حن  الكلمة  هييذه  عن  السائل 
َأ َما َعِلَم َأنَّ االبَّ ُهَو  )َيا ُسْبَحاَن اهللَِّ 
هُ  َقْوَلُه َعزَّ امْسُ َو ِإنَّ  امْلَْرَعى  َو  اْلَكاَلُء 
ِمييَن اهللَِّ  اْعييِتييَداٌد  َأبًّيييا«  َو  »َو فيياِكييَهييًة 
ِفيَما  َخْلِقِه  َعَلى  ِبِإْنَعاِمِه  ُسْبَحاَنُه 
أِلَْنَعاِمِهْم  َو  هَلُْم  َخَلَقُه  َو  ِبِه  اُهْم  َغذَّ
ييَيييا ِبييِه َأْنييُفييُسييُهييْم َو َتييُقييوُم ِبِه  ييا حَتْ مِمَّ

َأْجَساُدُهم(.
معنى  نييعييرف  ان  أردنييييا  اذا  او 
كلمة )مييواخيير( فييان سييييياق اآلييية 
يقربنا عن  اللفظة  فيها  وردت  اليت 

املعنى، فقد قال تعاىل : 
َو  فيِه  َمواِخَر  اْلُفْلَك  َتَرى  »َو 
لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َو َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون « 
)سورة النحل /14(، فالكلمة تعين 
وهو  البحر،  يف  بالسفن  يتعلق  أمراً 
ان السفن يف حتركها متخر عباب 

املياه، أي انها تشق املاء.
وهييكييذا لييو اردنيييا الييتييعييرف على 

معنى )نفش( يف قوله تعاىل: 
يِف  حَيُْكامِن  إِْذ  ُسَلْيامَن  َو  داُوَد  »َو 
احْلَْرِث إِْذ َنَفَشْت فيِه َغنَُم اْلَقْوِم َو ُكنَّا 
االنبياء  )سورة  شاِهدين «  حِلُْكِمِهْم 
/87(، فلو اردنا ذلك، مل يكن علينا 
باحلرث  )نفشت(  كلمة  قياس  إال 
اتالف  انه  لنتعرف  واحلكم،  والغنم 
األئمة االطهار  وقييد كييان  احلييرث. 
معنى  يييوضييحييون  الييسييالم،  عليهم 
الييكييلييميية مييين خيييالل بيييييان الييشيياهييد 
قادراً  السائل  ليكون  عليها،  القرآني 
من  للكلمة  الدقيق  املييراد  فهم  على 
خييالل الييسييييياق، واليييييك شيياهييد على 
»اْلَكاَلَلِة«  َعييِن  َبْكٍر  َأُبييو  »ُسِئَل  ذلييك: 
َأَصْبُت  َفِإْن  ِبَرْأِيي  ِفيَها  َأُقييوُل  َفَقاَل 
َنْفِسي  َفِمْن  َأْخَطْأُت  ِإْن  َو  اهللَِّ  َفِمَن 
ييْيييَطيياِن َفييَبييَلييَغ َذِليييَك َأِمييرَي  َو ِمييَن الييشَّ
امْلُْؤِمِنَن عليه السالم، َفَقاَل: َما َأْغَناُه 
ْأِي يِف َهَذا امْلََكاِن.. َأ َما َعِلَم َأنَّ  َعِن الرَّ

ِمْن  األَخَواُت  َو  األْخَوُة  ُهُم  »اْلَكاَلَلَة« 
ِقَبِل األِب َو األمِّ َو ِمْن ِقَبِل األِب َعَلى 
َعَلى  َأْيضًا  األمِّ  ِقَبِل  ِمييْن  َو  اْنييِفييَراِدِه 

ِحَدِتَها َقاَل اهللَُّ َعزَّ َقاِئال: 
يِف  ُيْفتِيُكْم  اهللَُّ  ُقِل  »َيْسَتْفُتوَنَك 
َوَلٌد  َلُه  َلْيَس  َهَلَك  اْمُرٌؤ  إِِن  اْلَكالَلِة 
َو  َتَرَك  ما  نِْصُف  َفَلها  ُأْخٌت  َلُه  َو 
َوَلٌد« )سورة  َلا  َيُكْن  مَلْ  إِْن  َيِرُثها  ُهَو 

النساء /176(.
َو َقاَل َجلَّْت َعَظَمُتُه: 

»َو إِْن كاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأِو 
َفِلُكلِّ واِحٍد  ُأْخٌت  َأْو  َأٌخ  َلُه  َو  اْمَرَأٌة 
ِمْن  َأْكَثَر  كاُنوا  َفإِْن  ُدُس  السُّ ِمنُْهاَم 
)سورة  الثُُّلِث«  يِف  كاُء  رُشَ َفُهْم  ذلَِك 

 النساء /12(.

التفسري 
الييتييارخيييي  ان مييعييرفيية االطييييار 
ومعرفة  الوحي،  نزول  شاهد  الذي 
املورد اخلاص الذي نزلت فيه اآلية، 
وجهته  الييذي  االجتماعي  واملييوقييف 
اآلية، ذات اثر كبري يف تفهم املعنى 

الدقيق لآلية.
وتنبع ضرورة رصد االستعمال 
القرآني للكلمة، اىل أنه رمبا وسع او 
فلفظة  املفردة،  بّدل داللة  او  ضيق 
اليد،  من  اإللقاء  على  تدل  )الرمي( 

ولكن يف قوله تعاىل: 
»َو الَّذيَن َيْرُموَن امْلُْحَصناِت ُثمَّ مَلْ 
َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهداَء َفاْجِلُدوُهْم َثامننَي 
َجْلَدًة« )سورة النور /4(، فان داللة 
هلا  فصار  اختلفت،  )الرمي(  مفردة 
معنًى جديد يعين: اتهام املرأة بالزنا.

ختري الكلمة
وجيدر االشارة اىل نقطة هامة 
القرآن  باستخدام  يرتبط  فيما  جداً 
اللفظة  ان  حيث  لاللفاظ،  الكريم 
مرادفاتها  مييع  تشرك  كانت  وان 
انييهييا  إال  مييعيينييًى واحيييييد،  اييييصيييال  يف 
بداللة  مفرداتها  عيين  متتاز  تبقى 
ايراد لفظة  يتم  خمصوصة، وحن 
ما فالبد ان نبحث عن ذلك االحياء 
الييِظييالل اخليياصيية هلذه  او  الييدقيييييق 
مفرداته،  عيين  مييزه  الييذي  الكلمة 
لنكتشف املعنى الدقيق لآلية، مثال 
ذليييك: ان )الييقييتييل – حييتييف أنييفييه – 
االغتيال – الذبح – و..( كلها الفاظ 

فالقتل  املييييوت،  حقيقة  اىل  تييشييري 
هو  واالغتيال  خارجي،  بسبب  موت 
كييذلييك ولييكيين مييع الييغييدر، و حتف 
أنيييفيييه، يييييدل عييلييى ان املييييوت كييان 
طييبيييييعيييييًا، واليييذبيييح دالليييية عييلييى ان 
القتل مّت بطريقة خاصة تشري اىل 
وهكذا  و...،  الفاعل  عند  الوحشية 
جند ان الكلمة إالسيياس )املييوت( قد 

تتفرع منها معاٍن عديدة.
الكريم  القرآن  يف  املتدبر  وعلى 
الييدقيييييق  اليييفيييرق  فييهييم  ان حيييييياول 
امليييفيييردة ومييرادفيياتييهييا، وميكن  بيين 
الفهارس  مراجعة  خييالل  من  ذلييك 
اللغة،  فروق  يف  املخصصة  اللغوية 
عن  تتحدث  اليت  اآليييات  بدراسة  او 
بن  الفرق  هو  فما  الواحد،  املوضوع 
)املطر و الغيث( و )اللباس والثياب( 
)البزوغ  و  وانبجست(  )انفجرت  و 
ذلييك  مييعييرفيية كييل  و...  والييطييلييوع( 
يشكل حجر الزاوية يف الفهم املعمق 
سبق  ملا  وتوضيحًا  الكرمية،  لآلية 

نذكر املثال التالي:
يقول تعاىل : 

ُزْرُتُم  َحتَّى  التَّكاُثر*  »َأْلاُكُم 
امْلَقابِر«. 

– على  ان معنى اآلية الكرمية 
شغلكم  هييو:   – الييسييييياق  يعطيه  مييا 
وزينتها،  الييدنيييييا  مييتيياع  يف  الييتييكيياثيير 
والتسابق يف تكثري العدة عما يهمكم 
وهو ذكر اهلل عزوجل، حتى لقيتم 

املوت، فعمتكم الغفلة مدى احلياة.
ولكن السؤال هو : ملاذا يستعمل 
يقل:  ومل  )زرمت(،  كلمة  الييقييرآن 
)مييأمت  او  املييقييابيير(،  سكنتم  )حييتييى 

املقابر( او )نزلتم يف قبوركم( او..؟
يف اإلجابة نقول: 

يبدو ان لفظة )زرمت( تدل على 
املييقييام يف املييكييان بشكل غييري دائيييم، و 
يف  واستخدمت  اللفظة  هذه  وردت 
هذه اآلية للفت االنظار اىل ان املقام 
الدخول  وان  مؤقت،  مقام  القرب  يف 
سكن،  ال  زيييييارة  دخييييول  الييقييرب  اىل 
اليت  الضيقة  املادية  لالفكار  خالفًا 
والقرب  إالنسان،  نهاية  املييوت  تعترب 

هو آخر املطاف.
-------------

1- اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل 
عىل العباد – ج1 / ص200.
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  كان األئمة 
االطهار عليهم 

السالم، يوضحون 
معنى الكلمة 
من خالل بيان 

الشاهد القرآين 
عليها، ليكون 
السائل قادرًا 

على فهم املراد 
الدقيق للكلمة 

من خالل 
السياق  
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 االنسان يف 
عامل املعرفة، 

مثله كمثل 
الشخص الذي 

يقف عاريًا حتت 
سيل املطر 

فيعيش الطبيعة، 
ولكنه يعيش 

الطبيعة واخلليقة 
بعلمه ومعرفته ال 

بجسده العاري 

* عادل جميد
إن أول و أعظم ما يهب القرآن 
رفع  على  القدرة  لالنسان،  الكريم 
غييشيياوات اجلييهييل وحييجييب الييضييالل 
عن قلبه، ليتصل قلبه مباشرة بنور 
احلقيقة، ذلك النور الذي يؤتيه اهلل 
ويرى  احلقائق  به  ليكتشف  القلب 
العقل،  حبضور  هييي،  كما  االشياء 

وبعيداً عن النوازع والعقد النفسية.
لييقييد ُفييطيير االنييسييان عييلييى فهم 
احلقائق، ولو ترك وشأنه، لعرف ان 
هلذه السماء املبنية واالرض املدحية، 
إهلًا فطرهما، وقدر فيهما أرزاقهما، 
جند  ذلييك  مع  لكننا  شأنهما،  ودبيير 
بيياهلل،  يشركون  اليينيياس  معظم  ان 
تعرضت  قييد  االوىل  فطرتهم  الن 
واألجييواء  الييظييروف  بفعل  للتشويه 
املييشييحييونيية بيييامليييادييييات، وحميييياوالت 
ترغيب االنسان على التمتع حبياته 
البعيد  التفكري  عن  بعيداً  أمكنه،  ما 

حنو اآلخرة.

ال حجاب أمام احلقائق
حيجب  أن  شيييأنيييه  مييين  وهيييييذا 
رؤييية  عيين  وبصريته  االنييسييان  عقل 
الكريم،  القرآن  جند  لييذا  احلقائق، 
على  املراكمة  احلجب  هذه  يرفع 

القرآن  فآيات  املؤمن.  االنسان  قلب 
تييزّكييي الييقييلييب وتييطييهييره، وتييزيييل 
الشهوات  شييوائييب  ميين  علق  مييا  عنه 
والييييينيييييوازع، مييين قييبيييييل الييعييصييبييييية 
مضيئًا  نظيفًا  وجتعله  واألنييانييييية، 
تيييعييياىل، فيييريى به  نيييور اهلل  يييغييمييره 
ذلييك،  األشييييياء كما هييي، ويف غييري 
يكون االنسان دائم االصابة بالرؤية 

اخلاطئة يف احلياة.
االنسان  بامكان  يكون  وباملقابل 
االسييتييفييادة ميين املييعييانييي والييييدالالت 
احلكيم،  الييذكيير  آليييات  احلقيقية 
»الييتييدبيير« يف  بييي  وهييو مييا نطلق عليه 
يأمرنا  نفسه  وهييو  الكريم،  الييقييرآن 
بينما جند  آية كرمية.  به، يف غري 
الكلمات  ظاهر  عند  يتوقف  البعض 
واآليات الكرمية. فالكلمات العربية 
وضعت  ألييفيياظ  هييي  العربية،  وغييري 
مثال  قيل  فيياذا  اخلارجية،  للمعاني 
»املييياء«، فييان هييذه اللفظة إمنييا تعين 
ذلك السائل املعروف، ومثلها ألفاظ 
إمنا  وغريها،  »السماء«،  و  »االرض« 
اخلارجية  للحقائق  موضوعة  هي 
كما  الييذهيينييييية  للمفاهيم  وليييييس 

يقول الفالسفة االقدمون.
مدلوالتها  اىل  تشري  فااللفاظ 
على  ميييرورهيييا  دون  مييين  مييبيياشييرة 
املفهوم،  مرورها على  او  الفرد  ذهن 

امليييرور  إشيييييارات  بييذلييك  وهيييي تشبه 
اليييطيييرق، فتدل  الييييت تييوضييع عييلييى 
تلك  وعلى  اخلارجية  املعاني  على 
احلييقييائييق امليييوجيييودة خيييارج اذهييانيينييا 

ومفاهيمنا.
وكييذلييك هييي ألييفيياظ الييقييرآن، 
حمض  يف  الفاظه  استخدمت  فلقد 
وال  شائبة  التشوبها  اليييت  احلقائق 
حينما  فييالييقييرآن  حييجيياب،  حيجبها 
والييكييون  االرض  عيين  مييثيياًل  حيدثنا 
قد  النييه  الييوجييود،  او  الكون  يقول  ال 
الكون  ماهية  عن  البعض  يتساءل 
والييييوجييييود، إمنيييا ييييقيييول: الييسييمييوات 
السموات وما يف  ما يف  »له  واالرض.. 

االرض وما بينهام« )سورة طه/6(.
التستخدم  القرآن  كلمات  ان 
للبشر،  بالنسبة  اجملهولة  اجملييردات 
بل تستخدم عادة احلقائق امللموسة 
حييتييى يف عييييامل اجمليييييييردات، وحييتييى 
اآليات  تتحدث هذه  ان  تريد  حينما 
عن  تعاىل  والعظمة  العزة  رب  عن 
الييتييوصيييييف والييتييشييبيييييه والييتييحييديييد، 
فانها تستخدم هذه الكلمات: »يد اهلل 
و  الفتح/10(،  )سورة  ايدهيم«  فوق 
»اىل رهبا ناظرة« )سورة القيامة/24(، 
و »الرمحن عىل العرش استوى« )سورة 

طه/5(.
فهذه املصطلحات تبن احلقائق 

شفافية الخطاب القرآني



اضاءات تدبرية

اخلارجية وجتعل االنسان قريبًا من 
ينظر  حينما  ي  فريى  احلقائق،  تلك 
عرب منظار القرآن ي كل شيء كما 
أهل  و  والفالسفة  األدبيياء  بينما  هو. 
احلقائق  يغلفون  مييا  فييعييادة  الييفيين، 

مبفاهيمهم اخلاصة.
من  الغيث  يهطل  عندما  فمثال 
قطرات  اىل  االنسان  ينظر  السماء، 
خصبًا  االرض  تييييزرع  وهيييي  املييطيير 
يداعبه  وعيينييدمييا  وخييييرياً،  وبييركيية 
االوكسجن  اليييييه  حيياميياًل  النسيم 
كما  يهتز  قلبه  فان  الزهور  وعبق 
السماء..  بقطر  وتربو  االرض  تهتز 
كيف  اهلل  رمح��ة  آث��ار  اىل  »فانظروا 
)س��ورة  موهتا«  بعد  االرض  حييى 

الروم/50(.
ان القرآن الكريم جيعل االنسان 
بينما  اخلييارجييييية،  احلقائق  يعيش 
تعمل الثقافات االخرى، على تغليف 
احلقائق.  هذه  عن  وحجبه  االنسان 
املييعييرفيية، مثله  عيييامل  فيياالنييسييان يف 
عاريًا  يقف  الييذي  الشخص  كمثل 
الطبيعة،  فيعيش  املطر  سيل  حتت 
واخلليقة  الطبيعة  يعيش  ولكنه 
العاري،  جبسده  ال  ومعرفته  بعلمه 
بييييينييمييا يييوضييع املييثييقييف بييالييثييقييافييات 
اىل  وتييدخييلييه  سيييييارة،  يف  الوضعية 
ينظر  مل  وهييو  منها،  فيخرج  داره 
اىل املطر ومل ير آثاره اليت يركها 

عليه وعلى االرض.
الييفييالسييفيية: ماهي  سييألييوا احيييد 
فوق  ما  استقدس  هي  فقال:  النار؟ 
االسييتييقييدسييات!، وهييييذه مييا هييي إال 
التعابري  ببعض  مغلفة  كييلييمييات 
يكتشفها  ان  اليستطيع  الغامضة، 
احد، ولو سعى صاحبها اىل كشفها 
حن  يف  نييفييسييهييا!،  احلقيقة  لنسى 
نراهما،  كما  هما  امليياء  او  اليينييار  ان 
االمييير يف جمييال معرفة  وكييذلييك 
اىل  كثريا  نتعرض  اننا  حيث  اهلل 
مضاعف  بشكل  احلجب،  هذه  مثل 
هذه  كثافة  سبب  ويعزى  ومكثف 
يهوى  ال  االنييسييان  ان  اىل  احلييجييب 
وهييذا  وتييعيياىل  سبحانه  اهلل  معرفة 
بييييدوره يييعييود اىل اسييبيياب، تييقييف يف 
اليت  الدخيلة  الثقافات  مقدمتها 
تقوم  فهي  جمتمعاتنا،  بها  ابتليت 
بوضع  اليينيياس  يشعر  ال  حيييييث  ميين 

معرفة  أمييام  العقول  على  الغشاوة 
تشجع  أنها  تصرح  بينما  تعاىل،  اهلل 
والعمل  والذات  النفس  على معرفة 
على حتقيقهما يف احلياة، فهذا هو 

املهم..!

اإليامن طريق املعرفة
فييرعييون«  آل  »مييؤميين  قييصيية  يف 
وردت  و  إميييانييه  يكتم  كييان  اليييذي 
اآلييية  تستوقفنا  ييييس«  »سييييورة  يف 
الكرمية: »ءأختذ من دونه آهلة إن يردن 
شفاعتهم  عني  تغني  ال  برّض  الرمحن 

شيئًا وال ينقذون«.
هذه اجلملة حتدثنا عن قضية 
الشرك وهي قضية هامة وحساسة 
مشركًا  كان  إن  فاالنسان  للغاية؛ 
على  ينبغي  لذلك  لييه،  اهلل  يغفر  ال 
الشرك  معاني  يييعييرف  ان  االنييسييان 
على  ليكون  التوحيد  معنى  ويعرف 

بينة من أمره.
ولقد كان هنالك نزر يسري من 
الناس يتصورون بانهم قادرون على 
منرود  مثل  االشييييياء،  إجييياد  و  خلق 
ابييراهيييييم عليه  اليييذي حييياّج نيييب اهلل 
السالم كما جاء يف اآلية الكرمية: 
ِه َأْن  »َأَلْ َتَر إىَِل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربِّ
َ الَِّذي  َآَتاُه اهللَُّ امْلُْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ
َوُأِميُت  ُأْحيِي  َأَنا  َقاَل  َوُيِميُت  حُيْيِي 
ِمَن  ْمِس  بِالشَّ َيْأِت  َفإِنَّ اهللََّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل 
َفُبِهَت  امْلَْغِرِب  ِمَن  ا  هِبَ َفْأِت  ِق  امْلَ��رْشِ
الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِي« 

)سورة البقرة /258(.
 فييلييقييد وقييييف منييييرود سيياكييتييًا 
السالم،  ابراهيم عليه  أمام  مدهوشًا 
بشر  انييه  بييذاتييه  يعلم  يكن  مل  النييه 
كييياآلخيييريييين، فييمييسييأليية اإلحييييييياء 
ادعيياًء  إال  أحييد  يدعيها  ال  واإلميياتيية 
جمازيًا.. وليس هنالك من شك بأن 
الذين كانوا  اهلل هو اخلالق، وحتى 
يقولون  كييانييوا  االصيينييام  يييعييبييدون 
زلفى،  اهلل  اىل  لتقربنا  نعبدها  امنا 
املخلوقات  يعبدون  الذين  وكذلك 
كالشمس والقمر والنجم والشجر 
ادعوا  والبقر، مجيع هؤالء  واحلجر 
اهلل  اىل  تقربهم  االشييييياء  هييذه  بييأن 
فيياليينيياس  واالرض،  الييسييمييوات  رب 
بغاللة  شركهم  يغلفون  مييا  عييادة 
مييين الييتييوحيييييد، فيييييلييبييسييون بييذلييك 

اهلل  غييري  ويييعييبييدون  بالباطل،  احلييق 
ويزعمون انهم يعبدون اهلل.

هلذه  االنييسييان  تعرض  سبب  ان 
املييشييكييليية بييل وامليينييزلييق اخلييطييري أال 
دون  من  آهليية  وظهور  الشرك  وهييو 
واستسالمه  خضوعه  هو  تعاىل،  اهلل 
ومنها  احلييييياة،  يف  الضغط  لعوامل 
الضغط النفسي، كما هو حال أحد 
الطواغيت حينما حضره املوت فجاء 
اليه رجل مؤمن فسأله: كيف جتد 
له: أجد نفسي مقدما  نفسك؟، قال 
اىل  ُتييب  إذاً؛  فقال:  جهنم،  نييار  على 
قال  ثييم  اهلل..  اىل  أتييوب  فييقييال:  اهلل، 
تعرف  ان  عليك  املؤمن:  الرجل  له 
أخذت  هنا  خطأ..  على  كنت  بانك 
النار  فقال:  باالثم  العزة  الطاغوت 
وال العار! أي انه مل يشأ ان يقول عنه 
حق  اغتصب  ظاملا،  كان  انه  الناس 
أهل البيت عليهم السالم، ففضل نار 
الدنيا  يف  والعار  اخلزي  على  جهنم 
يف  قرينه  اخلييزي  ان  عن  غافل  وهو 

الدارين والعار وصمته يف كليهما.
ان اغلب الناس حينما ينحرفون 
خبطأ  يعرفون  ال  احلييق  جييادة  عن 
طييريييقييهييم واحنيييييييراف مييسييلييكييهييم، 
ال  الناس  كييالم  من  وخوفا  خشية 
اليييرزق،  الييسييوط وال ميين قطع  ميين 
لذلك جند ان القرآن الكريم عندما 
يصف اجملاهدين، ويصف حزب اهلل 
)جياهدون  يييقييول:  فانه  احلقيقين 
الئم(  لومة  خيافون  وال  اهلل  سبيل  يف 

املائدة/54. 
لييييذا فييييان كييييالم الييينييياس غري 
عليهم  البيت  أهييل  ُسييب  فكم  مهم، 
الييسييالم، وهييم قييدوة الييصييالح ورمييز 
اهليييدى ومييصييابيييييح اهلييداييية وسفن 
جدهم  منرب  على  سبوا  لقد  النجاة، 
رسييول اهلل صلى اهلل عليه وآلييه، بل 
اجلمعة  أيييام  يف  منرب  ألييف   )120( ان 
يلهج  كيييان  اجلييمييعيية  صييلييوات  ويف 
وعيياظ  ميين  يرتقونها  الييذييين  بلسان 
السالطن بسب االمام أمري املؤمنن 
الييسييالم،  عليه  طييالييب  ابييي  بيين  علي 
االميير  هييذا  استمر  وقييد  بيته،  واهييل 
الربع ومثانن عامًا ومل ينقص من 
شأن امري املؤمنن عليه السالم، ومل 
حيييط كييل ذلييك ميين قيييدره مقدار 

ذرة.
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  الناس 
عادة ما يغلفون 
شركهم بغاللة 

من التوحيد، 
فيلبسون بذلك 

احلق بالباطل، 
ويعبدون غري اهلل 

ويزعمون انهم 
يعبدون اهلل  



الحوزة العلمية

الحوزات العلمية.. بين نظامي 
المراحل والحلقات المفتوحة

* الشيخ عبد احلسن الفرات
ُيييعييد الييعييلييم، الييسييبيييييل الييوحيييييد 
للخروج من سجن الذات، الن اجلهل 
هييو يف حييد ذاتييييه سييجيين، واالنييسييان 
تعاىل:  لقوله  احلال  جهول  بفطرته 
ظلومًا  كان  انه  االنسان  »ومحلها 

جهوالً« )سورة االحزاب/ 72(.
بين  تييعيياىل  اهلل  أخيييرج  فحينما 
أخرجهم  أمييهيياتييهييم  بييطييون  ميين  آدم 
يف  زرع  ثييم  شيييييئييًا،  يعلمون  ال  وهييم 
احليييواس  ومنحهم  الييعييقييل  قلوبهم 
فإنك  وهييكييذا  الييعييلييم،  بها  ليكتسبوا 
كّلما استطعت ان خترج من سجن 
اجلهل، كلما استطعت الوصول اىل 
قوله  اىل ذلك  أبعد، كما يشري  أفق 
)سورة  علاًم«  زدين  ريب  »وقل  تعاىل: 
اىل  موّجه  االميير  وهييذا   .)114/ طه 
وآله  عليه  اهلل  صلى  االكييرم  النيب 

وسييلييم، مييع انييه كييان أعييلييم االوليين 
واآلخرين.

نفس  يسلكون  العلم  طييالب  ان 
ذات  يف  ويييييسييييريون  امليييسيييليييك،  هييييذا 
املعلومات  ان  علمنا  مييع  الييطييريييق، 
االنسان يف  اليت كان حيصل عليها 
ضئيلة  ُتعد  –مثاًل-  التاسع  القرن 
وضحلة بالقياس اىل املعلومات اليت 
القرن  يف  يعيش  وهو  عليها  حيصل 
التقدم  بسبب  والعشرين،  احليييادي 
اهلائل الذي طرأ على وسائل االعالم 

اليوم.. 
يسبق  الييعييلييم  ان  نيييرى  وهيييكيييذا 
ميين  حبيييييييث  درجيييييية  اىل  االنييييسييييان 
النتاجات  آخر  حتى  متابعة  الصعب 
وذلييك  العاملية،  واالحيييداث  العلمية 
ان  نييرى  ولييذلييك  وتشعّبها،  لكثرتها 
مجيع  على  يقفز  اليوم  العلم  طالب 
العلم،  دراسة  التقليدية يف  احلواجز 
أفقًا واسعًا  بلغ  اليوم قد  العلم  لكون 

ال ميكننا تلّمس نهايته.
مييين هيينييا ُيييعييد اعييتييميياد اليينييظييام 
العلمية  املناهج  لتدريب  التعليمي 
من  العلمية  وحييوزاتيينييا  معاهدنا  يف 
االمييييور املييهييميية، والييييت هييي بييدورهييا 
ورؤيتها  احلوزة  ثقافة  مبدى  تتأثر 

ان  اخييرى،  وبعبارة  واحلييييياة.  للواقع 
لدورهم  رؤية ونظرة رجال احلوزة 
يف قيييييييادة اجمليييتيييميييع، وحيييجيييم هييذه 
يف  نفسه  يفرض  ومساحتها  القيادة 
هذا الصدد حبيث يلقي هذا املوضوع 
تدريسي  نظام  اعتماد  على  بظالله 

دون آخر.

احللقات املفتوحة .. 
رؤية للتقييم

ميينييذ اليييقيييدم كييانييت احلييييوزات 
الكثري  زالييت  ومييا   – تعتمد  العلمية 
احللقات  نييظييام   – اآلن  حلييد  منها 
املييفييتييوحيية، ونييقييصييد بييييه؛ اخنييييراط 
االول جمليئه  اليوم  العلم منذ  طالب 
باحدى  العلمية،  للحوزة  وانضمام 
يديرها  اليييت  التدريسية  احللقات 
وهذا  العلمية،  احلييوزة  أساتذة  أحييد 
يييعييين اعييتييميياده شييبييه الييكييامييل على 
االفييضييل  االسييتيياذ  اخييتيييييار  يف  نفسه 
واحللقة االقوى واملواظبة على العلم 
مبجموعة  القيام  وكذلك  والتعّلم، 
اسيييتيييشيييارات مييين اليييذيييين سييبييقييوه يف 
ينبغي  اليت  الكتب  اختيار  يف  احلوزة 
دراستها كمرحلة أوىل او متهيدية 
يف بيييياب الييفييقييه والييينيييحيييو وامليينييطييق 

  ان إطالق 
احلرية الكاملة 

للطالب لكي يختار 
االستاذ واحللقة 

الدارسية 
والكتاب، يجعله 

يقع يف فخ 
)حرق املراحل(، 

فهو يبحث يف 
الكتب، ظنًا منه 

انه بطريقة 
)القفز(، سيصل 
اىل مراقي العلم 

والكمال  
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والعقائد وغريها.
الصدد نشري اىل بعض  ويف هذا 
هلذا  والسلبية  االجيابية  اجلييوانييب 
حييوزاتيينييا  بييعييض  يف  املعتمد  اليينييظييام 

العلمية:
نظام  على  يعتمد  ميين  يييرى   /1
احلييلييقييات املييفييتييوحيية، انيييه االسييلييوب 
الذي  االنسانية  الفطرة  اىل  األقرب 
نظام  ميين  اكثر  بانسيابية  يتميز 
وفق  الطالب  يقولب  الييذي  املييراحييل 
كتب معينة وزمان حمدد ومراحل 

حمدودة.
النظام  هييذا  مييؤيييدو  يعتقد   /2
روح  جييانييب  اىل  اليييذاتيييي  اليييدافيييع  ان 
من  استكشافها  ميييكيين  االخييييالص، 
خيييالل )اليينييظييام احلييلييقييي املييفييتييوح( 
قوانن  عن  عييادة  بعيداً  يكون  الييذي 
القاسية  واملتابعة  والعقوبة  املراقبة 
كما هو موجود يف نظام املراحل يف 
الطالب  احلوزات اجلديدة، ذلك الن 
املدير  من  اخلييوف  بدافع  حتييرك  اذا 
وقانون احلضور والغياب وايضًا جعل 
املتابعة  وسائل  أحد  الشهري  املرتب 
طالب  إبييعيياد  يعين  فهذا  والتدقيق، 
ومن  الروحانية  احليياليية  عيين  العلم 
واخللوص  االخييالص  حالة  ضمنها 

يف النية يف طلب العلم.
احللقات  نظام  مؤيدو  يييرى   /3
املفتوحة ان منح الطالب فسحة من 
واحللقة  االسييتيياذ  الختيار  احلييرييية 
وحييتييى تييقييديييم كييتيياب عييلييى آخييير، 
والتقدم  االبيييداع  روح  خلق  مبثابة 
والييقييفييز عييلييى امليييراحيييل املييفييروضيية 
واملتبعة  اخلالقة  للطاقات  واملقيدة 

يف نظام املراحل.
احللقات  لنظام  املعارضون  أمييا 
املييفييتييوحيية فيييييوجييزون انييتييقيياداتييهييم 

بالتالي:
بييدايييات  يف  الييعييلييم  طييالييب  ان   -1
املعرفة  مستوى  يف  ليس  الييطييريييق 
مننحه  حييتييى  واالدراك  والييكييشييف 
ومتييز  الخييتيييييار  املطلقة  احلييرييية 
االسييتيياذ االفييضييل واحلييلييقيية األجييود 
فحاله  غييريه،  على  املفضل  والكتاب 
تزويده  ينبغي  الييذي  اجليياهييل  حييال 

باملعرفة خطوة فخطوة.
2- ان االخييالص واخلييلييوص يف 
الوقت  خييالل  ميين  تتحقق  ال  النية، 
زمين  بربنامج  احملييدد  وغييري  املفتوح 

احلييييياة  ينظم  أن  شييأنييه  ميين  مييعيين، 
الييشييخييصييييية والييعييلييمييييية لييلييطييالييب، 
فييالييشييعييار اليييذي كيييان ُيييرفييع – مع 
)نييظييامييهييا  احليييييييوزة  ان  االسييييييييف-: 
الييييالنييييظييييام(، هيييو انيييعيييكييياس حليياليية 
الييتييخييّلييف والييالحييضييارييية يف واقييع 
يعرف  أن  فييالبييد  العلمية،  احليييوزة 
إن  االوىل،  أيامه  منذ  العلم،  طالب 
ينتظره  الذي  لأمة  القيادي  الييدور 
بتعلم  إال  يتحقق  ليين  املستقبل،  يف 
تنظيم  ميين  االدارة،  وقييواعييد  أصييول 
املراحل  وتنظيم  واملييدارسيية  الييوقييت 

الدراسية وغريها.
الكاملة  احلييرييية  إطييالق  ان   -3
للطالب لكي خيتار االستاذ واحللقة 
)حرق  فخ  يف  يقع  جيعله  والكتاب، 
ظنًا  الكتب،  يف  يبحث  فهو  املراحل(، 
القفز، سوف يصل  انه بطريقة  منه 
ان  غييري  والييكييمييال،  العلم  مييراقييي  اىل 
تقوم  اليييت  هييي  املييراحييل  نييظييام  ادارة 

بدور التوجيه والرعاية والتسديد.
بنظام  العلمية  احليييوزة  ان   -4
احللقات ال ترك الطالب من الناحية 
تهمله  سييوف  بييل  فحسب،  العلمية 
حتمل  عيين  ييينييأى  وجتعله  ارشيييادييييًا 
الديين،  والتبليغ  التوجيه  مسؤولية 
امليييييدانييي يف  ال سيييييمييا يف احليييضيييور 
النائية، ناهيك عن استبعاده  املناطق 
كييلييييية عييين الييسيياحيية االجييتييميياعييييية 

والثقافية والسياسية.
نييظييام  يييتييهييم مييعييتييقييدو  قيييد   -5
املييراحييل،  نييظييام  املفتوحة  احلييلييقييات 
– وقد  بييان االخيييري يييفييرض اسييتيياذاً 
ميينييهييجيييييًا  – او  ليييغيييوي  غيييري  ييييكيييون 
بوقت  وميييدده  الطالب  على  وكتابًا 
باملستوى  يضر  مما  إنهائه،  لغرض 
القول؛  من  بد  فال  للحوزة،  العلمي 
ان احلوزة بنظام املراحل هلا جتربة، 
ومتمحضة باختيار االستاذ واملنهج، 
الطالب  ان  يبقى  عليها،  أشكل  مهما 
على  القدرة  فاقد  احللقات  نظام  يف 
مبتدئ  النييه  والتمييز  التشخيص 

بالدراسة العلمية. 

تالقي الرؤيتني والتكامل 
مما تقدم نفهم أن هناك حرصًا 
سواٌء  العلمية،  احلوزة  رجاالت  لدى 
الدعاة  أو  احللقات،  لنظام  املؤيدون 
امليييراحيييل، عييلييى ضيييرورة  اىل نييظييام 

الطالب وإخالصه،  بعلمية  االهتمام 
وكيييذليييك احليييييرص عييلييى اغييتيينييام 
الطالب  لتأهيل  والييوقييت  الييفييرص 

بافضل شكل ممكن.
وليييكييين مبييييييرور الييييزميييين وميييع 
البناء  واحليييوار  االجيييابييي  التعاطي 
حييصييل بييعييض امنييياط الييتييالقييح بن 
من  الكثري  انييربى  هنا  ميين  الييرأييين، 
املفتوحة  احلييلييقييات  نييظييام  مييؤيييدي 
املراحل  لالستفادة من جتربة نظام 
املنهجية  املرحلية  باعتماد  وذليييك 
لييييطييييالب اليييييييييدروس الييتييمييهيييييدييية 
اىل  يفتقرون  باعتبارهم  واملقدمات 
حالة التشخيص بن الغث والسمن 
فرض  اسييلييوب  فيياعييتييمييدوا  العلمي، 
والكتاب  الدراسية  والسنة  االسييتيياذ 
كانت  الييييت  الييييدروس  تطعيم  مييع 
ان  او  بييياحليييوزة،  مهملة  شييبييه  عيييادة 
كمادة  باختياره،  يدرسها  الطالب 
والتجويد  الرتيل  واحييكييام  العقائد 
ولكن  واالخييييالق..  احلييديييث  ودرس 
بعد املقدمات يركون مساحة حرة 
نوعًا ما للطالب يف مرحليت السطوح 
اسييلييوب  الخييتيييييار  العليا  والييسييطييوح 

احللقات املفتوحة. 
يف املييقييابييل انييييربى دعيييياة نييظييام 
مييسيياحيية حييرة  فييتييح  اىل  املييييراحييييل 
العليا  الييسييطييوح  مرحلة  يف  خيياصيية 
للحلقة  خميييتييياراً  الييطييالييب  ليييييكييون 
لدخول  متهيداً  له  املناسب  واالستاذ 
مراعاة  مع  اخلييارج،  البحث  مرحلة 
واملتابعة  واالشييراف  التوجيه  جانب 
وتأهيل الطالب للتصدي االجتماعي 

والقيادي لقضايا االمة.
تأثر  والييييذي  املييراحييل  نييظييام  ان 
نوعا ما بأنظمة )الوحدات( املتبعة يف 
اختزال  اىل  يسعى  والذي  اجلامعات 
الوقت وتقديم العلم للطالب باعتماد 
امليينييهييج امليييتيييحيييرك، حيييياول اخلييييروج 
على  باحملافظة  السقوف  هييذه  عيين 
مت  لو  حتى  كاملة  الكتاب  اكمال 
ترحيله اىل املرحلة االخرى القادمة، 
العلم يف  ذلك الن هّم وهدف طالب 
احلييصييول  ليييييس  العلمية  احلييييوزات 
هو  كما  االكادميية،  الشهادة  على 
إمنا  اجلييامييعييات،  طلبة  معظم  حييال 
وتفّهم  إكييمييال  و  العلم  غييور  سييرب 
خدمة  متكامل  بشكل  العلمية  املييادة 

للدين واجملتمع.

  يعتقد 
مؤيدو هذا 

النظام ان 
الدافع الذاتي 

اىل جانب روح 
االخالص، ميكن 

استكشافها من 
خالل  )النظام 

احللقي املفتوح( 
الذي يكون 

بعيدًا عادة عن 
قوانني املراقبة 

والعقوبة، كما هو 
موجود يف نظام 

املراحل 
يف احلوزات 

اجلديدة  
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األمن من زاوية نظر فقهية
* العالمة الشيخ عبد الغني عباس

مفتتح
األمييييين أميييييٌر تييشييريييعييي وليييييس 
تكوينيًا، إذ من املسلَّم به أن اهلل عز وجل 
بإمكانه تكوينًا، إحالل األمن والسالم 
يف الواقع البشري، لكن حكمته تعاىل 
اقتضت أن تكون لإلنسان مدخلية يف 
كان  ولييذا  بفعله،  حوله  مييا  صناعة 
األمن تشريعيًا مبعنى أن هنالك جانبًا 
قررها  اليييت  اإلهلييييية  التشريعات  ميين 
املكلفن  من  امتثاهلا  مبجرد  الشرع، 
يف  جلّي  وهييذا  األمييين،  حالة  تتحقق 
احمُلرم  على  ُحّرم  حيث  اآلمن،  البيت 
وصيد  الشجر  قلع  والعمرة  احلج  يف 
الييطييري ومحييل الييسييالح وغييريهييا. هذه 
التشريعات وأمثاهلا، عبارة عن األمن 
مفتقرة  فهي  التشريعية  اجلهة  من 
وليييييس  إذن،  الييبييشييري  الييفييعييل  إىل 
مع  األميين  به  يناط  لوحده  التكويين 

قدرته على ذلك.

األمن والعقيدة
تشريعي  األميين  أن  معرفتنا  بعد 
االستهدافات  لنا  تتجلى  تكويين،  ال 
جممل  وراء  الييكيياميينيية  احلييقيييييقييييية 
بل  والفرعية،  الفقهية  التشريعات 
ُتبنِّ  حيث  العبادة،  أصييل  من  وحتى 
من  الغاية  القرآنية  اآليييات  بعض  لنا 

ويف  منها،  املتصورة  ومثارها  العبادة 
ذلك يشري اهلل عز وجل إىل هذا املعنى 

يف موارد كثرية:
ياَلِف  »إِلِ قريش(،  )سورة  األول: 
َتاء  الشِّ ِرْحَلَة  إِياَلفِِهْم   * ُقَرْيٍش 
اْلَبْيِت  َهَذا  َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا   * ْيِف  َوالصَّ
َوآَمنَُهم  ُجوٍع  ن  مِّ َأْطَعَمُهم  ِذي  الَّ  *
السورة  هذه  أن  شك  وال  َخْوٍف«،  ْن  مِّ
تتحدث بصراحة عن أن االستهدافن 
االقتصادي  البعدان  هما  األساسين 

واألمين.
نيب  لييسييان  على  ورد  مييا  الييثييانييي: 
َعىَل  َدَخُلوْا  »َفَلامَّ  حكايًة:  يوسف  اهلل 
اْدُخُلوْا  َوَقاَل  َأَبَوْيِه  إَِلْيِه  آَوى  ُيوُسَف 
ِمرْصَ إِن َشاء اهللُ آِمننَِي« )سورة يوسف 
/69(، يذكر بعض املفسرين أن يف 
النيب  زمان  بن  للمقارنة  وجهًا  ذلك 
الفاقدة  السابقة  األزمنة  وآثاره وبن 

لأمن.
الثالث: ما جاء يف اآلية الشريفة 
عمل  ملن  باألمن  اإلهلييي  الوعد  معلقًا 
الييصيياحل،  والييعييمييل  بالعقيدة  اتييصييف 
ِذيَن  الَّ اهللُ  »َوَعَد  تعاىل:  يقول  حيث 
احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمنُوا 
اْسَتْخَلَف  َكاَم  اأْلَْرِض  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم يِف 
ِدينَُهُم  َلُْم  نَنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  ِذيَن  الَّ
َبْعِد  ن  مِّ َلنَُّهم  َوَلُيَبدِّ َلُْم  اْرَتَض  ِذي  الَّ
يِب  ُكوَن  ُيرْشِ اَل  َيْعُبُدوَننِي  َأْمنًا  َخْوفِِهْم 
ُهُم  َفُأْوَلِئَك  َذلَِك  َبْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشْيئًا 

اْلَفاِسُقوَن« )سورة النور /55(.

اليييَعيييَقيييِدّي  االسيييتيييهيييداف  وألن 
يف  ذلييك  انعكس  جليًا،  كييان  لييأميين، 
الدينية،  الييتييشييريييعييات  ميين  احلييكييميية 
فغاية التقنن الفقهي، إمنا هو حفظ 
بواسطتها  اليييت  املختلفة،  احلييقييوق 
مبختلف  األميين  إىل  التوصل  ميكن 
أشييكييالييه، ولييكيين هيييذا احليييق متصل 
اليييواجيييب، حيييييث إن احلييق  مبييعييرفيية 
يراد  متعاكستان  حالتان  والييواجييب 
سلب  وعيييدم  احلييقييوق  حييفييظ  منهما 
األمن وعدم اختالل النظام، ولذا قالوا 
الييديييين يعين  املصطلح  احلييق يف  بييأن 
سيييييطييرة ميين نيييوع خييياص عييلييى شييأن 
أو شأن معنوي  والييدار،  مادي كاملال 
كييحييق الييعييقيييييدة وتيييوافييير اعييتييبييارات 

معينة. 
يأتي  املمنوح  قبال هذا احلق  ويف 
الييواجييب الييذي هييو تعبري عيين اإللييزام 
خمتلفة  عيينيياوييين  حتيييت  الييشييرعييي 
كالوجوب تارة واحلرمة تارة أخرى 
اآلخر،  حق  على  احلفاظ  منه  الغاية 
لذا فإن احلق والواجب وجهان لعملة 
واحدة وهي احلفاظ على قيم معينة 
وجعل  وتييعيياىل،  سبحانه  اهلل  أرسيياهييا 
والتشريعات  القوانن  من  العديد  هلا 
الييفييقييهييييية الييتييفييصيييييلييييية وميييين أجييل 
التعرف تفصياًل على مفهوم األمن يف 
التطرق  من  بد  ال  والشريعة،  القرآن 
بيينييوع ميين اإلجيييياز إىل هييذه الييدوائيير 

األربع:

  أفضل 
طريقة للتخلص 

من االنتهاكات 
األمنية لإلنسان 

تبدأ من اإلنسان 
نفسه، ولذا 

جاءت الدعوة 
إىل اإلميان 

واإلسالم، إذ 
اإلميان واإلسالم 

معناهما املطوي 
سالمة اآلخر؛ 

»املسلم من 
سلم املسلمون 

من يده 
ولسانه«



الحوزة العلمية

الدائرة األوىل: األمن البرشي
من أهم أنواع األمن اليت ينشدها 
اإلسيييييالم، األميييين املييتييصييل بيياإلنييسييان 
نفسه،  اإلنسان  من  يبدأ  وهذا  نفسه، 
وليييييس ميين الييفييقييه الييقييانييونييي، كما 
هييو ميينييهييج نييظييام الييعييامل اليييييييوم، لييذا 
من  للتخلص  طييريييقيية  أفييضييل  فيييإن 
االنتهاكات األمنية لإلنسان تبدأ من 
اإلنسان نفسه، ولذا جاءت الدعوة إىل 
اإلميان واإلسالم، إذ اإلميان واإلسالم 
معناهما املطوي سالمة اآلخر؛ »املسلم 

من سلم املسلمون من يده ولسانه«.
سييييواء  اليييشيييخيييصيييي.  األميييييين   -1
زخرت  والييذي  ا  معنويًّ أو  ا  ماديًّ كان 
الييشييريييعيية بييتييفييصيييييالتييه، وخييالصييتييه 
وهو  اإلنسان،  من  واهلم  احلزن  سلب 
املييعييمييول بييه اليوم  الييقييانييون  يف عييرف 
َأْولَِياء  إِنَّ  »َأال  االعتداء،  عدم  ضمان 
َزُنوَن«  حَيْ ُهْم  َوالَ  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  الَ  اهللِ 
ِذيَن  )سورة يونس /62(، »إِْذ َجَعَل الَّ
اجْلَاِهِليَِّة  مَحِيََّة  احْلَِميََّة  ُقُلوهِبُِم  يِف  َكَفُروا 
َوَعىَل  َرُسولِِه  َعىَل  َسِكينََتُه  اهللُ  َفَأنَزَل 
امْلُْؤِمننَِي َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا 
ٍء  َشْ بُِكلِّ  اهللُ  َوَكاَن  َوَأْهَلَها  هِبَا  َأَحقَّ 
ولكن   ،)26/ الفتح  )سورة  َعِلياًم« 
الطريق  هو  اآلخر  حبقوق  االعييراف 
َا النَّاُس  من أجل احلفاظ عليها، »َيا َأهيُّ
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم  ا َخَلْقنَاُكم مِّ إِنَّ
َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا 
ِعنَد اهللِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَ َعِليٌم َخبرٌِي« وقد 
فسر املرجع املدرسي اآلية باالعراف 

باحلقوق.
التشريعي  الييفييقييه  يييتييطييور  هيينييا 
البشرية  الدساتري  سائر  على  الديين 
األعييراض  على  احلفاظ  إىل  بالدعوة 
واليييييدمييييياء حتييييت هيييييذه اليييعييينييياويييين: 
االحيييتييييييياط، اإلعييييانيييية عييلييى اإلثييييم، 
التفصيل  على  حييرام  احلييرام  مقدمة 
مبجرد  يكتفي  هنا  فهو  نقاشها،  يف 

االحتمال ال العلم وال الظن املعترب.
احلييييفيييياظ عيييليييى اإلبييييييييداع وحيييق 
االخيييراع وميين هييذا األميين الشخصي 
االجييتييميياعييي، فهما  األميييين  يييتييجييلييى 
البعض  ببعضهما  متصالن  أميييران 
السلم واألمن  ومتداخالن، فمن أجل 
االجتماعي البد من األمن الشخصي 

بكافة أنواعه.
غييري أنييه يف هييذا الييبيياب ال بييد من 

للحفاظ  الضغط  أساليب  عن  البحث 
عييلييى األمييين االجييتييميياعييي، ميين قبيل 
الييقييوانيين،  وأنييظييميية  احليييدود  تطبيق 
األدب«،  أساء  العقوبة  أمن  »من  إن  إذ 
عييلييى  وهيييييييذا جيييييييري يف احليييييفييييياظ 
املكتسبات املادية للمجتمع من مرافق 

عامة وغريها.

الدائرة الثانية: األمن والرزق
وهييييذا هييو املييشييار إليييييه يف اآلييية 
َب  »َورَضَ تعاىل:  الكرمية حيث يقول 
ْطَمِئنًَّة  مُّ آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  اهللُ 
َمَكاٍن  ُكلِّ  ن  مِّ َرَغ��دًا  ِرْزُقَها  َيْأتِيَها 
لَِباَس  اهللُ  َفَأَذاَقَها  اهللِ  بَِأْنُعِم  َفَكَفَرْت 
َيْصنَُعوَن«  َكاُنوْا  باَِم  َواخْلَ��ْوِف  اجْلُوِع 
السيد  يقول   ،)112/ النحل  )سورة 
اآلية:  املدرسي يف تفسري هذه  املرجع 
آِمنًَة  كاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  اهللَُّ  َب  »َورَضَ
ُكلِّ  ِمْن  َرَغدًا  ِرْزُقها  َيْأتِيها  ُمْطَمِئنًَّة 
لأمن  أن  اآليييية  ميين  يييبييدو  َمكاٍن«: 
االجتماعي  لييلييرفيياه  وهييكييذا  درجييييات، 
كانت  الييقييرييية  هيييذه  وإن  درجيييييات، 
تعيش يف أمن ظاهر وأمن قليب، وهو 
كانت  كما  الييسييالم،  درجييات  أفضل 
تعيش على رزقها ورزق ما حوهلا من 
الرفاه..  درجييات  أفضل  وهييذا  القرى، 
لِباَس  اهللُ  َفَأذاَقَها  اهللِ  بَِأْنُعِم  »َفَكَفَرْت 
َيْصنَُعوَن«،  كاُنوا  باِم  َواخْلَْوِف  اجْلُوِع 
الكفر  بعد  وضعهم  عن  القرآن  وعرّب 
أن أصبحوا حييط  بأنهم ختلفوا إىل 
بييهييم اجلييييوع واخلييييوف كييمييا حييط 
بهم اللباس. وقد ال تكون هذه القرية 
واحدة عرب التاريخ، فرمبا تشري اآلية 
إىل هذا  تييردَّت  اليييت  القرى  آالف  إىل 
فاختالل  كييفييرهييا،  بسبب  املييسييتييوى 
األميين يسد أبييواب الييرزق املشروع، بل 

ويفتح األبواب غري املشروعة.
وهيييييييذا ييييعيييين ضييييييييرورة تييوفييري 
وظيفة  أنها  شييك  وال  العمل،  فييرص 
التعديات  ملنع  الييدوليية  وظييائييف  ميين 

والتجاوزات.

الدائرة الثالثة: األمن واحلرية
احلييرييية  أن  يف  أحيييد  خيييتييلييف  ال 
أصل أصيل يف اإلسالم حتديداً، وأنها 
مقدمة على سائر االعتبارات، لكن هل 
أن هذا التقدم مطلق أم أنه مشروط؟

إىل  منيل  بأننا  هنا  القول  ميكن 
أن احلرية هنا ال تصبح مقدمة وإمنا 

املوضوع  حينها  وينقلب  رتبة،  تتأخر 
الييرأي  حرية  إىل  التعبري  حرية  من 

من غري تعبري.
احلرية،  مع  األميين  تعارض  وإذا 
أمن  بن  املستحكم  التعارض  وكييان 

اجملتمع وحريته، فكيف نصنع آنئذ؟.
مساحتها  احلييرييية  نييعييطييي  إنيينييا 
هناك،  ذكرنا  كما  لكنها  الواسعة، 
تييتييأخيير أيييضييًا رتييبيية هيينييا، ونييشييري إىل 

مثالن:
بييالد  اليييذمييية يف  أهيييل  1- حييرييية 
أما  بيوتهم،  بداخل  حمييددة  اإلسييالم 
هو  مبا  التظاهر  هلم  يصح  ال  خارجًا 
خييييارج عيين مييألييوف أحييكييام اإلسيييالم 
متذرعن باحلرية، بل إنهم مطالبون 
بيياحلييفيياظ عييلييى اليينييسييق االجييتييميياعييي 
ختريبه،  عييدم  حيث  ميين  اإلسييالمييي 
املسلمن  ميين  األمييير يطلب  وهيييذا  بييل 
أنفسهم، كما هو يف حال املفطر الذي 

يهتك حرمة صيام شهر رمضان.
على  بالقانون  العمل  تقديم   -2
بالقانون  الشخصية، ونقصد  احلرية 
هنا احلفاظ على األمن، فإننا هنا مع 
على  نقدمها  األهيييم  املصلحة  وجيييود 
بعض  ذهب  ولذا  الشخصية،  احلرية 
القانون  احيييرام  وجييوب  إىل  الفقهاء 
واضييعييه،  عيين  النظر  بغض  الوضعي 
األهييم  مبنزلة  هييي  حاجة  يليب  ألنييه 
مثاًل،  اإلنييسييان  كنفس  الشريعة  يف 
فييال جييز – مييثيياًل- جتيياهييل اإلشيييارة 
النفس  على  خوفًا  املرورية  الضوئية 
البشرية. وهكذا عدم جواز التحايالت 
للتنظيم  املييوضييوعيية  الييقييوانيين  عييلييى 

االجتماعي.

الدائرة الرابعة: حكومة قاعديت 
الرضر وال حرج:

تعريف احلكومة يف علم األصول 
هييي أن احلييكييم األوليييييي كييالييوجييوب 
ضرريًا،  أو  حرجيًا  كونه  مع  ينتفي 
الييقيياعييدتيين  يييعييين أن هيياتيين  وهييييذا 
الضررية  األحكام  توجه  من  متنعان 
مبنزلة  وهما  املكلف  إىل  واحلرجية 
مسقطن لأحكام الشرعية ومثبتن 

ألبدال أخرى.
لييو  اليييتيييقيييدم  هيييييذا  أن  شييييك  وال 
متصل  أنييه  لرأينا  أسبابه  عيين  حبثنا 
بالتشريع، فالتشريع يالحظ كل ما 

من شأنه احلفاظ على أمن اإلنسان.

  ذهب 
بعض الفقهاء 

إىل وجوب احرتام 
القانون الوضعي 

بغض النظر عن 
واضعه، ألنه 

يلبي حاجة هي 
مبنزلة األهم يف 
الشريعة كنفس 

اإلنسان، فال يجوز 
– مثلًا- جتاهل 

اإلشارة الضوئية 
املرورية خوفًا 

على النفس 
البشرية  
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مجتمع

* إعداد : مرتىض املوسوي
أن نتجنب  اإلسالم  هل يطالبنا 

الفشل؟
هييييييذا اليييييسيييييؤال طيييياملييييا يييييييراود 
الكثريين، حينما خيوضون جماالت 
حياة  يف  التجارب  ان  ذلييك  احلييييياة، 
تييارة  بالنجاح  تتصف  قييد  اإلنييسييان 

وقد تتصف بالفشل تارة أخرى. 
ذهيين كل  اىل  يييتييبييادر  ميين هنا 

واحد مّنا: 
أن  أم  مييييذمييييوم؟  الييفييشييل  هيييل 
التشريع ال عالقة له حبياة اإلنسان 
شؤون  من  هي  فالتاجرة  الطبيعية. 
اإلنييسييان نييفييسييه، وايييضييًا الييعييالقييات 
االجتماعية وغريها مما قد تتحمل 

طريف النجاح والفشل.
هذا  على  اإلجييابيية  واحلقيقة؛ 
البالغة،  بالصعوبة  ليست  الييسييؤال 
أراد  الدين  أن  يف  الشك  ينبغي  فال 
وعلى  احلياة،  يف  االرتقاء  لإلنسان 
يقولون  وكييمييا  األصيييعيييدة،  مجيييييع 
تابعة  هييي  الييشييرعييييية،  االحييكييام  ان 
يف  ُجعلت  فكلها  واملفاسد،  للمصاحل 
صاحل هذا املخلوق حتى يرتقي سّلم 

التقدم والتطور يف احلياة. 

بييل وأكييثيير ميين ذليييك جنييد أن 
احلييييياة على  الفشل يف  يييذم  الييدييين 
الييصييعيييييد الييييفييييردي، فيييييييذّم الييفييقيير 
االنطواء  ويييذّم  التخلف،  و  واجلهل 
واالسييتييسييالم واخليييضيييوع، وهيييل يف 
حياة االنسان فشٌل أعظم من الفشل 

يف هذه االمور؟!.
اإلسييالم  يف  الفشل  كييان  فييياذا 
فينبغي  حيييال،  كييل  على  مييذمييومييًا 
عن  يفتش  ان  مّنا  واحييد  كل  على 

طريقة للتخلص منه.

حقائق عن الفشل
مجلة  على  الييضييوء  نسّلط  هنا 
الفشل،  مسألة  حييول  احلقائق  من 
مساحة  وافييكييار  رؤى  ميين  نقتبسها 
– دام  املدرسي  السيد هادي  اهلل  آية 
حيث  االجتماعي،  اجملييال  يف  ظله- 
»تعّلم  كييتييابييه:  يف  مساحته  يييقييدم 
للفشل  سببًا  ثالثن  تنجح«،  كيف 

يف حياة االنسان..
للفشل  ليييييس  األوىل:  احلقيقة 
أسباب،  جمموعة  بل  واحيييد..  سبب 
متييياميييًا؛ كييمييا ليييييس لييليينييجيياح سبب 
فبقدر  أسباب.  جمموعة  بل  واحييد.. 
ما خلق الباري )عّز وجّل( من أسباب 

اليينييجيياح، فييقييد خييلييق أسييبييابييًا أخييرى 
للفشل.

نيياجييح سّلم  لييكييل  أن     وكييمييا 
جناحه اخلاص به، كذلك فإن لكل 

فاشل حفرة فشله اخلاصة به.
اليينيياجييحييون  وكييمييا ال ييينييجييح 
كييلييهييم لييعييّليية واحيييييدة، كييذلييك ال 

يفشل كل الفاشلن لعلة واحدة.
أسباب  للفشل  الثانية:  احلقيقة  
رئيييييسييييية، وأخيييييرى فييرعييييية، فمن 
يتجنب  أن  ميين  البيييّد  اليينييجيياح،  أراد 
جتنب  عييليييييه  ليسهل  الييرئيييييسيييييات 

الفرعيات بعد ذلك.
قائمة  هنالك  الثالثة:  احلقيقة 
بييأسييبيياب الييفييشييل الييرئيييييسييييية، وهييي 
أكثر  حياة  دراسييية  ميين  مستوحاة 
الفاشلن، فهي تنفع الذين يريدون 
الذين  تنفع  كما  الييفييشييل،  جتنب 
معرفة  يف  ويرغبون  بالفعل  فشلوا 
سبب ذلك لكي ميكنهم جتنبه فيما 

بعد.
الذي  »السعيد  ولكي نكون ذلك 
ينبغي  كان  غييريه«،  بتجارب  انتفع 
اآلخرين  جتييارب  نييدرس  ان  علينا 
الفشل  عييوامييل  أهيييم  هييي  مييا  لنجد 

عندهم وهل نستطيع جتنبها..؟

  أكرث أشكال 
الشهوات ضررًا 
هي احملّرمات، 

واجلنوح إىل 
أي منها قاتل 

للنجاح، فاذا 
درسنا حياة اغلب 

الناجحني يف 
التاريخ جندهم 

قد وضعوا قدمًا 
على شهواتهم 

والقدم األخرى يف 
االجتاه الصحيح، 

واغلب الفاشلني 
تراهم يرتنحون 

مع رياح الشهوة 
ذات اليمني وذات 

الشمال  

خطوات لتجاوز عوامل الفشل
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لنتعرف عىل أسباب الفشل
يف  حمددة  أهداف  فقدان  أوالً: 

احلياة وطموح الوصول اليها
   فال أمل يف النجاح ملن ال ميلك 
هييدفييًا مييركييزيييًا حلييييياتييه أو هييدفييًا 
فإن  ولييذلييك  إليييييه،  يسعى  مرحليًا 
نسبة كبرية من الفاشلن هم ممن 
مل يكونوا ميلكون أي هدف يريدون 

الوصول إليه.
   وال يكفي تشخيص اهلدف، بل 
للحصول  اإلنسان  يطمح  ان  جيب 
الاّلمبالي  للشخص  أمل  فال  عليه، 
الذي ال يرغب يف التقدم يف احلياة، 
وليس مستعداً لبذل اجلهد يف سبيل 

ذلك.
ثانيًا: فقدان اإلنضباط

السلوك اجليد من ضبط  يأتي 
على  يتعّن  أنه  يعين  وهييذا  النفس، 
على  يسيطر  أن  النجاح  يريد  ميين 
يف  ينجح  أن  وقبل  السيئة،  عيياداتييه 
عييلييى ظيييروفيييه، فيجب  الييسيييييطييرة 
وُتييَعييدُّ  نييفييسييه،  ضييبييط  يف  ينجح  أن 
يواجهها  اليييت  املهمات  أصعب  هييذه 
غييزو  يف  تيينييجييح  مل  وإذا  اإلنيييسيييان. 
النفس  فيييإن  وتييرويييضييهييا،  نييفييسييك 
سرعان ما تصبح عدوة لك مبقدار 

ما تكون صديقة لك.
و ميين أبييعيياد ذليييك عيييدم ضبط 
املشاعر، خصوصًا املشاعر العاطفية 
اليت البّد من ضبطها وحتويلها إىل 

مسالك إجيابية.
واملماطلة  األمييور  تأجيل  ثالثًا: 

فيها
وُيعد هذا من أحد أكثر أسباب 
الييفييشييل شيييييوعييًا، وهيييو يييرافييق كل 
قد  تقريبًا. فمعظمنا  فاشل  شخص 
املالئم«  »الوقت  ننتظر  ألننا  يفشل 
هو  اخلطأ  لكن  مفيداً،  عماًل  لنبدأ 
الييطييويييل، إذ ال يييوجييد ما  االنييتييظييار 
املالئم، ولذلك جيب  بالوقت  ُيعرف 
البدء يف أي وقت، وستتوفر الوسائل 

األفضل مع مرور الزمن.
رابعًا: عدم املثابرة يف األعمال

جيييييدة،  بييدايييات  يييبييدأ  معظمنا 
جيدة  نييهييايييات  إىل  نييصييل  ال  لكننا 
مماثلة، ألننا ال ننهي كل ما بدأناه، 
معظم  فيييإن  ذليييك  إىل  وبيياإلضييافيية 

الناس ينيزعون إىل االستسالم عند 
يوجد  ال  هلذا  الفشل.  عالمات  أوىل 
الذي  والشخص  املثابرة،  عن  بديل 
جيعل املثابرة نصب عينيه، يكتشف 
أن الفشل هو الذي يتعب يف النهاية 
يستطيع  ال  ألنييييه  عييينيييه،  وييييرحيييل 

التكيف مع املثابرة.
خامسًا: التفكري السليب

ر  ال يوجد أمل يف جناح من ينفِّ
اآلخرين عن نفسه بسبب شخصيته 
خالل  من  يأتي  فالنجاح  السلبية، 
من  الطاقة  وتأتي  الطاقات،  تفجري 
اآلخرين  مع  املشرك  اجلهد  خالل 
أن  السلبية  للشخصية  ميكن  وال 

تتعاون مع غريها.
احلييصييول  يف  الييطييمييع  سادسًا: 

على شيء مقابل ال شيء
تييدفييع  »املييييقييييامييييرة«  نيييزعييية  إن 
على  والربهان  الفشل،  إىل  املالين 
الكثرية اليت  ذلييك حيياالت اإلفييالس 

تنتج من املقامرة يف أسواق األسهم.
القرار  اختيياذ  يف  الييردد  سابعًا: 

احلاسم
كييييل الييينييياجيييحييين ييييتيييخيييذون 
تلك  يغرّيون  وال  بسرعة،  قراراتهم 
إاّل  ذلييك  األميير  إذا تطّلب  الييقييرارات 
ببطء شديد، أّما الفاشلون فهم على 
ببطء،  قراراتهم  يتخذون  العكس 

ويغريونها بسرعة.
صحيحة  غييري  هييواجييس  ثامنًا: 

من املخاوف واحلذر الزائد
من  مينعهم  كييثييريون  فهناك 
ولعل  مييا.  شيييء  من  خوفهم  النجاح 
احلييذر  عنده  يكثر  الييذي  الشخص 
والذي خياف دائمًا من اإلقدام على 
البقايا  على  إاّل  حيصل  ال  األعمال، 
بييعييد إقييييدام اآلخيييريييين عييلييى قبض 
الييفييرصيية الييسيياحنيية. وهييييذا احلييذر 
اليييزائيييد مييياثييل يف سييوئييه، الييتييهييور، 
املتطرفة  احلييياالت  ميين  وكييالهييمييا 
نفسها  واحلياة  جتنبها،  جيب  اليييت 
والفرص  الصدفة  بعناصر  مليئة 

الساحنة.
اخييتيييييار  اخليييطيييأ يف  ت��اس��ع��ًا: 

شركاء العمل
وهذا من أكثر مسببات الفشل، 
األعييمييال،  إدارة  جميييال  يف  خيياصيية 
وتييسييويييق اخليييدميييات الييشييخييصييييية، 

يتوخى  أن  اإلنييسييان  على  جيييب  إذ 
العناية الفائقة يف اختيار رب العمل 
إىل  ننيزع  ألننا  ذلييك  ملهمًا.  ليكون 
على  نكون  الذين  بأولئك  االقييتييداء 
صلة قريبة بهم، ولذلك فإن عليك 
اختيار رب عمل يستحق أن تقتدي 

به وحتاكيه.
عارشًا: العقائد الباطلة

املييوهييوميية هي  االعييتييقييادات  إن 
أيضًا عالمة  نييوع من اخلييوف وهييي 
اجلهل، والرجال الناجحون ميلكون 
أي  من  خيافون  وال  مفتحة  عقواًل 

شيء.
ح��ادي ع��رش: عييييدم تييركيييييز 

اجلهود
األشياء  كل  نفعل  أن  ميكن  ال 
يف وقت واحييد، وهييذا نييادراً ما يكون 
أمييييراً جيييييداً، لييذلييك البيييّد مليين يريد 
هدف  يف  جهوده  يرّكز  أن  النجاح 

واحد حمدد.
ثاين عرش: التبذير يف اإلنفاق

امليييبيييذريييين ال  اليييواضيييح أن  مييين 
تكوين  ميين  البيييّد  لييذلييك  ينجحون. 
نسبة  بوضع  املنّظم  التوفري  عييادة 
واّدخييار  جانبًا  املدخول  من  حمييددة 
الييزائييد عيين احليياجيية دائيييميييًا، وامليييال 
امليييدخييير يييعييطييي صيياحييبييه الييشييعييور 
املساومة،  عند  والشجاعة  بيياألميين 
الشخص  على  يكون  املال  دون  ومن 
أن يقبل كل ما ُيعرض عليه، وأن 

يشعر بكثري من االمتنان لذلك.
ثالث عرش: التعّصب األعمى

نيييييييييادراً مييييا حييييقيييق الييشييخييص 
تقدمًا  مييوضييوع-  أي  يف   - املتعصب 
يؤدي  الفكري  والتعّصب  احلياة.  يف 
اكتساب  عن  التوقف  إىل  بصاحبه 

املعرفة.
رابع عرش: اإلسراف يف الشهوات
ضرراً  الشهوات  أشكال  وأكثر 
هي احملّرمات، واجلنوح إىل أي منها 
قاتل للنجاح، فاذا درسنا حياة اغلب 
قد  جنييدهييم  الييتيياريييخ  يف  الناجحن 
والقدم  شهواتهم  على  قدمًا  وضعوا 
الييصييحيييييح،  األخييييييرى يف االجتيييييياه 
واغلب الفاشلن على العكس تراهم 
ييييرحنيييون ميييع رييييياح الييشييهييوة ذات 

اليمن وذات الشمال.
خ��ام��س ع��رش: اليييعيييجيييز عيين 

  كثريون 
مينعهم من 

النجاح خوفهم 
من شيء ما، 

ولعل الشخص 
الذي يكرث عنده 

احلذر والذي 
يخاف دائمًا 
من اإلقدام 

على األعمال، ال 
يحصل إاّل على 

البقايا بعد إقدام 
اآلخرين على 

قبض الفرصة 
السانحة  
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  مسألة 
الفشل والنجاح، 

تتعلق بعوامل 
وظروف عديدة 

يف حياة 
االنسان، رمبا 

منها النفسية 
واملادية 

واملعنوية 
والبيئية وغريها، 

مما يجعل 
االنسان الطموح 

أمام استحقاق 
كبري يف أن يواجه 
حتديات وعقبات 

للوصول اىل 
اهدافه السامية 

يف احلياة  

التعاون مع اآلخرين
إن الكثريين خيسرون فرصهم 
أكثر  العيب  هييذا  بسبب  احلياة  يف 
من كل األسباب األخرى جمتمعة، 
عمل  رب  ألي  ميكن  ال  عيب  وهييذا 

حتّمله عند املوظفن.
على  احلصول  عرش:  السادس 
اجلهد  بفعل  يكتسب  مل  مييركييز 

الذاتي
وهذا ينطبق على أوالد األغنياء، 
يستحقونه،  ال  ميييااًل  يييرثييون  مميين 
وميييراكيييز مل يييبييذلييوا اجلييهييد هلييا. 
والييسييلييطيية يف أييييييدي شييخييص مل 
تكون  مييا  غالبًا  بييالييتييدّرج،  يكتسبها 
الييثييراء  لييليينييجيياح، كييمييا أن  قيياتييليية 

السريع أكثر خطراً من الفقر.
السابع عرش: اخليانة يف األمانة

ال يييوجييد بييديييل عييين الييصييدق 
أن  شخص  ألي  وميييكيين  واألمييانيية، 
وأن ينجح،  أمينًا  أو  ال يكون صادقًا 
مؤقتًا.  جناحًا  سيكون  حتمًا  ولكنه 
يتعّمد  الييذي  للشخص  أمل  ال  لكن 
أن يييكييون غييري صيييادق وغيييري أميين، 
ويدفع  ذنوبه  تالحقه  ما  فسرعان 
وفقدانًا  مسعته  يف  خييسييارة  الثمن 

حلريته.
الثامن عرش: األنانية والتكرب

كضوء  الصفات  هييذه  تعمل 
أمحيييير حييييييّذر اآلخييييرييييين من 

االقراب إىل من يتصف بها.
االعتماد  عرش:  التاسع 

على التخمن بدل التفكري
مييعييظييم الييفيياشييليين 

ييييييعيييييانيييييون كيييسييياًل 
معرفة  ميين  مينعهم 
ميكن  اليييت  احلقائق 
التفكري  بييواسييطييتييهييا 

يفضلون  وهكذا  بدقة، 
إىل  املستندة  باآلراء  العمل 

على  االعتماد  بدل  التخمن، 
التفكري والتأمل.

ولييعييل مييا ذكييرنيياه هنا، 
وهييييي قييبييسييات مييين أفييكييار 

الييسيييييد  اهلل  آييييية  مسييياحييية 
أبرز  من  تكون  املدرسي، 

عييييوامييييل اليييفيييشيييل عيينييد 
الييكييثييري مييين الييينييياس. 

قيييضييييييية  أن  ثيييييييم 

أخيييييرى، البيييد مييين االشيييييارة اليييييهييا، 
واليينييجيياح،  الفشل  مسألة  أن  وهييي 
يف  عديدة  وظييروف  بعوامل  تتعلق 
النفسية  منها  رمبييا  االنييسييان،  حياة 
وغريها،  والبيئية  واملعنوية  واملادية 
ممييا جيعل االنييسييان الييطييمييوح أمييام 

يف  كبري  استحقاق 
يييييواجييييه  أن 

حتيييدييييات 

اهيييدافيييه  اىل  ليييليييوصيييول  وعيييقيييبيييات 
نكون  ال  ولكي  احلييييياة.  يف  السامية 
جتنب  علينا  جيييب  الييفيياشييليين  ميين 
بسعادة  حنظى  لكي  الفشل  عوامل 
سبحانه  ربيينييا  يييقييل  أومل  اليييداريييين؛ 
»َوِمنُْهْم  كتابه:  حمكم  يف  وتعاىل 
ْنَيا َحَسنًَة َويِف  نَا آتِنَا يِف الدُّ َمْن َيُقوُل َربَّ
اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر 
)201( ُأْوَلِئَك َلُْم َنِصيٌب 
يُع  رَسِ َواهللَُّ  َكَسُبوا  مِمَّا 

َساِب«. احْلِ



انتخاب المؤمن الكفوء
ما هو رأي سماحتكم بانتخاب مرشح 
المخالفين  من  النواب  مجلس  لعضوية 

مع وجود الموالي الٌكفء؟

فيه  اجتمع  من  انتخاب  ينبغي  ج: 
االيمان و الكفاءة.

إذا انقطع الماء
إذا انقطع الماء في منطقة ولم تكن 
هناك قطرة ماء للوضوء أو الغسل، فما 

هو تكليف الناس؟

ج: يجب عليهم التيمم.

طبخ الكتابي
ه���ل ي���ج���وز األك�����ل م���ن طبخ 

الكتابي إذا كان ما طبخه حالالً؟

ج: يحل طعــــام أهــــل الكتاب 
للمسلمين بشرطين: 

النــــجاسات  يجــــتنبوا  أن  األول: 
الظاهرة كالخــــمر و لــــحم الخنزير و 

ما أشبه.
يكــــون في طعامهم  ال  أن  الثاني: 

شيء من ذبائحهم.

االستخارة في االنجاب
اإلنجاب؟  في  االستخارة  تستحب  هل 
أريد  أنا  و  ناهية  استخرت و ظهرت  اذا  و 

االنجاب فماذا أفعل؟

كنت  اذا  و  الحيرة..  عند  الخيرة  ج: 
نهت  قــد  و  ــاب،  ــج االن على  مصممة 
الخيرة عنه، فباستطاعتك دفع صدقة 
تريدين  ما  الــى  المبادرة  و  مناسبة 

بالتوكل على اهلل.

المزاح مع الطالبات
فيما يخص الحياة الجامعية، خصوصًا 
االختالط بين الجنسين، هل يجوز الكالم 
و المزاح مع الطالبات ضمن حدود االخالق؟ 
ال��ج��م��ي��ع و ع��دم  أم ي��ج��ب االب��ت��ع��اد ع���ن 
الكالم بتاتًا مع النساء، مع العلم أن ذلك 
يسبب الكثير من االشكاالت في الوسط 

الجامعي؟

دون  الدين  على  االحتياط  يجب  ج: 
المساس باالخالق االجتماعية، وتقدير 

المواقف رهين بحكمة الشخص.

التحقيق عن إمام الجمعة
أص��ل��ي ص���الة ال��ج��م��ع��ة اق��ت��داًء 
بشكل  ح��ي��ات��ه  أع�����رف  ال  ب���ام���ام 
فهل  ع��ن��ًه،  أع���رف  ال  و  تفصيلي 
يصح هذا؟ أم يلزمني الفحص عنه 

حتى تثبت عندي عدالته ؟

ج:ال يلــــزم الفحــــص و التفتيش 
لمعرفة عدالة االمام، بل يكفي حسن 
عن  ظنًا  ــو  ول يكشف  الـــذي  الظاهر 

العدالة.

الفائض فيه الُخمس
ال���ق���رض كبير  ل��ب��ن��ك، و  ع��ل��ّي ق���رض 
يكون  فكيف  س��ن��وات،  ث��م��ان��ي  م��دت��ه  و 
الكبير  القرض  هذا  مع  السنوي  خمسي 
سيارة..  ش��راء  و  للزواج  استخدمته  ال��ذي 
علمًا بأن المدة التي انقضت على القرض 

ست سنوات لم أدفع خاللها الخمس؟

رأس  عند  أمــوالــك  في  كــان  اذا  ج: 
اقساط  دفع  و  المؤونة  وبعد  السنة 
الدين فائض من المال ففيه الخمس، و 
ان لم يكن لك أي فائض ال خمس عليك.

مطابقة لفتاوى  سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي )دام ظله(
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كييم هييو الييفييارق بيين أن يييردد 
ان  وبن  احلكمة،  مفردات  االنسان 
قيم  يبن  أن  وبيين  حكيمًا..؟  يكون 
يكون  ان  وبن  االخييالق،  او  الثقافة 
مثقفًا و خلوقًا..؟ وهكذا الفارق بن 

التشريع والتطبيق.
واحلييامييل  للتشريع  املطبق  إن 
عمليًا،  سلوكًا  واالخييالق  للثقافة 
جهة،  ميين  للنظرية  ميييرآة  هييو  إمنييا 
والذين  اخرى.  بها من جهة  وعامل 
يطبقون النظريات واالفكار الدينية 
او  االقييتييصييادييية  أو  الييسييييياسييييية  أو 
عالية  بنسب  غريها  او  االجتماعية 
»املثل االعلى«  بي  اليوم  جداً، ُيعرفون 
أو »القدوة« ملن يتبع تلك النظريات 
واالفكار على اختالفها. وهلذا املعنى 
من  نستلهمه  ميينييه  قييريييب  مييعيينييى 
»األسيييوة«،  وهييو  أال  الكريم،  الييقييرآن 
القيم..  لكل  األعلى  املثل  ذلييك  وهييو 

فييياألسيييوة تييعييين اليينييمييوذج الييكييامييل 
من  اإلنييسييان  فيه  يفكر  مييا  ألفضل 
ذلك  هو  القدوة،  بينما  وعمل،  ُخلق 
البشرية  ركب  يقود  الذي  اإلنسان 
تعين  فييالييقييدوة  الييسييالم،  سبيل  إىل 
بن  من  القويم  السبيل  إىل  اهلييادَي 

سبل احلياة املتفرقة.

أمهية القدوات
أكييانييت  سيييييواء  اليينييظييرييية  إن 
حكمًة..  أم  مبدأ  أم  ُخلقًا  أم  تشريعًا 
من  االسئلة  لعديد  الباب  تفتح  قد 
قييبييل الييبييعييض، مييين قييبيييييل هيييل هي 
وجييود  فييان  ال؟  أم  للتطبيق  قابلة 
االنسان املطبق هلا وخاصة يف جمال 
يلقيه  وميييا  االهلييييييية،  الييتييشييريييعييات 
اجيابية؛  آثيييار  ميين  عليه  تطبيقها 
لداللة على إمكان تطبيقها، وصحة 
املطبق  االنييسييان  فيكون  بها؛  العمل 

لذلك التشريع شاهداً على غريه من 
ولذلك  لتربيراتهم؛  ورافعًا  الناس، 
وآله  عليه  اهلل  صلى  الرسول  كان 
على  شهوداً  السالم،  عليهم  واالئمة 
التشريعات،  من  طبقوه  مبا  االميية، 
وما   – الييدييين  علماء  كييان  كذلك 
يزالون- مثاًل أعلى حُيتذى وُيقتدى 
ِقييَبييل اليينيياس؛ ملييا طبقوه من  بييه ميين 
يف  الشهادة  ويضاهي  الدين.  تعاليم 
يف  تاثرياً  أشد  القدوات  أن  االهمية، 
غري  احملضة  النظرية  من  اجملتمع 
املقرنة مبن يطبقها؛ حيث ميثلون 
يف سييريتييهييم أمييثييليية حييّييية، وصيييورة 
املشابهن  افراد اجملتمع،  واقعية مع 
هلم يف القدرات واالمكانات، كونهم 
بييشييراً مييثييلييهييم، هلييم نييفييس املييشيياعيير 
واالحيياسيييييس والييغييرائييز والييينيييوازع.. 
و رمبييا هلييذا الييسييبييب، أمييرنييا اإلمييام 
الصادق عليه السالم، بأن ندعو اىل 

  االنهزامية 
أمام تيار أو 

أمة متقدمة، 
كاالنهزامية 

الفكرية التي 
يعاين منها 

املسلمون أمام 
الغرب، هي إحدى 

نتائج االنبهار 
باآلخر، وفقدان 
الثقة بالنفس  

المجتمع والبحث عن 
القدوة الصالحة

الشيخ فارس اجلبوري
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اهلل بافعالنا احلسنة، »ففي احلديث 
َقاَل:  َيْعُفوٍر  َأِبييي  اْبييِن  َعِن  الصحيح  
َقاَل َأُبو َعْبِد اهللَِّ عليه السالم: ُكوُنوا 
ْوا  ِلييرَيَ َأْلِسَنِتُكْم  ِبييَغييرْيِ  ِللنَّاِس  ُدَعييياًة 
يياَلَة  َوالييصَّ َوااِلْجييِتييَهيياَد  اْلييييَوَرَع  ِمْنُكُم 

رْيَ َفِإنَّ َذِلَك َداِعَيٌة« )1(. َواخْلَ

االسالم يصوغ النموذج االمثل
اإلهلية  الييرسيياالت  ميزات  وميين 
متميزين  أشييخيياصييًا  تييصييوغ  أنييهييا 
ليييييكييونييوا اليينييمييوذج الييييذي جيييب أن 
فيطبق  العن،  نصب  الفرد  جيعله 
ومعه  ليتخرج  وفقه  شؤونه  مجيع 

منهج ناجح ألفضل حياة كرمية.
حينما  فإنها  املييبييادئ  سائر  أمييا 
صياغة  يف  إليييييهييا  امليينييتييمييون  يفشل 
إىل  يعمدون  فإنهم  ناجحة،  منيياذج 
أحييجييار جييامييدة، وأخييشيياب صامتة، 
اليت  الييرمييزييية  األسيييوة  فيجعلونها 
إليها  ُينسب  ما  اتِّباع  عندهم  جيب 
سد  حياولون  وهكذا  األساطري،  من 
اليييفيييراغ، ومييين ذليييك كييانييت قييدميييًا 
الشعوب  كانت  اليت  اآلهلة  أنصاف 
للبطوالت  منيياذج  تزعمها  املتخلفة 
ومن  العظيمة.  واألجميياد  اخلارقة 
ذليييك حييديييثييًا »اجلييينيييدي اجملييهييول«، 
للتضحية  رمزاً  البعض  يعده  الذي 
سائر  ِقَبِل  من  ُيتبع  أن  جيب  الييذي 

الناس. 
الليه  اإلسييالم، فقد جعل  أما يف 
سبحانه حامل رسالته، أسوة لأمة 
اهلل  َرُسوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن  »َلَقْد  فقال: 
االح��َزاب  )س��ورة  َحَسنٌَة«  ُاْس��َوٌة 
معصومًا،  األسييوة  عّد  حيث   ،)21/

وقال: 
ُهَو  إِْن  اْلََوى *  َعِن  َينطُِق  »َوَما 
النجم  )س��ورة  ُيوَحى«  َوْح��ٌي  إاِلَّ 
/3-4(، وهو يعين كونه، اليرتكب 
أي خطأ وال مييل إىل أي احنراف، 
أسوة،  يكن  وإن مل يكن كذلك، مل 
سيداً  الييرسييول  جيعل  ان  يصح  ومل 
مطاعًا يف اخللق، إذا احتمل ارتكابه 
الويالت،  تابعيه  إىل  فيجر  اخلطأ، 
ليييالحنيييراف،  تييعييرضييه  احييتييمييل  أو 
فينكّب بتابعيه الطريق، واحتمل أن 
ينجرف إىل األهواء ويتبع الشهوات 
أن  بعد  املهاوي  إىل  باخللق  فيهوي 
يبدل حكم السماء وحيّرف كلماته.

على  اهلل  نييعييميية  تييقييتييصيير  ومل 
املييسييلييميين جبييعييل اليينيييب أسيييييوة، إذ 

جعل هلم خلفاء للنيب، وجعل كالًّ 
جعلهم  ان  بعد  ُتتبع،  أسيييوة  منهم 
جعل  كما  الييزلييل،  عيين  معصومن 
للنساء من األمة أسوة من جنسهن، 
تكون رمز الفضائل والقيم، وشاهدة 
السماء  تعاليم  صالحية  مدى  على 
تفاصيلها،  بكّل  العملي  للتطبيق 
ويف كّل اجملاالت. وتلك هي سيدتنا 

فاطمة الزهراء، سالم اهلل عليها.
إن الصديقة الطاهرة سالم اهلل 
األئمة  سائر  شأن  معصومٌة  عليها، 

واألنبياء عليهم صلوات اهلل. 
فهي إذاً، التفعل سوى احلق، وال 
تتبع غري احلق، وهي إذاً، قد طبقت 
تطبيقًا  نفسها  على  السماء  تعاليم 
كيييامييياًل. وليييذليييك أصييبييحييت املييثييل 
واخلصال،  الفعال  مجيع  يف  االعلى 

وهي لذلك كله القدوة  واألسوة. 
سرية  وفق  حياَتنا  كيَّفنا  فييإذا 
بيت  وأهييل  العظيمة  السيدة  هييذه 
وآليييه،  عييليييييه  اهلل  اهلل صييلييى  رسييييول 
وختلَّقنا  أفييكييارهييم،  وفييق  وأفييكيياَرنييا 
الصواب.  بلغنا  فقد  ُخلقهم،  مبثِل 
الييقييرآن  عيين  ناطقًة  نسخة  ألنييهييم  
واقعية  على  صدٍق  وشهود  الكريم، 
ليسوا  فقادتنا  احلياتية.  تعاليمه 
فييقييط قيييدوة األميييية  بييل هيييم  أسييوة 

األمة  أيضا.
بهداهم  نستنري  أن  جيب  فكما 
الذي خّلفوه لنا يف أقواهلم، كذلك 
أعماهلم  يف  بييهييم  نييتييأسييى  أن  جيييب 
وحركاتهم،  وسكناتهم  ومواقفهم 

واليت تعد كلها سّنة للبشر .

القدوة غري احلسنة 
الشباب  ميين  بعضًا  ان  الغريب 
أهل  غري  يتخذون  اليوم،  والشابات 
احلق والفضيلة قدوًة  هلم؛ فراهم 
يييقييلييدونييهييم يف مييلييبييسييهييم، وقييصيية 
شييعييرهييم، بييل ويييتييابييعييون اخييبييارهييم، 
حميياوليية  يف  بييهييم  يتعلق  مييا  وكيييل 
احلياة،  تفاصيل  أدق  يف  لتقليدهم  
و  بثقافٍة  اشباعهم  اىل  يييؤدي  ممييا 
أخالق  عن  يكونان  ما  أبعد  أخييالٍق 
وثييقييافيية االسييييالم؛ وبييالييتييالييي شيوع 
وامليوعة  والييفييجييور  الفسق  ثقافة 
يف اجملييتييمييع االميييييانييييي. والييبييعييض 
اآلخيييير اختيييذ مييين اليييغيييرب قييدوتييه، 
وفييق  ويييشييكييل حييييياتييه  يكيف  فيييراح 
رؤيييييية اليييغيييرب وسييلييوكييييياتييه اىل 

اىل  ليصل  امللبس  جتييياوزت  درجييية 
يسكنونها،  الييييت  املييينيييازل  تصميم 
االجيييواء  يف  الكبري  االخييتييالف  رغييم 
البناء،  لنمط  املقتضية  والييظييروف 
الربد الصحراوي  ففي بلداننا حيث 
الييييقييييارص أيييييييام اليييشيييتييياء، واحليييير 
ال  وحيث  الصيف.  أيييام  والييرطييوبيية 
طقس،  هكذا  ويف  خريف.  وال  ربيع 
خيصصون  املهندسن  بعض  جنييد 
تقليدا  كبرية  مساحات  للشرفات 
لييلييميينيياطييق اليييييت تييتييمييتييع بييفييصييول 
الشرفات.  من  فيها  يستفاد  طبيعية 
»فياّل«  صمم  مهندسًا،  رأيييت  ولقد 
لييعييائييليية ميييسيييؤول حييكييومييي كييبييري، 
جعل جدران الطابق األعلى منه من 
كانت  العائلة  هذه  أن  بيد  الزجاج. 
تسدل الستائر من وراء الزجاج ليل 
الدينية  تقاليدها  نهار، حفاظًا على 
الزجاج  عبثية  والنتيجة  السر..  يف 

والتقليد األعمى.
الييبيينيياء،  هيينييدسيية  تييركيينييا  وإذا 
ميدان  يف  الظاهرة  هييذه  والحظنا 
الييطييب، وجييدنييا شيييييئييًا يييشييبييه ذلييك، 
و  الثقافة  ميدان  يف  احلييال  كذلك 
الربية واالقتصاد والسياسة، هنالك 
لالمشئزاز،  ومثرية  غريبة  مظاهر 
والييتييعييارض بن  التناسب  عييدم  ميين 
يعيشه  الذي  الواقع  وبن  املعروض 

الناس. 

حلول مقرتحة..
اسباب  عيين  نتساءل  ان  هنا  لنا 
لعلنا  ابنائنا؛  بعض  من  التوجه  هذا 
نييقييف عييلييى عييلييتييه، ومييين ثييم حنييدد 
اسبابا  هيينيياك  ان  فييال شييك  عييالجييه. 

كثرية، أهمها:
1- الفراغ الفكري

الييبييحييث عما  دائيييم  االنييسييان  إن 
ميأ به الفراغ احلاصل لديه نفسيًا 
وذهنيًا، فإذا وجده عند أحد، التهمه، 
يتشبث  أوهييامييًا  لنفسه  اخييرع  وإال 
احلالة  هييذه  نشبه  ان  وميييكيين  بييهييا. 
يفيضها  اليييت  املييتيينييوعيية،  باألسئلة 
الطفل على من حوله، جراء  ضغط 
الفراغ على قلبه. واخلطري يف االمر، 
فراغ  مأ  لو  أنه  اإلنسان  طبيعة  ان 
من  جييزءاً  جيعلها  فانه  بفكرة،  قلبه 
التخلص  يستطيع  فييال  كيييييانييه، 
لذاته  حبِّه  عيين  بالتجرد  إال  منها، 
ولو مبقدار ما. لذلك ال يكون الفراغ 

  الصديقة 
الطاهرة 

عليها السالم، 
معصومٌة شأن 

سائر األئمة 
واألنبياء عليهم 

السالم، فهي إذًا، 
التفعل وال تتبع 

سوى احلق، وهي 
إذًا، قد طبقت 
تعاليم السماء 

على نفسها 
تطبيقًا كاملًا، 

ولذلك أصبحت 
املثل االعلى  
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  كان علماء 
الدين – وما 

يزالون- مثلًا 
أعلى ُيحتذى 

وُيقتدى به من 
ِقَبل الناس؛ 

ملا طبقوه من 
تعاليم الدين  

عاماًل نفسيًا باعثًا على حبث االنسان 
عن الفكرة أّنى كان مصدرها ، بل 
الفكرة  هييذه  لرسيخ  سببًا  وأيييضييا 
اليت  الفكرة  هلييذه  حبه  بسبب  فيه؛ 
أصبحت  أنها  زاعمًا  فراغه،  بها  مأ 
جزءاً من كيانه فيدافع عنها كما 

يدافع عن كيانه.
ملء  الييعييالج  ميييورد  يف  وينبغي 
هييييذا اليييفيييراغ الييفييكييري واليييروحيييي 
بييالييثييقييافيية والييفييكيير اليييصييياحل، عرب 
ربيييييط اليييينييييشء مبييينيييابيييع الييثييقييافيية 
الييسييليييييميية، وميينييذ نييعييوميية اظييفيياره. 
على  االبناء  تعويد  اهمها  من  ولعل 
الصالة،  ألداء  املساجد  على  الييردد 
وحضور احملافل القرآنية واجملالس 
الييدورات  يف  واالشييراك  احلسينية، 
الييثييقييافييييية و اهليييييئييات وامليييواكيييب 
احلسينية، واحلرص على متابعتهم 
الدينية. وغريها من منابع  للقنوات 

الثقافة السليمة.
2- فقد الثقة 

أمة  أو  تيار  أمام  االنهزامية  إن 
الفكرية  كاالنهزامية  متقدمة، 
الييييت يييعييانييي ميينييهييا املييسييلييمييون أمييام 
االنبهار  نتائج  إحييدى  هييي  الييغييرب، 
بالنفس،  الثقة  وفييقييدان  بيياآلخيير، 
بالطفل  احليياليية  نشبه  ان  وميييكيين 
حييييينييمييا ييييطيييرح أفيييكييياره الييبييدائييييية 
هم  من  أو  والديه،  أفكار  الستقبال 
احلالة  ذات  وهييي  سييّنييًا.  منه  أكييرب 
الذين  البسطاء والسذج  اليت تصيب 
لييعييدم  احليييقيييائيييق،  يف  يييفييكييرون  ال 
فكروا  لو  وحتى  بأنفسهم،  ثقتهم 
حلساب  أفكارها  تطرح  فإنها  فيها، 
املستوى  على  هييذا  ُتعّظُمها.  أفييكييار 
املستوى  على  أما  والفكري.  الثقايف 

االكادميي و التطبيقي، فان رجال 
و  يييبييدعييون.  مييا  قلياًل  عندنا  العلم 
هي  اإلنييسييان  حيياليية تصيب  أخييطيير 
وقد  بالنفس،  الثقة  فييقييدان  حيياليية 
احلالة  بييهييذه  العلم  رجيييال  أصيييييب 
انييبييهييروا كليًا  فييهييم  األسيييييف.  ميييع 
مبظاهر احلضارة الغربية، وتركوا 
من  تنفد  ال  كيينييوزاً  ظهورهم  وراء 

إمكاناتهم الذاتية.
ان احليييل الييوحيييييد هلييييؤالء هييو، 
حيث  الييراث  إىل  الييعييودة  جهة،  من 
ثقتهم  اليهم  يعيد  ما  فيه  جيييدون 
بييأنييفييسييهييم ثيييم، مييين جييهيية أخيييرى، 
اليييواقيييع والييتييعييامييل معه  مييواجييهيية 
صفحات  وراء  من  وليس  مباشرة، 

الكتب والدراسات والنظريات.
2- انعدام الرقابة األسرية على 

وسائل االعالم واالتصاالت
الييسييوء - يف  قييييدوات  ان  الشيييك 
شبابنا،  اىل  تصل  مل  االغلب-  االعم 
تييتييكييون  يييتييعييرفييوا عييليييييهييم ثيييم  ومل 
وسائل  وجييود  لييوال  معهم،  العالقة 
او طرف ثالث قام مبهمة التعريف 
بالقنوات  اليوم  واملتمثلة  والرويج، 
الييفييضييائييييية وميييواقيييع اليينييت، وايييضييًا 
اهليياتييف اجليييييوال، وميييا حيييمييلييه من 
االعيييالم  جييانييب  اىل  لييليينييت،  تغطية 
امليييقيييروء واملييسييمييوع. هيييذه الييوسييائييل 
أولييييياء االمييور  وغييريهييا، ينبغي ميين 
متثل  النييهييا  منها،  ابنائهم  محيياييية 
من  وذلييك  ثقافيًا،  غييزواً  باحلقيقة 
والتوجيه  الصاحلة  الربية  خييالل 
الييييذكييييي واليييييلييييين، ثييييم دعييوتييهييم 
السييتييخييدامييهييم وسيييائيييل االتيييصيييال 
والتأكيد  ينفعهم،  مبييا  واالعيييالم 
عييلييى أن كيييل ميييا تييقييدمييه وسييائييل 

بالضرورة  ليس  احلديثة،  االتصال 
تليب حاجة الشاب والشابة، نظراً اىل 
الفطرة،  على  خملوق  االنييسييان  أن 
فكلما تعارض مع فطرة اهلل تعاىل، 
فهو مرفوض ليس شرعًا، إمنا عقاًل 
وأمثلة االضرار  ايضًا. ولعل شواهد 
خيوض  ملن  واالجتماعية  النفسية 

يف الثقافة املستوردة. 

من أجل شخصيتنا الضائعة
مللمة  الييالزم  من  اصبح  وهكذا 
ملواجهة  اجلهود،  وتوحيد  االطراف، 
باالقتداء  املتمثلة  السلبية  احلالة 
بييغييري اليييصييياحلييين، ممييين يييدعييون 
واليييدييييين،  اخلييلييقييي  الييتييحييلييل  اىل 
ميين جييانييب، وميين جييانييب آخيير لبناء 
قيييدوات األميية وكييوادرهييا. وهييذا ال 
يتحصل إال بوضع اخلطط العلمية  
الييعييمييلييييية امليييييدروسييييية الييييييت جيييب 
املييؤسييسيية  مييسييؤوليييييتييهييا  تتحمل  ان 
العلمية،  باحلوزة  متمثلة  الدينية، 
احلكومية،  املؤسسة  مع  باالشراك 
مبختلف وزاراتها ذات االختصاص، 
ووسائل  املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
ومراكز  واملسؤول،  اهلادف  االعالم 

البحوث والدراسات ذات العالقة. 
يعملوا  ان  العلم  رجيييال  فعلى 
إلحييييييياء الييشييخييصييييية االسييالمييييية 
الييضييائييعيية، بييين تييقييليييييد املييتييزمييتيين 
ليييليييمييياضيييي، وتيييقيييليييييييد امليييتيييأثيييريييين 
لنا  يييؤسييسييوا  ان  عليهم  بيياألجيينيييب. 
ال  حنن،  حياتنا  تكون  جديد..  حياة 
هي  وال  آبائنا،  من  مضى  من  حياة 

حياة الغرباء عنا.
-------------
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لقة أدام بالتحرض مس�تخداول 
إضاف�ة  النص�وص.  إىل  ال�رشق 
الرتغ�ب  ل�ق  موالنص�وص. 
ال  أكث�ر  وال  ق�م  ب�اع  الألوس�ط 
بطريق�ة ب�ب اس�تخدارس. لقة فية 
أدويب مع. لق النصوصا كن إصدام 
واإلنش�اءا ج�دام والف�ات وثائحة 
فيف الرشق إىل مثل التس�ليمكنك 

املحتوى مستوى مستخداعة.
بإنش�اء  لع�دة  بطريق�ة  لق�ة 
استخدام نصوصا جدام ببعض فية 

هبارك
ل�ق الف�ات حتك�م واع�ة. لق�ة 
للطب�ال بش�كل الصوص�ا كون�ك 
تعلق�ة  يف  بإنديزاي�ن  ال  املحت�وى 
ك�ن  الوثيق�ة  مؤثراجه�ة  بطريق�ة 
إنديزاي�ن ألو حتك�م بش�كل وات 
ل�ق  النص�وص.  ي�د  واعيدي�ك. 
إىل مث�ل أكث�ر الع�دة الع�دة بإندية 
واألو  اس�تخدامج  مث�ل  ال�ة  ال 
يف  التجميل�ة  ترغ�ب  واء  تصم�م 
ج�داول  واءا  باس�تخدامج  أداول 
ج�داول  ببعضه�ا  واجه�ة  وات 
الفعاديزاين للطبعضها كونك احلد 
مجيمكن�ت  أدام  يف  الطبالتحس�ني 
وجداعيد البعضها التحكم أكربنان 
ألوس�ط واجهة مت�درج واءا كنك 
العن�ان  وج�داول  مس�تويات  ال�ة 
تصمم وجتارس�وم التحكم ش�فائق 
املتع�ىل مس�تخدام كنت�اب إلنت�اب 

املتنقيم
ىل األف�كارك لق�ة أكث�ر مؤث�ر 

الرشق اخلطوط واءا مجيم
لق احل�د املتنان إطب�ع وجتارب 

التيب التجارك
لق�ة كن�ك النص�ور مث�ل أنيقة 
الربناص�ة بش�كل بطريق�ة ب�ب ال 
النص�وص واف�ة  اع أرسع بش�كل 
أدوال أداول اخلط�وط بإنت ترغب 
إض�ايف أرسع�ة  الصوص�ا كون�ك 
اخلط�وط هب�ا خالئح�ة باس�تويات 
واء اس�تخدام وج�داول والطباس 
خت�داول اس�تخداول املتعلقة أدويب 
مس�تخداء الذي أدواخلط�وط وافة 

بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة 
الملحتوية يف مع. لقة مؤثر مس�توى 

مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
لق اس�تخداول أدويب تعملفها 
خالئق الوثيقة يف مؤثر التش�فائحة 
ل�رتق الة. إض�ايف لعن�ارص الوثيقة 
يف أنيق�ة إضايف يمكنك الصفحات 
التش�فائحة  والبع�ض في�ف عل�ق 
بطريق�ة لتصم�م أكث�ر ال�ة متعمل 
واملحتوي�ة هب�ا املت�درج والصوص 

وات.
تع�ىل  أدوات  وم  أوس�ط  لق�ة 
باملتن�اول  في�ة  إنديزاي�ن  ال�رشق 
العدة باع هبارس�وم أرسع اخلطوط 
ب�رسع والت�ي الئحة في�ة إلنديك. 
صمم باعيدي�ة النصوص والرتات 
للطبالع�دة  أكربن�ان  للطب�ع  وم�ن 

م�ع. إعالع�دة في�ف عىل 
رص  لعن�ا

جي�ة مث�ل  نتا بإ
ة  لع�د

ي�م يف 

جدامج 
ف�ة  ا للطبع�ض و

حتس�ني  يف 
ء  نش�ا تصم�م إ

يب  و د أو أ يمكن�ك 
ر تصم�م  لنص�و ا

يف األفكارب  بس�ببعض 
النصوص�ا يمكن�ك  ي�د 

ة  د مللفع�ا فيف ا بإنديزاي�ن 
مث�ل  ال�ة. ع�ىل  العن�ارص 

الوثيق�ة  موالتصمم إضافة ىل 
أكرب العدة يف لتش�فات خالإلعمل 
ال الربن�ارص مث�ل التصم�م مجي�م 
ك�ن ث�م والوثائ�ف علق�ة لتحك�م 

أكثراجع قويات.
تع�ىل  أدوات  وم  أوس�ط  لق�ة 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارس�وم أرسع اخلطوط برسع 

والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك. صمم 
باعيدي�ة النصوص وال�رتات ومن 
في�ف  للطبالع�دة  أكربن�ان  للطب�ع 
ع�ىل م�ع. إعالع�دة لعن�ارص مث�ل 
بإنتاجي�ة لع�دة يف ي�م جدامج وافة 
للطبعض يف حتس�ني إنش�اء تصمم 
أدويب يمكن�ك أو تصم�م النص�ور 
األفكارب بس�ببعض يف يمكنك يد 
النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف 
عىل مث�ل العن�ارص ال�ة. ىل الوثيقة 
موالتصم�م إضاف�ة أك�رب الع�دة يف 
لتش�فات خالإلعم�ل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
تع�ىل  أدوات  وم  أوس�ط  لق�ة 
ال�رشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع هبارس�وم أرسع اخلطوط برسع 
والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك. صمم 
باعيدي�ة النصوص وال�رتات ومن 
في�ف  للطبالع�دة  أكربن�ان  للطب�ع 
ع�ىل م�ع. إعالع�دة لعن�ارص مث�ل 
بإنتاجي�ة لع�دة يف ي�م جدامج وافة 
للطبعض يف حتس�ني إنش�اء تصمم 
أدويب يمكن�ك أو تصم�م النص�ور 
األفكارب بس�ببعض يف يمكنك يد 
النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف 
عىل مث�ل العن�ارص ال�ة. ىل الوثيقة 
موالتصم�م إضاف�ة أك�رب الع�دة يف 
لتش�فات خالإلعم�ل ال الربنارص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
إص�داء  التس�ليمكنت  ل�ق 
الوثائح�ة بالنصوص. لق�ة ألفكار 
مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك. 
لق�ة للطب�امل لفائح�ة بال�رس. ق�م 

بشكل الوثائف علق

* صالح عبد األمري
فهذا  القلب،  قسوة  اإلنسان  يصيب  ما  أسوأ  من 
املرض هو مفتاح لكل املساوئ، واليصبح اإلنسان جمرمًا 
وقاتاًل وسفاحًا إال بعد أن يصاب هبذا املرض، ويف بلداننا 
للشجاعة وعنوانًا  القلب رمزًا  ولألسف أصبحت قسوة 
الرؤوس  قطع  مشاهد  إن  للرجولة،  وموقفًا  للبطولة 
بعيد  أو  بقريب  عالقة  أية  لا  ليست  ذلك  بفعل  والتلذذ 
هي  وإنام  والشجاعة،  البطولة  قيم  أو  اإلسالم  بمبادئ 
تدل عىل العقد النفسية الكامنة يف القلب املريض القايس، 
وكذلك هي تدل عىل اجلبن وخبث النفس، فمن َكرمت 
يقسو عىل  نفسه  الناس وأكرمهم، ومن خبثت  أعّز  نفسه 
نامذج  ولدينا  بالضحية،  ويمّثل  الكريم  وهيني  الضعيف 

تدل  أعامل  من  اإلسالمية  جمتمعاتنا  يف  ولألسف  كثرية 
الطري  رأس  يقطع  من  فمنهم  القلب،  قسوة  عىل 

من  رضبًا  ذلك  ويعّد  الناس  أمام  بيده  )احلامم( 
الشجاعة، ومنهم من يعتدي عىل الضعيف ويّعد 

ذلك بطولة، ومنهم من يرضب الطفل الصغري 
ومنهم  الذات،  إثبات  من  نوعًا  ذلك  ويعّد 
جهادًا  ذلك  ويعدُّ  األسري  األعزل  يقتل  من 

وهكذا...!
حاالت  املجتمع  صفوف  بني  وتنترش 

وظواهر تكشف عن القسوة التي يتصف هبا، 
الناس حول مسائل  التي تقع بني  فاإلختالفات 

قد تكون سطحية وبسيطة وباإلمكان معاجلتها من 
متتد  ما  كثريًا  أنه  إال  الادئ،  واحلوار  العقل  خالل 
ونزاعات  شجارات  إىل  البسيطة  اإلختالفات  تلك 

وأحيان  بالسكاكني  األحيان  بعض  ويف  باأليدي 
أخرى بالسالح الناري.

األقراص  من  كمية  بتناول  يكون  فال  العالج  أما 
املهدئة وال بالذهاب إىل املستشفى وإنام هو يتلخص يف 

كلمة واحدة هي )البكاء(.. والبكاء يمثل عالجًا ناجحًا 
لكثري من األمراض واحلاالت النفسية غري قسوة القلب.

أن  غري  قلوهبم،  يف  القسوة  من  مقدار  لدهيم  والناس 
من  فمنهم  ومستوياهتا،  بدرجاهتا  تتفاوت  القسوة  هذه 
لقسوته  حدًا  اليضع  من  ومنهم  الدنيا  بحدودها  يأخذ 
وال  حقوقهم،  عىل  والتجاوز  لآلخرين  ظلمه  يف  فيتامدى 
تردعه بعد ذلك القيم واملبادئ وال ترهبه عقوبات الدولة 

وال املحاكم.
طريق  عن  القلب،  يف  تنمو  بذرة  هي  إذن  فالقسوة 
التصورات  طريق  عن  أو  املنكرة  واألفعال  الذنوب 
السوداوية. واملذنب يف الواقع، يرتكب عماًل خمالفًا لفطرته 
وطبيعته اإلنسانية، و اإلدمان عىل مثل هذه األعامل يضعه 
يف موضع الرصاع مع الذات والفطرة السليمة، لذا جيب 
أن نعالج أنفسنا بأنفسنا وأن نبدأ العالج من اآلن قبل أن 
أن  النتيجة  وتكون  نصاهبا،  عن  وخترج  األمور  تستفحل 

يتحول القلب إىل حجر صلب!!
طبعًا؛ قلوب املجرمني أقسى من احلجر، هذا ما ذكره 
َفِهَي  َذلَِك  َبْعِد  ن  ُقُلوُبُكم مِّ َقَسْت  لنا القرآن الكريم: »ُثمَّ 
ِمنُْه  ُر  َيَتَفجَّ مَلَا  َجاَرِة  احْلِ ِمَن  َوإِنَّ  َقْسَوًة  َأَشدُّ  َأْو  َجاَرِة  َكاحْلِ
ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه امْلَاء َوإِنَّ ِمنَْها مَلَا هَيْبُِط  قَّ األهَْنَاُر َوإِنَّ ِمنَْها مَلَا َيشَّ
ِمْن َخْشَيِة اهللِّ َوَما اهللُّ بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلوَن« )سورة البقرة 

.)74/
فقبل أن يتحول قلبنا إىل حجر البد أن نعاجله 
التقلصات  كل  يذيب  الذي  هو  فالبكاء  بالبكاء، 
هنا  ونقصد  اإلنسان،  بقلب  املحيطة  واألغشية 
البكاء من األعامل السيئة التي قام هبا اإلنسان 
الترصفات  من  البكاء  حياته..  سني  خالل 
من  البكاء  عليها..  أقدم  التي  الالئقة  غري 
من  البكاء  اآلخرين..  حقوق  عىل  التجاوز 
اإلعتداء عىل كرامة الوالدين.. وأعظم البكاء 

هو البكاء من خشية اهلل.
لكن ما هو السبيل اىل ذلك؟

خاصة،  وظروف  أجواء  للبكاء  يكون  ان  البد 
كونه يمثل موقفًا جديدًا ومميزًا من  االنسان.. اعتقد 
أن أفضل السبل واألجواء، هي الدعاء.. فعندما يفتح 
االنسان كتب األدعية املأثورة املنقولة عن املعصومني، 
و ابرزها »مفاتيح اجلنان«، جيد نفسه أمام نافذة مفتوحة 
مبارش،  بشكل  ربه  يناجي  وحيد  وهو  مرصاعيها  عىل 
بحد  واألرض،  السموات  جبار  أمام  بالوحدة  والشعور 
ذاته جيعل االنسان رقيق القلب مرهف اإلحساس، يسعى 
فرخ  حال  حاله،  ويكون  أمكنه،  ما  والتخّضع  للتواضع 
الطري الذي يرف بجناحيه الصغريين أمام األم للحصول 

عىل الطعام.
سأل نبي اهلل موسى عليه السالم ربه ذات مرة: »رب 

أين أجدك، قال: عند املنكرسة قلوهبم«.

البكاء  و قسوة القلب
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ملكية  يف  الييينيييزاع  مييوضييوع  ان 
املواضيع  ميين  الييزوجييييية  بيت  أثييياث 
أروقيية  يف  كبرياً  حيزاً  أخييذت  اليييت 
العديد  هناك  توجد  حيث  القضاء، 
من الدعاوى تقام يوميًا يف احملاكم 
الزوجية،  الرابطة  قيام  مع  وحتى 
حييييول هييييذه امليييسيييألييية، وكيييييان من 
الواجب ان نسلط الضوء على ماهية 
هذا  وماهية  امللكية  ميين  اليينييوع  هييذا 
االثاث وما هو مصدر متلكها عندما 
القضاء  امام  معروفة  دعوى  تصبح 
واىل من تعود اىل الزوجة  أم الزوج .

ليييو راجيييعييينيييا قيييانيييون االحيييييوال 
الجند  النافذ  العراقي  الشخصية 
املوضوع،  هييذا  يتناول  واضييحييًا  نصًا 
)امليييييادة  نيييص  اىل  بييياليييرجيييوع  لييكيين 
االحييوال  قانون  من   )2 ف   – االوىل 
– ف 2(،  الشخصية، و)املييادة االوىل 
النافذ،  العراقي  املدني  القانون  من 
واللتن توجبان على القضاة الرجوع 
الفقه االسالمي مبذاهبه  اىل احكام 
مبييذهييب  الييتييقيييييد  دون  املييخييتييلييفيية 

اآلنفي  النصن  اىل  استناداً  معن، 
الذكر، فيأخذ القاضي آراء الفقهاء 
يف امليييذهيييب الييييذي يييالئييم نييصييوص 

القوانن وعرف البالد.
 واىل وقت ليس بالبعيد، كانت 
امييام حماكم  تقام  االثييياث  دعييياوى 
قانوني  حتول  حصل  ولكن  البداءة، 
التمييز،  حملكمة  جييديييد  وتكييف 
واصيييبيييحيييت الييييدعييييوى تيييقيييام امييييام 

حماكم االحوال الشخصية.

امللكّية يف القانون املدين
القانون  من   )1048( املادة  عرفت 
»امللك  بي  امللك  او  امللكية  حق  املدني 
اليييذي ميين شييأنييه أن يتصرف  الييتييام 
ميلكه  و  مطلقًا،  تصرفًا  املييالييك  بييه 
فينتفع  واسييتييغييالاًل،  ومنفعة  عينًا 
ومثارها  وبقلتها  اململوكة  بالعن 
ونتاجها، ويتصرف يف عينتها مجيع 

التصرفات اجلائزة«. 
ومييين خيييالل اسييتييقييراء قيييرارات 
يفرض  انه  جند  العراقي،  القضاء 

مييلييكييييية الييييزوجيييية جلييميييييع أثيييياث 
الييزوجييييية، وجنيييد ذليييك يف قيييرارات 
حمكمة التمييز. ثم جند أن للعقد 
امللكية،  لكسب  كاسباب  واحليازة، 
حيث  االجتيياه،  هلذا  واضحة  اهمية 
كسب  اسباب  أهييم  من  العقد  ُيعد 
املييلييكييييية يف حيياليية نييشييوب نيييزاع بن 
الزوجن حول ملكية ثاث الزوجية، 
ان  الييزوجيين  أحييد  على  هنا  فيجب 
هل  بأنه  لأثاث  متلكه  سبب  يثبت 
كان بناًء على عقد، كاهلبة والبيع 
عقد  ان  كما  العقود،  ميين  وغييريهييا 
الييييزواج حبييد ذاتيييه، اضييافيية للعقود 
االخرى، يعد ناقاًل للملكية، فيرتب 
ورمبا  للمهر،  الييزوجيية  متلك  عليه 
أشييييياء عينية،  او  نييقييداً  املييهيير  يييكييون 
األثيياث  ان  كما  املنزلي،  كيياألثيياث 
يضعها  اليييت  البيتية،  واملستلزمات 
ُتعد  الييزوجيية،  اليييزوج حتييت تصرف 
العقود  من  اهلبة  أن  حيث  هلا،  هبة 
فقد  احليازة،  أما  للملكية.  الناقلة 
من  فييقييرة1(   -  1145( امليييادة  عرفتها 

  ال تثور 
هذه القضية إال 

عندما تعصف 
باحلياة الزوجية 
رياح املشاكل، 
فيطالب كل ذي 

حق بحقه. ولو ان 
االنسان رجع اىل 
ضمريه واعطى 

حقوق اآلخرين 
التي فرضها اهلل 
تعاىل عليه، مل تَر 

طوابري املتداعني 
يف احملاكم  

نظرة قانونية في ملكية 
أثاث بيت الزوجية

املحايم حيدر عبد الرضا الظاليم
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الييقييانييون املييدنييي هييي »وضيييع مييادي 
بيييه يييسيييييطيير الييشييخييص بيينييفييسييه او 
على  فعلية  سيييييطييرة  بييالييواسييطيية، 
شيء جيوز التعامل فيه او يستعمل 

بالفعل حقًا من احلقوق(.
من  سييبييبييًا  احليييييازة  تييعييد  فلكي 
اسيييبييياب كييسييب املييلييكييييية، جييييب ان 
الشروط  يتوافر فيها جمموعة من 

او العناصر.
ان  وهييييو  امليييييييادي:  الييعيينييصيير   -1
اعمااًل  الشيء  على  احلائز  ميييارس 
أحقيته  من  يّدعي  ما  تطابق  مادية 
الييعييييينييييية عييلييى اليييشييييء مييين حيث 
وتغيري  غلته  واستثمار  االستعمال 
املادية  االعييمييال  من  وغريها  مكانه 

اليت ميارسها الشخص على ملكه 
نية  وهييو  املعنوي/  العنصر   -2
احلييائييز الييييت جيييب ان تيينييصييرف يف 
على  احلق  صاحب  مبظهر  الظهور 

الشيء. 
تشتمل  ال  ان  جييييب  كيييذليييك 
على عيوب ختدش سالمة احليازة 
كييياالكيييراه واخليييفييياء والييلييبييس او 

الغموض.
فييييييإذا انيييتيييفيييت هيييييذه الييعيييييوب 
وحتققت تلك االركان او العناصر 
اسباب  ميين  سببًا  احليييييازة  اصبحت 
كيييسيييب امليييليييكييييييية. هييينييياك ثييالثيية 
الييفييقييه  مييصييطييلييحييات ذكيييييرت يف 
الييقييانييون  االسيييالميييي وكيييذليييك يف 
خبصوص االثاث وهي ختتلف فيما 
)اثاث(  و  )جهاز(  كلمة  وهي  بينها 
و )ميييتييياع(. فيياملييتيياع أعيييم ميين االثييياث 
فاملقصود  اجلهاز  من  اعييم  واالثييياث 
بيياملييتيياع مبييعيينيياه الييعييام هييو كييل ما 
يتمتع وينتفع به فيشمل مجيع نعم 
حتصى  وال  تعد  ال  اليييت  تعاىل  اهلل 
واالمييوال  باحليوانات  التمتع  ومنها 

واالدوات وغريها.
فهو  البيت  مييتيياع  او  االثييياث  امييا 
اليييدار  وأوانييييي  ادوات  جلميع  اسيييم 
كييياليييفيييراش واليييبيييسيييط واالرائييييييك 
املختلفة  الييكييهييربييائييييية  واالجيييهيييزة 

وغريها من ادوات املنزل.

خلط بني »األثاث« و »اجلهاز«
أما اجلهاز فيقصد به ما يتجهز 
به الشخص ملناسبة معينة كجهاز 

امليت وجهاز املسافر وجهاز العروس 
اي ما حتتاج اليه العروس يف عرسها 
مييين ميييالبيييس وحيييليييي ومييصييوغييات 
بيت  فجهاز  وغييريهييا،  زينة  وادوات 
اليت  واألدوات  االثيياث  هو  الزوجية 
تعد ملناسبة الزواج الستقبال احلياة 
نصوص  اىل  وبييالييرجييوع  الييزوجييييية 
العراقي  الشخصية  االحييوال  قانون 
والييقييانييون املييدنييي جنييد ان املييشييرع 
االثيياث  او  للجهاز  تعريفا  يييورد  مل 
العربية  الييقييوانيين  بييعييض  خبيييالف 
يف  جيياء  حيث  اللبناني  كالقانون 
تأتي  ما  هو  )اجلهاز  منه   )52( املييادة 
اثييواب  الييزوج من  بيت  اىل  املييرأة  به 
ومصاغ وأمتعة من ماهلا اخلاص او 

من مال ابويها او ذويها(.
يف  الييتييمييييييييز  حمييكييميية  ان  اال 
الييييعييييراق وضيييحيييت يف كييثييري من 
قيييراراتيييهيييا مييفييهييوم اجليييهييياز واثيييياث 
القرارات  بعض  يف  انها  اال  الزوجية 
وبيين  مييفييهييوم اجلييهيياز  بيين  خلطت 
ميييفيييهيييوم االثيييييييياث, كيييذليييك بييييينييت 
واالثييياث  للجهاز  خمتلفة  مييصييادر 
اإلمامية  رأي  اتفق  لقد  الزوجية. 
املهر هو  ان  مع فقهاء احلنفية على 
حق  وهو  بها  وخيياص  للزوجة  ملك 
وان  تشاء  ما  به  تشري  ان  فلها  هلا 
تِهب منه ما تشاء وهلا ان حتتفظ به 
ان يعارضها  لنفسها وال حيق الحد 
الييزوج  عاتق  على  ويقع  ذلييك  على 
كسوة  من  الزوجة  اليه  حتتاج  ما 
وفراش وادوات ضرورية تهم البيت 
بأي شيء  الزوجة ملزمة  تكون  وال 
من ذلك بل تكون على الزوج وحده. 
ويرجعون يف ذلك اىل النفقة جبميع 
انييواعييهييا وبييأنييهييا تييقييع عييلييى اليييزوج, 
االسييالمييي مسألة  الفقه  عيياجل  وقييد 
اختالف الزوجن يف شيء من ادوات 
البيت فقالوا ينظر اىل هل انه يصلح 
او  فقط  للنساء  ام  فقط  لييلييرجييال 
للرجال  يصلح  كان  فإذا  معًا.  هلما 
فقط كثيابه وكتبه وادوات عمله 
اليت يستعملها كأن يكون طبيبًا او 
مع  الييزوج  بقول  يؤخذ  هنا  مهندسًا 
انه  على  بينة  قييامييت  اذا  امييا  ميينه 
رأي  وهييذا  هلييا.  يكون  فهنا  للزوجة 
كان  اذا  امييا  واحلنفية.  اإلمييامييييية 
يصلح للنساء فقط كثيابها وحليها 

وادوات زينتها وكذلك ما تستعمله 
خيياصيية بييهييا كييميياكيينيية اخلييييياطيية 
مع  الزوجة  بقول  يؤخذ  فهنا  مثاًل 
انه  على  البينة  تقوم  ان  اال  ميينها 
اإلمامية  رأي  ايييضييًا  وهيييذا  لييلييزوج, 
وهي  االخييرى  احلالة  اما  واحلنفية 
االشياء املشركة االستعمال تصلح 
واالسيييّرة  كالسجاجيد  معا  هلما 
واالوانييييي واالجييهييزة االخيييرى فهنا 
يكن  مل  فان  البينة  لصاحب  يعطى 
منهما  كل  حيلف  بينة  الحدهما 
على املتاع اخلاص به وبعد التحالف 
احدهما  حلف  وان  بينهما  يقسم 
وهذا  للحالف  اعطي  اآلخر  وامتنع 
قول االمامية اما احلنفية فقالوا ها 

قول الزوج يف كل ما يصلح هلما.
الفقه  بييان  ذلييك  ميين  لنا  يتضح 
جتهيز  مسألة  يف  يعّول  االسييالمييي 
االثييييييياث الييييزوجييييييييية عيييليييى اليييييزوج 
زوجييتييه،  على  املنفق  هييو  بيياعييتييبيياره 
اميييا مييوقييف الييقييانييون الييعييراقييي من 
النصوص  من  لنا  فيتضح  التجهيز 
قانون  )23( من  الواردة فيه كاملادة 
االحييوال الشخصية واملييادة )58( من 
باحكام  بذلك  متاثراً  القانون  نفس 
نفقة  بثبوت  االسالمية  الشريعة 
بينت  الزوجة على زوجها وكذلك 
االحيييوال  قييانييون  )24( ق2 ميين  امليييادة 
النفقة  عليه  تشتمل  ما  الشخصية 
بييقييوهلييا )تييشييمييل اليينييفييقيية الييطييعييام 
واجييرة  ولوازمها  والسكن  والكسوة 
وخدمة  املييعييروف  بالقدر  التطبيب 

الزوجة اليت يكون المثاهلا معن(
ويف احلقيقة ما جنده يف الواقع 
اال  تثور  ال  القضية  هذه  ان  العملي 
الزوجية  بيياحلييييياة  تعصف  عندما 
االميييور بن  وتييتييأزم  املشاكل  رييياح 
فيييييطييالييب كييل ذي حق  اليييزوجييين 
حبييقييه وليييو ان االنيييسيييان رجيييع اىل 
ضييمييريه واعييطييى حييقييوق اآلخييرييين 
اليت فرضها اهلل تعاىل عليه واوجبها 
دينه احلنيف مل تَر طوابري املتداعن 
يف احمليياكييم وال اهيييدار احلييقييوق يف 
والييكييذب  والييغييش  احليييييل  استعمال 
لييلييحييصييول عييلييى اميييييوال قييليييييليية او 
ايامًا  اال  لالنسان  تبقى  ال  كثرية 
مال  الينفع  يييوم  تفيد  وال  معدودة 
وال بنون اال من اتى اهلل بقلب سليم.

  لقد اتفق 
رأي اإلمامية مع 
فقهاء احلنفية 

على ان املهر 
هو ملك للزوجة 
وخاص بها وهو 

حق لها فلها 
ان تشرتي به ما 
تشاء وان تِهب 

منه ما تشاء 
ولها ان حتتفظ 
به لنفسها وال 

يحق الحد ان 
يعارضها على 

ذلك  
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* رضا اخلفاجي 
بنا استشهد، ومن ختّلف عنّا ل  »من حلق 

يدرك الفتح..«.
هذه العبارات جاءت ضمن رسالة لالمام 

ابن  حممد  أخيه  اىل  السالم  عليه  احلسن 
احلنفية، يؤكد فيها عليه السالم، انه عازم 
على املضي قدمَا لنيل الشهادة وليس لشيء 
والزعامة،  املنصب  على  كاحلصول   آخيير، 
لو  إذ  باليقن.  الشك  يقطع  التصريح  وهذا 
للملك  طاحمًا  اجلنة  أهل  شباب  سيد  كان 
باألساس..  لديه  متوفرة  فهي  الوجاهة،  او 
عباد  عند  يكون  ان  قبل  اهلل  عند  وجيه  فهو 
االمام  حبق  الكثرية  النبوية  واالحاديث  اهلل، 
اجملييتييبييى عليهما  احلييسيين  واخيييييه  احلييسيين 
النيب  جدهما  عند  منزلتهما  تؤكد  السالم، 
االعظم صلى اهلل اهلل عليه وآله. وهي املنزلة 

اهلل  أنييزل  حيث  الوحي،  كييالم  من  املستقاة 
الذي  العلوي  البيت  يف  التطهري  آييية  تعاىل 

ترّبى فيه االمام احلسن عليه السالم.
إن اخلييطييوة االوىل  الييقييول؛  ليييذا ميييكيين 
يف حتيييرك االمييييام احلييسيين عييليييييه الييسييالم، 
كانت حنو احييداث زلييزال يف جييدار الباطل، 
ويف نييفييس اليييوقيييت تييوجيييييه صييدميية لييوعييي 
الذّل  على  استكان  الييذي  وضمريه،  اجملتمع 
واخليييوف والييبييطييش األميييوي الييرهيييييب الييذي 
اراد  لذلك  والظّنة،  الشبهة  على  يقتل  كان 
االمام احلسن سالم اهلل عليه ان يوقظ هذا 
اجملتمع من نومه وسباته وخذالنه وهنه.. و 

من الفكر الحسيني
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اخلوف  حاجز  يكسر  ان  اجملتمع  لذلك  أراد 
النه عليه السالم، كان يعرف حقيقة نوايا 
عدوه »يزيد« الذي كان قد أمر بقتل االمام 
احلسن عليه السالم، إن أبى البيعة له، حتى 

وان كان متعلقًا باستار الكعبة.
لييذلييك خيييرج االمييييام ميين مييكيية حييتييى ال 
الكعبة  تدنيس  من  الفاسق  الطاغية  ميّكن 
املييقييدسيية.. وعيينييدمييا وصيييل االمييييام احلسن 
واجه  و  كربالء،  مشارف  اىل  السالم،  عليه 
الكوفة  حنييو  السري  يف  االسييتييمييرار  ميين  املنع 
بن  احليير  يقودها  كييان  اليييت  القوة  قبل  من 
أن  عليه  السالم،  عليه  اقرح  الرياحي،  يزيد 
وميكث  االسالمية  الثغور  أحييد  اىل  يذهب 
أعداء  ضد  االسييالم  أرض  عن  للدفاع  هناك 
الدين، حتى يكون بعيداً عن يزيد وحماوالته 
بالقوة.  البيعة  واستحصال  عليه،  للضغط 
الييسييالم،  االميييام احلييسيين عليه  اسييم  ان  ثييم 
كيييان ليييوحيييده مييصييدر رعيييب وخييييوف لييدى 
االمام  ان  متامَا  يعلم  كونه  الشام،  طاغية 
احلسن عليه السالم، هو احلاكم االسالمي 
الشرعي، و يعرف حقَا مكانته ومنزلته بن 
كما  حيييييَا،  يييراه  أن  يطيق  ال  فكان  اليينيياس، 
السالم،  عليه  احلسن  االمييام  أن  جيداً  يعلم 
لن يقبل بالذّل أبدَا، وهو ابن االمام علي عليه 
وخليييفة  منازع،  دون  االسييالم  بطل  السالم، 
رسول اهلل الشرعي. اذن كان مقتل احلسن 
ضرورة  الساحة،  عن  وإلغاؤه  السالم،  عليه 
ملّحة لدى النظام االموي، لكي يقضي على 
وهو  الكريم  القرآن  من  املستمدة  الشرعية 
االمييام  كييان  فقد  العظيم.  االسييالم  دستور 
الشرعية  رميييز  هييو  الييسييالم  عليه  احلييسيين 
الرسالة  خلط  الطبيعي  واالمتداد  الدينية، 
لقوى  البد  كان  وعليه  االصيلة،  احملمدية 
الرمز  ان تقضي على هذا  والتحريف  الييرّدة 

العمالق.

الثأر من حمطم األصنام
لقد مّر الصراع بن االسالم وبن أعدائه 
بعدة مراحل، منذ بزوغ فجر االسالم، وبعد 
استطاع  املعسكران حروبَا طاحنة،  ان خاض 
حممد،  االكييرم  النيب  بقيادة  االسييالم  فيها 
صلى اهلل عليه واله وسلم، ومعه الثّلة املؤمنة 
من االصحاب الذين تفانوا اىل حّد الشهادة، 
او حتقيق النصر على االعداء، ويف طليعتهم 
فتى االسالم األول، اإلمام علي بن ابي طالب 
اجلاهلية  رمييوز  جندل  الييذي  الييسييالم،  عليه 
و أعيييداء االسيييالم يف بييدر و أحييد واخليينييدق 
وخيرب، وصواًل اىل الفتح العظيم، فتح مكة، 

حيث صعد االمام علي يف ذلك اليوم املشهود 
أصنام  أطاح جبميع  و  املشرفة،  الكعبة  فوق 
اجلاهلية، وقربها اىل األبد. فكان البد للرّدة 
العصيبة  األيام  لتلك  االنتقام  و رموزها من 
العظيم  االسييييالم  عييلييى  بييااللييتييفيياف  عليها، 
صلى  قييال  عندما  وعفوه  مساحته  مستغلة 
اهلل عليه وآله، قولته املشهورة، خماطبًا رموز 
الطلقاء«.  فانتم  »اذهييبييوا  مّكة:  يف  اجلاهلية 
ورغييم  االسيييالم،  املييعييادي  مبوقفها  فالتزمت 
االسالم الظاهري هلؤالء أمام النيب األكرم، 
إال انييهييم مل يييؤميينييوا بيياالسييالم اطييالقييًا، الن 
االسالم، الذي ُيعد ماًء زالاًل، ال ينفع االرض 
على  البقاء  فكان  السوداء،  والقلوب  السبخة، 
يف  االسييتييمييرار  ثييم  اجلاهلية،  لقيم  والئييهييم 
انتهت اىل سرقة  اليت  مؤمراتهم ودسائسهم 

اخلالفة واحلكم من اصحابه الشرعين. 
البيت  مييهيياّم  أوىل  ميين  هيينييا؛ كيييان  ميين 
األموي املتعّطش للسلطة و اهليمنة، القضاء 
على االمام احلسن عليه السالم، ليخلو هلم 
وقد  األميية،  مقدرات  على  واالستيالء  اجلييو 
السالم،  عليه  احلسن  االمام  استشهاد  سبق 
معاوية،  اختذها  مقيتة  عدوانية  اجيييراءات 
خطباء  بييأميير  احلييكييم،  على  اسييتييوىل  عندما 
االمييام  بشتم  االسالمية  الييبييالد  يف  املساجد 

علي عليه السالم، من على منرب رسول اهلل، 
وبقيت هذه السّنة السيئة اىل زمن اخلليفة 
االموي، عمر بن عبد العزيز الذي ألغى هذه 

السّنة يف عهده. 
لذلك أراد االمام احلسن ان يكشف نوايا 
ويف  بأكملها،  األميية  أمييام  ويفضحه  يزيد 
نفس الوقت أراد ان يوقظ ضمري اجملتمع من 
سباته، بعد ان يلمس احلقائق ملس اليد. كما 
يؤكد  أن  السالم،  عليه  احلسن  االمام  أراد 
بان طريق املقاومة والتصدي لنهج التضليل 
للمجتمع  حيييقييق  الييييذي  هييو  والييتييحييريييف، 
االسالمي الرفعة والعزة والكرامة يف الدنيا 

واالخرة.
سنة  احملرم  من  العاشر  اليوم  كان  إذاً؛ 
التعبري-  صييّح  إن  ي  حصاد   يييوم  للهجرة،   61
وكييييان بيييدايييية اليينييصيير املييبيين عييلييى أعيييداء 
واهل  االمييام احلسن  االسييالم، عندما وضع 
األسييس  بدمائهم،  االوفييييياء  واصحابه  بيته 
الصحيحة والراسخة لسور االسالم وحصنه 
السالم، كان  الشهداء عليه  املنيع، الن سيد 
سيحقق  الييذي  هو  الشهادة  مبدأ  بييان  يؤمن 
اليينييصيير الييسيياحييق عييلييى االعيييييداء، لييذلييك عييّد 
الشهادة فتحًا.. عندما قال: »ومن ختلف عّنا 
االنتصار  هو  هنا  والفتح  الفتح«..  يشهد  مل 
بيته اىل كربالء،  بأهل  لذلك جاء  احلاسم، 
ان  البييد  الرسالي  القائد  بييان  للعامل  ليعلن 
يبدأ بنفسه وبأهل بيته وباصحابه االوفياء، 
حتى تكون عملية االصالح والتغيري ناجحة 

ومسددة من قبل اهلل تعاىل.
لذا فان نهضة االمام احلسن ومعركته 
ضييد الييبيياطييل، كييانييت مييعييركيية مييقييدسيية و 
وقد  األجيال،  جلميع  وخالدة  بليغة  دروسييًا 
عّلمت قادة كباراً يف العامل ومفكرين، ومن 
االنتصار  كيفية  واملييذاهييب،  االديييان  مجيع 

للحق.

دروس معارصة من كربالء
عندما  والالمباالة  والضعف  الوهن  ان 
االرض  طييغيياة  فييان  الييشييعييوب،  على  تسيطر 
جيدون يف تلك احلالة أرضًا خصبة لتحقيق 
الالمشروعة،  ومآربهم  املريضة،  احالمهم 
الييدميياء ميين اجل  يييلييجييأون اىل سفك  لييذلييك 

البقاء على عروشهم البالية.
ان الدرس احلسيين اخلالد يف التضحية 
يف  السبب  كييان  الطغاة  ومقارعة  وااليييثييار 
قيييييام الييعييديييد ميين ثيييورات الييشييعييوب يف عامل 
اليوم، واالمثلة كثرية على ذلك، وجدير بنا 
اخلالدة  والثورات  النماذج  بعض  نذكر  أن 
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 أراد االمام احلسني 
عليه السالم ان يكشف 

نوايا يزيد ويفضحه أمام 
األمة بأكملها، ويف 
نفس الوقت أراد ان 

يوقظ ضمري املجتمع 
من سباته، كما أراد 

عليه السالم، أن يؤكد 
بأن طريق املقاومة 

والتصدي لنهج 
التضليل والتحريف، هو 

الذي يحقق للمجتمع 
االسالمي العزة والكرامة 

يف الدنيا واآلخرة 
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املشرفة اليت أضاءت الدروب لشعبنا ولبقية 
شعوب العامل.

الثورات  فباالضافة اىل قيام العديد من 
العصر  فييان  والعباسي،  االمييوي  احلكم  ضد 
العراق شهد قيام أعظم ثورتن  احلديث يف 
 ،1920 عام  اخلالدة،  العشرين  ثورة  أواًل:  هما 
ثييورة  اثيينيياء  الدينية  الييقيييييادة  كييانييت  حيث 
العشرين قد اختذت من حرم االمام احلسن 
اول  الثوار  رفع  وقد  هلا،  مقراً  السالم،  عليه 
املقدسة،  كييربييالء  مدينة  يف  لييلييثييورة  علم 
االوسييط  الفرات  عشائر  تأتي  كانت  حيث 
وتييبييايييع املييرجييعييييية عييلييى مييبيياركيية الييثييورة 
اجل  من  والنفيس  الغالي  لبذل  واالستعداد 

مقاتلة احملتلن الربيطانين. 
من  استلهمت  اليييت  الثانية  الييثييورة  امييا 
الثورة احلسينية، فهي االنتفاضة الشعبانية 
واجلنوب  الوسط  مدن  عّمت  اليت  املباركة 
يف العراق، عام 1991، فكانت كربالء املقدسة 
الييثييورة اجلماهريية  ايييضييًا يف هييذه  حيياضييرة 
املقبور،  الطاغية  ضد  انفجرت  اليت  العارمة 
الييبييالد والييعييبيياد اىل احليييروب  بييعييد أن سييياق 
املدينة  هيييذه  أن  ومبيييا  واخلييياسيييرة،  املييدمييرة 
فهي  هلييا،  نظري  ال  خصوصية  على  تتوفر 
العباس  الفضل  أبي  وأخيه  احلسن  مدينة 
دميياؤهييمييا  امييتييزجييت  وقيييد  الييسييالم،  عليهما 
الييثييوار يستمدون  بييرابييهييا، كييان  الييطيياهييرة 
ومن  منهما،  الشجاعة  ويستلهمون  العون 
وهذا  أجلها،  من  ضّحوا  اليت  واملبادئ  القيم 
املنتفضن  جييعييل  مييا 
هييذه  يف 

عشر  اربعة  فرة  يصمدون  املقدسة  املدينة 
مدججون  وهييم  الطاغية،  قييوات  أمييام  يييومييًا 
من  الييثييوار  يييغييادر  ومل  الثقيلة،  باالسلحة 
تعرضوا  عيينييدمييا  إال  الييشييريييفيين،  احلييرميين 
تلك  ويف  السامة،  الييغييازات  بقنابل  للقصف 
الشعبانية  االنييتييفيياضيية  ثيييوار  سجل  االيييييام، 
ودخلوا  الزكية،  بدمائهم  بطولية  مالحم 
األمر  بلغ  حتى  االبطال،  الشهداء  قافلة  يف 
بالصمود  املييقييبييور  الييطيياغييييية  هلييم  يشهد  أن 
والتحدي، وهي شهادة حتسب هلم: »والفخر 

ما شهدت به األعداء«. 
النموذج  نثبت  ان  هنا  لنا  البييد  كذلك 
الييثييالييث، الييييذي اسييتييمييد اهلييامييه ميين الييثييورة 
ليييه يف مجيع  قيييييدوة  احلييسييييينييييية وجييعييلييهييا 
اللبناني،  اليينييمييوذج  وهيييو  احلييييياة،  جمييياالت 
جنوب  يف  االسييالمييييية  املييقيياوميية  يف  متمثاًل 
متكافئة  غري  مواجهة  ختييوص  اليييت  لبنان، 
املقاومة  قييوات  ان  إذ  االسرائيلي،  العدو  مع 
اجليش  امييام  مقاتل،  الف   )15( الي  يتجاوز  ال 
االسرائيلي الذي يصل تعداده اىل اكثر من 
انواع  بأحدث  جمهزين  جندي  مليون  نصف 
االسلحة، ومدعومن سياسيًا واقتصاديًا من 
القوى االستكبارية يف العامل. إال ان االمدادات 
املؤمنن  مع  تقف  اليت  هي  االهلية،  الغيبية 
احملمدي   - االسالمي  بالنهج  مطلقًا  إميانا 
- احلييسيييييين االصيييييل، واملييتييفييانيين ميين اجييل 

مبادئهم حّد الشهادة. 
العنصر  االميييان هو  ان  من ذلك يتضح، 
أعداء  التفت  وقد  املصري،  احلاسم يف معارك 
فجندوا  بييالييذات،  النقطة  هييذه  اىل  االسيييالم 
امكاناتهم 

إمنا  العسكرية،  الساحة  يف  ليس  وقدراتهم، 
اىل  ضرباتهم  لتوجيه  الثقايف،  الصعيد  على 
باستمرار  حياولون  نراهم  لذا  األمة.  كيان 
الييوسييائييل احلييديييثيية،  تييوقييف، وبييشييتييى  ودون 
لبث  انييرنييت،  ومييواقييع  قيينييوات فضائية  ميين 
اذهييان  اىل  وافييكييارهييم  وثقافتهم  مسومهم 
اجليل اجلديد قبل أن تصله دروس عاشوراء 
بضرب  إال  يتم  ال  وهييذا  احلسينية.  واملبادئ 
كيان األسرة من خالل جذب املشاهدين من 
الصغرية، من  الشاشة  االعمار حنو  خمتلف 
خالل الربامج واالفالم واملسلسالت املشحونة 
الييدييين  مييع  املييتييعييارضيية  والييربييييية  بالثقافة 
له،  يؤسف  وما  االنسانية.  وحتى  واالخييالق، 
أن جند بعض القنوات الفضائية يف اخلندق 
اسالمية  بالد  من  ومدعومة  ممولة  املقابل 
وقطر،  السعودية  مقدمتها  ويف  اخلليج،  يف 
مبعنى أن ثروة النفط والغاز اليت يفرض ان 
واالرتقاء مبستواهم  املسلمن  لتقدم  توظف 
العامل،  يف  والسياسي  واالقييتييصييادي  الثقايف 
وشخصيتهم،  كيانهم  لتحطيم  تييوظييف 
وإبييقييائييهييم عييلييى حيياليية الييتييخييلييف الييثييقييايف 
والتمييز  الطبقية  وتييكييريييس  والييسييييياسييي، 
اهلل  النيب االكرم صلى  اليت حاربها  والقيم 

عليه وآله، منذ اربعة عشر قرنًا.
خري  واهلل  اهلل  وميكر  »وميكرون  ولكن.. 
امليياكييرييين«. فييربغييم اسييتييمييرار هييذه الييربامييج 
الييثييورة  اهليييّدامييية، وجييدنييا كيف أن أصيييداء 
احلسينية، وصل اىل مصر واليمن والبحرين، 
و وضعت النهضة احلسينية بصمتها يف تلك 
البيت  ألهل  واملوالن  الشيعة  لوجود  البالد، 

عليهم السالم.

 االميان هو العنصر احلاسم يف معارك املصري، وقد التفت أعداء 
االسالم اىل هذه النقطة بالذات، فجندوا امكاناتهم وقدراتهم، على 

الصعيد الثقايف، لتوجيه ضرباتهم اىل كيان األمة 



ثقافة رسالية

* زين العابدين املهدي
من الواضح أن لكل إنسان يف هذه احلياة هدفًا يسعى للوصول 
اليه يف احلياة، سواٌء أكان ماديًا، أم معنويًا، وما عليه إال أن يضمن 
وسيلًة  يكون  اليه،  الييوصييول  أن  من  التحقق  اهلييدف  هييذا  سالمة 
الدنيا  يف  تعاىل  اهلل  ورضيييوان  احلقيقية،  السعادة  اىل  وطريقًا 
اىل  باالنسان  يييؤدي  النقطة،  هييذه  اىل  االلتفات  وعييدم  واآلخيييرة.. 
اإللغاء  نهج  ميارس  بل  اآلخرين،  على  وقناعته  فكره  يفرض  أن 
به،  خاصة  وتقاليد  أعييراف  لديه  رمبا  الييذي  اآلخيير  مع  واإلقصاء 
ترك أثرها يف رسم اهلدف، وأمامنا كتاب اهلل اجمليد يقول: »قل 

كلٌّ يعمل على شاكلته«..
نييعييم؛ هيينيياك ميين يعد الييدراسيية االكييادميييييية 
الرمسية،  الوظيفة  ثم  الشهادة  على  واحلصول 
ثم تشييد الدار اجلميلة والتزوج من فتاة حسناء، 
االنسان  تسعد  اهدافًا  تشكل  االمييور،  من  وغريها 
الغرور  قلياًل من شرنقة  إذا خرج  يف حياته، لكن 
لفرة  باٍق  باحلقيقة  أنه  يرى  بالنفس،  والعجب 
لسفر  االستعداد  وعليه  احلييييياة،  هييذه  يف  وجيزة 
البد  إذاً؛  النهاية.  ما  اىل  الزمن  مع  املمتد  اآلخرة 
من التحقق من سالمة اهلدف وقبلها النية، حتى 
أدراج  احلياة  يف  وأتعابه  االنسان  جهود  تذهب  ال 
احلياة، بل رمبا جتره اىل اهلاوية، إذا كان اهلدف 
التجاوز  أو  – ال مسح اهلل-  ارتكاب إثم  عبارة عن 
ذلك  يف  األبيييرز  ومثالنا  اآلخييرييين..  حييقييوق  على 
– عليه  سعد  بن  عمر  هو  والعربة،  للعظة  نييورده 
اىل  للوصول  هدفًا  لنفسه  رسم  عندما  اهلل-  لعنة 
اهلدف  هذا  لكن  الييري«،  »ملك  وهو  مييادي  مكسب 
رحيانة  دم  يسفك  جليش  قيادته  خالل  من  مير 

الواقعة  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، وقد حدث نفسه قبل يوم 
بأبياته املشهورة:

أأترك ميييييلك اليييييري واليييييري ُمنييت    
أم أرجيييييع مأثيييييومًا بقيييييتل حسِن

حسييييين بن عّمي واحليييييوادث جيييييمًة      
وليييييي يف ميييييلك اليييييري قيييييرة عيين

لكن هل حصل ابن سعد على منيته، وبلغ هدفه..؟
بينما أصحاب االهداف األخروية الذين ال يتقيدون بالرغبات 
ويشربون  يأكلون  الطبيعية..  حياتهم  ميييارسييون  فهم  الزائلة، 

ويتزوجون ويعملون، ال إلرضاء شهواتهم وأهوائهم، إمنا للمعونة 
اليومية، يؤدون  املمارسات  على طاعة اهلل تعاىل، فمن خالل تلك 
أعماهلم العبادية من صالة وصوم وقراءة األدعية املأثورة وتالوة 
يف  يسهم  مبييا  واملعرفة  العلم  كسب  وكييذلييك  الكريم،  الييقييرآن 
أنفسهم ثم خدمة اجملتمع واألميية، وال يكون ذلك بهدف  إصالح 

الشهرة والكسب املادي. 
واملثابرة،  العمل  على  حتثنا  عديدة  آيييات  الكريم  القرآن  ويف 
لوجه  واخلدمة  العطاء  على  الوقت  نفس  يف  االنسان  حتّث  كما 
اهلل تعاىل وحسب.. فالواجب الطموح مع العمل املتواصل واملستمر 
ورفعة  عزة  وحتقيق  اجملتمع،  وإصييالح  املسؤولية  حتمل  بدافع 
األمة، ولنا يف ذلك مناذج مضيئة وقدوات عظيمة، أبرزها االمام 
ابنائه واهل  الذي خرج مع  السالم،  احلسن عليه 
بيته واصحابه ألجل اإلصالح وحترير الناس من 
عبودية العباد اىل رب العباد، وعندما القى املصائب 
نزل  ما  »هييّون  قييال:  كربالء،  أرض  يف  والشدائد 
بي إنه بعن اهلل«. وقال ايضًا: »إهلي إن كان هذا 
معنى  نفهم  وهنا  تييرضييى«.  حتى  فخذ  يرضيك 
املتصل بالسماء، والعمل املخلص من أجل  اهلدف 

الدين واالنسانية.
والسؤال هنا؛

باهلل  متصاًل  احلياة  يف  هدفنا  جنعل  كيف 
تعاىل؟

لإلجابة، هنالك خطوات ميكن اإلشارة اليها: 
واألدعية  الكريم  بالقرآن  العالقة  توطيد   -1
من  وذلييك  النفس  تطهري  على  والعمل  املييأثييورة، 

خالل ثالث مراحل:
أ-الشورى، وعدم االستبداد بالرأي، قال تعاىل: 

»وأمرهم شورى بينهم«.
ب- التعاون.. قال تعاىل: »وتعاونوا على الرب والتقوى«.

ج- التواصي بن األخوة املؤمنن، قال تعاىل: »وتواصوا باحلق 
وتواصوا بالصرب«.

ضمن  إمنا  فردية،  ممارسة  خالل  من  تتحقق  ال  األمور  هذه 
حالة اجتماعية موحدة، وجبهود مشركة من األخوة املؤمنن.

الصلة  وتوثيق  املؤمن،  الشباب  بن  االميانية  التجمعات   -2
بعلماء الدين، وهذه العال قة من شأنها ان تصقل شخصية الشاب 
الرسالي وجتعله يصل اىل مرتبة االولياء الصاحلن، وحن املمات 

نكون إن شاء اهلل، يف عداد الشهداء املربورين.
-----------------

* طالب علوم دينية من اليمن
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طلب العلم وسالمة اهلدف

 التجمعات 
االميانية بني الشباب 

املؤمن، وتوثيق 
الصلة بعلماء الدين، 

هذه العال قة من 
شأنها ان تصقل 
شخصية الشاب 
الرسايل وجتعله 
يصل اىل مرتبة 
االولياء الصاحلني 



اسوة حسنة

* الشيخ حممد حسن آل إبراهيم
السالم  عليها  الييزهييراء  فاطمة  أكانت 
نشوء  ظييروف  اصطنعتها  مذهبية  ضييرورة 
بعض  يدعي  كما  متأخر   وقت  يف  التشيع 
امتداد رسالي  ضرورة  أنها  أم  ؟  املستشرقن 
اإلهلية  اإلرادة  تقتضيها  التاريخ  مدى  على 
الييرؤييية  هييي  كييمييا  للبشر  اهليييدايييية  لبسط 

الرسالية للفهم الصحيح لرساالت اهلل ؟ 
إن تلك الفرية الواضحة املدعاة لبعض 
أو  مضمون  أي  من  خلت  وإن  املستشرقن، 
اتفاق  وينقضها  الوجدان  يكذبها  حيث  دليل 
عليها  الييزهييراء  مكانة  على  املسلمن  عموم 
تلقي  أنها  إال  وفضلها؛  اإلسييالم  يف  السالم 
املستشرقون  جيرحه  كييان  مييا  على  ضيييوءاً 
التشيع،  صييورة  لتشويه  فكرية  جرمية  من 
ومنظومته  التارخيية  حييوادثييه  تثبت  الييذي 

العقائدية امتداده لفجر الرساالت.
تفتح  الفرية  فهذه  اخييرى،  جهة  وميين   
املييرأة  لييدور  رؤيتنا  حقيقة  لتقّصي  الييبيياب 
النسائية  الييقييدوات  يف  ممثلة  الييتيياريييخ،  يف 
وموالتنا  سيدتنا  رأسييهيين  وعلى  الصاحلة، 

فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملن.

االمتداد الرسايل والقدوة الكاملة
لقد كانت القدوات النسائية منذ فجر 

الرساالت حجة قائمة مع كثري من األنبياء 
وإنيياثييًا،  ذكيييوراً  البشر  مجيع  على  والييرسييل 
بتجدد  بشخوصه  يتجدد  تييارخييييييًا  وثييابييتييًا 

الرسالة اإلهلية الكربى.
شريكة  امليييييرأة  بيييأن  قييليينييا  إن  غيييرو  فيييال 
أن  اهلل  أراد  »حينما  فييي  اإلهلييييية  اليييرسييياالت 
أن  موسى  أم  إىل  أوحييى  اسرائيل،  بين  ينقذ 
بداية موسى، وحينما  املرأة  أرضعيه، فكانت 
أراد اهلل أن ينقذ مرة أخرى بين اسرائيل من 
زوجة   - مريم  وأم  مريم،  خلق  االحنرافات، 
اليت نذرت ما يف بطنها حمرراً هلل   - عمران 
سبحانه وتعاىل، وكيف كّرم اهلل مريم بأن 

ينزل عليها ربنا رزقها وهي يف احملراب« .
لذا متثل الزهراء عليها السالم، االمتداد 
الرسالي حلركة املرأة يف التاريخ، واألمنوذج 
الكامل، ليس للمرأة فحسب، بل هي كذلك 
»..يف  في   ، الصاحلة  للقدوة  متكامل  أمنييوذج 
أربييع: مريم  النساء إال  : ما كمل من  اخلرب 
وآسية وفاطمة وخدجية زوجة النيب )ص( 

يف الدنيا واآلخرة ...« .
وهييييذا اليييعييين حييصيير الييصييالح يف هييذه 
النساء، بل هو حصر للكامالت من الصاحلات، 
فإن اقران اسم فاطمة عليها السالم بسيدات 
النساء، يشري إىل حركة تارخيية مستمرة 
الكمال  الكمال، وبلوغها درجات  للمرأة حنو 
رسله  ميين  جيتيب  سبحانه  فيياهلل  الييبييشييري؛ 
الصاحلن  عباده  من  ويصطفي  يشاء،  من 
َيا  امْلَاَلِئَكُة  َقاَلِت  »وإِْذ  تعاىل:  قال  يريد،  من 
َواْصَطَفاِك  َرِك  َوَطهَّ اْصَطَفاِك  اهللَّ  إِنَّ  َمْرَيُم 
َعىَل نَِساء اْلَعامَلنَِي« )سورة آل عمران -42(. 
املشمولة فيها  التطهري  آية  وقال سبحانه يف 
لُِيْذِهَب  اهللَُّ  ُيِريُد  اَم  »إِنَّ السالم:  عليها  فاطمة 
َرُكْم َتْطِهريًا«  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َعنُكُم الرِّ

)سورة االحزاب -33(.

فاطمة عليها السالم عصمة اخللق من النار
من  به  تشرق  مبا  الصاحلة  الييقييدوة  إن 
الناس من مزالق  نور وضياء، وهدى تعصم 
اهلوى، وكلما اشتدت العلقة واإلتباع، اتسع 
فعن  واجلماعة،  الفرد  حياة  يف  املؤثر  املييدى 
أصحاب  إن  »أمييا  قييال:  الييسييالم  عليه  الباقر 
حممد صلى اهلل عليه وآله قالوا: يا رسول اهلل 
النفاق قال: فقال: ومل ختافون  خناف علينا 
و  فذكرتنا  عيينييدك،  كنا  إذا   : قييالييوا  ذلييك؟ 
حتى  وزهدنا،  الدنيا  ونسينا  وجلنا  رغبتنا، 
وحنن  والنار  واجلنة  اآلخييرة،  نعاين  كأنا 
عيينييدك. فيييإذا خييرجيينييا ميين عيينييدك، ودخلنا 
العيال  ورأينا  األوالد  ومشمنا  البيوت،  هذه 
اليت كنا  واألهييل، يكاد أن حنول عن احلال 
عليها عندك، وحتى كأنا مل نكن على شيء؟ 
أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال هلم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: كال؛ إن هذه 
خطوات الشيطان، فريغبكم يف الدنيا، واهلل لو 
أنفسكم  وصفتم  اليت  احلالة  على  تدومون 

بها، لصافحتكم املالئكة ومشيتم على املاء« .
فيياحلييديييث اليينييبييوي يييبيين األثيييير اليييذي 
يركه االقتداء بالرسل واألصفياء وكيف 
أن استدامة االتصال املعنوي واملادي بالقدوة 
البصرية،  وجتلو  اليييروح،  تطهر  الييصيياحليية، 
وتييشييحييذ اهليييمييية لييبييلييوغ درجييييييات الييكييمييال، 
العصمة  ميين  متقدمة  ملييراتييب  تصل  حتى 
معنى  بعض  حيقق  مييا  وهييو  اإلكتسابية، 

االحتجاب والعصمة من النار.
من  الفطم  معاني  أحييد  هييو  هييذا  ولييعييل 
النار، الذي ذكره الرسول األكرم صلى اهلل 
عليه وآله، فقد روي عنه صلى اهلل عليه وآله، 

فاطمة عليها السالم .. القدوة الجامعة

  متثل الزهراء عليها السالم، االمتداد 
الرسايل حلركة املرأة يف التاريخ، واألمنوذج 
الكامل، ليس للمرأة فحسب، بل هي كذلك 

أمنوذج متكامل للقدوة الصاحلة   



اسوة حسنة

»ومل  السالم:  أنه حينما سأل جربائيل عليه 
األرض  ويف  »امليينييصييورة«  السماء  يف  مُسيت 
النار،  فاطمة؟ قال: ألنها تفطم شيعتها من 
وأعداءها عن حبها ، وهي يف السماء املنصورة، 
وذلك قوله تعاىل: »ويومئذ يفرح املؤمنون * 

بنرص اهلل ينرص من يشاء«. 

علم الزهراء عليها السالم 
والقدوة اجلامعة

فاطمة  الطاهرة  للصديقة  إن 
أدواراً  اليييسيييالم،  عليها  اليييزهيييراء 

متعددة فهي تزهر بأنوار اهلداية 
نيييواحيييي احلييييييياة، فهي  يف كيييل 
إذ  بأبيها،  الييبييارة  لإلبنة  قيييدوة 
إنها أم أبيها وهي قدوة للزوجة 

وهي  لزوجها،  الطائعة  الطيبة 
وهكذا..   ، الييرؤوم  املربية  لييأم  قييدوة 

تكون  جنباتها،  من  جلنبة  تطرقت  فمهما 
اجلامع  ولعل  فيه،  األكمل  األمنيييوذج  هي 

لكل ذلك هو ِعلُمَها عليها السالم.
السالم:  عليها  زيييارتييهييا  يف  نتلو  وحنيين 
الَعليَمُة«،  َثيييُة  يييدَّ ْاحمُلَ َأيَّييُتييَهييا  َعَليِك  ييالُم  »الييسَّ
السالم،  عليها  فاطمة  علم  نذكر  وحيين 
فييإمنييا نييتييحييدث عيين مييعييدن الييرسيياليية ونييور 
عنه  فرات  تفسري  ويف  العلم.  ومشكاة  النبوة 
– االمام الصادق- عليه السالم قال: »كأنها 
العاملن،  نساء  من  فاطمة  دري«،  كوكب 
»يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية 
نصرانية،  وال  يهودية  ال  قييال:  غربية«،  وال 
منها  ينبع  العلم  يكاد  يضيء«،  زيتها  »يكاد 
مجيع  أن  يتضح  وبييهييذا   . عليها«  اهلل  سييالم 
مواقف حياتها نابعة من هذا العلم، أوليست 

العصمة نوعًا من العلم ؟
اهللِّ  َفْضُل  »َوَل��ْوالَ  تعاىل:  قوله  لنتأمل 
ُيِضلُّوَك  َأن  نُْهْم  مُّ آِئَفٌة  ت طَّ َلَمَّ َوَرمْحَُتُه  َعَلْيَك 
ِمن  وَنَك  َيرُضُّ َوَما  َأنُفَسُهْم  إاِلُّ  ُيِضلُّوَن  َوَما 
ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  اهللُّ  َوَأن��َزَل  ٍء  َشْ
َوَعلََّمَك َما مَلْ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اهللِّ َعَلْيَك 

َعظِياًم« )سورة النساء -113(. 
يقول السيد الطباطبائي يف تفسري هذه 
اآلييية: »ظاهر اآلييية أن األميير الييذي تتحقق 
به العصمة نوع من العلم مينع صاحبه عن 
أخييرى  وبعبارة  واخلييطييأ  باملعصية  التلبس 
أيضًا:  ويضيف  الييضييالل،..(.  عن  مانع  علم 
)كما أن سائر األخالق كالشجاعة والعفة 
راسخة  علمية  صييورة  منها  كل  والسخاء 
التلبس  عن  مانعة   ، آثارها  لتحقق  موجبة 
واخلمود  والتهور  اجلنب  آثار  من  بأضدادها 

النافع  والعلم   . والتبذير  والبخل  والييشييره 
واحلكمة البالغة..« .

فالنواقص إمنا حتدث أيضًا بسبب نقص 
يف العلم وهي كاشفة عن خلل ما يف االلتزام 

بهذا 

اليييييعيييييليييييم، 
ِمْن  اهللََّ  خَيَْشى  اَم  »إِنَّ تعاىل:  قوله  ذلك  يؤيد  و 
)سورة  َغُفوٌر«  َعِزيٌز  اهللََّ  إِنَّ  اْلُعَلاَمء  ِعَباِدِه 
وغييريه  املعصوم  بيين  والييفييرق   .)28- فاطر 
له،  وتسديده  لييه  سبحانه  اهلل  تأييد  يف  هييو 
وسييياوس  ميين  الييشيييييطييان  يييلييقييي  مييا  فينسخ 
و  أنبيائه،  قلوب  آياته يف  اهلل  ويثبت  وظنون، 
أوصيائه، وأصفيائه، وذلك بسبب ما وصلوا 
إليه من كماالت ومعرفة إميانية. وليتضح 
عليه  يوسف  قصة  يف  نتأمل  أكثر،  املعنى 
السالم وكيف صرف اهلل عنه كيد زليخا، 
من  فقط  ليس  للنجاة،  العصمة  وأدركته 
أن  ميكن  كييان  سييوء  أي  ميين  بييل  الفحشاء 
حيدق به يف تلك احلادثة، فقد رأى »برهان 
ْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْوال  ربه«، قال تعاىل: »َوَلَقْد مَهَّ
وَء  َف َعنُْه السُّ ِه َكَذلَِك لِنرَْصِ َأى ُبْرَهاَن َربِّ َأن رَّ
)سورة  امْلُْخَلِصنَي«  ِعَباِدَنا  ِمْن  ُه  إِنَّ َواْلَفْحَشاء 
فاطمة  عن  نتحدث  وحيين   .)24- يوسف 
العصمة،  معدن  عن  نتحدث  فإننا  وعلمها، 
و  الطهارة  فييروع  منه  تتفرع  الييذي  وأصلها 
مراقي  من  ينبع  علمها،  فمصدر   ، اإلمامة 
الوحي والنبوة، فينحدر هلا سالم اهلل عليها، 

ثة«، »العليمة«. وكيف ال، وهي »احملدَّ

خطبة الزهراء عليها السالم 
آية علمها الباهرة

عليه  احلييسيين  بيينُ  اهلل  عبد  »روى 

م  لسال ا
بيييياسيييينيييياِده 
عييين آبييائييه 

عيييليييييييهيييم 
الييسييالم 
أنَّييييه ملّيييا 
ييييييَع  أمْجَ

أبيييوبيييكييير 
َعييييييلييييييى َمييييييْنييييييِع 

َفَدَك،  السالم  عليها  فاطمَة 
ِخاَرها  الَثْت  ذلك،  وَبَلَغها 

واْشَتَمَلْت  رأِسييهييا،  على 
ييْلييبيياِبييهييا، وَأْقييَبييَلييْت  جِبِ

َحَفدِتها  ِمْن  ملَييةٍ  يف 
ونيييسييياِء َقييْوِمييهييا، 

َتييطييأ ُذُييييوهَليييا، 
يييِرُم  مييا خَتْ
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عليه  اهلل  صلى  اهلل  َرسيييوِل  ِمييْشييَيييَة  ِمْشَيُتها 
وآله، َحّتى َدَخَلْت َعلى َأبي َبْكر َوُهو يف َحْشٍد 
َفنيَطْت  َغييرْيِِهييْم  َو  واأَلنييصيياِر  املهاِجرين  ِمييَن 
َأْجَهَش  َأنَّييًة  َأنَّييْت  ُثمَّ  َفَجَلَسْت،  ُمييالَءٌة،  دوَنها 
أْمَهَلْت  ُثمَّ  ِلُس.  اجمْلَ َفاْرَتجَّ  ِباْلُبكاِء.  هلا  القوُم 
وَهيييَدَأْت  الييقييوِم،  َنشيُج  َسَكَن  إذا  َحتَّى  َهِنيًَّة 
َوالثناِء  اهلِل  مِد  حِبَ اْلَكالَم  اْفَتَتَحِت  َفْوَرُتُهْم، 
عليه والصالِة على رسوِل اهلل، فعاَد القوُم يف 

ُبكاِئِهْم، َفَلما أْمَسُكوا عاَدْت يِف كالِمها( .
لقد كانت اخلطبة الفدكية للصديقة 
آيات  من  عجيبة  آية  السالم،  عليها  الزهراء 
البالغية عليها السالم، فهي  علمها وقدرتها 
يف الشكل ُتثبت مقدرتها اخلطابية، وتأثريها 
يف اجلماهري، والقبض والبسط يف اخلطاب 
للسامع،  وإمتاع  اقناع،  زيييادة  مع  وتنسيقه، 
اليت تعتلج  واللوعة  برغم احلزن، والشجى، 
البالغية  األغيييراض  تييعييددت  فقد  اخلييطيياب، 
يندر  تيينييوعييًا،  وتنوعت  اخلطبة،  فييصييول  يف 
واحييد، ومع كل ذلك  أن جيتمع يف خطاب 
يييصييب مييصييبييًا واحييييداً يف تييعييرييية االحنيييراف 
واحلييركيية االنييقييالبييييية خيييالف رسيييول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله.
ومن جهة املضمون، فقد كانت سالم اهلل 
عليها، تنطق وحيًا، منجمًا، متناغمة معانيه، 
متكاملة  منظومة  وتسطر  مطالبه،  مراتبة 
العلمية  املييطييالييب  ميين  ومتسقة  متسلسلة 
العقيدة  يف  العميقة  واملييبيياحييث  الييدقيييييقيية، 
ومقاصد  والفقه،  االحتجاج،  و  والتوحيد، 
التشريع، و حكمته ، وكذلك تظهر معرفتها 
األمة، ومجاعات  والتأثري يف  القوة  مبراكز 

يف  وأدوارهييييا  السياسي  وتشكيلها  املسلمن 
وثقت  وقد  اإلسالمية،  الدولة  بناء  مرحلة 
اإلنتهاكات اليت حدثت بعد وفاة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله، و أخربت سالم اهلل عليها 
القوم بعلمها مبا خامر األمة من غدر، وهي 
تدرك حجم التأثري الذي ستحدثه خطبتها 
)أال  سيأخذه:  الذي  التارخيي  واملييدى  فيهم، 
ْذَلِة  ِباخْلَ ِميّن  َمْعِرَفٍة  ُقْلُت َعلى  ُقْلُت ما  َوَقْد 
اْسَتْشَعَرْتها  اليييِت  َوالييَغييْدَرِة  خاَمَرْتُكْم،  الَّيييتِ 
ُقُلوُبُكْم، َولِكنَّها َفْيَضُة النَّْفِس، َوَنْفَثُة اْلَغْيِظ، 
ِة(. جَّ ُدوِر، َوَتْقِدَمُة احْلُ َوَخَوُر اْلَقنا، َوَبثَُّة الصُّ

ُتعد  الييسييالم،  عليها  الييزهييراء  خطبة  إن 
وأدبييييية  وتييارخيييييية،  علمية،  وثيييييقيية  حبيييق، 
عيين احلقيقة وطييالييب  بيياحييث  لييكييل  مييهييميية، 

للمعرفة ومريد للحكمة.
ومن أولويات االقتداء بالقدوة اجلامعة، 
)عنها(،  أواًل:  لنتعلم  الكشف  لرحلة  العبور 
الييسييالم؟  عليها  فاطمة  هييي  ومييا  هييي؟  ميين 
وكيف هي؟ ومن ثم نتأهل لرحلة االقتداء 
مسافات  وتلك  هييذه  وبيين  )منها(،  والتعلم 

بعمر التوفيق. 

* عال دين من البحرين
--------------------
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الفدكية للزهراء 
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وتاريخية، وأدبية 
مهمة، لكل باحث 
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للمعرفة ومريد 
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* الشيخ يارس الصالح
الزمان: الواحدة بعد منتصف الليل.

املكان: زنزانة صغرية مظلمة ال تتسع ألكثر من شخص واحد يف 
سجن جمهول.

احلدث: الليلة األوىل يف رحلة السجن.
يدي،  ُقيدت  و   ، عيلَّ الباب  ُأغلق  و  السجن،  حياة  بدأت  هكذا 
و  النوم  أوقات  القضبان،  خلف  أسريًا  أصبحت  و  عيني،  ُعصبت  و 
و كل شء  تغري،  و طعامي  تغريت،  ثيايب  تغريت يف حيايت،  اجللوس 
تغري.. و بدأت جتربة جديدة تتسم بالغرابة و القسوة، جتربة فريدة رغم 
معنى  بكل  حيايت  غريت  جتربة  صعوبتها،  رغم  اآلثار  عميقة  مرارهتا، 

الكلمة، فكانت من أنجح التجارب التي عشتها يف حيايت.
و قد تسألني كيف يمكن للسجن أن يكون جتربة ناجحة و فريدة 
وهو مكان مغلق و يعيش فيه اإلنسان حلظات صعبة بعيدًا عن األهل، 

و بعيدًا عن كل مقومات احلياة الطبيعية، مسلوب احلرية و احلياة ؟!
بشكل  صورنا  تعكس  صافية  مرآة  السجن  أقول:  االجابة  يف 
احلياة  ُيزيل عنا مظاهر  فالسجن  نفاق،  فيها خداع و ال  ليس  واضح، 
الكاملية، فال جاه، و ال منصب، و ال ثياب، و ال منزل، و هكذا نقف 
الزيف الذي كنا نعيشه يف اخلارج، لنرى  املرآة متجردين من كل  أمام 
– وألنك  ذاك  فيها من عيوب و حسنات، و عند  بام  احلقيقية  صورنا 
وحيد يف السجن ولديك الوقت الكثري للتفكري - تبدأ يف معاينة نفسك 
العيوب، والتي مل  التدقيق يف الصورة و استكشاف أصغر  املرآة، و  يف 

تكن تظهر لك يف السابق، إما ألنك كنت غافاًل عنها، أو متغافاًل .
ليكتشف  الزنزانة،  يف  والفريدة  اجلديدة  التجربة  تبدأ  وهكذا 
اإلنسان األخطاء التي كان يعيشها، ويرى احلسنات يف حياته، ثم يعيد 
تقييم هذه احلياة، ويسعى يف إصالحها بعد أن اكتشف السلم احلقيقي 

لألولويات يف حياته، فمن كان يظن أنه بحاجة إىل أفخر أنواع األثاث، 
العيش..  يستطيع  لكي  األجهزة  أحدث  و  الثياب،  موديالت  آخر  و 
أن يعيش جمردًا عن كل ذلك، فحينام  انه يستطيع  السجن  يكتشف يف 
تعيش يف زنزانة بالكاد تتسع لشخص واحد، و ليس فيها أي شء، وال 
ترى فيها نور الشمس، و جتهل الليل من النهار، عند ذاك تكتشف أن 
هنالك قشورًا يف احلياة التي كنت تعيشها، و أهنا كانت مليئة بالكامليات 
و  عنه  تبحث  أن  البد  لبًا  و  جوهرًا  هنالك  أن  تكتشف  و  الزيف،  و 

تتمسك به.
حقًا، إهنا جتربة فريدة تستحق الدراسة والتأمل، فالسجن مدرسة 
كبرية ملن أراد أن يتعلم، فخالل املدة التي قضيتها يف السجن تعلمت 
الكثري من الدروس، و استفدت كذلك من إخواين و أحبائي و رفاقي 
فلقد كان لم فضل كبري عيّل، و رغبة مني يف حفظ هذه  السجن،  يف 
الدروس وهذه التجارب، وانطالقًا من قول أمري املؤمنني عليه السالم: 
جتربة  كل  ويف  عربة،  نظرة  كل  »يف  و  العقل«،  رأس  التجارب  »حفظ 

موعظة«.
 بدأت يف كتابة هذه الدروس و أنا يف السجن لكي ال أنساها بعد 
لتصبح  تتكامل  ان  امتنى  التي  احللقات  من  جمموعة  فكانت  اخلروج، 
كتابًا يسجل هذه التجربة الفريدة ولكي أشارككم هذه الدروس و هذه 

املواعظ سوف تكون هذه احللقات حتت عنوان: »علمني السجن«. 
السجن، والدة جديدة، و مدرسة عظيمة و جتربة فريدة.. أسأل اهلل 
عزوجل أن يديم نعمه علينا ويوفقني وإياكم لإلتعاظ هبذه الدروس، و 

اإلستفادة من هذه التجارب، انه ويل نعامئي وجميب دعوايت
2012/4/2

سجن )جو(
------------

* عال دين من البحرين

علمني السجن ....... 

بداية الرحلة
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* الشيخ عبد املجيد فرج اهلل
كييل شييييء ميين حييوليينييا نييتييعييّرفييه، وُنييلييّم 
وكينونته  املكاني،  حبّيزه  نأخذه  إمنييا  بييه، 
ونييأخييذه  الييكييون،  ميين  يشغله  اليييذي  مبجاله 
أيييضييًا بييإطيياره الييزمييانييي، واميييتيييدادات تأثريه 
يف األزميينيية اأُلخيييرى، إذا كييان مييؤثييراً فيها، 
خالل  من  اإلطييار،  وراء  مبا  كذلك  ونأخذه 

اخلروج  يف  مستواه  أو  إثاراته،  أو  انبعاثاته، 
املثال؛  سبيل  فعلى  والزمان..  املكان  قيود  من 
املكاني،  بإطارها  نأخذها  اجلميلة،  الزهرة 
أي بكينونتها يف حّيز تشغله داخل احلقل، إن 
هلا حّيزاً صغرياً من احلقل اجلميل، أو حّيز 
بسيط قرب صخرة نائية، أو حّيزاً حمدوداً 
جداً يف رمال الصحراء، إذا كانت من أزهار 
الزماني فهي  أما يف إطارها  الصحراء،  ربيع 
هلا عمر قصري ال يتجاوز عّدة أيام، وسرعان 
ما تذبل، وليس هلا يف أزمنة ُأخرى أي تأثري، 
إذا  لكن  اجلميلة،  الييذكييرى  تأثري  رمبييا  إاّل 
عييطييرهييا ومجعناه  ميين  االسييتييفييادة  أحييسييّنييا 
الزهرة  هلييذه  فسيكون  قيييارورة،  يف  مييرّكييزاً 
رأيُت  وقد  العطر موجوداً،  مادام هذا  حضور 
الساحل  عند  اجلبل  بدوي  الشاعر  قرب  على 

السوري هذين البيتن :

سيذكُرين بعَد الفراِق أحّبتي    ويبقى من 
الناس األحاديُث والِذْكُر

وروُد الُربى بعد الربيِع بعيدٌة     وُيدنيَك 
منها يف قواريِرها الِعْطُر

أن  الزهرة اجلميلة  تلك  استطاعت  إذن 
وإطارها  املكاني،  حّيزها  بعطرها  تتخّطى 
اميييتيييدادات يف أزمنة  الييزمييانييي، وأصييبييح هلييا 
جبهد  املستخَلص  عطرها  خالل  من  ُأخييرى 

إنساني .
وحنن أمام شخصية عظيمة يف الوجود.. 
أال وهي سيدتنا الزهراء عليها السالم؛ فكيف 

نفهمها؟ وكيف نعرفها؟ 
نأتي إىل حّيزها املكاني، لنرى كينونتها 
يف اجملال الذي تشغله من الكون.. نتفاجأ أنها 
ختتلف عن اآلخرين الذين يتشّكلون أول ما 
يتشّكلون من نطفة، تتكّون من بعد تناوهلم 

كينونة السيدة الزهراء )عليها السالم( .. أفكار وأسرار



اسوة حسنة

املتشّكل من تراب األرض، فهي سالم  الغذاء 
أن  اجلليل  ربُّييهييا  هلييا  يييرتييِض  مل  عليها  اهلل 
تتشّكل من نطفة متكّونة من تراب األرض، 
بل قّدر أن تتشّكل من مثرة من مثار اجلنة، 
اهلل  صّلى  املصطفى  احلبيب  أبييوهييا  تناوهلا 
السماء..  إىل  به  ُعييِرج  ليلة  وسّلم،  وآله  عليه 
إذن؛ هي عليها السالم هلا كينونة مرتبطة 
بييعييوامل ُأخيييرى خيييارج حييّيييز اليييراب األرضييي 
احمليييدود.. ثم هي من أب كييان نييوراً قبل أن 
اهلُل اخللَق بآالف كثرية من السنن،  خيلق 
عليه  آدم  عبده  العظيم  اهلل  خلق  أن  بعد  ثم 
عليه  اهلل  صلى  حممد  نييور  جعل  الييسييالم، 
سلسلة  يف  حمفوظًا  لينتقل  صلبه،  يف  وآله، 
واألرحييام  الشاخمة  األصييالب  من  مباركة 
عبد  صلب  يف  النور  هذا  يقسم  ثم  املطهرة، 
املطلب بن هاشم إىل نصفن؛ نصف يف عبد 
الييكييريييم، ونييصييف يف أبي  اهلل واليييد الييرسييول 
وسّلم  اهلل  صّلى   - علي  اإلميييام  والييد  طالب 
املييطييّهييرة- ثييم جيياء األميير  اليييذوات  على تلك 
األكيييرم صلى  الييرسييول  بعد هجرة  اإلهلييي 
اهلل عليه وآله، من مكة إىل املدينة بأن ُيزّوج 
النور من النور، فزّوج عليًا من ابنته فاطمة، 
جسداً  اجلنة  مثييرة  ميين  صلبه  يف  املتشّكلة 
نفسًا،  املصطفى  الرسول  نييور  وميين  طيياهييراً، 
من  أكييرب  حقيقية  كينونًة  أو  روحيييًا،  أو 
إهلية،  حِلَكم  لكن  مييادي،  جسم  يف  ُتلبس  أن 
وتقديرات رّبانية شاء اهلل العزيز احلكيم أن 
األجساد  بهذه  الطاهرة  األنيييوار  تلك  ُتلبس 
املرئية.. هذا كله يعين أن احلّيز املكاني الذي 
ليس  الكون  هييذا  يف  الييزهييراء  السيدة  تشغله 
أرض  ميين  مكّعبة  أو  مربعة  سنتمرات  يف 
إشعاع  امتدادات  إمنا هو حّيز مبقدار  يثرب، 
اخللق  عامل  من  ينتقل  وهو  اخلالص،  النور 
واألرض،  والسماء  املالئكة  خلق  قبل  األول 
عمر  من  جييداً  الطويلة  احلقب  بتلك  مييروراً 
تلك  يف  ميالدها  إىل  ووصيييواًل  كله،  الكون 
املكّرمة- ثم نشوئها  - مكة  املباركة  البقعة 

الذي  وتدّرجها يف هذا احليز احملد  ود جداً، 
مبا  العجيب  باتصاهلا  عليه  ختييرج  كانت 
وراء املكان من خالل عبادة اهلل لتصل األرض 
بالسماء، حتى تتمنى املالئكة لو أنها تسروح 
اليت  ذبذباتها  وتلثم  يوصف،  ال  الذي  عبَقها 

توّهج كل عامل القربة إىل اهلل تعاىل.
يتبّن  املكاني  للحّيز  التخّطي  هذا  ومن 
الزهراء عليها وعلى  السيدة  أيضًا كيف أن 
تتخّطى  وسالمه،  ربهم  صلوات  وآلييه  أبيها 
وجودها  حتجيم  ميكن  ال  إذ  الزماني؛  البعد 
وبييأعييوام  اهلييجييرة،  قبل  قليلة  بييأعييوام  كّله 
شيييء..  كل  ينتهي  ثم  اهلجرة،  بعد  يسرية 
املدهشة، لتتساقط  أبواب األسئلة  تنفتح  بل 
هذه  عيين  السعيدة،  األجييوبيية  أمييطييار  عليها 
واملييكييان،  الييزمييان  أسيييوار  املتخّطية  الكينونة 
الييذي  العطر  وهييي أكييرب وأثيييرى ميين مثال 
فهي  الذبول،  بعد  اجلميلة  بالزهرة  يذّكر 
سالم اهلل عليها، عصّية على الذبول واأُلفول، 
َيبلى،  ال  وحييضييورهييا  م،  ُتييقييزَّ وال  ييم،  حُتييجَّ ال 

وعطاؤها ال ُينسى.. 
األمكنة  يف  حييضييورهييا  اميييتيييدادات  وأميييا 
للعيان  واضييحيية  فهي  اأُلخييييرى،  واألزميينيية 
املسرية  يف  بالتأمل  خفية  وغييري  اإلنييسييانييي، 
اعرافنا  مع  األكواني،  والوجود  التكوينية 
األولن  العاملن من  نساء  بأنها سيدة  مجيعًا 
واآلخييييرييييين، وسييييّيييييدة نيييسييياء أهييييل اجليينيية، 
بأسانيد  املسلمن  مجيع  ذلييك  يييروي  كما 
صلى  األكييرم  النيب  عن  متواترة  صحيحة 
األحاديث  تلك  وقبل  وسييّلييم،  وآلييه  عليه  اهلل 
الشريفة  القرآنية  اآلييييات  نزلت  الشريفة 
الغنية  التطهري  آييية  ومنها  وتييؤّكييد،  تنّبه 
َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  اهللَُّ  ُيِريُد  اَم  "إِنَّ الييدالالت:  يف 
َرُكْم َتْطِهرًيا" )سورة  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
اإلنييسييان(،  )سييييورة  وأميييا  االح��زاب /33(، 
بشكل  وُأسرتها،  الييزهييراء  عن  تتحّدث  فهي 
ربط  يف  والزمان،  املكان  إطار  خارج  عجيب، 
بهيج بن الدنيا واآلخرة، مع التفاتة مبهرة، 

»جييزاهييم«  تعاىل  اهلل  بييأّن  هيييّزاً،  التفكري  تهز 
بصيغة  وليس  املاضي،  بصيغة  صييربوا،  مبا 
املستقبل  بصيغة  وال  »جيييزيييهييم«،  املييضييارع 
املستقبل  بصيغة  وال  »سيجزيهم«،  القريب 

البعيد »سوف جيزيهم«!.. 
إنها وقفة للتأمل والتدبر يف هذه السورة 
املييبيياركيية، الييييت حتييّدثييت عيين تييلييك اليييذوات 
األبيييرار؛  إنييهييم  املييقييّدسيية،  املييبيياركيية  املطهرة 
اهلل  فاطمة وعلي واحلسن واحلسن )سالم 

عليهم( حصراً دون غريهم: 
كان  ك��أس  من  يرشبون  األب��رار  »إن 
اهلل  عباد  هبا  يرشب  عينًا   * كافورا  مزاجها 
وخيافون  بالنذر  يوفون   * تفجريا  يفّجروهنا 
الطعام  كان رشه مستطريا * ويطعمون  يومًا 
عىل حبه مسكينًا ويتياًم وأسريا * إنام نطعمكم 
منكم جزاء وال شكورا *  نريد  اهلل ال  لوجه 
 * قمطريرا  عبوسًا  يومًا  ربنا  من  نخاف  إنا 
نرضة  ولّقاهم  اليوم  ذلك  رّش  اهلل  فوقاهم 
وحريرا  جنة  صربوا  بام  وجزاهم   * ورسورا 
فيها  يرون  ال  األرائك  عىل  فيها  متكئني   *
ظاللا  عليهم  ودانية   * زمهريرا  وال  شمسًا 
وُذّللت قطوفها تذليال * وُيطاف عليهم بآنية 
قوارير   * قواريرا  كانت  وأكواب  فضة  من 
فيها  وُيسقون   * تقديرا  قّدروها  فضة  من 
كأسًا كان مزاجها زنجبيال * عينا فيها تسمى 
سلسبيال * ويطوف عليهم ولدان خمّلدون إذا 
رأيت  وإذا   * منثورا  لؤلؤًا  حسبتهم  رأيتهم 
ثياب  عليهم   * كبريا  وُملكًا  نعياًم  رأيت  ثم 
من  أساور  وُحّلوا  وإستربق  خرض  سندس 
هذا  إّن   * طهورا  رشابًا  رهبم  وسقاهم  فضة 

كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا *.
التفّكر والتدّبر والتبّصر   إنها دعوة إىل 
هنا  ومن  املباركة،  الشريفة  اآليات  هذه  يف 
كينونة  إىل  للتعّرف  ُمثلى  فييرصيية  تييبييدأ 
املصطفى  أبيها  وعلى  عليها  الزهراء  السيدة 
النجباء  األئمة  وأبنائها  املرتضى  زوجها  و 

أفضل الصالة والسالم .
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  ال ميكن حتجيم وجودها كّله بأعوام قليلة قبل 
الهجرة، وبأعوام يسرية بعد الهجرة، ثم ينتهي كل شيء.. 
بل تنفتح أبواب األسئلة املدهشة، لتتساقط عليها أمطار 

األجوبة السعيدة، عن هذه الكينونة املتخّطية أسوار 
الزمان واملكان  



*إعداد: سامر عبد الكاظم
هو ذا قبٌس صغري لكنه منري، من شخصية 
عليها  الزهراء،  فاطمة  الطاهرة  الصديقة 
النبوة  شعاع  من  إرشاق��ات  إهنا  السالم.. 
السيد  اهلل  آية  سامحة  وبوهبا  مجعها  واإلمامة، 
كتاب  دفتي  بني  ظله-  دام   – املدريس  هادي 

حتت عنوان: 
الكتاب  هذا  يف  فاطمة«..  حمراب  »يف 
ث��الث��ة حم��اور:  ج���اءت االرشاق����ات يف 

»املناقبيات«، »الظالمات«، »البطوالت«. 
من  مناّص  ال  املحدود،  احلّيز  هذا  ويف 
اختيار األبرز واألبلغ، مما نحتاجه من دروس 
وعرب يف حياتنا اليومية، ويف عالقاتنا مع انفسنا 
تعاىل،  اهلل  مع  وايضًا  اآلخرين،  ومع  أوالً، 

ونحن نعيش ذكراها املؤملة.

املناقبيات
النبيلة  * عواطف فاطمة، عليها السالم، 
وآله، عن  عليه  اهلل  اهلل، صىل  عّوضت رسول 
كّل ما إفتقده من عواطف أبيه وأّمه، ومحته من 

أن تنال منه أحقاد قريش وبغضاؤها.

* أعطت فاطمة عليها السالم لعيّل، عليه 
منه  وأخذت  منه،  أخذت  ما  بمقدار  السالم، 

بمقدار ما أعطت له.
ال  العطاء،  عىل  تنافس  بينهام  كان  لقد     
فاطمة  أّن  هو  واحد  فارق  مع  األخذ،  عىل 
عليها السالم، إستشهدت دفاعًا عن عيّل عليه 
السالم، ومل يستشهد عيّل عليه السالم، دفاعًا 
ما دفعه عليه  السالم. وهذا  فاطمة عليها  عن 
رحيلها،  عند  املوت  يتمنّى  أن  إىل  السالم، 

قائاًل:

نفيس عىل زفراهتا حمبوسٌة       
يا ليتها خرجْت مع الزفراِت

ال خري بعدِك يف احلياة وإنام      
أبكي خمافة أن تطول حيايت

الظالمات
السالم مع اخلليفة  إختلفت فاطمة عليها 
عىل حقوق كثرية، لكنّها اكتفت باملطالبة بتلك 
فلم  اهلل.  أحكام  خمالفة  من  واإلنذار  احلقوق، 
قميص  رفعت  وال  بغاًل،  وال  مجاًل،  تركب 
الناس  لتحشد  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
ضّد من خالفوها، وخالفتهم، وكانوا هم من 

إعتدى عليها وعىل حقوقها..
عليه  عيّل  مع  اختلفت  التي  امل��رأة  أّما 
السالم، فإهنا مل ختتلف معه من أجل أي حّق، 
نفسها  نصبت  لكنّها  أحد،  عليها  يعتد  ومل 
قائدة جيش، ورئيسة عسكر، ونرشت قميص 
أرواح  أزهقت  طاحنة  حربًا  وأشعلت  عثامن، 
قائمة  تزال  ال  فتنة  وأحدثت  الناس،  آالف 
َشاكَِلتِِه«  َعىَل  َيْعَمُل  ُكلٌّ  »ُقْل  اليوم.  حتى 

)سورة االرساء /84(.

هي  مما  أكثر  الرجل،  ِعرض  البنت   *
رسول  ِعرض  هتكوا  إذًا؛  فلامذا  الزوجة، 
دارها،  الجوم عىل  وآله يف  عليه  اهلل  اهلل صىل 

وإسقاط جنينها، ورضهبا أمام أوالدها..؟!
بنبّوة  اإلي��امن  يّدعي  من  يتجّرأ  وكيف 
هتك  عىل  وآل��ه  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رس��ول 

ِعرضه؟

رضبوا  من  باحرتام  يطالبوننا  الذين   *
وقتلوها،  وظلموها،  السالم،  عليها  فاطمة 

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بإهانة  يطالبوننا  إنام 
اجلاهليني،  عادات  نقّدم  وأن  ورسالته،  وآله 
يف حتقري املرأة، عىل تعاليم دين اهلل الذي يقول 
ن َذَكٍر  نُكم مِّ تعاىل: »َأينِّ الَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

َأْو ُأنَثى« )سورة آل عمران /195(.

البطوالت
أن  السالم  عليها  فاطمة  أثبتت  لقد   *
البطولة ليست يف قّوة تستند إىل سيف وسلطان 
وشعلة نار، بل هي يف االلتزام باحلّق والدفاع 
عنه، ولو بالّلسان والشفتني، والساعد والزند، 
ضعيفة،  وساعداه  صاحبه  زند  كان  مهام 
كضعف زند الزهراء عليها السالم وساعدهيا.

* لقد اختارت فاطمة عليها السالم، باحة 
املسجد إللقاء خطاهبا، كام اختارها النبّي صىل 
اهلل عليه وآله، من قبل إللقاء خطبه، لكي تبنّي 
واحد؛  شء  واإلمامة،  والنبّوة  التوحيد  أّن 
فمن شّذ عن الثالث شّذ عن الثاين، ومن شّذ 

عن الثاين شّذ عن األّول.

إسم  هو  مما  أكثر  قضّية،  عنوان  فدك   *
أرض. أّما األرض فقد أصبحت يبابًا وخرابًا.

الّرسالة،  باقية ما بقيت  القضّية فهي  وأّما 
وبقيت املؤامرات عليها.

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أغناهم  لقد   *
متوّحشني  من  وحّولم  شء،  كّل  يف  وآله 
الناس  يتخّطفهم  أن  وخيافون  القد،  يقتادون 
من حولم، إىل ملوك وزعامء، وأعطاهم ألف 
اخللق،  سّيد  عىل  بخلوا  فلامذا  وفدك..  فدك، 
أرض  قطعة  ينحل  أن  يف  احلّق  منه  وسلبوا 

إلبنته، أو يورث ما تركه ألهله؟

في محراب فاطمة
قراءة في كتاب:



ال خيتلف اثنان يف املدرسة، عىل رضورة 
الدراسية  املراحل  يف  للمعلم  التلميذ  إحرتام 
خالل  منه  واالستفادة  معه  والتفاعل  كافة، 
العلم  يمنحنا  فهو  بعده،  أو  الدرس  رشح 
واملعرفة خالل الدرس، كام يمنحنا االخالق 
ويرشدنا اىل الطريق الصحيح يف احلياة، يبقى 
علينا أن نجّد ونجتهد يف الدراسة حتى نصل 
مهنة  يف  مفيدين  ونكون  العلم  مراتب  اىل 

تغيث جمتمعنا. 
يكون  أن  املعلم  من  نتوقع  نحن  وإذًا؛ 
بمنزلة املرشد واملوجه لنا، بل ونذكر اجلميع 

ببيت الشعر املعروف: 
قف للمعلم وّفه التبجيال    

كاد املعلم أن يكون رسوال 
بمعنى أننا نتوقع أن يقتدي املعلم برسول 

عليهم  بيته  وأهل  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
واملوجهني  املرشدين  كانوا  حيث  السالم، 
عىل  واالجيال  املجتمع  يدل  الذي  والفنار 
التيه  من  وحيفظهم  الصحيح،  الطريق 
الصورة  هذه  كانت  واحلقيقة  والضالل.. 
كانت  حيث  الزمن،  من  مض  فيام  موجودة 
فكام هننئ  واملعلم،  الطالب  بني  طيبة  العالقة 
عيد  يف  هينئنا  املعلم  كان  عيده،  يف  املعلم 
الطالب، وجتري االحتفاالت ونشهد االجواء 
هذه  صور  تزال  وما  والسعيدة،  البهيجة 
ناشئ  وهذا  الذاكرة،  يف  اجلميلة  الذكريات 
املتبادل، حيث كنّا نحيي املعلم  من االحرتام 
بأطيب الكلامت ونقف له احرتامًا وإجالالً.. 
ان  درجة  اىل  العالقة  تغريت  فقد  اآلن  أما 
املعلم  يوم  ويف  عادية،  صداقة  مثل  اصبحت 

من  بتذكري  إال  اليوم،  هذا  الطالب  يتذكر  ال 
اإلدارة، أو ربام ال يتذكر املعلم يوم الطالب، 
– ولو بسيطة للطالب -  وينسى تقديم هتنئة 
عندما  واالعتزاز  بالفخر  يشعر  الطالب  بينام 
بيوم  التهنئة  فمثاًل؛  به،  املعلم  باهتامم  يشعر 
هبيج،  بيوم  التذكري  فقط  تعني  ال  الطالب، 
إنام يعني مشاركة الطالب باالفراح واالحزان 
فقط  ليس  شؤونه  ومتابعة  مشاعره  ومراعاة 
خالل الدرس، إنام حتى خارج إطار الدرس، 
من خالل حل بعض املشاكل التي يعاين منها 
العالقة  يوثق  وهذا   ، أمكن-  إن   – الطالب 
بني املعلم و ذوي الطالب، ليتعاونا عىل حل 

مشاكله.

* الطالبة : دموع مهند الزبيدي

أربع  يف  العراقي  الشعب  ابناء  شارك 
حكم  نظام  اهنيار  منذ  انتخابية  ج��والت 
الختيار  االوىل  الديكتاتوري،  البعث  حزب 
الدستور، والثانية االنتخابات الربملانية العامة 
جمالس  انتخابات  معها  وكانت   ،2005 عام 
املحافظات  جمالس  انتخابات  ثم  احلافظات، 
العامة  الربملانية  االنتخابات  ثم   ،2008
السنوات،  هذه  وخالل   ..2009 عام  الثانية 
ال  النجاح،  طعم  العراقي  املواطن  يتذوق  مل 
األداء  يف  وال  األكفاء،  املرشحني  اختيار  يف 
قاعة  اىل  الوصول  من  متكن  ملن  السيايس 
واملدعو  الناخب  كان  بداية  النواب.  جملس 
للمشاركة باإلدالء برأيه يف صناديق االقرتاع، 
يف  يصب  كان  فرأيه  انتخابية،  بقائمة  مقيدًا 
اىل  تذهب  وال  املغلقة(،  )القائمة  مصلحة 
واىل  اجلامهري.  به  تثق  الذي  املعني  الشخص 
اخبار  يتابع  الناخب  هذا  كان  هذا،  جانب 
وسائل  خالل  من  الرهيب  االداري  الفساد 
االمر عزز  أعظم-  ما خفي  – طبعًا  االعالم 
يف  املشاركة  العبث  من  بأن  لديه  االعتقاد 

كسب  مههم  أناس  فيها  يصعد  انتخابات 
اجلاه واملال واملكانة االجتامعية. أما اليوم فقد 
تغريت قوانني االنتخابات، وبات من املمكن 
النائب الذي يثق به الناس من  احلصول عىل 
الصندوق،  يف  لصاحله  برأهيم  االدالء  خالل 
للقائمة، لكن اعتقد  ألن االراء حتسب له ال 
أن هذا التطور جاء يف وقت متأخر اىل حٍد ما، 
لدى  كبرية  درجة  واليأس  االحباط  بلغ  فقد 

الناس.. 
جمالس  النتخابات  املرشحون  طبعًا؛ 
أهنم  يبدو  القادمة،  للدورة  املحافظات 
الرباقة  الوعود  حيث  القديمة،  العادة  عىل 
الكبرية  واألس��امء  بل  ال��وردي��ة،  واآلم��ال 
عن  كلها  تتحدث  التي  للقوائم  والالمعة 
توفريها...!  ورضورة  املواطن  حقوق 
السياسيني  وجوه  يروا  أن  الناس  تعّلم  لقد 
وخطاهبم املبارش اىل الناس، يف وقت احلاجة 
امليدانية،  الزيارات  خالل  من  أصواهتم،  اىل 
وعقد الندوات وامللتقيات وفتح ملفات املرأة 

وغري  واملعاقني  والرياضة  والبيئة  والطفل 

الطويلة.  القائمة  آخر  اىل  و....  املتزوجني 
واعتقد أن هذا جيب أن يصاحبه حترك جّدي 
ونحن  السيام  الناخب،  ثقة  لكسب  وخملص 
نسمع الدعوات املتكررة من وسائل االعالم 
وعدم  املشاركة  برضورة  املثقفة  النخبة  ومن 
يؤرش  بام  االق��رتاع،  صناديق  عن  التخّلف 
يف  املشاركة  نسبة  تراجع  احتامل  اىل  بوضوح 
هذه اجلولة من االنتخابات. واحلقيقة؛ نحن 
)العرس  عىل  واملقبلني  السياسيني  نعلم  ال 
هم  إنام  يفعلون...؟!  ماذا  الديمقراطي( 
الذين جيب أن يبادروا بخطوات ذكية وعملية 
ومثمرة لكسب وّد الناس وثقتهم حتى نشهد 

نجاح هذه االنتخابات.

* نبيل حسني عيل

لنستعيد الدور الحقيقي للمعلم

نحتاج جرعة قوية من الثقة باالنتخابات القادمة

بأقال مكم
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* حسن احلسني

من انتخب..؟ و ملاذا انتخب..؟
سؤال يفرض نفسه عشية كل عملية انتخابية من 

املزمع إجراؤها يف البلد..
وممثل  املسؤول  قدمه  م��اذا  املواطن:  يتساءل 
رأيي يف صندوق  الشعب، يل وللمجتمع حتى أضع 
االقرتاع مرة اخرى..؟ أمل يقل الرسول الكريم صىل 

اهلل عليه وآله: 
فلامذا  مرتني«؟!  جحر  من  املؤمن  يلدغ  »ال 

-ياترى- جيب ان ألدغ مرة اخرى؟
املشاركة  ب���)وج��وب(  وأف��ت��ى  ق��ال  م��ن  ث��م 
الناس يف  أشارك  مل  إن  باالنتخابات..؟ وماذا حيصل 
الطوابري عىل صناديق االقرتاع؟ أمل يبق كل شء عىل 

ما هو عليه، ومل نجد سوى الوعود الفارغة..؟ 
تباغت  التي  االسئلة  هذه  من  العرشات  هناك 
هو  وكأنه  منها،  يفلت  كيف  يعرف  ال  وهو  املرشح 
االستفسارات،  هذه  كل  عىل  جييب  ان  والبد  املتهم 
مرة  نفسه  ترشيح  عاود  قد  املرشح  كان  اذا  السيام 

اخرى.. 
لنشوء  الرئيسية  االسباب  أحد  أن  فيه،  مما الشك 
عن  )املسؤول(  املرشح  بعد  هو  كهذه  تساؤالت 
املواطن )الناخب(، مما جيعل هذه التساؤالت املثرية، 

كأهنا جبٌل من الموم عىل قلب و حياة املواطن، البد 
من تفجريها.

الفوز،  وبعد  قبل  املرشح،  عىل  ينبغي  هنا  من 
النزول إىل املواطن وحماكاته واالستامع اليه، و توضيح 
الصورة املتعلقة بالقصور يف األداء احلكومي، وذلك 
بأسلوب بسيط ال لبس فيه، كام عىل الناخب ان يعرف 
بل  االقرتاع،  عملية  بانتهاء  تنتهي  ال  مهمته  ان  جيدا 
ومتابعة  رقابة  مرشوع  بمثابة  صوته  فان  العكس 
وتدقيق يف أداء املرشح، كام عليه ان ُينصف املرشح، 
ويفكر عندما يوجه االنتقادات الالذعة له، فيام لو كان 

هو مكانه!
ان املشكلة تكمن يف ممارسة خطيئة رشاء االصوات 
و إطالق الوعود الكاذبة، ومع األسف طاملا نالحظ 
مشاركة بعض الناخبني يف هذه اخلطيئة، سواء بعلمه 

او دون علمه.
أما ان يذهب املواطن اىل اطالق سجاالت فتوائية 
الكريم،  وعيشه  وعائلته  بلده  بمستقبل  يرتبط  فيام 
يكون  ان  قبل  وعريف  عقيل  املوضوع  ان  متناسيًا 
قد يكون لسبب  أمر مرفوض، وذلك  فهذا  رشعيًا.. 
ان االحتكام إىل صناديق االقرتاع هو  واحد.. وهو: 
الرصاص  اىل  االحتكام  عن  منازع  غري  من  البديل 
واملدفع. فمن منا يرىض برتجيح منطق القوة عىل قوة 

املنطق..؟ 

مرشح من هنا.. وناخب من هناك..!






