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 رئيس التحرير 

ــة  ــي بكاف ــد حقيق ــد قائ ــى ي ــأيت ع ــي ي ــر احلقيق التغي
املواصفــات، وعــر طليعــة مؤمنــة خملصــة، حتمــل مشــعل 
ــم  ــاس يف مطالباهت ــام الن ــدرب أم ــر ال ــر لتن ــة والفك الثقاف
باحلقــوق والكرامــة، ويضمنــوا هلــم املســار الصحيــح 
وجتنــب االنحــراف ذات اليمــن او ذات الشــال، ممــا 
ــاع  ــم ضي ــوق، ث ــات واحلق ــذه املطالب ــاع ه ــؤدي اىل ضي ي

ــر. ــة التغي فرص
ــراق  ــّرب الع ــن ج ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــذ اكث ومن
مجلــة مــن حمــاوالت التغيــر، الســيايس منهــا واالقتصــادي 
ــات العســكرية  وحتــى الفكــري، فكانــت هنالــك االنقالب
والتهافــت عــى الســلطة، ثــم التجربــة االشــراكية ملعاجلــة 
ــت  ــك، كان ــوازاة ذل ــية، وبم ــة واملعيش ــاكل االقتصادي املش

اىل  حمببــة  اجتاعيــة  بنكهــات  املســتوردة  االفــكار 
ــل  ــوق العام ــاة وحق ــة واملواس ــل احلري ــوس، مث النف

ــك.  ــر ذل ــالح، وغ والف
فــا الــذي خلفتــه تلــك االفــكار والتجــارب 
ــعب  ــذا الش ــت هب ــد زّج ــعبه؟ لق ــراق ولش للع
املظلــوم ابــدًا، اىل أتــون احلــروب والرصاعــات، 
العهــود  ترســبات  مــن  يعــاين  يــزال  ومــا 

املاضيــة، حتــى بــات يعيــش حالــة احلــرب 
والــرصاع يف داخلــه، فيــا بــن افــراده، مــن جهــة، 

او مــا بــن افــراده وبــن الدولــة والنظــام الســيايس 
ــة  ــدم الثق ــدار ع ــغ بج ــى بل ــرى، حت ــة اخ ــن جه م
ــة علــوًا جيعــل إعــادة الثقــة أمــرًا  بــن املجتمــع والدول

ــوال. ــنوات ط ــة اىل س بحاج
ــر شــهده العــراق عــام 1920، مــن  ــا هنالــك تغي بين
ــتعار  ــد االس ــلحة ض ــة املس ــة اجلاهري ــالل االنتفاض خ
زمانــه،  يف  األعــى  الدينــي  املرجــع  بقيــادة  الريطــاين 
ــعب  ــجل الش ــرازي، ليس ــي الش ــد تق ــرزا حمم ــيخ م الش
العراقــي الريــادة بــن ســائر الشــعوب العربية واالســالمية، 
يف الوقــوف بحــزم وشــجاعة، بوجــه مــا كان يســمى 
بـــ »بريطانيــا العظمــى«. وانــه ألمــر مهــم يف التاريــخ 
ولالجيــال أن يعرفــوا الفــارق بــن عــام 1932، يــوم 
حصــول العــراق عــى اســتقالله، وبــن عــام 1971 حيــث 
ــن  ــتقالهلا م ــى اس ــة ع ــدان العربي ــدى البل ــت اح حصل
ــاول  ــي التط ــوم تّدع ــي الي ــا ه ــاين. وه ــتعار الريط االس

ــراق.  ــى الع ــايل ع والتع
صحيــح إن القيــادة العلائيــة للجاهــر وبالشــكل 
ــهم،  ــن انفس ــن الريطاني ــط م ــف بضغ ــد توق ــارش، ق املب
ــذي  ــح ال ــد أن الصحي ــراق، بي ــم يف الع ــة أذرعه وبمعون
ــدم  ــادي وع ــدور القي ــذا ال ــتمرار ه ــع، اس ــده الواق يؤك

ــايف،  ــي والثق ــد االجتاع ــى الصعي ــدًا ع ــًا واح ــه يوم توقف
ولســنا هنــا بــوارد ســوق األدلــة عــى هــذا الــدور، 
واحلديــث عــن الــدور الرائــد والعظيــم للشــيخ ايب احلســن 
ــدي  ــرزا مه ــيد م ــف االرشف، والس ــاين يف النج االصفه
ــة،  ــالء املقدس ــي، يف كرب ــن القم ــيد حس ــرازي، والس الش
ثــم الشــهيد الســيد حممــد باقــر الصــدر. انــا الــذي هيّمنــا 
ــوم  ــذي ينشــده الي ــر احلقيقــي ال البحــث عــن ســبل التغي
ــي عــرة ســنة  الشــعب العراقــي، وهــو يطــوي نحــو اثنت
ــي«،  ــي توافق ــام »ديمقراط ــع نظ ــدة م ــه اجلدي ــن جتربت م
ــات، يف صعــود رشحيــة مــن  ــه يف االنتخاب فقــد أســهم برأي
ــة.  ــيادية يف الدول ــية والس ــب السياس ــين اىل املناص السياس
ــبب  ــع، والس ــر الواق ــوه دون أن يتغ ــرت الوج ــد تغ فق
أن التغيــر احلاصــل عــام 2003، غلــب عليــه الطابــع 
الســيايس، والسياســة أفــادت السياســين ومــن يقــف 
خلفهــم، اكثــر ممــا أفــادت الشــعب الباحــث عــن 
التغيــرات اجلذريــة والشــاملة التــي تنقــذه مــن حقبــة 
ــد  ــاد واآلالم، وق ــان واالضطه ــن احلرم ــة م طويل
ثبــت بالقطــع واليقــن أن السياســة املتذبذبــة 
ــًا  ــًا وال صديق ــدوًا دائ ــرف ع ــي ال تع ــًا، الت دائ
ــذا  ــدم ه ــن خت ــة، ل ــح دائم ــا مصال ــًا إن دائ
الشــعب و ال حتقــق طموحاتــه ومطالبــه، إال اذا 
اقرنــت برؤيــة ثاقبــة حتكــم الربــط بــن مــايض 
ــر  ــايض يزخ ــتقبله، فامل ــارضه ومس ــعب وح الش
بالتجــارب املضيئــة، واحلــارض هيتــف بالعمــل 
واالبــداع، واملســتقبل حيمــل بــوادر االمــل. وهــذا مــا 
ــة،  ــة العقــود املاضي ــه اخلطــاب الدينــي طيل كان يتضمن
لتكويــن العالقــة الصحيحــة واملفضلــة بــن املجتمــع وبــن 

ــم.  ــام احلك ــة او نظ الدول
مــن هنا يتضــح أن اهلّبــة اجلاهريــة يف العــراق للمطالبة 
بوقــف نزيــف االموال والثــروة الوطنيــة، وحماربــة اخطبوط 
الفســاد يف الدولــة، يمثــل فرصــة مشــركة للجاهــر 
والقيــادة العلائيــة باســتعادة القــدرة عــى التغيــر احلقيقــي، 
ولنــا شــهادة ناجحــة وقريبــة يف فتــوى اجلهــاد ضــد اهلجمــة 
ــة عــى العــراق يف العــام املــايض، ويف هــذا العــام  التكفري
نجــّرب عمــاًل مشــركًا جديــدًا ضــد الفســاد واالنحــراف 
ــذا او  ــزل ه ــة بع ــي بتوصي ــة ال تنته ــتنزاف. فالقضي واالس
ــح  ــاذا نج ــة، ف ــاد الكلم ــوض جه ــا بخ ــذاك، إن ــام ب القي
ــن  ــة م ــاد الكلم ــان جه ــش«، ف ــد »داع ــة ض ــاد البندقي جه
العلــاء واخلطبــاء واملثقفــن، مــن شــأنه أن يــيء الطريــق 
ــا  ــي يف حياهت ــر احلقيق ــو التغي ــه نح ــر لتتج ــام اجلاه ام
وايضــًا يف فكرهــا وثقافتهــا، فتعــرف بالتحديــد مــاذا تريــد؟ 
وكيــف حتقــق ارادهتــا، ومــا هــي الســبل واالســاليب 

ــة؟ الصحيح

فرصة التغيير الحقيقي وجهاد الكلمة
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وراء األخباروراء األخبار

بالتزام��ن م��ع ذك��رى استش��هاد االم��ام 
الصادق، عليه السالم، اقامت مؤسسة »اهلدى« 
الثقافي��ة الديني��ة التابع��ة لس��ماحة املرج��ع 
الدي��ي الس��يد حمم��د تق��ي املدرس��ي - حفظه 
حمف��اًل  املقدس��ة،  القاس��م  مدين��ة  يف  اهلل- 
الس��يد  لس��ماحة  تكرميي��ًا  وجملس��ًا  قرآني��ًا 
الشهيد حممد تقي اجلاللي، أحد ابرز علماء 
الدي��ن اجملاهدي��ن م��ن ه��ذه املدين��ة املقدس��ة.

عل��ي  عب��د  الش��يخ  مساح��ة  وبرعاي��ة 
»اهل��دى«  أقام��ت مؤسس��ة  القامس��ي،  رش��يد 
املس��ابقة القرآني��ة للس��نة الثاني��ة، حبض��ور 
خنب��ة م��ن ق��راء املدين��ة، وايض��ًا م��ن ناحي��ة 
احلم��زة الغرب��ي، واهلامشي��ة، وحض��ور مج��ع 
مس��ؤولي  و  املدين��ة،  ووجه��اء  املؤمن��ن  م��ن 

والديني��ة. احلكومي��ة  املؤسس��ات 
ويف ه��ذه الفعالي��ة القرآني��ة والثقافي��ة 
املش��ركة، ألق��ى مساح��ة الش��يخ عب��د عل��ي، 
علي��ه  والثن��اء  هلل  باحلم��د  ابتدأه��ا  كلم��ة، 
-تع��اىل-، ث��م وجه التحية و الس��الم للحضور 
بالنياب��ة ع��ن مساح��ة الس��يد املرج��ع املدرس��ي 
-حفظ��ه اهلل- وأك��د فيه��ا عل��ى دور وأهمي��ة 
الق��رآن الكري��م يف حياتن��ا. كم��ا حت��دث ع��ن 
ش��خصية الش��هيد اجلاللي الذي متر يف هذه 
الف��رة ذك��رى استش��هاده حت��ت التعذي��ب يف 

العه��د الصدام��ي البائ��د.
وق��دم الش��يخ عب��د عل��ي، نب��ذة ع��ن حي��اة 
السيد الشهيد وجهاده على طريق نشر الوعي 
الدي��ي وتكري��س القي��م واملب��ادئ يف اجملتم��ع، 

واش��ار اىل أن��ه ت��وىّل مه��ام الوكال��ة الش��رعية 
م��ن مساح��ة االم��ام الراح��ل الس��يد حمس��ن 
احلكي��م، وم��ن بع��ده مساح��ة االم��ام الراح��ل 
الس��يد اب��و القاس��م اخلوئ��ي. كم��ا اش��ار اىل 
اصطدام الس��لطة البعثية البائدة، بش��خصية 
الس��يد الش��هيد ونش��اطاته الثقافية والفكرية 
الواسعة، فكان املآل اىل السجن واالعتقال ثم 
التعذي��ب الوحش��ي، حتى استش��هاده ع��ام 1980.

ويف نهاي��ة احلف��ل ق��دم مساح��ة الش��يخ 
عب��د عل��ي القامس��ي، اجلوائ��ز القّيم��ة عل��ى 

الفائزي��ن يف املس��ابقة القرآني��ة. 

 نبذة من حياة السيد الشهيد 
حممـــد تـــقي اجلـــاليل:

- ول��د الس��يد حمم��د تق��ي اجلالل��ي، يف 
يف  1355ه���  س��نة  املقدس��ة،  كرب��الء  مدين��ة 

أس��رة عرف��ت بالص��الح والعل��م والتق��وى.
- تلق��ى الس��يد الش��هيد دروس��ه العلمي��ة 
يف املقدم��ات والس��طوح جب��وار مرق��د أب��ي عبد 
اهلل احلس��ن، علي��ه الس��الم، وعل��ى ي��د خنب��ة 
الف��رة،  تل��ك  يف  الدي��ن  علم��اء  كب��ار  م��ن 
منهم: والده احلّجة الس��يد حمس��ن اجلاللي، 
والعالم��ة الش��يخ جعف��ر الرش��ي، والعالم��ة 
اهلل  وآي��ة  البحران��ي،  طاه��ر  حمم��د  الس��يد 
اىل  هاج��ر  ث��م  اخلراس��اني.  يوس��ف  الش��يخ 
النجف األشرف ليواصل طلب العلم، على يد 
كب��ار العلم��اء هن��اك، ومنه��م؛ الس��يد حمس��ن 

احلكي��م، والس��يد اب��و القاس��م اخلوئ��ي. 

االجتماعي��ة،  لش��خصيته  نظ��راً   -
وثقافت��ه الواس��عة وعلميت��ه الغزي��رة، أرس��له 
املرجع الديي األعلى يف زمانه، السيد حمسن 
كان��ت  ال��ي  القاس��م،  مدين��ة  اىل  احلكي��م، 
حينه��ا، قري��ة صغ��رة، ليك��ون وكياًل ش��رعيًا 
واالجتماعي��ة  الش��رعية  لألم��ور  ومتولي��ًا 
باه��رة  جناح��ات  وحق��ق  هن��اك،  والثقافي��ة 
وكب��رة، يذكره��ا الذي��ن كتب��وا يف س��رة 

حيات��ه. 
- م��ن أب��زر اجن��ازات الس��يد الش��هيد يف 
الش��ريف،  توس��عة احل��رم  القاس��م،  مدين��ة  
وإقام��ة احلمام��ات ودورات املي��اه بعي��داً ع��ن 
املرق��د الطاه��ر، ث��م إنش��اء ع��دد كب��ر م��ن 
احلسينيات واملساجد، منها حسينية »السواق« 
وحس��ينية »الب��اع ش��ّراية«، كما ل��ه الفضل يف 
تأس��يس مدرس��ة للعلوم الدينية، وإنش��اء أول 
فرع ملكتبة االمام احلكيم يف هذه املدينة، وهو 
أول ف��رع هل��ذه املكتب��ة الضخم��ة والش��هرة. 
وكان ي��درس يف ه��ذه املدرس��ة م��ا يق��ارب 

س��تن اىل مثان��ن طال��ب ح��وزة.
- يع��د الش��هيد م��ن املقرب��ن اىل اخل��ط 
الرس��الي، واىل مساح��ة املرج��ع الدي��ي الس��يد 

حمم��د تق��ي املدرس��ي-حفظه اهلل- .
النظ��ام  أزالم  ي��د  عل��ى  اعتقال��ه  مت   -
البائ��د، ودام��ت ف��رة اعتقال��ه تس��عة أش��هر، 
تعرض خالهلا لشتى أنواع التعذيب الوحشي، 
وكان فيه استشهاده عام 1980، ودفن يف وادي 

الس��الم مبدين��ة النج��ف األش��رف. 

به��دوء ت��ام، خ��رج تقري��ر جلن��ة التحقي��ق 
الن��واب  جمل��س  م��ن  املوص��ل،  احت��الل  يف 
العراق��ي، وم��ن أم��ام أنظ��ار الن��واب املنتخب��ن، 
اىل القض��اء، وحتدي��داً اىل االدع��اء الع��ام، وه��و 
احت��الل  اس��باب  تب��ن  120صفح��ة  يتضم��ن 
املدين��ة م��ن قبل عناص��ر »داعش«، كما حيدد 
الواقع��ة،  ه��ذه  ع��ن  املس��ؤولن  االش��خاص 
وه��م 35 ش��خصًا ب��ن قائ��د عس��كري وأم��ي، 
الكتل��ة  ه��ذه  اىل  ينتم��ي  ومس��ؤول سياس��ي 
النيابي��ة او تل��ك. وكان م��ن املف��رض ان تت��م 
ق��راءة التقري��ر عل��ى مس��امع ه��ؤالء الن��واب، 
إال ان رئي��س اجملل��س، س��ليم اجلب��وري، اخت��ذ 
االج��راء الس��ليم بتف��ادي الش��ّد واجل��ذب ب��ن 
النواب، لوجود امساء كبرة يف قائمة االتهام، 
ولعل االجواء امللتهبة خارج الربملان، وحتديداً 
يف امل��دن العراقي��ة، ه��و الذي أج��رب النواب على 
الصمت حيال مطالباتهم السياس��ية اخلاصة 
حزم��ة  يف  احلكوم��ة  وجم��اراة  امل��رة.  ه��ذه 
االصالح��ات الكب��رة والواس��عة. ائت��الف دولة 
القان��ون ال��ذي يتزعم��ه ن��وري املالك��ي، كان 
الوحي��د ال��ذي اعل��ن اعراض��ه عل��ى التقري��ر، 
الن��ه يتضم��ن اس��م املالك��ي يف قائم��ة املتهم��ن 
واملتس��ببن باحتالل املوصل يف ش��هر حزيران 
العام املاضي، ووصفوا التقرير بأنه »مسيٌس«، 
وج��اء بدواف��ع سياس��ية ولتصفي��ة احلس��ابات، 

وق��د ه��ددوا، يف لق��اء هل��م م��ع رئي��س الربمل��ان، 
باالنس��حاب م��ن الربمل��ان فيم��ا اذا بق��ي االس��م 
يف التقري��ر، م��ن جهت��ه أك��د اجلب��وري أن��ه 
يف  ورد  اس��م  أي  حب��ذف  احل��ق  لن��ا  »لي��س 
س��تحال  ال��واردة  االمس��اء  وكل  التقري��ر، 
اىل القض��اء للمحاس��بة«. وبغ��ض النظ��ر ع��ن 
االمس��اء املوج��ودة يف تقري��ر اللجن��ة، ومنه��ا 
ق��ادة عس��كريون كب��ار وحماف��ظ املوص��ل و 
وكي��ل وزارة الداخلي��ة، م��ع رئي��س ال��وزراء 
الس��ابق، ف��ان املطل��ب النهائي الذي يبحث عنه 
الشارع العراقي، وهو نفسه الذي دفع الربملان 
احلقائ��ق،  لتقّص��ي  اللجن��ة  ه��ذه  لتش��كيل 
ه��و حتدي��د املس��ؤولن احلقيقي��ن ع��ن ه��ذه 
الواقع��ة ال��ي ال تتعل��ق مبدين��ة املوص��ل، إمن��ا 
يف  اس��تتبعتها،  ال��ي  اخلط��رة  بالتداعي��ات 
واملري��ب  الس��ريع  العس��كري  التم��دد  ض��وء 
لعناص��ر داع��ش، وم��ا خّل��ف م��ن س��قوط آالف 
م��ن  املالي��ن  وتش��ريد  واجلرح��ى  الش��هداء 
البش��ر، وم��ا يزال��ون، م��ن مناط��ق االحت��الل 
السياس��ي  الواق��ع  وبعب��ارة؛ خل��ق  الداعش��ي، 
والعس��كري واالم��ي اجلدي��د يف الع��راق اىل 
درج��ة تعّرض الدول��ة العراقية برمتها لتحٍد 
خط��ر واحتم��ال س��قوط العاصمة بغ��داد بيد 
اخلط��اب  وبنف��س  املتغّول��ة.  اجلماع��ة  ه��ذه 
الق��ادة العس��كريون  ال��ذي يتقن��ه  التربي��ري 

املتهم��ون بالته��اون يف جم��زرة »س��بايكر«، فان 
املتهم��ن يف قضي��ة املوص��ل، حيرص��ون عل��ى 
إلق��اء الته��م وش��بهات القصور عل��ى اآلخرين، 
والظه��ور ام��ام عدس��ات الكام��را، عل��ى انه��م، 
لي��س فق��ط ليس��وا مذنب��ن، إمن��ا وق��ع عليه��م 
جهوده��م  تقدي��ر  بع��دم  واالجح��اف  الظل��م 
وااللتف��ات اىل معاناته��م. مب��ا يع��ي ان دم��اء 
شهداء جمزرة »سبايكر« والسجناء الذين متت 
تصفيته��م ظلم��ًا يف الس��جون ال��ي اقتحمه��ا 
»داعش« ومعس��كرات وقواعد عس��كرية اخرى 
كانت يف طريقهم، واالعراض الي انتهكت، 
املش��ردين،  والنس��اء  االطف��ال  آالف  ومعان��اة 
وم��ن لف��ظ انفاس��ه يف الطري��ق. كل أولئ��ك 
فحت��ى  جمه��ول...!  ض��د  قضيته��م  تس��جل 
الذي��ن احتضن��وا »داع��ش« يف الق��رى واألرياف 
يف حمافظ��ات املوصل وصالح الدين واالنبار، 
ل��ن يكون��وا مدان��ن جبرمي��ة انتش��ار العناص��ر 
التكفرية والدموية يف العراق، ألن لكل جهة 
وط��رف، مطالبات��ه اخلاص��ة ال��ي متكن��ه م��ن 
تربي��ر م��ا ق��ام ب��ه. معظ��م الش��واهد والرباهن، 
تؤك��د عل��ى أن امس��اء عدي��دة خ��ارج التقرير، 
متلطخ��ة أيديه��ا بدم��اء االبري��اء م��ن ضحاي��ا 
ه��ذا الس��يناريو الدم��وي ال��ذي أوق��ع الع��راق 
يف نزي��ف ح��اد وخط��ر يف قدرات��ه البش��رية 

واملادي��ة. 

بعد صدور تقرير لجنة التحقيق عن احتالل الموصل
من البريء من جريمة احتالل داعش للعراق؟!

في مدينة القاسم، )عليه السالم(
مؤسسة »الهدى« تقيم محفاًل قرآنيًا 

وتخّلد الشهيد السيد محمد تقي الجاللي
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يف  الزعام��ة  تس��لمه  من��ذ  م��رة  ألول 
تركي��ا، يواج��ه رج��ب طي��ب أردوغ��ان، خط��ر 
الس��قوط املري��ع م��ن مس��رح السياس��ية، عل��ى 
خلفية مجلة تداعيات واسقاطات على أكثر 
م��ن جبه��ة خ��اض فيه��ا احل��رب السياس��ية 
مبكاس��ب  الظف��ر  أم��ل  عل��ى  واملخابراتي��ة 
والدولي��ة.  االقليمي��ة  الس��احة  يف  سياس��ية 
فبع��د اخلس��ارة الفاضح��ة يف لعب��ة احل��رب 
يف س��وريا، وس��قوط كل األح��الم باإلطاح��ة 
بالرئي��س بش��ار األس��د، ب��دأت س��هام االره��اب 
الداعش��ي تتوج��ه الي��ه م��ن جان��ب احل��دود م��ع 
س��وريا، ث��م التصعي��د العس��كري واالم��ي م��ع 
عناص��ر ح��زب العمال الكردس��تاني، ثم جاءت 
الضرب��ة القاضي��ة يف االنتخاب��ات الربملاني��ة 
االخرة يف حزيران املاضي، عندما فقد حزبه 
)ح��زب العدال��ة والتنمي��ة(، االغلبي��ة املرحي��ة 
ال��ي متكن��ه م��ن تش��كيل احلكوم��ة كم��ا يف 

الس��ابق.
وحس��ب املص��ادر م��ن تركي��ا، ف��ان ح��زب 
العدال��ة والتنمي��ة، ب��ات ام��ام اختب��ار جدي��د 
ليج��رب حظ��ه يف انتخاب��ات مبك��رة يتوق��ع 
ان جت��ري يف تش��رين الثان��ي الق��ادم، بع��د أن 
أص��ّر ح��زب الش��عب اجلمه��وري عل��ى رف��ض 
لتش��كيل  والتنمي��ة  العدال��ة  اىل  االنضم��ام 
حكوم��ة ائتالفية، وحس��ب املص��ادر االعالمية 
امل��رة  ه��ذه  لع��ب  اردوغ��ان  ف��ان  تركي��ا،  يف 

خصوم��ه  وّد  لكس��ب  القومي��ة  الورق��ة  عل��ى 
السياس��ين وحتدي��داً التيار القوم��ي املعارض 
وإحق��اق  باالنفص��ال  الكردي��ة  للطموح��ات 
حوقهم، وهذا ما دفعه ألن يشن محلة قصف 
ج��وي ملواق��ع ح��زب العم��ال منته��كًا اتفاقي��ة 
هدن��ة من��ذ ع��ام 2013، وايض��ًا دافع��ًا تركي��ا 
اىل ح��رب جدي��دة ه��ي يف غن��ى عنه��ا. ويق��ول 
س��وات كينكلي��و غل��و )عض��و س��ابق يف الربملان 
الركي(: ان »احلرب ضد األكراد تستخدم 

كأداة عكس��ية هلزميت��ه يف االنتخاب��ات«.
ويف جبه��ة أخ��رى فتح��ت عل��ى أردوغ��ان، 
ح��دث تص��ّدع خط��ر يف العالق��ة ب��ن تنظي��م 
»داعش« وبن احلكومة الركية عندما شنت 
غ��ارات جوي��ة  الركي��ة سلس��لة  الطائ��رات 
عل��ى مواق��ع هلذا التنظي��م يف املناطق املتامخة 
للح��دود مع س��وريا وايض��ًا يف مناطق يف ريف 
حل��ب، يف تط��ور خط��ر يف ه��ذه العالق��ات الي 
وذات  اس��راتيجية  بانه��ا  املراقب��ون  يعده��ا 
اهمي��ة كب��رة يف مس��ار احل��رب يف س��وريا، 
حي��ث تعتم��د »داع��ش« يف دعمه��ا اللوجس��ي 
احلدودي��ة  املناف��ذ  م��ن  االوىل  بالدرج��ة 
الركي��ة، وايضًا تزويدها باملقاتلن من كل 
احن��اء الع��امل. وبل��غ التصعي��د ح��داً، أن اته��م 
التنظي��م، أردوغ��ان ب��� »اخليان��ة«، فيم��ا وص��ف 
رئي��س ال��وزراء الرك��ي أمح��د داود أوغل��و، 

التنظي��م بان��ه »أك��رب تهدي��د لإلس��الم«!

ويف رس��الة عل��ى ش��ريط فيدي��و ظه��ر 
عدد من املقاتلن االتراك من عناصر »داعش« 
وه��م يه��ددون حكوم��ة تركي��ا ب�«االنتق��ام«؛ 
كم��ا دع��وا »أردوغان الطاغوت واخلائن الذي 
حك��م بغ��ر م��ا أن��زل اهلل«، اىل »التوب��ة« الن��ه 
»واىل األم��ركان الصليبي��ن أولي��اء اليه��ود، 
كم��ا واىل البكك��ة اجملرم��ن امللحدين، وواىل 
اجليش احلر العلماني إخوان أتاتورك، وواىل 

الصح��وات عم��الء آل س��عود املرتدي��ن«. 
الركي��ة  احلكوم��ة  حت��اول  باملقاب��ل 
الس��تعادة  االس��المية  احملاف��ل  اىل  اللج��وء 
ش��رعيتها ومصداقيته��ا يف املنطق��ة من خالل 
التنّص��ل ع��ن أي عالق��ة ب��� »داع��ش«، فق��د دع��ا 
خ��الل  املس��لمن،  علم��اء  أوغل��و  داود  أمح��د 
لقائ��ه به��م يف العاصمة أنق��رة، بأن »حيافظوا 
عل��ى ش��بابنا م��ن موج��ات التط��رف يف كل 
إقلي��م بركي��ا«، وأوض��ح أن »داع��ش الي��وم 
ه��و أك��رب تهدي��د للحض��ارة االس��المية حيث 
يض��ع ص��ورة خاطئ��ة ع��ن االس��الم يف عق��ول 

الش��باب«!
ل��ذا يعتق��د املراقب��ون أن ورق��ة أردوغ��ان 
القادم��ة؛ مواجه��ة  االنتخاب��ات  اجلدي��دة يف 
التط��رف واالره��اب املتمث��ل ب��� »داع��ش« وع��دم 
السياس��ية  احلي��اة  يف  بالتوغ��ل  ل��ه  الس��ماح 
واالجتماعي��ة بركي��ا، وهو رمبا جيد له آذانًا 

صاغي��ة يف بع��ض االوس��اط الركي��ة.

اس��تضافت العاصم��ة املصري��ة القاه��رة 
التكف��ري حت��ت  للفك��ر  مناهض��ًا  مؤمت��راً 
عن��وان: »الفت��وى، اش��كاليات الواق��ع وآف��اق 
م��ن  كب��ر  ع��دد  في��ه  ش��ارك  املس��تقبل«، 
والثقافي��ة  الديني��ة  والش��خصيات  العلم��اء 
م��ن 50 دول��ة اس��المية، كم��ا تن��اول ع��دداً 
م��ن القضاي��ا، ابرزه��ا التقري��ب ب��ن املذاه��ب 

التكف��ر.  فت��اوى  ومكافح��ة  االس��المية 
ويف هذا املؤمتر الذي محل اسم »املؤمتر 
العاملي لإلفتاء« ونظمته دار االفتاء املصرية، 
فت��اوى  مس��ألة  عل��ى  الض��وء  تلس��يط  مت 
ال��ي غ��ذت اجلماع��ات االرهابي��ة  التكف��ر 
والدموي��ة طيل��ة اث��ي عش��ر عام��ًا، وكان 
لالره��اب  واالول  الرئي��س  املس��رح  الع��راق 
الطائفي، عندما سالت أنهر من الدماء على 

ي��د عصاب��ات التكف��ر بامس��اء متع��ددة.
م��ن  ح��ذر  فق��د  القاه��رة  مؤمت��ر  أم��ا 
اىل  داعي��ًا  التكف��ري«،  الفك��ر  »خط��ورة 
»االعت��دال عن��د اص��دار الفت��اوى ومراع��اة 

للمجتمع��ات«! املختلف��ة  االع��راف 
للمؤمت��ر  اخلتام��ي  البي��ان  وش��دد 
عل��ى »حتمي��ة مواجه��ة التط��رف والتكف��ر 
والتعص��ب املذه��ي وتس��ليط الض��وء عل��ى 
معامل الوسطية يف االفتاء وأهمية التجديد 

يف عل��وم الفت��وى«.
وي��رى مراقب��ون، أن اخلط��وة املصري��ة، 

متث��ل إس��هامًا م��ن علم��اء الدي��ن يف مص��ر، 
وحتدي��داً م��ن مش��يخة األزه��ر، م��ع تعبئ��ة 
الش��رحية العلمائي��ة يف مجيع احن��اء العامل، 
لتحس��ن صورة عامل الدين »املفي«، بعد ان 
حتول��ت ه��ذه الش��خصية اىل هاج��س يه��دد 
ب��داًل  وال��دول،  أم��ن واس��تقرار اجملتمع��ات 
م��ن ان تك��ون رم��زاً لإلص��الح ونش��ر الوع��ي 
الديي وتكريس الثقافة االس��المية والقيم 

االنس��انية ال��ي بش��ر به��ا االس��الم. 
وتأت��ي تصرحي��ات ش��يخ األزه��ر أمح��د 
ه��ذا  يف  الش��يعة،  تكف��ر  برفض��ه  الطي��ب 
االجتاه، حيث قال يف حديث صحفي: »حنن 
نصلي خلف الشيعة، فال يوجد عند الشيعة 

ق��رآن آخ��ر كم��ا تطل��ق الش��ائعات«. 
ووع��د بأن��ه س��يزور النج��ف األش��رف 

ل��دى أول زي��ارة ل��ه للع��راق. 
اىل  الس��عي  ه��ذا  املراقب��ن  ويع��زو 
ع��دة اس��باب أهمه��ا؛ التح��دي ال��ذي تواجه��ه 
مص��ر حالي��ًا بالعملي��ات االرهابي��ة العنيف��ة 
صح��راء  يف  »داع��ش«  ي��د  عل��ى  والدموي��ة 
فيم��ا  الب��الد،  م��ن  اخ��رى  ومناط��ق  س��يناء 
ذه��ب مراقبون آخ��رون اىل أن هذه العمليات 
االرهابية، متثل رس��ائل متكررة اىل مجاعة 
األخ��وان املس��لمن، يف مص��ر ب��أن يوفروا هلم 
االرضي��ة اجلماهرية والقاعدة الي تس��هل 

عليه��م التح��رك يف مص��ر.  

وه��ذا م��ا حص��ل فع��اًل، عندم��ا وجه��ت 
»داع��ش« رس��الة مباش��رة اىل »األخ��وان« ل��� 
»مبايع��ة« التنظي��م، وإع��الن »والي��ة« تابع��ة 
واح��دة  راي��ة  حت��ت  مص��ر  يف  للتنظي��م 
والسعي إلسقاط نظام احلكم الذي يرأسه 

عب��د الفت��اح السيس��ي.
وحس��ب صحيف��ة »رأي الي��وم« املصري��ة 
ف��ان أب��و أس��امة القاهري، أح��د قيادي داعش 
وخ��الل بي��ان ل��ه دع��ا اإلخ��وان املس��لمن إىل 
مبايع��ة اجلماع��ة  قائ��اًل: »اإلخ��وان أمامه��م 
صف��وف  إىل  لالنضم��ام  ذهبي��ة  فرص��ة 
وتفج��ر  أنفس��هم  بتفخي��خ  اجملاهدي��ن، 
األجه��زة األمني��ة، وإال فلرتض��وا بالوض��ع 

احلال��ي واالنس��حاب م��ن املش��هد كل��ه«!
اخلط��ر،  االس��تفزازي  الوض��ع  ه��ذا 
عل��ى  خط��ر  وض��ع  يف  املصري��ن  يض��ع 
واالجتماعي��ة  السياس��ية  االصع��دة 
يف  ال��واردة  العنيف��ة  واللهج��ة  والثقافي��ة، 
»األخ��وان« تؤك��د  الداعش��ية اىل  الرس��الة 
ه��ذه املخ��اوف، حي��ث انه��م خيرونه��م ب��ن 
التع��اون معه��م او االنس��حاب م��ن الس��احة 
وع��دم االعتم��اد عل��ى »التظاه��رات ال��ي ال 
فائ��دة منه��ا...« للدف��اع ع��ن قضي��ة الرئي��س 
املخل��وع حمم��د مرس��ي وال��ذي واج��ه حكم��ًا 
باالع��دام، التهام��ه جبرائ��م قت��ل وارتب��اط 

اجنبي��ة. جبه��ات 

»دار االفتاء المصرية« تنّبه الى خطورة التفاوى التكفيريةأردوغان ينقلب على »داعش« لينجو من خسارة االنتخابات
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بصائــربصائــر

 إعداد: بشري عباس

البع��ض ح��دود االحل��اد  ق��د يتج��اوز 
الصري��ح  الكف��ر  اىل  ليص��ل  اهلل  آي��ات  يف 
بالذك��ر، ف��ال ميي��ل عنه��ا وال حيي��د، ب��ل 
يكذبه��ا ويكف��ر به��ا مجيع��ًا. وكف��ر ه��ؤالء 
بكت��اٍب عزي��ز ال يأتي��ه الباط��ل، وفي��ه دالئل 
عل��ى صدق��ه وحقانيت��ه، امن��ا ه��و مبثاب��ة 
كف��ر االنس��ان بالش��مس يف رابع��ة النه��ار. 
ــْم  ــا جاَءُه ــِر مَلَّ ْك ــُروا بِالذِّ ــَن َكَف ذي }إِنَّ الَّ
ــُل  ــُه َلِكتــاٌب َعزيــٌز * ال َيْأتيــِه اْلباطِ َو إِنَّ
ــٌل  ــِه َتنْزي ــْن َخْلِف ــِه َو ال ِم ــْنِ َيَدْي ــْن َب ِم

ــٍد{. ــٍم َحي ــْن َحكي ِم

 األمة والقرآن والعرتة
قبي��ل رحيل��ه، أعل��ن الن��ي األك��رم، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ع��ن ترك��ه للثقل��ن؛ 
لع��دم  كضمان��ة  والع��رة«  »الق��رآن 

االحن��راف م��ن جه��ة، ووس��يلة للتق��دم من 
جه��ة اخ��رى. 

وبق��ي كت��اب اهلل س��بحانه حتى يومنا 
ه��ذا، كم��ا بقي��ت الع��رة، بوج��ود اإلم��ام 
احلجة املنتظر، عجل اهلل فرجه الش��ريف، 
وك��ذا بالنص��وص ال��ي وصلتن��ا م��ن اه��ل 
البيت، عليهم الس��الم، تلك النصوص الي 
ل��و وعاه��ا ش��خٌص لع��ال يف الفض��ل والعل��م 
اكثر من اصحاب االئمة، عليهم الس��الم، 
ألن اولئ��ك كان��وا يس��تنرون بن��ور ام��ام 
زمانه��م، واحل��ال ان رواي��ات مجي��ع االئمة، 
عليه��م الس��الم، موج��ودة الي��وم ب��ن أيدينا. 
الي��وم  نعي��ش  انن��ا  م��ن  وبالرغ��م  ولك��ن! 
ب��ن هذي��ن النوري��ن النّري��ن، إال انن��ا جن��د 
انفس��نا تائه��ن يف املش��اكل احمليط��ة بن��ا 
م��ن كل جان��ب، مث��ل احل��روب والتخل��ف 
والفق��ر واالضطه��اد وغره��ا، والس��بب يف 
كل ذل��ك ابتعادن��ا ع��ن الق��رآن والع��رة، 
وع��دم األخ��ذ بهم��ا كم��ا ينبغ��ي، وطري��ق 

العودة اىل القرآن والعرة يكمن يف ما يلي:
حم��ور  الكري��م  الق��رآن  جع��ل  أواًل: 

التالي��ة: احلق��ول  يف  حياتن��ا 
1- احلوزات العلمية

حيفظ��ون  الن��اس  كان  ي��وم  فف��ي 
للق��راءة والكتاب��ة،  قب��ل تعلمه��م  الق��رآن 
مل تك��ن مث��ة حاج��ة اىل دراس��ة الق��رآن يف 
احل��وزات، ول��ذا كان��ت املناه��ج مبني��ة على 
م��ا بع��د الق��رآن الكري��م، ولك��ن الي��وم هن��اك 
حاج��ة ملّح��ة إلع��ادة الق��رآن الكري��م اىل 

احل��وزات العلمي��ة. 
وباالضاف��ة اىل ذل��ك، فإن طالب العلم 
يف  وه��و  يش��خص،  ان  جي��ب  احل��وزة،  يف 
اخلامسة من عمره، حبيث يدخل مدارس 
ت��درس اىل جان��ب ال��دروس االكادميي��ة، 
م��ادة حف��ظ الق��رآن الكري��م، وبع��د ذل��ك 
يس��تمر يف دراس��ته القرآنية جنبًا اىل جنب 
مع االكادميية، قبل ان يدخل اىل احلوزة 
العلمي��ة حام��اًل معه رصي��داً علميًا كبراً.

2- اجلامعات
فالب��د م��ن إع��ادة هيكل��ة اجلامع��ات، او 
تأسيس جامعات جديدة مبنية على اسس 

الدين احلنيف. 
جترب��ة  ش��خصيًا،  واكب��ت  وق��د 
اسس��ت  ال��ي  اجلامع��ات  اح��دى  تأس��يس 
على اس��اس الدين والقرآن يف ماليزيا قبل 
اكثر من عقدين، حيث تشرط اجلامعة 
على الراغبن بالدراسة فيها - يف اي حقٍل 
م��ن احلق��ول- ان يتعلم��وا اللغ��ة العربي��ة 
اواًل، وثاني��ًا: يدرس��وا العل��وم الديني��ة اىل 

جان��ب ختصصاته��م العلمي��ة.
3- الثقافة واالعالم

اذ الب��د م��ن ان يك��ون الق��رآن حم��ور 
حركة هاتن املؤسستن يف عموم البلدان 
االس��المية، ف��كل م��ا يرتب��ط بالثقاف��ة او 
م��ن  يك��ون منطلق��ًا  ان  ينبغ��ي  باالع��الم، 

الق��رآن الكري��م وقيم��ه وتعاليم��ه.
الطاه��رة  الع��رة  اىل  الع��ودة  ثاني��ًا: 
مناح��ي  كل  يف  بنوره��م  واالس��تنارة 
احلي��اة، وذل��ك يتمث��ل بالتمس��ك به��م ع��رب 

أربع��ة ُع��رى:
هل��م،  وال��والء  حبه��م  ع��رب  االوىل: 
فاحل��ب للع��رة، عليه��م الس��الم، اخلط��وة 

به��م. والتمس��ك  اتباعه��م  يف  االس��اس 
الثاني��ة: دراس��ة احاديثه��م والنص��وص 

الواردة عنهم، عليهم الس��الم.
العط��رة،  س��رهم  دراس��ة  الثالث��ة: 
ومعرف��ة م��ا فعل��وه يف حياته��م املبارك��ة، 
حبس��ب  املختلف��ة  مواقفه��م  يف  والتأم��ل 
تعيش��ها  كان��ت  ال��ي  املتغ��رة  الظ��روف 

االس��المية. االم��ة 
بش��عائرهم،  التمس��ك  الرابع��ة: 
واالكث��ار م��ن زيارته��م، وتقوي��ة اواص��ر 

وبينه��م. بينن��ا  االرتب��اط 

 اجلريمة الثقافية أشد 
ختربن��ا بع��ض الرواي��ات املبارك��ة، ان 
يف ال��درك الس��ابع م��ن دركاٌت جهن��م اثي 
عش��ر رج��اًل م��ن االش��قياء؛ اوهل��م: قابي��ل، 
الذي ارتكب اول جناية يف التاريخ البشري 
بقت��ل أخي��ه، والثان��ي: عاق��ر ناق��ة ص��احل، 
أش��قى األولن، والثالث: ابن ملجم، أش��قى 
االخري��ن، والراب��ع: م��ن جي��ي عل��ى اإلم��ام 
بع��د ظه��وره،  اهلل فرج��ه  احلج��ة، عج��ل 
فم��اذا ع��ن الثماني��ة اآلخري��ن؟ إن جناي��ة 
اولئ��ك ال تش��ابه األربع��ة االخرين، فليس��ت 

اولئ��ك  ارتكب��ه  م��ا  جن��س  م��ن  جنايته��م 
م��ن جرمي��ة القت��ل والعق��ر، وامن��ا تتعل��ق 
للن��اس.  واغوائه��م  لألدي��ان  بتحريفه��م 
فحواف��ز االنس��ان متع��ددة، ومنه��ا احلاف��ز 
الدي��ي، ف��اذا مت حتري��ف ه��ذا الداف��ع يف 
االنسان فسوف يدّمر حياته وآخرته بإسم 
الدي��ن، أال ت��رى كي��ف يق��وم الي��وم بع��ض 
الدي��ن؟  بإس��م  الن��اس  بقت��ل  به��م  املغ��رر 
الي��س ه��ذا م��ا كان يفعل��ه جي��وش الظالم 
يف مقاب��ل اه��ل البي��ت عليهم الس��الم؟ ففي 
كربالء قاتلوا س��بط رس��ول اهلل، صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه، س��يد ش��باب اه��ل اجلن��ة علي��ه 

الس��الم، بإس��م الدي��ن وباس��م اهلل.
الثقاف��ة  مس��ألة  فليس��ت  هن��ا،  وم��ن 
االنس��ان  ُيدخ��ل  ق��د  اذ  بس��يطة،  مس��ألة 
بكلمة باطل، مالين البش��ر اىل نار جهنم، 
بل��ى؛ ه��م املس��ؤولون ع��ن انفس��هم، ولك��ّن 
لكلم��ة الضالل��ة دوره��ا يف غوايته��م، كم��ا 
ه��و دور ابلي��س يف غواي��ة البش��ر وصده��م 

ع��ن س��واء الس��بيل.
الثق��ايف،  احلق��ل  يف  اجلرائ��م  وم��ن 
حي��ث  الكري��م،  للق��رآن  الكف��ار  مواجه��ة 
اوص��ى بعضه��م بعض��ًا بالق��ول: ال تس��معوا 
للق��رآن وامنع��وا اآلخري��ن م��ن االس��تماع 
الي��ه ايض��ًا. }َو قــاَل الَّذيــَن َكَفــُروا ال 
ــْرآِن{. وه��ل اكتف��وا  ــَذا اْلُق ــَمُعوا هِل َتْس
بع��دم االس��تماع اىل الق��رآن الكري��م؟ كال، 
}َو اْلَغــْوا فيــِه{، فق��د ترمج��وا الق��ول 
يف  الق��رآن،  يف  االلغ��اء  حي��ث  فع��ل،  اىل 
س��بيل من��ع الن��اس م��ن تلق��ي ن��ور الوح��ي، 
ف��كان الن��ي االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه واله، 
جيل��س عن��د البي��ت تالي��ًا كت��اب رب��ه، وه��م 
يقومون بالقاء الش��عر هنا وس��رد القصص 
اخلرافي��ة هن��اك، وبامل��كاء والتصدية، كل 
ذل��ك تنفي��ذاً خلط��ة االلغ��اء يف كت��اب اهلل، 
ولكن ما هو »اللغو«؟ اللغو هو الكالم العاري 
م��ن املعن��ى والفاق��د لله��دف، وه��ذا ما كان 

يق��وم ب��ه الكاف��رون فع��اًل.
ذل��ك،  كل  َتْغِلُبــوَن{؛  }َلَعلَُّكــْم 
عّله��م يس��تطيعون االنتص��ار عل��ى الق��رآن 
الكري��م والغلب��ة علي��ه، وص��ّد الن��اس عن��ه، 
وبالفع��ل وصل��وا اىل م��ا رام��وا الي��ه بص��ورة 
كب��رة، حي��ث أغ��ووا الكث��ر م��ن الن��اس 
وابعدوه��م ع��ن ه��دى القرآن الكري��م، حتى 
وصلت حالة »اللغو« يف القرآن اىل املسلمن 
اهلل،  بكت��اب  يعتق��دون  الذي��ن  انفس��هم 
فضيع��وا معاني��ه رغ��م حفظه��م حلروف��ه، 

ت��رى مئ��ات املالي��ن يق��رأون الي��وم الق��رآن 
الكري��م، ولك��ن ه��ل ينتف��ع من��ه إال األقل��ون 

ع��ددا؟

 بصائر من ثقافة القرآن الكريم 
البصرة االوىل: 

جمتمعاته��م  يف  املس��لمون  أبتل��ي 
بهجم��ة ثقافي��ة شرس��ة، م��ن اج��ل ابعادهم 
عن دينهم احلق وكتابهم اجمليد، وقيمهم 
الس��امية، وق��د وّج��ه الع��دو مجي��ع وس��ائله 
االجت��اه،  ه��ذا  يف  واالعالمي��ة  الثقافي��ة 
صارف��ًا ملي��ارات ال��دوالرات يف ه��ذا اجمل��ال.

البصرة الثانية: 
اهل��دف االس��اس ال��ذي يبتغي��ه االع��داء 
م��ن هجماته��م تل��ك، ه��ي التس��لط عل��ى 
املسلمن، وال يتحقق ذلك اهلدف اال مبنع 
املس��لمن م��ن االس��تفادة م��ن املع��ن الصايف 
الكري��م،  الق��رآن  وه��و  احلق��ة،  للثقاف��ة 
مس��تخدمن يف س��بيل ذل��ك اس��لوب الكف��ار 

}الغــوا فيــه{، مل��اذا؟
الس��بب يف ذل��ك؛ ان للثقاف��ة منهج��ن، 
ال ثال��ث هلم��ا: أم��ا احل��ق املتمث��ل يف الوح��ي 
بيت��ه(،  واه��ل  الن��ي  واحادي��ث  )الق��رآن 
والعق��ل املُ��درك للوح��ي واملس��تنر بن��وره، 
والواق��ع )التطبي��ق العمل��ي للثقاف��ة(، ام��ا 
املنه��ج الثان��ي فه��و الباط��ل، وه��و كل م��ا 
مُس��ي باحل��ق، مث��ل الش��هوات والعصبي��ات 
وغره��ا،  ابلي��س  ووس��اوس  واحلمي��ات 
البع��اد  ته��دف  الباطل��ة  الثقاف��ات  وكل 
االمة االسالمية عن الثقافة احلقة لتسود 

ثقافته��ا عل��ى الن��اس.
البصرة الثالثة

جع��ل  يف  يتلخ��ص  املس��لمن  واج��ب 
الوح��ي )الق��رآن الكري��م واحادي��ث الع��رة 
خمتل��ف  يف  حلياته��م  حم��وراً  الطاه��رة( 
جوانبها الثقافية والسياسية واالجتماعية، 
وإاّل يفعلوا ذلك يبق حاهلم كما هو عليه، 
م��ن ضع��ف وتقهق��ر وذل امام االع��داء، ألن 
م��ا حص��ل ه��و بس��بب ابتعاده��م ع��ن ه��ذه 
املناب��ع الصافي��ة. والع��ودة اىل املعن الصايف 
يتمثل جبعله حموراً للمناهج يف احلوزات 
يف  االكادميي��ة،  واجلامع��ات  العلمي��ة 
قب��ال احل��ركات ال��ي حت��اول احي��اء الفك��ر 
الكري��م حت��ت  الق��رآن  اجلاهل��ي ملواجه��ة 
ال��راث العرب��ي القدي��م«،  مس��مى »احي��اء 
واجلهات الي أسست اجلامعات على اسس 

علماني��ة ال تؤم��ن ب��اهلل وال بأديان��ه.

  لو وعى شخٌص 
النصوص التي 

وصلتنا من 
اهل البيت، 

عليهم السالم، 
لعال في الفضل 
والعلم اكثر من 
اصحاب االئمة، 
عليهم السالم، 
ألن اولئك كانوا 
يستنيرون بنور 

إمام زمانهم، 
والحال ان 

روايات جميع 
االئمة، عليهم 

السالم، موجودة 
اليوم بين أيدينا

 قد ُيدخل 
االنسان بكلمة 

باطل، ماليين 
البشر الى نار 

جهنم، بلى؛ هم 
المسؤولون عن 
انفسهم، ولكّن 
لكلمة الضاللة 

دورها في 
غوايتهم

األمة تتعرض لجريمة ثقافية 
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المرجع واألمةالمرجع و األمة

اك��د مساح��ة املرج��ع الدي��ي آي��ة اهلل 
امُلدّرس��ي- تق��ي  حمم��د  الس��يد  العظم��ى 
ومؤسس��ات  كأف��راد  علين��ا  أن  ظل��ه-  دام 
وجمتمع��ات، أن نس��عى جدي��ًا لك��ي نض��ع 
معاجل��ة  يف  وترس��يخها  الوقاي��ة  أس��س 
خمتل��ف القضاي��ا وامللف��ات، ونعم��ل وف��ق 
منط��وق ومفه��وم الن��ص القرآن��ي القائ��ل: 

ــيِّئَة{.  }َوَيــْدَرُءوَن بِاحْلََســنَِة السَّ
واض��اف مساحت��ه يف حدي��ث ل��ه خ��الل 
وطلب��ة  اخلطب��اء  م��ن  مجوع��ًا  اس��تقباله 
احل��وزات العلمي��ة:  »جي��ب أن تك��ون أحاديث 
اخلطب��اء واملبلغ��ن الك��رام نابع��ة من صميم 
احلاجة االجتماعية لكي تكون مفيدة حقًا، 
ففي جمتمعاتنا أمراض وأزمات ومشاكل 
تش��خيص  اىل  حباج��ة  للغاي��ة  خط��رة 

وع��الج«. 
ويف ه��ذا الس��ياق ق��ال مساحت��ه: »حينم��ا 
ترك��ت األم��ة االحت��كام اىل القرآن و س��رة 
الن��ي وأه��ل بيت��ه، صل��وات اهلل  وكلم��ات 
عليه��م، توّحل��ت يف جمموع��ة س��خافات م��ن 
م��راث التخل��ف واحل��كام الظلم��ة و ادعي��اء 
العل��م م��ن كهن��ة الس��الطن«، مش��راً اىل 
أن: »ثقاف��ة ودع��وات الكراهي��ة والتحري��ض 

والتكف��ر والقت��ل، متث��ل اف��كاراً ش��اذة تلتقي 
مع الصهيونية، وقد دخلت بلدان األمة من 
خ��الل بع��ض العمائ��م املزيف��ة والفضائي��ات 
واالم��وال ال��ي تف��وح منه��ا رائح��ة النف��ط 

والغ��از«.
وخاط��ب مساحت��ه ابن��اء االم��ة الس��يما 
الشباب بالقول: »أيها الشباب! إن فكر وثقافة 
الكراهي��ة والتكف��ر، بضاع��ة قط��اع الط��رق 
من كهنة الس��الطن و أدعياء العلم الذين 
يقطع��ون الطري��ق بينك��م وبن اهلل ورس��وله 
واتركوه��م،  منه��م  فاح��ذروا  والق��رآن، 
فالتكف��ر والتحري��ض، تفك��ر ونه��ج مع��وج 
جي��ب أن يك��ون مرفوض��ًا يف األمة، وهو نهج 
و تفك��ر ب��ي امي��ة وه��و الي��وم ُينت��ج وُينش��ر 
وُيس��ّوق م��ن خ��الل العمائ��م املزيف��ة م��ن 
كهن��ة الس��الطن وإع��الم  التضلي��ل ال��ذي 
ب��ات يش��كل ب��ؤرة لنش��ر الكراهي��ة و الرذيل��ة 

يف االم��ة«. 
وتس��اءل مساحت��ه: »مل��اذا ال نأخ��ذ الع��رب 
ونتع��ظ م��ن جت��ارب و تأري��خ األم��ة املض��يء 
لرحل��ة  منه��ا  ونس��تفيد  األم��م،  وجت��ارب 
جدي��دة حن��و االص��الح و التق��دم وحس��ن 

اخت��اذ الق��رار وطريق��ة ح��ل اخلالف��ات«. 

ه��ذا وأك��د مساحت��ه عل��ى أن: »مفت��اح 
التغل��ب عل��ى  م��ا تواجهه األم��ة من حتديات 
و مش��اكل بالع��ودة اىل الق��رآن والرس��ول 
واه��ل بيت��ه، صل��وات اهلل عليه��م، وجعلهم��ا 
معي��ارا  لتقيي��م وبناء حياتنا.. وعلينا مجيعا 
ان نع��ي أن االه��واء والش��يطان يدع��وان اىل 
اخلالف��ات والصراع��ات والقت��ل عل��ى اهلوي��ة 
النهاي��ة  يف  ث��م  وم��ن  االهلي��ة  واحل��روب 
تك��ون اخلس��ارة للجمي��ع. فعل��ى االم��ة ان 
واخلم��ول  التربي��ر  ثقاف��ة  يف  التسرس��ل 
التنص��ل م��ن مح��ل مس��ؤولية مواجه��ة  و 
فك��ر النف��اق والتكف��ر والقت��ل والتضلي��ل 

والكراهي��ة وعليه��ا أن تتع��ظ بالتاري��خ«. 
وختم مساحته بالقول أن: 

»صنائ��ع املع��روف تق��ي مص��ارع الس��وء، 
الش��ريف، و ك��م  كم��ا ج��اء يف احلدي��ث 
وك��م  حولن��ا!  م��ن  الس��وء  مص��ارع  ه��ي 
بأمتن��ا!  و  ببالدن��ا  ه��ي األخط��ار احمليط��ة 
فلنتجنبها بصنائع املعروف ونتقي اهلل بأي 
عم��ل ص��احل. واعلم��وا أن ص��الح األم��ة عن��د 
انطالقته��ا األوىل ه��و ذات��ه صالحه��ا الي��وم 
وهو يتمثل بدءاً وعوداً، يف كتاب اهلل اجمليد 

وأه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم. 

أك��د مساح��ة املرج��ع املدرس��ي عل��ى أن 
الس��ر يف صالب��ة الش��يعة عل��ى م��ر التاري��خ 
االس��المي، يف اس��تقامتهم عل��ى النه��ج ال��ذي 
ج��اء ب��ه الن��ي األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 

ومل حيي��دوا عن��ه أب��داً.
ج��اء ذل��ك خ��الل درس التدّب��ر لس��ماحته 
ح��ول س��ورة ُفصلت، حيث ع��زا مساحته »عدم 
خض��وع الش��يعة للظ��روف ال��ي أحاط��ت به��م، 
وع��دم انكس��ار ش��وكتهم ام��ام التحدي��ات، اىل 
اس��تقامتهم ومتس��كهم ب��روح س��يدهم س��يد 
الش��هداء، االمام احلس��ن، عليه الس��الم، فمنه 
ينتهلون دروس االستقامة يف كل الظروف، 
وم��ن ثورت��ه يتعلم��ون دروس التح��دي ام��ام 

الباط��ل والتضحي��ة يف س��بيل احل��ق«.
وق��ال مساحت��ه، يف مع��رض حديث��ه ع��ن 
حم��ور الس��ورة املبارك��ة )ُفصل��ت(: أن��ه »م��ن 
خ��الل التدب��ر يف املواضي��ع املطروح��ة يف ه��ذه 
الس��ورة، وم��ن خ��الل ق��ول بع��ض م��ن فّس��رها، 
ميكننا القول: ان حمور السورة واطارها العام 

هو«االس��تقامة««. 
وج��اء يف حدي��ث مساحت��ه للتفصي��ل يف 

ه��ذه املس��ألة بالق��ول: 
»انن��ا نطل��ب م��ن اهلل ان يهدين��ا الص��راط 
اىل  فاهلداي��ة  يومي��ًا،  م��رات  ع��دة  املس��تقيم 
الص��راط  عل��ى  واالس��تقامة  ام��ٌر  الص��راط 
املس��تقيم ام��ٌر آخ��ر. وقد وردت آية االس��تقامة 
يف س��ورة ه��ود، كم��ا ح��وت س��ورة فصل��ت 
عل��ى آيت��ن يف اط��ار احلدي��ث ع��ن االس��تقامة. 
؟  ش��رائطها  ه��ي  وم��ا  االس��تقامة  ه��ي  فم��ا 
وكي��ف ميك��ن لالنس��ان أن يكون مس��تقيمًا؟. 
إن االس��تقامة يف حقيق��ة امره��ا، ه��ي قم��ة 
الكم��ال ال��ي جي��ب ان يس��عى اليها االنس��ان، اذ 

ان الوص��ول اليه��ا حيت��اج اىل ب��ذل امل��رء اجلهد 
وتقدي��م التضحي��ات والقي��ام بصع��ب الفع��ال. 
وللوص��ول اىل ه��ذه القم��ة، الب��د م��ن اقتح��ام 

عقب��اٍت أرب��ع وجتاوزه��ا وه��ي:
أس��وأ  وُيع��د  اإلع��راض.  األوىل:  العقب��ة 
مش��كلة لالنس��ان جتاه احلقائق اجللّية حيث 
ــْن  ــٍة ِم ــْن آَي يق��ول تع��اىل : }َومــا َتْأتيِهــْم ِم
ــا ُمْعِرضــن{.  ــوا َعنْه ــْم إاِلَّ كاُن ِ ــاِت َرهبِّ آي
فق��د ينغل��ق قل��ب االنس��ان يف بع��ض االحي��ان 
وال يتص��ور حين��ذاك وج��ود حقيق��ة س��وى م��ا 
يعتق��د به��ا ه��و، واذا كان كذل��ك ال ينفت��ح 

ألي حقيق��ة اخ��رى، ب��ل ال يس��تمع اليه��ا.
وحلالة اإلعراض، أسباب منها:

أواًل: قس��وة القل��ب؛ وم��ن اس��باب قس��وة 
القل��ب املؤدي��ة اىل االع��راض، أكل احل��رام، 
كم��ا ان من اس��بابها تراك��م الذنوب ذنبًا بعد 

آخر.
ثاني��ًا: اغ��رار االنس��ان مب��ا ميل��ك م��ن املال 

والعلم.
ثالث��ًا: التعّص��ب لل��ذات والقبيل��ة واحلزب 
يق��ول   - االنس��ان  مين��ع  فه��ذا  والقومي��ة، 
مساحت��ه - م��ن االس��تماع اىل احل��ق، وكان 
هذا العامل )التعصب( س��ببًا لدخول الكثر يف 

التاري��خ، اىل ن��ار جهن��م.
رابع��ًا: تغلي��ب املص��احل  اخلاص��ة لالنس��ان 
وأهوائ��ه وش��هواته، ف��ان كان هنالك ما يوافق 

رغبات��ه وأهوائ��ه، أخذ به��ا، وإال تنّكر هلا.
ويدع��و مساح��ة املرج��ع املدرس��ي يف ه��ذا 
الس��ياق اىل »أن نق��رأ الق��رآن ونعت��رب خطاباته 
موجه��ًة لن��ا كأف��راد، ال ان نن��أى بأنفس��نا ع��ن 
اخلطاب��ات القرآني��ة، فابليس حي��اول دائمًا ان 
يبع��د االنس��ان ع��ن بصائ��ر الق��رآن الكريم؛ إما 

بإبع��اده ع��ن كت��اب اهلل كلي��ًا، او جعل��ه يعترب 
آي��ات الق��رآن تتح��دث ع��ن اآلخري��ن دون ان 
مت��س ش��خصه. وق��د تك��ون ه��ذه احلال��ة نوع��ًا 
م��ن ان��واع االع��راض، ألن االع��راض حقيق��ة 

. نسبية
الثاني��ة: الش��ك. يق��ول مساح��ة  العقب��ة 
املرج��ع املدرس��ي: »انطلق الن��ي ابراهيم، عليه 
الس��الم، اىل قوم��ه و ادع��ى ان رب��ه الكوك��ب، 
وبع��د افول��ه أح��ال العب��ادة اىل القم��ر، وبع��د 
ذل��ك اىل الش��مس. وق��د ق��ام الن��ي ابراهي��م، 
علي��ه الس��الم مب��ا ق��ام ب��ه، ألن قل��وب الق��وم 
كان��ت مغلق��ة ف��اراد ان ينقله��م م��ن مرحل��ة 
االع��راض اىل مرحل��ة الش��ك، وق��د اس��تخدم 
الق��رآن الكري��م االس��لوب ذات��ه م��ع املش��ركن 
ِمــَن  َيْرُزُقُكــْم  َمــْن  }ُقــْل  ق��ال:  ح��ن 
اُكــْم  ــا َأْو إِيَّ ــاواِت َواأْلَْرِض ُقــِل اللَُّ َوإِنَّ السَّ
َلَعــى ُهــدًى َأْو يف َضــالٍل ُمبــن{.إن الش��ك 
يف احل��ق مذم��وم، ولكن��ه مطل��وب اذا كان يف 
الباط��ل، ألن التش��كيك ب��ه يدع��و اىل التأك��د 
م��ن بطالن��ه وبالتال��ي رفض��ه. العقب��ة الثالثة: 
الوه��م والظ��ن. فبع��د اخل��روج م��ن مرحل��ة 
الش��ك يب��دأ امل��رء باالعتق��اد باحل��ق - جمم��اًل- 
ولكن��ه يضي��ف الي��ه اوهام��ه وظنون��ه، ف��راه 
- مث��اًل- يعتق��د بوج��ود اهلل س��بحانه ولكن��ه 
يتوهم��ه او جيس��ّمه او يتخ��ّرص يف صفات��ه.
العقب��ة الرابع��ة: الرّب��ص، وه��ي مرحل��ة 
ع��دم العم��ل مب��ا يؤم��ن ب��ه، فهو قد اس��تمع اىل 
احل��ق وآم��ن ب��ه دومن��ا ش��ٍك يف حقانيت��ه، وال 
يتوه��م بالباط��ل ش��يئًا، ولكن��ه يس��ّوف العم��ل 
لق��ادم األي��ام. فيؤج��ل العم��ل الص��احل لوق��ت 
الذن��ب ملرحل��ة  التوب��ة عل��ى  آخ��ر، ويس��ّوف 

الش��يخوخة!

سر استقامة 
الشيعة عبر التاريخ 
وعدم خضوعهم 

امام التحديات

بالعودة الى القرآن الكريم وأهل البيت تتحدى 
األمة ثقافة النفاق والتكفير والكراهية
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المرجع واألمةالمرجع و األمة

طلب��ة  امُلدرس��ي،  املرج��ع  مساح��ة  دع��ا 
العل��وم الدينية واجلامع��ات والطليعة املثقفة 
يف االم��ة اىل األخ��ذ بزم��ام املب��ادرة واالنطالق 
ومس��اعدة  واإلص��الح،  التغي��ر  س��احة  يف 
اجملتم��ع واالم��ة عل��ى النهوض لتغي��ر واقعها 
الفاس��د م��ن خ��الل اخت��اذ الق��رار الصحي��ح 
والصائ��ب، حت��ى ال تق��ع االخط��اء الكارثي��ة. 

ج��اء ذل��ك يف حدي��ث أدىل ب��ه مساحت��ه 
لثّل��ة م��ن طلب��ة احل��وزة العلمي��ة واجلامع��ات 
العراقي��ة، خ��الل زيارة قاموا بها لس��ماحته يف 

مكتب��ه مبدين��ة مش��هد املقدس��ة. 
وق��د اس��تهل مساحت��ه احلدي��ث بض��رورة 
اختاذ اخلطوة الصحيحة واملناسبة يف الوقت 
املناسب، وتساءل عما اذا كان »ميكن لإلنسان 
ان خيط��و خط��وة واح��دة ولك��ن م��ن الن��ار اىل 
اجلن��ة، ويف حلظ��ة واح��دة، كم��ا ميك��ن ان 
حي��دث عك��س ذل��ك متام��ًا، ويف حلظ��ة واح��دة 

ايضًا«؟
يف  الب��ارز  باملث��ال  مساحت��ه  واستش��هد 
التاري��خ املتمثل باحل��ر الرياحي، الذي وصفه 
ب� »الشهيد السعيد«، بانه »خالل حلظة واحدة 
ق��رر ان يرف��ع رجل��ه م��ن جهن��م اىل اجلن��ة...«. 
واضاف: »يوجد الكثر - مع االسف- ينتقلون 
م��ن اجلن��ة اىل الن��ار مثل عمر بن س��عد، الذي 
ق��ال: »حس��ن ابن عمي واحل��وادث مّجة...«، يف 
تلك الليلة مل يتخذ املوقف الصحيح، وفّضل 
الن��ار عل��ى اجلّن��ة، عندم��ا تص��ور أن��ه س��يظفر 

مبل��ك الري.
ث��م حت��دث مساحت��ه ع��ن حلظ��ة اخت��اذ 
اىل  واش��ار  يك��ون؟  ومت��ى  الصائ��ب،  الق��رار 
ض��رورة اغتن��ام الف��رص، مث��ل زي��ارات املراق��د 
املش��رفة للمعصوم��ن واألولي��اء الصاحل��ن، 
املتعلق��ة  املهم��ة  الديني��ة  املناس��بات  وايض��ًا 
بأح��زان وأف��راح أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، 
واض��اف موضح��ًا: »ان االنس��ان س��وف يزع��م 
ان الق��رار الصائ��ب يكلف��ه، رمب��ا يك��ون الق��رار 
لك��ن يف  الصائ��ب صعب��ًا يف حلظ��ة معين��ة، 
النهاي��ة يك��ون س��هاًل، ألن التأييد االهلي يكون 
ُمعين��ًا، فيأخ��ذ بي��دك فتصب��ح القضي��ة س��هلة 
ج��دًا«. وأك��د مساح��ة املرج��ع املدرس��ي عل��ى 
أن »امتنا االسالمية حباجة اىل رجال يغرون 
واقعه��م م��ن ح��ال اىل ح��ال، وه��ي ختش��ى أن 
تتخ��ذ الق��رار الصحي��ح«. واض��اف مس��تطرداً: 
أن »االم��ة الي��وم حباج��ة اىل ان تفه��م ثالث��ة 
ام��ور اساس��ية، وه��ي متث��ل البصائ��ر؛ البص��رة 
البص��رة  و  الفردي��ة،  املس��ؤولية  االوىل: 
الثاني��ة: املس��ؤولية اجلماعي��ة، أم��ا البص��رة 

الثالث��ة: فه��ي اجله��اد«.
يق��ول  الفردي��ة،  للمس��ؤولية  بالنس��بة 
القيام��ة  ي��وم  اهلل  ان  تع��ي  »انه��ا  مساحت��ه: 
يوقفن��ا عل��ى الص��راط، ويس��ألنا ع��ن الدني��ا 
ــم  ــم اهن وج��اء يف الق��رآن الكري��م: }وقفوه
مســؤولون{. ف��اذا كان��ت ثقاف��ة اجملتم��ع 
صحيح��ة، فالنتائ��ج س��وف تك��ون صحيح��ة 

ايض��ًا«.
يق��ول  اجلماعي��ة،  املس��ؤولية  ع��ن  أم��ا 
املس��ؤولية  اىل  ننتب��ه  ان  »جي��ب  مساحت��ه: 
اجلماعي��ة. ومب��ا انك تعتقد بها جيب ان تقوم 
بدورك، واجملتمع اذا عرف دوره، فانه سيتخذ 
الق��رار الصحي��ح. كم��ا حص��ل ل��دى الش��عب 
االيراني، وايضًا ما نالحظه يف الشعب اليمي 
ال��ذي علي��ه أن يص��رب ويعم��ل وجياه��د ويع��زز 
الثق��ة ب��اهلل، وينطل��ق م��ن منطل��ق املس��ؤولية 
اجلماعي��ة«، واك��د مساحت��ه: بان��ه »متفائ��ل 
ج��داً بالنص��ر يف اليم��ن، وه��ذا م��ا أكدت��ه يف 
احملاضرات الس��ابقة، وذلك بفضل استش��راف 

املس��تقبل م��ن خ��الل الق��راءات القرآني��ة«. 
واض��اف مساحت��ه موضح��ًا: »عل��ى كل 
ول��دي  مس��ؤول،  ان��ا  يق��ول:  أن  مّن��ا  واح��د 
الش��جاعة الكامل��ة، والثق��ة بالنف��س، وان ش��اء 
اهلل، احتم��ل املس��ؤولية، وايض��ًا انا مس��ؤول بأن 
اجعل الناس يتحملون املسؤولية اجلماعية«.

أم��ا ع��ن اجله��اد، فق��ال مساح��ة املرج��ع 
املدرسي: بانه »ليس على الكّل وامنا هو للناس 
املتميزين، وهم جمموعة ختتلف كثراً عن 
اآلخري��ن، الس��يما يف جم��ال العم��ل، وهنال��ك 
أن��اس يعمل��ون م��ن أج��ل ان حيصل��وا وينال��وا 
ه��ذه الدرج��ة، ولك��ي جياه��دوا يف س��بيل اهلل، 
وق��د ق��ال االم��ام أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم: 
»أال وان اجلهاد باب من ابواب اجلنة فتحه اهلل 

مل��ن ألوليائ��ه خاصة«.

ق��ال مساح��ة املرج��ع امُلدّرس��ي -دام ظل��ه- 
ان األم��ة كان��ت وال ت��زال حباج��ة اىل الثقاف��ة 
والبصائر والفهم الصحيح لإلس��الم، فاالس��الم 
األبع��اد،  ثالثي��ة  الس��ماوية،  الرس��االت  وكل 
وتق��وم عل��ى ث��الث قواع��د اساس��ية ه��ي: قاع��دة 

الوح��ي والعق��ل ومعرف��ة الواق��ع.
و اوض��ح مساحت��ه ان: »أه��م غاي��ة ُمثل��ى 
حيققه��ا الوح��ي يف االنس��انية، ه��ي بع��ث وإث��ارة 
واس��تنهاض  ضم��ره  ايق��اظ  و  االنس��ان  عق��ل 
فطرت��ه واس��تثارة ركائ��ز املعرف��ة في��ه، وش��حذ 
عزائم��ه، فم��ن أه��م و أعظ��م آي��ات الوح��ي وبعثة 
االنبي��اء، أن يت��م إيق��اظ االنس��ان يف االنس��ان«. و 
اض��اف مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلم��ة ل��ه: »بع��د 
الوح��ي والعق��ل، ف��إن معرف��ة الواق��ع ركي��زة 
وبع��د أساس��ي يف االس��الم، ول��ذا ن��رى م��ن ال 
يعرف��ون الواق��ع، يقع��ون يف الفه��م اخلاطىء، بل 
واملنحرف للدين، ويتعرضون لالفكار اجلاهلية 
واالهواء حبيث ترى احدهم يقتل املسلم ويعده 

معرف��ة  أه��ل  ليس��وا  القتل��ة  فه��والء  كاف��راً! 
وفه��م وعق��ل، ب��ل جمموع��ة غوغ��اء حيركه��م 
البرودوالر.واش��ار  الش��يطان وعم��الء  كهن��ة 
مساحت��ه يف ه��ذا الس��ياق اىل أن »األم��ة اصيب��ت 
بب��الء عظي��م، وه��و وج��ود أمث��ال هك��ذا مجاع��ات 
واحزاب وتيارات وش��خصيات تتمس��ح باالس��الم 
بينم��ا تق��ول ومت��ارس م��ا ال مي��ت اىل االس��الم 
ِبِصل��ة، فأي اس��الم ميثل ذل��ك اجلاهل املتعصب 
ال��ذي وق��ف ذات م��رة ام��ام الن��اس وحبض��ور 
رئي��س دول��ة عربي��ة اس��المية ك��ربى ليق��ول 
أن املس��لمن الش��يعة »اجناس وارجاس«؟!، أ هذا 
ه��و اس��الم ن��ي الرمح��ة حمم��د، صل��ى اهلل عليه 
وآله؟! أ هذا اس��الم القرآن؟! أم اس��الم ابو سفيان 

و معاوي��ة و يزي��د؟! 
واك��د مساحت��ه بالق��ول: »أن تك��ون هن��اك 
ويفس��ر  معين��ة  اف��كار  لدي��ه  ش��خص  او  فئ��ة 
التاري��خ به��واه وحس��ب رأيه وثم يري��د ان يصوغ 
األم��ة وف��ق مش��تهياته وحزب��ه ومجاعت��ه فه��ذه 

كارث��ة، وه��ذا م��ا ابتليت ب��ه األمم يف اكثر من 
حقبة تارخيية«. مشدداً على أن: »االمة ال ميكن 
ان تتح��رك وتس��ر بفعالي��ة وتكاملي��ة مبج��رد 
م��ن  والش��عارات  االف��كار  بع��ض  م��ن  االنتق��اء 
االس��الم والقرآن، فهي حباجة اىل كل االبعاد، 
أم��ا االنتق��اء حس��ب املص��احل وااله��واء واخف��اء 

وت��رك م��ا خيالفه��ا، فه��ذه معضل��ة ك��ربى.
مش��كلة  أيض��ا  »هن��اك  مساحت��ه:  وتاب��ع 
ومعضل��ة نعان��ي وتعان��ي منه��ا األم��ة وه��ي؛ أن 
البع��ض تنقص��ه احليل��ة للوص��ول اىل م��ا يري��د، 
فق��د يري��د أن يصب��ح قائ��داً او نائبًا يف جملس او 
وزيراً، فراه يس��تخدم االس��الم والدين وجيعله 
مطي��ة ووس��يلة للوص��ول اىل أهداف��ه حت��ى اذا 
م��ا وص��ل اىل مبتغ��اه ال ت��رى بعده��ا من��ه دين��ًا 
وال إس��الما«! واكد مساحته ان: »االس��الم الذي 
ندع��و الي��ه، ه��و إس��الم العلم والكرام��ة واحلرية 
والوعي والتقدم والصدق وكل القيم الربانية 

العظيم��ة. 

ق��ال مساح��ة املرج��ع املدرس��ي - دام ظل��ه- 
ان ثقافة االنسان مبنزلة »املقود« الذي حيركه 
يف مس��رة احلي��اة، ف��اذا كان��ت ثقاف��ة اخلن��وع 
واجلم��ود واالستس��الم، ف��ان امل��آل س��يكون حك��م 
الطاغي��ة الظ��امل، أم��ا اذا كان��ت ثقاف��ة الكرام��ة 
واملس��ؤولية واإلب��اء، والتضحي��ة من اج��ل الدين 
ف��ان  والعدال��ة،  والكرام��ة  واحلق��وق  والقي��م 

النتيج��ة س��تكون بعك��س ذل��ك.
القاه��ا  كلم��ة  يف  مساحت��ه  ويضي��ف 
اجلماهري��ة  الوف��ود  م��ن  مج��وع  حبض��ور 
والفعالي��ات الثقافي��ة، أن��ه وعل��ى م��ّر التاري��خ، 
»ش��عوبًا خانع��ة  هن��اك  أن  اآلن، جت��د  ولغاي��ة 
الطغ��اة،  عليه��ا  ويهيم��ن  ش��يء  بأق��ل  ترض��ى 
ولف��رات طويل��ة، يس��تعبدونهم، و يس��ومونهم 
س��وء الع��ذاب، ولكنه��م ال حيرك��ون س��اكنًا، 
الع��ذاب!  يس��تمرئ  بعضه��م  ان  جت��د  وحت��ى 
فيم��ا هنال��ك ش��عوب تتح��دى، ولكنه��ا اش��به م��ا 

تك��ون بن��ار الس��عفة هل��ا ف��ورة وليس��ت هل��ا ث��ورة، 
وس��رعان م��ا ختم��د. 

ومنه��ا م��ن ميلك العزمية واالرادة و الثورة 
ويتح��دى الطغي��ان ولكنه��ا م��ع ذل��ك ق��د تفش��ل، 
واذا بالطغ��اة ينتص��رون عليها فما هي الفوارق؟ 
وملاذا ش��عب يثور ويتمرد وينتصر؟ وش��عب آخر 

يفع��ل مثل ذلك ولكنه يفش��ل؟«.
وفيم��ا يتعل��ق مبواجه��ة الظل��م والطغي��ان 
ق��ال مساحت��ه: »ان جم��رد االنتف��اض والتص��دي 
برام��ج  هن��اك  تك��ون  ان  الب��د  اذ  كاٍف،  غ��ر 
والق��رآن  ذل��ك،  النج��اح يف  واضح��ة لتحقي��ق 
الكريم يبن هذه الربامج يف سورة االنفال، الي 
تق��دم لن��ا منظوم��ة لنج��اح التحرك ض��د الظلم 

والطغي��ان. وعّده��ا مساحت��ه كم��ا يل��ي:
ــوا إَِذا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــات َي أواًل: }الثب

ــوا{. ــًة َفاْثُبُت ــْم فَِئ َلِقيُت
ثاني��ًا: ذك��ر اهلل دائم��ا، }َواْذُكُروا اللََّ َكثِرًا 

ُكــْم ُتْفِلُحوَن{، أي حتقق��ون اهدافكم. َلَعلَّ
تع������اىل  هلل  اخلالص��ة  الطاع������ة  ث������الثًا: 

األك������رم.  وللرس��ول 
واملكاس��ب،  النتائ��ج  اس��تعجال  وع��دم 

َوَرُســوَلُه{. اللََّ  }َوَأطِيُعــوا 
}َوال  التش��تت،  وع��دم  الوح��دة  رابع��ًا: 
ــُلوا{، وه��و الن��زاع عل��ى املغ��امن  ــوا َفَتْفَش َتنَاَزُع
والدني��ا، فالن��زاع يس��بب ضع��ف االرادة، ويس��بب 
انهي��ار نفس��ي وك��م ه��ي الث��ورات ال��ي فش��لت 
التاري��خ  الطفيف��ة ويف  النزاع��ات  بس��بب ه��ذه 
ــْم{، عزتك��م  ــَب ِرحُيُك امثل��ة عدي��دة }َوَتْذَه

وقدرتك��م و همتك��م تضع��ف باخلالف��ات.
وا إِنَّ اللََّ َمــَع  خامس��ًا: الص��رب، }َواْصــِرُ
ابِِريــَن{، ويع��ي أن يك��ون االنس��ان متوجه��ًا  الصَّ
اىل املس��تقبل وال يك��ون يف عج��ل م��ن ام��ره، م��ن 
اج��ل حت��ول كب��ر يف بل��د ال ميكن��ه أن ت��زرع 

الي��وم وحتص��د غ��داً. 

األمة بحاجة الى رجال شجعان 
يساعدونها على اتخاذ القرار الصحيح 

األمة بحاجة الى حلول في االبعاد كافة ال 
إلى انتقائية حسب المصالح السياسية 

مجابهة الظلم بحاجة الى المنظومة 
القرآنية والمناقبيات االخالقية
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الكوي��ت،  الكري��م يف  الق��رآن  يف منت��دى 
إلتقين��ا مساح��ة الش��يخ الدكت��ور  

و  اإلس��المي  الكات��ب  البلوش��ي،  حس��ن 
العض��و املؤس��س يف املنت��دى،و ال��ذي حص��ل، 
مؤخ��را، عل��ى ش��هادة الدكتوراه يف الدراس��ات 

االس��المية.
البلوش��ي  الش��يخ  وض��ع  اللق��اء  ه��ذا  يف 
النق��اط عل��ى احل��روف، و وض��ع االصب��ع على 

اجلراح��ات و أش��ار إىل الع��الج.
ع��ن مرجعي��ة الق��رآن الكري��م والتدب��ر 

فيه و املنتدى، وعن حمورية العرة الطاهرة، 
عليه��م الس��الم، و مظلوميته��م و االس��تفادة 
م��ن زياراته��م، و ع��ن الفك��ر الرس��الي الش��امل 
ألبعاد احلياة، و عن نظرة الغرب إىل اإلسالم 
و نهض��ة ش��عوب املنطق��ة، و أيضا عن اإلرهاب 

املتوحش يف املنطقة و جذوره؛ كانت حماور 
اللقاء.

و يف ما يلي؛ نص اللقاء:
ــا مــن شــهر    مل يمــض عــى خروجن
رمضــان املبــارك ســوى شــهر واحــد؛ 
ــزون  ــن املخ ــتفادة م ــن االس ــف يمك فكي
املعنــوي الــذي اكتســبناه بفضــل األدعيــة 
ــتقبل  ــة ملس ــة املكثف ــادات الرمضاني و العب

ــهورنا؟ ــا و ش أيامن
- احلي��اة رحل��ة، وفيه��ا حمط��ات يت��زود 
منه��ا اإلنس��ان مل��ا يعين��ه عل��ى املس��ر ومل��ا يعينه 
عل��ى املص��ر، و ش��هر رمض��ان الكري��م إح��دى 
الرمح��ة  ال��ي تفي��ض فيه��ا  ه��ذه احملط��ات 
وتهذي��ب  الذن��وب،  غف��ران  حي��ث  اإلهلي��ة؛ 
النف��وس، والت��زود باملع��ارف اإلهلي��ة م��ن من��ر 
عليه��م  الطاه��رة،  والع��رة  الكري��م  الق��رآن 
ِذيــَن آَمنـُـوْا  َــا الَّ الس��الم. يق��ول تع��اىل: }َيــا َأهيُّ
َيــاُم َكــَا ُكتِــَب َعــَى  ُكتِــَب َعَلْيُكــُم الصِّ
ــوَن{ س��ورة  ــْم َتتَُّق ُك ــْم َلَعلَّ ــن َقْبِلُك ــَن ِم ِذي الَّ

البق��رة، اآلي��ة 183.
 وتتحق��ق االس��تفادة م��ن ش��هر رمض��ان 
املب��ارك باس��تدامة ه��ذه األم��ور مل��ا بع��د الش��هر 
الفضيل. ولعل من أفضل الطرق يف استدامة 
أعمال اخلر هو بتحويلها إىل فعل اجتماعي؛ 
بالتناص��ح  تتعاض��د  اجلماع��ة  ألن  ذل��ك 
والتواص��ي عل��ى فع��ل اخل��رات. فم��ن كان 
يق��رأ القرآن يف الش��هر الكري��م، ميكنه حتويل 
ه��ذه العادة إىل جملس قرآني مس��تمر يوميًا، 
حيض��ر  كان  م��ن  وكذل��ك؛  أس��بوعيًا.  أو 
جمال��س العل��م والعلم��اء، أو جمال��س الذك��ر 
بتأس��يس  ذل��ك  اس��تدامة  ميكن��ه  والدع��اء، 
جمل��س علم��ي، أو مرك��ز ثق��ايف، أو منت��دى 

فك��ري؛ أو غره��ا.

* مراتب القرب اإلهلي
ورد  املباركــة،  البقــرة  ســورة  يف   
أنــه  األول  الكريــم؛  للقــرآن  وصفــان 
ــدًى  ــه »ه ــاين أن ــن«، و الث ــدًى للمتق »ه

الشيخ الدكتور حسن البلوشي لــ "الهدى":

عـــــــماد  الســـام"  "عليهـــم  البيـــت  أهــــــــل 
األمـــة و أهـــل التكفيـــر ِفـــَرق شـــاذة

 هداية اإليامن 
داخل اإلسالم هلا 
مراتب بمستوى 

عزيمة اإلنسان

 األسم: حسن جمال البلوشي
 المواليد: الكويت 1983

 المؤهل العلمي: 
- درس العلــوم الدينيــة مــن المقدمــات إلــى الســطوح العليــا فــي حــوزة اإلمــام 

القائــم، عجــل هللا فرجــه، العلميــة فــي دمشــق مــا بيــن عــام 2001م وحتــى 2009م
- حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الفلســفة والالهــوت مــن جامعــة آزاد 

اإلســالمية فــي طهــران عــام 2004م.
- حصل على شــهادة الماجســتير في الفلســفة والالهوت من جامعة آزاد اإلســالمية 

فــي طهران عــام 2007م.
ــوراه فــي الدراســات االســالمية مــن جامعــة أكســتر فــي  ــى درجــة الدكت - حصــل عل

المملكــة المتحــدة )بريطانيــا( ٢٠١٥م.
الخبرة العملية:

- دّرس علــم المنطــق، وأصــول الفقــه، واللغــة العربيــة، والفقــه فــي حــوزة القائــم، 
عجــل هللا فرجــه، العلميــة فــي الســنوات مــا بيــن 2005 إلــى 2009م.

- عضــو فــي مركــز الدراســات والبحــوث التابــع لحــوزة اإلمــام القائــم، عجــل هللا فرجــه، 
العلميــة.

- عضــو فــي اللجنــة المنظمــة لمؤتمــر العــودة إلــى القــرآن الكريــم الــذي تعقــده حــوزة 
القائــم، عجــل هللا فرجــه، العلميــة مــن دورتــه الخامســة وحتــى اآلن.

- عضــو فــي هيــأة تحريــر مجلــة البصائــر الفصليــة للدراســات والبحــوث، منــذ عــام 2002م 
وحتــى اآلن.

- عضــو فــي اللجنــة المنظمــة لمؤتمــر القــرآن الكريــم وتحديــات العصــر الــذي ينظمــه 
منتــدى القــرآن الكريــم فــي الكويــت منــذ عــام 2002 وحتــى اآلن.

- عضو في إدراة منتدى القرآن الكريم في دولة الكويت.
- مشارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية.

 المؤلفات:
- خطى نحو مجتمع قارئ.

- اإلمام الحسين في حياتنا الروحية.
- أهل العصمة من الضاللة: اإلطار النظري والواقع التطبيقي.

- الفلسفة األخالقية في الفكر الشيعي. )تحت الطبع(.

 الكويت : جواد السيد سجاد الرضوي
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للنــاس«؛ فكيــف يمكــن اجلمــع بــن 
ــي  ــة الت ــي النتيج ــن؟ وماه ــن اآليت هات

منهــا؟ نســتخلصها  ان  يمكــن 
- يتح��دث العلم��اء -ع��ادة- ع��ن هدايت��ن 
لإلنس��ان؛ األوىل: هداي��ة اإلس��الم وال��ي منه��ا 
باإلس��الم  ويتش��رف  اإلنس��ان  فيه��ا  يؤم��ن 
ويهت��دي به��داه؛ ويف ه��ذا يك��ون لواضح��ات 
الق��رآن الكري��م دور كب��ر يف إث��ارة العق��ل 
والتذكر بالقيم؛ وبالتالي يف هداية اإلنسان.

أم��ا اهلداي��ة الثاني��ة فه��ي هداي��ة اإلمي��ان 
داخ��ل إط��ار اإلس��الم ذات��ه. واهلداي��ة - هن��ا- 
س��ّلم  يف  وت��رق  وتهذي��ب  معرف��ة  هداي��ة 
التزكي��ة؛ ب��ل ميك��ن الق��ول إن هداية اإلميان 
داخ��ل اإلس��الم هل��ا مرات��ب مبس��توى عزمي��ة 
اإلنس��ان؛ فهن��اك هداي��ة الصالة كما يف قوله 
ِذيــَن آَمنُــوا َأن خَتَْشــَع  تع��اىل: }َأمَلْ َيــْأِن لِلَّ
ــْم لِِذْكــِر اللَِّ{، س��ورة احلدي��د، اآلي��ة16.  ُقُلوهُبُ
وهن��اك هداي��ة اجله��اد كم��ا يف قول��ه تع��اىل: 
ــُبَلنَا  ــْم ُس ــا َلنَْهِدَينَُّه ــُدوا فِينَ ــَن َجاَه ِذي }َوالَّ
ــنِن{، س��ورة العنكب��وت،  ــَع امْلُْحِس َوإِنَّ اللََّ مَلَ

اآلي��ة69؛ اخل.
وم��ا ميك��ن أن ُيس��تخلص م��ن ذل��ك أن 
مرات��ب الق��رب إىل اهلل س��بحانه ال تنته��ي عند 
ح��ٍد؛ ب��ل تع��رج وتع��رج، وال تص��ل إىل منته��ى؛ 
بل يزيد اهلل س��بحانه املؤمنن من فضل أيضًا 
ي��وم القيام��ة؛ فه��ي تس��بيح ال ُيع��د ول��و مب��لء 

البحر م��داداً.

 
* اخلط الوسط: الثقة بالوحي

 القــرآن الكريــم، بطباعتــه الفاخــرة، 
ــوه  ــلمن، و نتل ــن املس ــا نح ــود بينن موج
آنــاء الليــل و أطــراف النهــار، و هــو مــن 
ــه  ــون علي ــن مثاب ــادات، ونح ــل العب أفض
ــبيل إىل  ــف الس ــن؛ كي ــاء الل. و لك ان ش

ــا؟ ــتورنا يف حياتن ــرآن دس ــل الق جع
يق��ارب  م��ا  ومن��ذ  كمس��لمن  حن��ن   -
بداي��ات  من��ذ  أي:  عام��ا-  واخلمس��ن  املائ��ة 
ح��ركات التح��رر من االس��تعمار- وإىل اليوم 
نتأرج��ح ب��ن تيارين فكري��ن؛ األول من يريد 
الع��ودة إىل ال��راث التلي��د لألم��ة ظن��ًا من��ه 
أن جن��اح املس��لمن كان بس��ببه. الثان��ي م��ن 
يري��د االنس��الخ م��ن التاري��خ وال��راث ظنًا منه 
أن��ه الع��بء الثقي��ل ال��ذي ال ي��زال مينعن��ا ع��ن 
التق��دم؛ لك��ن مش��كلة وجه��ي النظ��ر هات��ن 
يف تعميماتهما؛ فاألول يعمم مفهوم »الراث« 
لكل قديم منتسب لألمة، والثاني يعمم كل 
ص��احل باملس��تجد ع��ن األم��ة. اخل��ط الوس��ط 
عل��ى  الرش��يد  واالنفت��اح  بالوح��ي  الثق��ة  يف 

مس��تجدات العص��ر.
الق��رآن  جلع��ل  الدع��وة  ف��إن  هن��ا؛  م��ن 
بالق��رآن  الثق��ة  م��ن  أواًل،  تب��دأ،  دس��توراً 
وه��ذا  لألم��ة،  فكري��ة  ثقافي��ة  كمرجعي��ة 
يك��ون م��ن خ��الل تقديم منهج فه��م للقرآن ال 
يعيدن��ا إىل ال��وراء، وال جيعلن��ا نس��خة مغلف��ة 

ديني��ًا م��ن مش��اكل العامل املعاص��ر؛ بل يتقدم 
يف فه��م الق��رآن ويع��رج يف آفاق��ه.

 
* أفق القرآن الكريم

فهــم  إىل  بحاجــة  أننــا  شــك  ال   
أعمــق للقــرآن الكريــم، و يبــدو واضحــا 
ــذا  ــم األويل هل ــر يف الفه ــا نتعث ــا مازلن أنن
 - ملــاذا  املقــدس؛  الســاوي  الكتــاب 
ــن  ــف يمك ــر؟ و كي ــذا التعث ــم- ه برأيك
النهــوض و الســر إىل األمــام يف هــذا 

املجــال؟
- الواق��ع أنن��ا متعث��رون، ونري��د الي��د ال��ي 
تنتش��لنا م��ن ه��ذا التعث��ر؛ لك��ن مش��كلتنا أنن��ا 
نريده��ا م��ن دون أن مت��س ثوابتن��ا املوهوم��ة؛ 
مبعنى أننا نريد تغيراً مفّصاًل على قياساتنا 

املتخلف��ة.
الق��رآن الكري��م كت��اب نهض��ة عميق��ة 
تب��دأ م��ن النفس بإلفاتها إىل الس��ماء، وتنتهي 
باحلض��ارة؛ لكنن��ا حن��اول أن جنت��ذب الق��رآن 
لواقعن��ا املتخل��ف، وه��ذا منعك��س يف كيفي��ة 
فهمن��ا ل��ه؛ فهن��اك م��ن حي��اول حتجيم��ه يف 
أط��ر الفلس��فات البالي��ة، وآخ��رون يري��دون 
فهم��ه بقواع��د بالغية وضعت لتحليل أش��عار 
اجلاهلية، أو أشعار العرب املليئة بالعصبيات، 
واحملدث��ون حياول��ون قراءة الق��رآن من خالل 
جاَنب��وا  أولئ��ك  وكل  احلديث��ة؛  الفلس��فات 
الصواب، وحاولوا حتجيم القرآن مبقاس��اتهم 

ب��داًل م��ن أن يتقدم��وا إىل أفق الق��رآن الكريم؛ 
فاخلطوة األوىل للس��ر لألمام باجتاه تفعيل 
القرآن الكريم هي بالثقة به واإلميان العميق 

مبضمون��ه.

* التدبر للجميع
ــا  ــد دع ــرآين، و ق ــج ق ــر منه  التدب
ــة؛  ــن آي ــر م ــه يف أكث ــم إلي ــرآن الكري الق
فهــل هــذا املنهــج خــاص باخلــواص 
يف احلــوزات العلميــة و يف اجلامعــات و 
ــام  ــه ع ــا؟ أم أن ــالمية العلي ــد اإلس املعاه

لعــوام النــاس؟ و كيــف؟
- آي��ات الدع��وة للتدب��ر يف الق��رآن الكري��م 
ج��اءت يف س��ياقات تدع��و فيه��ا مجي��ع الن��اس 
للتدب��ر يف ه��ذا الكت��اب. يق��ول تع��اىل: }ِكتاٌب 
َو  آياتِــِه  بَّــُروا  لَِيدَّ ُمبــاَرٌك  إَِلْيــَك  َأْنَزْلنــاُه 
ص،  س��ورة  اأْلَْلبــاب{،  ُأوُلــوا  ــَر  لَِيَتَذكَّ
ــُروَن  ــال َيَتَدبَّ اآلي��ة29. و يق��ول تع��اىل: }َأ َف
اْلُقــْرآَن َو َلــْو كاَن ِمــْن ِعنـْـِد َغــْرِ اللَِّ َلَوَجُدوا 
فيــِه اْختاِلفًا َكثــرًا{، س��ورة النس��اء،اآلية 82. 
ويق��ول تع��اىل: }َأ َفــال َيَتَدبَّــُروَن اْلُقــْرآَن 
َأْم َعــى  ُقُلــوٍب َأْقفاهُلــا{، س��ورة حمم��د، 
اآلي��ة24. وإح��دى ه��ذه اآلي��ات جاءت يف س��ياق 
حت��دي مش��ركي قري��ش ودعوته��م للتدب��ر 
يف ه��ذا الكت��اب حت��ى يتيقن��وا أن��ه م��ن عن��د اهلل 

س��بحانه وتع��اىل.
 م��ن ه��ذا املنطل��ق؛ ف��إن التدب��ر- مبعن��اه 
الع��ام- أم��ر مش��رك جلمي��ع الن��اس، وه��ذا 
يتناس��ب م��ع مبدأ آخ��ر يف الق��رآن الكريم وهو 
»تيسر« القرآن للذكر. يقول تعاىل: }َوَلَقْد 
ــٍر{،  ِك ــْن ُمدَّ ــْل ِم ــِر َفَه ْك ــْرآَن لِلذِّ ــا اْلُق َن ْ َيسَّ
س��ورة القم��ر، اآلي��ة17. أي إن��ه ُميّس��ر للذكر 
وتذك��رة  اهلل  م��ن  حج��ة  وأن��ه  واالعتب��ار، 

للن��اس.
فه��م  يف  مس��تويات  هن��اك  نع��م؛   
علمي��ة  مبس��تويات  تتص��ل  الكري��م  الق��رآن 
فالتفق��ه  إضافي��ة؛  ش��روطًا  تتطل��ب  أخ��رى 
واالس��تنباط خمصوص��ان بفئ��ة. أم��ا كيفي��ة 

أن يك��ون التدب��ر لع��وام الن��اس؛ فذل��ك ب��أن 
يتوف��ر يف الن��اس احل��د األدن��ى م��ن أساس��يات 
ملص��ادر  األولي��ة  واملعرف��ة  العربي��ة،  اللغ��ة 
الرواي��ات، وبع��د ذلك يبحرون يف آفاق القرآن 
تدب��راً وفهم��ًا، ويزيده��م اهلل م��ن فضل��ه، واهلل 

العظي��م. الفض��ل  ذو 
 

* فهم القرآن و مجاليته
لغــة  أن  يبــدو  األوىل؛  الوهلــة  يف   
ــل  ــة، فه ــم عالي ــرآن الكري ــر يف الق التدب
املطلــوب أن نرتفــع إىل مســتوى هــذه 
اللغــة؟ أم املطلــوب أن تنــزل هــذه اللغــة 

مســتوانا؟ إىل 
- ال ش��ك أن القرآن الكريم، على مس��توى 
الس��بك والنظ��م العرب��ي، ق��د بل��غ م��ن البالغ��ة 
غايته��ا؛ إال أن ه��ذا ال��كالم ق��د يك��ون -أحيان��ًا- 
كتاب��ًا  الق��رآن  جلع��ل  ش��يطانية  وسوس��ة 
عصي��ًا ع��ن الفهم لبالغته العالي��ة؛ واحلال أن 
بالغت��ه العالي��ة تع��ي مجال��ه ودقت��ه م��ن جهة 
الش��كل، وعم��ق املعن��ى م��ن جه��ة املضم��ون؛ وال 
مالزم��ة ب��ن أن يك��ون الش��يء مجي��اًل وعميقًا 
وأن يك��ون غ��ر قاب��ل للفهم؛ فاإلنس��ان العادي 
يت��ذوق اجلم��ال ويس��تطرف املعاني الس��امية.

نع��م؛ املس��لمون، عموم��ًا، ق��د أصيب��وا يف 
اللغ��ة العربي��ة؛ فه��ي ق��د احنس��رت كلغ��ة 
دراس��ة وتدري��س عن��د كث��ر م��ن الش��عوب 
وباكس��تان،  اهلن��د،  يف  كم��ا  اإلس��المية؛ 
وإي��ران، وتركي��ا، وق��د ضعف��ت عن��د الع��رب 
أنفسهم. فنحن حباجة إىل عمل جاد لتقويم 
السليقة العربية وتنمية التذوق األدبي لدى 
الش��عوب، وه��ذا م��ا ُيع��ّد أرضي��ة فه��م الكت��اب 

الكري��م.
 

 *... و للحق دولة
الكريــم  القــرآن  عــن  احلديــث   
ــن  ــث ع ــع احلدي ــرورة- م ــواٍز - بال م
أهــل البيــت، عليهــم الســالم؛ فهــم ِعــدل 
القــرآن و الثقــل األصغــر؛ ملــاذا لقــي 

ــذا  ــالم، ه ــم الس ــار، عليه ــة األطه األئم
ــل  ــد، و القت ــة، و التري اجلفــاء، و املحارب
مــن قبــل األمــة؟ و ملــاذا تبعهــم مــن 
تبعهــم يف ســلوك هــذا املســلك العــدواين 

ــم؟ الغاش
عليه��م  البي��ت،  أه��ل  معرك��ة  إن   -
السالم، مع اآلخرين معركة احلق والباطل 
األزلي��ة، وم��ا لق��وه م��ن ظل��م واعت��داء ميث��ل 
جول��ة الباط��ل، وللح��ق دول��ة؛ ب��إذن اهلل. ول��و 
أن أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، كان��وا جم��رد 
املعارض��ات  كبقي��ة  سياس��ين  معارض��ن 
السياس��ية، مث��ال، ملا لقوا ما لق��وا من أعدائهم؛ 
لك��ن لكونه��م منهج��ًا فكري��ًا رس��اليًا ش��امل 
ألبع��اد احلي��اة ويس��عى لإلص��الح؛ فقد كانت 
املواجه��ة معه��م شرس��ة ومتع��ددة األط��راف. 
فه��ي شرس��ة حبج��م التغي��ر املرق��ب م��ن هذا 
املنه��ج ملختل��ف أبعاد احلي��اة، ومتعددة حبجم 
وأصح��اب  كالطغ��اة،  منه��م؛  املتضرري��ن 
املص��احل، والعنصري��ن، واملتخاذل��ن؛ إال أنه��ا 
جمرد جولة، وسيأتي اهلل سبحانه بقوم أولي 
ب��أس ش��ديد وح��ب عمي��ق للع��رة الطاه��ره، 
عليه��م الس��الم، وقي��م اخل��ر واحل��ق؛ يقيمون 

دول��ة الع��دل بإذن��ه.
 

* حمبة أهل البيت، عليهم السالم
 مــن الثابــت، روائيــا، أن طاعــة أهــل 
البيــت، عليهــم الســالم، أمــان لألمــة مــن 
ــف و  ــرذم؛ فكي ــزق و الت ــرق و التم التف
ملــاذا أصبــح جمــرد شــعاراهتم - كشــعار : 
ــة؟  ــة للطائفي ــن« - عالم ــا حس ــك ي »لبي

أيــن اخللــل؟ و مــا هــو العــالج؟
مث��ل  م��ن  املتحسس��ن  أن  احلقيق��ة   -
ه��ذه الش��عارات ليس��وا األم��ة ال��ي ميث��ل أه��ُل 
البي��ت، عليه��م الس��الم، عماَدها؛ ب��ل هم الِفَرق 
الش��اذة م��ن أه��ل التكف��ر و التط��رف. وه��ذه 
احلال��ة ع��ادة ما تدرس يف علم النفس، عندما 
يص��اب ش��خص م��ا بصف��ة نفس��ية مذموم��ة 
فإنه - كوسيلة للتربير- يتهم اآلخرين بها، 

 مراتب القــــرب إىل اهلل ال تنتهـــي عنـــد 

حـــد و ال تـــصل إىل مـــنتهى

أساس اإلرهاب 
املتوحش يف 

املنطقة غياب 
احلرية و العدل
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وكث��راً م��ا يع��رض هلا الق��رآن الكريم عندما 
يب��ن مكن��ون نف��وس اآلخرين الذي��ن يتهمون 
غره��م بصفاته��م الفعلي��ة؛ وإال ف��إن الغالبية 
العظم��ى م��ن األم��ة اإلس��المية تله��ج مبحب��ة 
صلواته��م  يف  الس��الم،  عليه��م  البي��ت،  أه��ل 

وأذكاره��م، يف مس��اّرهم وأحزانه��م.
 

* فعاليات املنتدى
يف  الكريــم  القــرآن  ملنتــدى  كان   
شــهر  خــالل  بــارز  نشــاط  الكويــت 
رمضــان املبــارك املنــرصم؛ فــا هــي أبــرز 
ــا  ــي فعالياهت ــا ه ــاطات؟ و م ــك النش تل
املرتقبــة خــالل باقــي شــهور الســنة؟

- منتدى القرآن الكريم إحدى مؤسسات 
فإن��ه  الكوي��ت، وبالتال��ي  املدن��ي يف  اجملتم��ع 
يق��وم مب��ا تق��وم ب��ه املؤسس��ات األهلي��ة -ع��ادة 
- م��ن ممارس��ة دوره��ا االجتماع��ي والثق��ايف، 
وال��ي تتكام��ل ب��ه م��ع بقي��ة املؤسس��ات؛ س��واء 

منه��ا احلكومي��ة أو املدني��ة.
 وش��هر رمض��ان املب��ارك ش��هر الرمح��ة 
مطل��ع  يف  ج��اء  كم��ا  املغف��رة؛  و  والربك��ة 
خطب��ة الرس��ول األعظ��م، صل��ى اهلل علي��ه و 
آل��ه، يف فض��ل ش��هر رمض��ان املب��ارك، حي��ث 
قال: »أيها الناس؛ إنه قد أقبل إليكم ش��هر اهلل 
بالربكة و الرمحة و املغفرة..«؛ فمن رمحته 
اهتم��ام الن��اس بتنمي��ة ذواته��م وتزكيته��ا، 
وم��ن بركت��ه اهتمامه��م باإلحس��ان والعط��اء 
والب��ذل. ومن��ذ تأس��يس املنت��دى وه��و يس��تثمر 
ه��ذا الش��هر الكري��م إلحياء مب��ادرات، أو القيام 

بنش��اطات منوع��ة يف خدم��ة اجملتم��ع.
ويف ه��ذه الس��نة حتدي��داً؛ كان للمنت��دى 
عدة فعاليات قرآنية؛ حمفالن لقراءة القرآن 
الق��راءة الصحيح��ة  الكري��م وتعلي��م أس��س 
باإلضاف��ة للفوائ��د القرآني��ة؛ أحدهم��ا للكب��ار، 
واآلخر للفتيان. كما كان للمنتدى حمفٌل 
آخ��ر خمت��ص بالنس��اء والفتي��ات، باإلضاف��ة 
ل��دورة التدب��ر يف الق��رآن الكريم أيضًا للنس��اء 
جمل��س  للمنت��دى  كان  كم��ا  والفتي��ات. 
ثق��ايف ليل��ي ح��ول تأم��الت يف دع��اء التوب��ة 

لإلم��ام الس��جاد، علي��ه الس��الم، أعقبه جملس 
حس��يي يف كل ليلة،واختت��م بليال��ي االحي��اء 

املبارك��ة.
الس��نة؛  ه��ذه  خ��الل  الفعالي��ات  أم��ا 

به��ا. األي��ام  فس��تنبئكم 
 

* َهّم الطفولة
ــرة  ــتقبلية؛ قص ــة مس ــن خط ــل م  ه

ــدى؟ ــطة املنت ــدة، ألنش ــدى أو بعي امل
- يف احلقيق��ة؛ احلدي��ث ع��ن آف��اق تطوير 
املش��اريع القرآني��ة قب��ل احلدي��ث ع��ن جم��رد 
اخلط��ط الفعلي��ة، وه��ذا ما حن��اول يف منتدى 
الق��رآن الكري��م القي��ام ب��ه. فم��ن األولوي��ات 
للش��باب  القرآني��ة  الثقاف��ة  تنزي��ل  عندن��ا 
باملضمون القرآني لكن بلغتهم، وهذه معادلة 
صعب��ة ودقيق��ة، كم��ا حن��اول بل��ورة مش��روع 
و  املعاص��رة.  للتحدي��ات  يس��تجيب  قرآن��ي 
ق��د كان��ت مب��ادرة مؤمت��ر الق��رآن الكري��م 
وحتدي��ات العص��ر - ذل��ك املؤمت��ر ال��ذي امت��د 
إىل ع��دة دورات انعق��اد - إح��دى احمل��اوالت؛ 
كم��ا َيش��غلنا َه��م الطفول��ة امله��ددة الي��وم يف 
ظ��ل ث��ورة املعلوم��ات، وحن��اول أن جنته��د يف 
ابتكار أنش��طة وبرامج ورمبا مش��اريع قرآنية 
لألطفال. وهناك هموم أخرى، نس��أل من اهلل 

التوفي��ق فيه��ا.
 

* املرأة قسيم و رشيك
ــو  ــدى نح ــات املنت ــن توجه ــاذا ع  م
ــي  ــا ه ــن دوره ــاذا ع ــة؟ و م ــرأة املؤمن امل

ــات؟ ــذه التوجه ــق ه يف حتقي
منت��دى  يف  عندن��ا  فه��ي  امل��رأة  أم��ا   -
ل��ه  إن  إذ  وش��ريك،  قس��يم  الكري��م  الق��رآن 
نش��اطه اخل��اص به��ن مبؤسس��اته ومش��اريعه 
وأنش��طته والذي حن��اول التكامل فيها معهن؛ 
ب��ل املنت��دى - ومن��ذ تأسيس��ه- كان��ت امل��رأة 
في��ه عنص��راً أساس��ًا، وأحيان��ًا جن��د املش��روع 
القرآني النس��ائي متقدم��ًا على قطاع الرجال. 
ولعل��ه م��ن األفض��ل احل��وار معه��ن مباش��رة 
لالق��راب أكث��ر حن��و واقعهن،وطموحاته��ن، 

واجنازاته��ن.
 

* هنضة الشعوب
يصــف  اإلعــالم  كان  الســابق  يف   
ــة«.  ــار هادئ ــى ن ــي ع ــا »تغ ــا بأهن منطقتن
أمــا اليــوم فــإن شــعوبنا تشــتعل بنــار 
و  القتــل  مــن  يتبعــه  مــا  و  اإلرهــاب 
ــي؛  ــي و العرق ــر املذهب ــح، و التطه الذب
يف  الزكيــة  الدمــاء  تســيل  متــى  فــإىل 
و  الشــوارع  و  احلســينيات  و  املســاجد 
األســواق؟ وهــل مــن خمــرج لوقــف 

نزيــف الــدم و دوامــة العنــف؟
- يظه��ر اإلره��اب -ع��ادة- ك��ردة فع��ل 
يف هام��ش حت��ول عمي��ق مي��ر ب��ه اجملتم��ع؛ 
ويق��وم ب��ه -ع��ادة- املتض��ررون م��ن مث��ل ه��ذه 
التح��والت، كم��ا أنه ال يظه��ر فجأة؛ بل ُتزرع 
يأت��ي وق��ت  أن  ب��ذوره وُتس��قى لف��رات إىل 

احلص��اد.
وه��ذا اإلره��اب املتوح��ش يف املنطق��ة ل��ه 
ب��ذور عميق��ة؛ أساس��ها غي��اب احلري��ة والعدل 
م��ن خ��الل األنظم��ة املس��تبدة يف املنطق��ة الي 
س��ادت ِحَقب��ًا باحلدي��د والنار، وكانت الس��قيا 
هل��ا ه��و الفكر الدي��ي املتطرف، واحلرمان من 
التعلي��م النق��دي؛ أم��ا احلص��اد، فق��د ب��رز م��ع 
نهض��ة كب��رة عم��ت الع��امل العرب��ي، مُسي��ت 
ب��� »الربي��ع العربي«، وذلك حن حاول الش��باب 
الواعي إحداث نهضة حقيقية باجتاه احلرية 
وباس��تقالل حض��اري؛  إس��المية  مبرجعي��ة 
الفئ��ات  ذل��ك -وه��م  م��ن  املتضرري��ن  أن  إال 
احلاكم��ة املس��تبدة وأحالفه��م الفاس��دون- 
أب��وا إال حتويله��ا لعن��ف ممنه��ج يف املنطق��ة؛ 
لك��ن رغ��م اجل��راح، ف��إن الطغ��اة- كم��ا املعت��اد 
منه��م- يتحرك��ون بعك��س عجل��ة التاري��خ، 
ويب��دو أن اهلل ق��د أذن هلذه الش��عوب بالنهضة؛ 

وه��و الول��ي احلمي��د.
 

 * نظرة الغرب
يف  حياتكــم  مــن  شــطرًا  عشــتم   
ــا، و معلــوم  ــدا يف بريطاني الغــرب، و حتدي

اإلســالم ســلبية  إىل  الغــرب  نظــرة  أن 
جــدا. و يف الوقــت الــذي كان علاؤنــا 
ــر  ــة لتغي ــودا حثيث ــون جه ــالم يبذل األع
هــذه النظــرة، عصــف بنــا اإلرهــاب 
ليعيــد هــذه النظــرة إىل الصفــر؛ بــل و 
إىل مــا دون الصفــر بكثــر؛ فــا مــدى 
تأثــر املجتمــع الغــريب باألوضــاع اجلاريــة 
نبعــث  أن  املنطقــة؟ وكيــف يمكــن  يف 

ــد؟ ــن جدي ــالم م اإلس
وبفض��ل   - الي��وم  الش��عوب  أن  أظ��ن   -
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي وظه��ور اإلعالم 
احلدي��ث- بات��ت -عموم��ًا- أكث��ر وعي��ًا؛ وذلك 
أن��ه مل يع��د هن��اك ط��رف واح��د ميتل��ك زم��ام 
القوة اإلعالمية منفرداً. من هذا املنطلق؛ فإن 
الشعوب الغربية »أقل« تأثراً مما كانت عليه 
يف الس��ابق؛ ب��ل بات��ت سياس��ات دوهل��م تتض��ح 
أكث��ر بالنس��بة هل��م؛ خصوص��ًا أن مواجه��ة 
اإلره��اب ج��اءت م��ع أح��داث كب��رة يف الغرب 

وه��ي أح��داث أوكراني��ا. 
ع��ن  الكش��ف  يف  احل��دث  س��اهم  ورمب��ا 
طريق��ة السياس��ة اخلارجي��ة لتل��ك ال��دول يف 
التعام��ل م��ع أزم��ات الش��عوب وبال��ذات ش��عوب 

منطق��ة الش��رق األوس��ط.

كم��ا ج��اءت أح��داث املنطق��ة بع��د زل��زال 
عني��ف ض��رب الفك��ر الرأمسال��ي يف الغ��رب 
األح��داث  ه��ذه  تتال��ي  إن  كإيدولوجي��ة. 
متزامن��ة خيف��ف الوطأة، ويفت��ح الباب لألمل 
أن النظرة إىل اإلس��الم لن تتغر س��لبًا بش��كل 
دراماتيك��ي كم��ا ُيظ��ن. أم��ا انبع��اث اإلس��الم؛ 
فأقول: للبيت رب حيميه، وحنن علينا العمل 

بال��ي ه��ي أحس��ن.
 

* زيارة األئمة، }عليهم السالم{، و العلامء
ــزورون  ــن- ت ــي املؤمن ــم - كباق  أنت
املشــاهد املرفــة يف العــراق يف املناســبات 
ــذه  ــة، و هل ــم الفرص ــت لك ــى أتيح و مت
الزيــارات ثــواب عظيــم يفوق حــد العد و 
احلــرص؛ فكيــف يمكــن أن يســتلهم الزوار 
مــن هــذه الزيــارات مــا يزيــد يف نفوســهم 
ــم و  ــودون إىل أهليه ــث يع ــوى الل بحي تق
أوطاهنــم - بعــد كل زيــارة - و هــم أكثــر 
ــرب  ــن حمــارم الل، و أق ــًا ع ــوًى و ورع تق

ــالم؟ ــم الس ــت، عليه ــل البي إىل أه
لل��روح إىل  الزي��ارات مع��ارج  ه��ذه  إن   -
ع��وامل الفضيل��ة، وذل��ك مل��ا يلق��اه الزائ��ر م��ن 
عناي��ة م��ن األئم��ة األطه��ار، عليه��م الس��الم، 

األرض،  يف  الرمح��ة  أماك��ن  م��ن  وه��ي 
ومراك��ز التوب��ة هلل ع��ز وج��ل؛ ُتقص��د م��ن 
املذنبن واملنيبن، ويسعى إليها الواهلون. و قد 
وردت يف فض��ل ه��ذه الزيارات و الزوار روايات 
كثرة؛ نذكر واحدة منها على سبيل املثال. 
فق��د روي ع��ن اإلم��ام جعف��ر الص��ادق، علي��ه 
ل اهلل بق��رب احلس��ن  الس��الم، أن��ه ق��ال: »َوكَّ
أربع��ة آالف مل��ك؛ ش��عث غرب، يبكون��ه إىل يوم 
القيام��ة. فم��ن زاره عارفا حبقه، ش��يعوه حتى 
يبلغ��وه مأمن��ه. و إن م��رض، ع��ادوه؛ غ��دوة و 
عش��ية. و إن مات، ش��هدوا جنازته، و استغفروا 

ل��ه إىل ي��وم القيام��ة« )وس��ائل الش��يعة،ج10(.
بالتذك��ر  االس��تفادة  وتتحق��ق 
والذك��رى يف هذه األماك��ن، وبقضاء أوقات 
معين��ة فيه��ا بالذك��ر والعبادة، كم��ا تتحقق 
-أيض��ًا - بقص��د العلم��اء الذي��ن ج��اوروا ه��ذه 
املراق��د املبارك��ة واحلواض��ر العلمي��ة فيه��ا؛ 
وهك��ذا كان��ت عادة الزوار أن يتمموا زيارتهم 

بقص��د العلم��اء بالس��ؤال والتعل��م.
بالعزمي��ة  االس��تفادة  تتحق��ق  وأخ��راً؛ 
عن��د  األماك��ن  ه��ذه  مث��ل  يف  التوب��ة  عل��ى 
مغادرتها عائدين إىل أوطانهم حاملن مسك 

ه��ذه األماك��ن إىل أهله��م ودياره��م.

 املــــــواجهة مــــع أهــــل البــــيت )ع( 
جــــولة و للحــــق دولــــة بــــإذن اهلل



21 آب 2015 || العدد(٢٨٢) | ذو القعدة ١٤٣٦ هـ20

حظ��ي الن��ي األكرم وأه��ل بيته، صلوات 
اهلل عليه��م، جبمل��ة كب��رة م��ن اخلصائ��ص 
واملزاي��ا الفري��دة ال��ي متيزه��م ع��ن غره��م 
م��ن س��ائر ب��ي البش��ر، ب��ل وحت��ى ع��ن الكث��ر 
ممن خّصهم البارئ- تعاىل- بدرجات الرس��ل 
واألولي��اء والصاحل��ن، كونه��م ال ميثل��ون 
عناوي��ن مله��ام مساوي��ة، مثل االنبياء والرس��ل، 
وحضاري��ة  رس��الية  مدرس��ة  ميثل��ون  إمن��ا 

متكامل��ة، وم��ن ه��ذه اخلصائ��ص:

 أوالً: العصمة 
ه��ذه  )ق��ادة(  أئم��ة  عصم��ة  ب��ن  لق��د 
املدرس��ة وطهارته��م، قول��ه تع��اىل يف س��ورة 
ــَا ُيِريــُد اللَُّ لُِيْذِهــَب  االح��زاب، اآلي��ة: 33، }إِنَّ
ــْم  َرُك ــِت َوُيَطهِّ ــَل اْلَبْي ــَس َأْه ْج ــْم الرِّ َعنُْك
َتْطِهرًا{، وبص��رف النظر عن التفاس��ر الي 
تعرض��ت هل��ذه اآلي��ة، وحاول��ت حتدي��د م��ن 
ه��م أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، إال انه��ا تتفق 
عل��ى أن اآلي��ة مشل��ت علي��ًا وفاطمة واحلس��ن 
واحلسن، عليهم السالم، أو اقتصرت عليهم.

الس��الم،  البي��ت، عليه��م  أه��ل  ومدرس��ة 
تثبي��ت عصم��ة  اآلي��ة يف  ه��ذه  م��ن  تنطل��ق 
اذ  املي��زة لغره��م،  األئم��ة، وال تعط��ي ه��ذه 
فرج��ه  اهلل  عش��ر-عجل  الثان��ي  اإلم��ام  بع��د 
الش��ريف- ال يق��ول أح��د م��ن فقه��اء واتب��اع 
هذه املدرس��ة بعصمته م��ن اخلطايا والذنوب، 
مم��ا جيع��ل كل انس��ان س��وى األئم��ة خاضع��ًا 
قول��ه وفعل��ه، اىل األخ��ذ وال��رد علي��ه بالدلي��ل 
والربه��ان انطالق��ًا م��ن نّص الق��رآن، وصحيح 

احلدي��ث والرواي��ة ع��ن الرس��ول وأه��ل بيت��ه، 
عليه��م الس��الم، والدلي��ل العقل��ي املتناغ��م م��ع 
وه��ذا  االنس��انية،  والفط��رة  االهل��ي  الوح��ي 
األمر سيفس��ح اجملال اىل س��عة األفق الفكري 
م��ن جه��ة، يف الوق��ت ال��ذي تس��تند املنطلق��ات 
الفكري��ة اىل مرجعي��ة ميك��ن االطمئن��ان اىل 
صدقه��ا، وه��ي مرجعي��ة الرس��ول وأه��ل بيت��ه 
املعصوم��ن، ال��ي ل��ن جتده��ا يف اطروح��ات 
مدرس��ة ب��ي أمي��ة، وم��ن حن��ا حنوه��ا الفتق��اد 
مرجعيته��ا الفكري��ة ملفه��وم العصم��ة، ووق��وع 
أرب��اب علمه��ا يف ف��خ القي��اس واالستحس��ان، 
وم��ن ث��م غل��ق ب��اب االجتهاد واقتص��ار املذاهب 
عل��ى اربع��ة فقط من دون دليل يذكر وحلد 

اآلن!
ان ثقاف��ة القي��اس واالستحس��ان ونف��ي 
العصم��ة ع��ن ع��رة الن��ي االك��رم، حمم��د 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، أوقع��ت االم��ة 
يف »حي��ص وبي��ص« وفوض��ى فكري��ة ش��املة، 
الس��يف،  و  العن��ف  لغ��ة  اعتم��اد  اىل  أفض��ت 
ب��ل وتربي��ر التمثي��ل جبث��ة الع��دو، بأن��ه عم��ل 

عصاب��ة  تنتهج��ه  م��ا  وه��و  مش��روع، 
»داعش« يف الوقت احلاضر، حتت عنوان: 

»تروي��ع وختوي��ف االع��داد«. )1(
يس��مى  م��ا  موج��ة  ج��اءت  ث��م 
ب�«الفتوحات االسالمية« على يد أدعياء 
اخلالف��ة ومل��وك ب��ي امي��ة، وم��ن ج��اء 
بعده��م، ع��ن طري��ق الس��يف والذب��ح، 
لتش��كل إح��دى نتائ��ج ثقاف��ة القي��اس 
واالستحس��ان، والته��ّرب م��ن التس��ليم 
وايض��ًا  الوثي��ق،  العصم��ة  لرك��ن 
للتغطي��ة عل��ى ع��دم ش��رعية »اخلالف��ة 

االس��المية«.
املس��لمن،  الفق��ه  أرب��اب  وق��ف  لق��د 
عاجزي��ن أم��ام موضوع��ة الفتوحات بالس��يف، 
وم��دى ش��رعيتها، إال ان��ه وبس��بب التخن��دق 
هل��ذه  ارتياحه��م  ع��ن  اعرب��وا  الطائف��ي، 
الفتوح��ات عل��ى ي��د امللوك واخللف��اء، وإن ُأخذ 
عليه��م ع��دم االلت��زام بالدين واحكام��ه!، بينما 
نالح��ظ تربي��ر ه��ؤالء )الفقه��اء( ع��دم طاع��ة 
الرس��ول األك��رم، وه��و يف س��اعاته االخ��رة، 
ورف��ض االنقي��اد جليش أس��امة يف ردع جيش 
ال��روم، يف اصع��ب واقع��ة تأرخيي��ة، بأن��ه كان 
»تعاطفًا مع صاحب الرس��الة« من قبل خلفاء 
وأصح��اب قام��وا فيم��ا بع��د بفتوحاته��م عل��ى 

طريقته��م اخلاص��ة! 
ان مدرس��ة أهل البيت، عليهم الس��الم، ال 
ت��ربر جرمية وال تش��رع تعديًا بدافع »عظمة« 
الدول��ة او اخلالف��ة او م��ا ش��ابه ذلك، كما قام 
ب��ه الفاحت��ون بالس��يف، وما تلتزم ب��ه »داعش« 
الي��وم، ب��ل ت��رى نش��ر املعرف��ة وثقاف��ة احل��وار 
وحتكي��م القي��م االنس��انية واالخالقي��ة، ه��و 

الس��بيل الوحي��د النتش��ار االس��الم يف الع��امل. 
وم��ن الش��واهد عل��ى ذل��ك؛ م��ا نق��رأه م��ن 
س��رة االم��ام الس��جاد، علي��ه الس��الم، ال��ذي 
بره��ن م��ن خ��الل طريق��ة تعامل��ه م��ع العبيد، 

عندم��ا كان يش��ريهم ويدخله��م فيم��ا 
يش��به ال��دورة الثقافي��ة- الرس��الية« ث��م 
يطل��ق س��راحهم، وكذا احلال بالنس��بة 
ملدرس��ة االم��ام الص��ادق، علي��ه الس��الم، 
األبع��اد، وهك��ذا جن��ح ش��يعة  املتع��ددة 
أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، ع��ن طري��ق 
ب��الد  مس��لمي  حتوي��ل  م��ن  احل��وار، 
القي��اس  ملدرس��ة  تابع��ن  م��ن  ف��ارس، 
ي��د  عل��ى  فتحه��ا  من��ذ  واالستحس��ان 
اخلليفة الثاني بالسيف، اىل مستبصرة 

بن��ور أه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم.

 ثانيًا: العدل
والع��دل يف اللغ��ة خ��الف اجل��ور والظل��م، 
وتذه��ب مدرس��ة أه��ل البي��ت اىل جعل��ه أص��اًل 
مهم��ًا م��ن اص��ول الدي��ن، ته��دد عقي��دة م��ن 
والنب��وة  التوحي��د  جان��ب  اىل  ب��ه،  يلت��زم  ال 
واالمام��ة واملع��اد، كم��ا يك��ون ش��رطًا اساس��ًا 
يف توّل��ي االنس��ان ملنص��ب الرئاس��ة العلي��ا يف 
الدول��ة، ومرجعي��ة التقلي��د، والقض��اء، وحتى 

إمام��ة الص��الة.
الع��دل،  عل��ى  املدرس��ة  ه��ذه  وتأكي��د 
جت��د مصاديق��ه يف نص��وص الق��رآن الكري��م 
وس��ّنة الرس��ول االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآله 
وس��لم، وق��د أكث��ر أئم��ة أه��ل البي��ت، عليه��م 
الس��الم، م��ن ذك��ر وجوب��ه يف الوال��ي وغ��ره، 
وال أدّل عل��ى ذل��ك؛ م��ا ترك��ه االم��ام عل��ي، 
علي��ه الس��الم، م��ن اق��وال ووصاي��ا، إذ ق��ال يف 
كتاب��ه الش��هر اىل والي��ه عل��ى مص��ر، مال��ك 
االش��ر م��ا نص��ه: »أنص��ف اهلل، وأنص��ف الناس 
م��ن نفس��ك، وم��ن خاصة أهلك، وم��ن لك فيه 
ه��وى م��ن رعيتك، فإن��ك أال تفعل تظلم، ومن 
ظل��م عب��اد اهلل كان اهلل خصم��ه دون عب��اده، 
وم��ن خاصم��ه اهلل أدح��ض حجت��ه، وكان هلل 
حرب��ًا حت��ى ين��زع او يت��وب، ولي��س ش��يء أدعى 

اىل تغير نعمة اهلل، وتعجيل نقمته من 
إقام��ة عل��ى ظل��م، ف��ان اهلل مسي��ع دع��وة 
املضطهدي��ن، وهو للظاملن باملرصاد«.)2(

الع��دل  عل��ى  التأكي��د  ويق��رن 
احلقوقي��ة  املنظوم��ة  عل��ى  بالتأكي��د 
كم��ا  واحملك��وم،  للحاك��م  احملرم��ة 
يظه��ر م��ن ق��ول االم��ام، علي��ه الس��الم: 
»ف��اذا أدت الرعي��ة اىل الوالي حقه، وادى 
الوال��ي اليه��ا حقه��ا، ع��ّز احل��ق بينه��م، 
وقام��ت مناه��ج الدي��ن، واعتدل��ت مع��امل 
الع��دل، وج��رت عل��ى أذالهل��ا )وجوهه��ا( 
الس��نن، فصل��ح بذل��ك الزم��ان، وطم��ع 
يف بق��اء الدول��ة، ويئس��ت مطال��ع األع��داء، واذا 
غلب��ت الرعية واليه��ا، وأجحف الوالي برعيته 
مع��امل  وظه��رت  الكلم��ة،  هنال��ك  اختلف��ت 
اجل��ور وكث��ر االدغ��ال )اإلفس��اد( يف الدي��ن، 
باهل��وى،  فعم��ل  الس��نن،  حم��اج  وترك��ت 
وعطل��ت األح��كام، وكث��رت عل��ل النف��وس، 
وال  عط��ل،  ح��ق  بعظي��م  تستوحش��ن  ف��ال 
لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل األبرار، وُتعز 
االش��رار، وتعظ��م تبع��ات اهلل عن��د العب��اد«.)3(

ومل تك��ن ه��ذه الوصاي��ا جم��رد مواع��ظ، 
ب��ل كان��ت منه��ج عم��ل وس��لوك طبق��ه االمام 
م��ع القريب والبعي��د، والعدل عند أهل البيت، 
عليه��م الس��الم، مب��دأ عظي��م ينط��وي عل��ى 
منظوم��ة متكامل��ة م��ن القي��م كالوس��طية 
باملع��روف  واالم��ر  واالس��تقامة،  واالعت��دال 
والتس��امح  والرف��ق  املنك��ر  ع��ن  والنه��ي 
والتق��وى  الكلم��ة  اجتم��اع  عل��ى  والتأكي��د 

وال��ورع.

 ثالثًا: العلم
يش��كل العل��م اس��اس قي��ام مدرس��ة أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��الم، فه��ي مدرس��ة تلت��ف 
حول من جتدهم اكثر الناس علمًا ومعرفة 
مص��ادر  م��ن  االح��كام  مبس��تنبطات 
ودراي��ة  حكم��ة  وأكث��ر  التش��ريع، 

االي��ام. حب��وادث 
أئم��ة  ان  الرواي��ات  اثبت��ت  لق��د 
أه��ل البي��ت كان��وا اكث��ر اه��ل زمانه��م 
علم��ًا وحكم��ة، ومل يس��تطع أح��د م��ن 
الصحاب��ة وم��ن علم��اء عصره��م دحض 
حجته��م واثب��ات تفوق��ه عليه��م، ولي��س 
أدل على ذلك من قول »اخلليفة الثاني«: 
»ل��وال علي هللك عم��ر« فعلم علي، عليه 
الصحاب��ة،  مجي��ع  عل��م  ف��اق  الس��الم، 

قضية العددقضية العدد

 • الشيخ عبد احلسن الفرايت

يشكل العلم اساس قيام مدرسة أهل 
البيت، عليهم السالم، فهي مدرسة 
تلتف حول من تجدهم اكثر الناس 

علمًا ومعرفة بمستنبطات االحكام من 
مصادر التشريع، وأكثر حكمة ودراية 

بحوادث االيام

ال تقوم مدرسة أهل البيت على سحق 
الضعفاء والمساكين من الناس 

واحتقارهم كما تفعل وفعلت االموية 
القديمة والحديثة، بل هي مدرسة 
االيثار والحب الكبير للضعفاء من 

الناس

مدرسة أهل البيت، عليهم السالم، تواجه 
التطرف والزيف بالعلم والوسطية



 مرتىض حممد
ــي، وإذا أحدهــم  ــوا يف قــارب صغــر، يف بحــر جلّ كان
يقــوم بخــرق القــارب، ومل متــر اللحظــات طويــاًل إال وهــم 

بــن غريــق ونــاج!
ــارق  ــل خ ــة؟ ه ــذه احلادث ــب يف ه ــن امُلحاس ــرى م ت
الســفينة اجلاهــل أو املجــرم، أم العــامل الــذي مل يقــم بواجبــه 

بمنــع عمليــة اخلــرق؟
إهنــا احلقيقــة التي نعيشــها اليــوم ـ و يف كل يــوم ـ حيث 
يقــوم البعــض جهــاًل وآخــرون عــن درايــة وخبــث بخرق 
ــع  ــوص املجتم ــه، ليغ ــش في ــذي نعي ــع ال ــفينة املجتم س
ــور  ــن املأم ــاد. فم ــف والفس ــل والتخل ــات اجله يف ظل
ــؤولية  ــع مس ــن تق ــق م ــى عات ــم؟ وع ــوف أمامه بالوق

ــالح؟ اإلص
ولعــل الســؤال األهــم واألبــرز هنــا، كيــف يمكــن لــه 

القيــام بذلــك؟
القــرآن الكريــم حــدد لنــا معــامل النجــاة يف هــذه 
احليــاة، فهــو كتــاب احليــاة الــذي لــو متســكنا بــه وبعدلــه 
مــن الثقلــن، ســعدنا يف الدنيــا ونجونــا يف األخــرى، يقول 
ــٍة  ــو َبِقيَّ ــْم ُأوُل ــن َقْبلُِك ــُروِن ِم ــَن اْلُق ــْواَل َكاَن ِم تعــاىل: }َفَل
َّــْن َأنَجْينـَـا ِمنُْهــْم  َينَْهــْوَن َعــِن اْلَفَســاِد يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َقلِيــاًل مِّ
ــوا ُمِْرِمــَن{. ــِه َوَكاُن ــوا فِي ــا ُأْتِرُف ــوا َم ــَن َظَلُم ــَع الَِّذي َب َواتَّ

إهنــم أولــو بقيــة ينهــون عــن الفســاد يف األرض؛ إهنــم 
ــو  ــة نح ــف البري ــام زح ــون أم ــن يقف ــم م ــاء، فه العل
النهايــة املدمــرة فاإلصــالح وظيفــة العلــاء األوىل، فالعــامل 
اليــوم يســر بخطــوات واســعة وحثيثــة نحــو اهلاويــة بــدءا 
ــة  ــكار ودول ــرورًا باالحت ــلح، م ــباق التس ــروب وس باحل
ــث  ــاد حي ــع الفس ــاًء بتري ــاء، وانته ــن األغني ــوال ب األم

ــارًا! ــارًا هن ــن جه ــارم واملثلي ــرع زواج املح ي
وهنــا يــأيت دور العلــاء لتحــدي كل هــذا الواقــع املرير 
الــذي مل يكــن إال نابعــًا مــن اجلهــل والتخلــف رغــم أنــه 

لبــس لبــاس احلضــارة األنيــق.
ولكــي يقــوم العلــاء بواجبهــم ينبغــي أوالً أن حيصنــوا 
العلــم مــن مهــاوي االنحــراف، أليــس دعــاة االنحــراف 

يف العــامل هــم دعــاة العلــم والعلانيــة أيضــًا؟!
إن هــدف العلــم هــو الــذي حيّصنــه مــن االنحــراف، 
ــة املباركــة بجعــل اهلــدف  ــه اآلي ــذي أشــارت الي وهــو ال
ــم  ــاذا كان العل ــاس، ف ــاذ الن ــالح وإنق ــم اإلص ــن العل م
و  النــاس  إنقــاذ  هــدف  حتقيــق  أجــل  مــن  وســيلة 
إصالحهــم فــإّن منهجّيتــه ختتلــف تبعــًا هلدفــه أيضــًا، أمــا 
ــات  ــيضيع يف متاه ــه س ــه فان ــن هدف ــم ع ــلخ العل إذا انس
احليــاة ليضيــع النــاس معــه، وهــدف العلــم هــو إصــالح 
ــاة  ــن واحلي ــم الدي ــامِل أن يتعل ــى الع ــا فع ــن هن ــامل، وم الع
بعمــق، ذلــك الن السياســة ـ التــي هــي جــزء مــن أمــور 
احليــاة مثــاًل ـ ليســت جــزءًا منفصــال عــن الديــن، وعلــم 
النفــس واالجتــاع واالقتصــاد والعلــوم احلديثــة األخــرى 
وهــذه العلــوم بدورهــا ليســت بمعــزل عــن وظائفنــا بــل 
ــت يف  ــد افتعل ــرة ق ــالالت كث ــا، والن ض ــزء منه ــي ج ه
ــرآن.  ــالم والق ــور اإلس ــا بن ــا أن نفنده ــوم علين ــذه العل ه
ــت  ــوم و اآلداب بات ــي العل ــة تلق ــإن عملي ــذا ف وهك
رضورة مــن رضورات العــرص، فعــر األدب- مثــاًل- 
ــا  ــه يمكنن ــن خالل ــة، وم ــة القص ــن كتاب ــم ف ــتطيع تعل نس
الدعــوة إىل اخلــط الــذي التزمنــاه يف احليــاة، وعــره يصبــح 
ــه  ــن آفاق ــدث ع ــالة والتح ــر الرس ــر فك ــا ن بمقدورن

ــاده.  وأبع
  فالتعلــم واجــب ملقــى عــى عاتقنــا، وهــو حجــة الل 
البالغــة علينــا يــوم القيامــة حيــث يســأل الل ســبحانه مــن 

حيتــج عليــه بعــدم العلــم، »هــال تعلمــت«؟
وعندمــا نحــّول هــذا العلــم إىل طاقــة متفجــرة ونضــع 
ــن  ــنكون م ــن، س ــب الع ــالح ـ نص ــو اإلص ــدف ـ وه اهل
»األولــو بقيــة« التــي حتدثــت عنهــم آيــات القــرآن الكريم، 
ــا َكاَن  ــاىل: }َوَم ــال تع ــد ق ــة، فق ــان األم ــام أم ــم ص وه

ــٍم َوَأْهُلَهــا ُمْصلُِحــوَن{. ــَك اْلُقــَرٰى بُِظْل ــَك لُِيْهلِ َربُّ
ومــن هنــا فــإن النهــي عــن الفســاد، واالصــالح مهــا 
ــى ال  ــاره حت ــم بإط ــر العل ــي أن يؤط ــذي ينبغ ــدف ال اهل
تنحــرف مســرة العلــم عــن اجلــادة، و بحمــل هــذا العلــم 
نرجــو أن نكــون ممـّـن أنجاهــم الل، و اصطفاهــم مــن ســائر 

خلقــه مــع مــن اصطفــى مــن املحســنن املصلحــن.

الهدفية تحصن العلم من مهاوي االنحراف

نقطة ضوء
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وكذل��ك عل��م ابنائ��ه م��ن األئم��ة، و ورد ع��ن 
أه��ل البي��ت كث��ر م��ن االحادي��ث املؤك��دة 
كق��ول  البش��ر،  حي��اة  يف  العل��م  ألهمي��ة 

الرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم: 
»أطل��ب العل��م م��ن امله��د اىل اللح��د«، كما 
ورد عن االمام علي، عليه السالم، قال: »العلم 
مقرون بالعمل فمن علم عمل، والعلم يهتف 
بالعم��ل ف��إن أجاب��ه وااّل ارحت��ل عن��ه«، وقول��ه: 
»الن��اس ث��الث: فع��امل ربان��ي، ومتعل��م عل��ى 
س��بيل جن��اة، وهم��ج رع��اع أتب��اع كل ناع��ق 
مييل��ون م��ع كل ري��ح، مل يس��تضيئوا بن��ور 

العل��م، ومل يلج��أوا اىل رك��ن وثي��ق«.
ه��ذه  يف  واحرام��ه  العل��م  تقدي��س  ان 
املدرس��ة جيعلن��ا ال نقب��ل أن يك��ون احلاك��م 
عل��ى الن��اس، أقله��م علم��ًا ومعرف��ة وكف��اءة، 
أفال ميكن ان يقود اجلهلة وأنصاف املتعلمن 
ش��عوبهم مس��تعملن سياس��ة احلدي��د والن��ار، 
تع��رف  ال  وحم��ن  وي��الت  يف  فيغرقونه��ا 
س��بل اخل��الص منه��ا، وه��ذه القاع��دة عن��د 
االلت��زام به��ا س��تقطع الطريق عل��ى املغامرين 
والطماع��ن والطاحم��ن من اصح��اب االهواء 
الذي��ن يتاجرون بالش��عارات والبيانات الرنانة 
أج��ل حتقي��ق  م��ن  الن��اس  لتضلي��ل وخ��داع 
مصاحله��م، كم��ا حص��ل لالم��ة ان وقع��ت يف 
وي��الت حكوم��ات فاس��دة بع��د رحي��ل الرس��ول 
االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم، من بي 
أمي��ة وب��ي العب��اس، واخل��وارج، والتكفري��ن 
س��ابقًا والحق��ًا، مم��ن يفتق��رون اىل ن��ور العلم 

واملعرف��ة.

 رابعًا: االيثار وحمبة املستضعفن
ال تق��وم مدرس��ة أه��ل البي��ت عل��ى س��حق 
الضعف��اء واملس��اكن م��ن الن��اس واحتقاره��م 
القدمي��ة  االموي��ة  وفعل��ت  تفع��ل  كم��ا 
واحلديث��ة، وكذل��ك االنظم��ة الرأمسالي��ة 
ه��ي  ب��ل  والقومي��ة،  والش��يوعية  الفاش��لة، 
مدرس��ة االيث��ار واحل��ب الكب��ر للضعف��اء م��ن 
الن��اس، فتؤك��د عل��ى معونته��م ومس��اعدتهم 
وأداء احلقوق إليهم وترقية حسهم االنساني، 

انطالق��ًا م��ن قي��م االس��الم وأحكام��ه اجللّي��ة 
والواضح��ة، وق��د دّل عل��ى ذل��ك قول��ه تع��اىل 
ــوَن  يف س��ورة االنس��ان، اآلي��ة:8-29 }َوُيْطِعُم
ــرًا  ــًا َوَأِس ــِكينًا َوَيتِي ــِه ِمْس ــَى ُحبِّ ــاَم َع َع الطَّ
ــْم  ــُد ِمنُْك ــِه اللَِّ ال ُنِري ــْم لَِوْج ــَا ُنْطِعُمُك * إِنَّ
ــُكورًا{، إذ نزل��ت ه��ذه اآلي��ات  ــَزاًء َوال ُش َج
حب��ق االم��ام عل��ي وأه��ل بيت��ه، عليهم الس��الم، 
واملس��كن واليتي��م واالس��ر الذي��ن س��اعدوهم 
أه��ل بي��ت النب��وة وقدموه��م عل��ى انفس��هم، 
املس��تضعفة  الطبق��ات  م��ن  جانب��ًا  ميثل��ون 
يف اجملتم��ع، ومل��ا كان ق��ول األئم��ة وفعله��م 
وتقريره��م، واجب��ة االتب��اع يف مدرس��تهم، إذَا؛ 
جيب على اتباعهم جعل االهتمام منصبًا على 
مس��اعدة ه��ذه الطبق��ات ومحايته��ا وحمبته��ا 
وايثاره��ا عل��ى النف��س، ب��داًل م��ن االهتم��ام 
والس��لطان،  النف��وذ  اصح��اب  م��ن  باملرف��ن 
وه��ذا األم��ر س��يجعل من مدرس��ة أه��ل البيت، 
مدرس��ة تس��توعب كل الطبق��ات احملروم��ة 
يف اجملتمع��ات املعاص��رة، ث��م تنميه��ا وتطورها 
وتس��اعدها يف الدف��اع ع��ن حقوقه��ا وحرياته��ا. 

 خامسًا: التاريخ حيكم 
لصالح مدرسة أهل البيت

ُي��درس التاري��خ م��ن منظارين خمتلفن؛ 
االول يرتب��ط بالعم��ران واحلض��ارة املادي��ة، 
ي��درس  فم��ن  باالنس��ان،  يرتب��ط  والثاني��ة 
التاري��خ باملنظ��ار االول ق��د تعجب��ه املنج��زات 
املاضي��ة  لل��دول  واحلض��ارة  العمراني��ة 
االموي��ة والعباس��ية  واحلاض��رة، كالدول��ة 
فيم��ا  الش��يوعية  التج��ارب  ث��م  والعثماني��ة، 
كان يس��مى »االحت��اد الس��وفيي« س��ابقًا، او 
التج��ارب االمريكي��ة والصيني��ة و غره��ا، الن 
هذه الدول وأمثاهلا، حققت وحتقق منجزات 
عمراني��ة مذهل��ة، لك��ن مث��ل ه��ذه الدراس��ة 
للتأري��خ تك��ون بع��ن واح��دة ال تبص��ر م��ا ق��ام 
علي��ه العم��ران احلض��اري م��ن آالم ومعان��اة 
للبش��ر، واحن��راف ع��ن منه��ج احل��ق وس��حق 
لكرام��ة االنس��ان وامته��ان حقوق��ه، وتش��ويه 

لكيان��ه املتمي��ز عل��ى بقي��ة املخلوق��ات.

أم��ا م��ن ي��درس التأري��خ باملنظ��ار الثان��ي، 
ف��ال تبهره املنج��زات العمرانية، على اهميتها، 
بقدر ما ينشغل حبركة التاريخ، كحركة 
وتقدم��ه،  االنس��ان  ببن��اء  ترتب��ط  متدفق��ة 
فيكون بناء االنس��ان مقدمًا على بناء العمران 

وحتقي��ق االجن��از. 
واملنظ��ار األخ��ر جي��ب أن يك��ون االس��اس 
يف دراس��ة التاريخ وحتليل أحداثه، الن االمم 
قوي��ة مبنجزاته��ا  تك��ون  القوي��ة ال  وال��دول 
البش��ر  دم��وع  عل��ى  قام��ت  ال��ي  احلضاري��ة 
ومعاناته��م، ب��ل تك��ون قوي��ة بق��درة قياداته��ا 
واملس��ؤولن فيه��ا عل��ى بن��اء االنس��ان الضام��ن 
واس��تمراره  احلض��اري  العم��ران  لدميوم��ة 

وتقدم��ه اىل االم��ام أكث��ر.)4(
أه��ل  قي��ام  تأخ��ر  س��ر  نفه��م  هن��ا  م��ن 
البي��ت، عليه��م الس��الم، يف ع��دة عه��ود، او ع��دم 
العباس��ين  أو االخن��راط يف حرك��ة  قب��ول 
ض��د االموي��ن، رغ��م رف��ع ش��عارات »ي��ا لث��ارات 
احلس��ن« او اش��راط النهض��ة ض��د الظلم��ة 
بش��رط الطاع��ة املطلق��ة هلل وللدي��ن واالم��ام، 
او عدم افش��اء الس��ر، وذلك كون اهلدف ليس 
الوصول لسلطة زائلة، إمنا لتحقيق كرامة 
االنس��ان حبي��ث يك��ون فوق الس��لطة )انس��انيًا( 
ولي��س حتته��ا، كما حص��ل للمتصارعن من 
ب��ي امي��ة، وب��ي العب��اس، حبي��ث أخ��ذ أحدهم 
وكله��م  للس��لطة  وص��واًل  اآلخ��ر  يذب��ح 

يتحدث��ون باس��م »خالف��ة االس��الم«!
--------------

التمثيــل  جــواز  اىل  اشــارة  1-يف 
باألســر ألجــل ادخــال الرعــب يف قلــب 
ــي مــن احــرام  ــًا لســنة النب العــدو، خالف
األســر، وهــذا مــا أجــازه أحــد بــن 

حنبــل وآخــرون!
2-هنــج البالغــة ورشح حممــد عبــده، 

ط1 /ص459.
3-املصدر السابق، ص361.

ــة  ــي اىل مدرس ــاز املوضوع 4-االنحي
ــد  ــالم، د. خال ــم الس ــت، عليه ــل البي أه

ــة.  ــرات للتنمي ــز الف ــر داوي - مرك الع

قضية العدد

اعتماد لغة العنف و السيف، بل وتبرير التمثيل بجثة العدو، بأنه عمل مشروع، 
وهو ما تنتهجه عصـــابة »داعش« فـــي الوقت  الحـــاضر، تحـــت عنـــوان: 

)ترويع وتخويف االعداء(
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مل تك��ن ظاه��رة التط��رف حديث��ة العهد 
بل هي- كما نعتقد- قدمية، قدم االنسان، 
باس��تثناء الن��ي آدم، علي��ه الس��الم. وهن��اك 
إش��ارات كث��رة وواضح��ة ت��دل عل��ى ذل��ك 
منها؛ الش��واهد التارخيية واآليات القرآنية. 
وق��د م��ارس االنس��ان التط��رف جت��اه مجي��ع 
املخلوق��ات الس��يما جت��اه اخي��ه االنس��ان. وما 
ج��اء يف الق��رآن الكريم من تصوير في رائع 

لرمزي��ة الص��راع ب��ن ب��ي البش��ر، من خالل 
عرض��ه لقص��ة أوالد آدم، علي��ه الس��الم، وم��ا 
ج��رى عل��ى احدهم��ا م��ن قب��ل أخي��ه ال��ذي 
اعط��ى احل��ق لنفس��ه يف قت��ل اخي��ه، ألن اهلل 
-ج��ل وع��ال- مل يتقبل قربان��ه وتقبل قربان 

أخيه.
وك��ذا ه��و احل��ال عن��د م��ن يتط��رف، 
فإن��ه ال ي��رى للح��ق مكان��ًا عن��د غ��ره، ب��ل ال 
ي��رى اهلل إال حي��ث ي��رى ويفع��ل ويق��ول ه��و، 
م��ع ان االنبي��اء، عليه��م الس��الم، وخامته��م 
وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  األك��رم،  نبين��ا 
كان حي��اور املش��ركن ويس��مع لقوهل��م 
وجيادهل��م بال��ي هي أحس��ن، وهو يف أحس��ن 
كمال��ه  غاي��ة  ويف  السياس��ية،  ظروف��ه 

االنس��اني ال��ذي افاض��ه اهلل علي��ه.
ونتابع��ه  عن��ده  نتوق��ف  ان  نري��د  وم��ا 
بنظ��رة خاطف��ة س��ريعة ه��ي؛ الدوغمائي��ة 
)التعص��ب الفك��ري( الس��لفية ال��ي تعتم��د 
على س��طحية اخلطاب، وخطاب التسطيح، 

منذ نشأتها حيث كانت اكرب اعداء العقل 
و أع��ّز اصدق��اء اجله��ل.

يف  التط��رف  ظاه��رة  بداي��ة  كان��ت 
عن��د  »االنس��اني«،  ال  االس��المي  التاري��خ 
حرك��ة اخل��وارج ال��ي ب��رزت م��ن خ��الل 
توظيفه��ا للن��ص الدي��ي )اآلي��ات القرآنية(، 
م��ن  خالي��ًا  مش��وهًا،  مصلحي��ًا  توظيف��ا 
الرؤي��ة العقلي��ة املس��تقلة املس��تضيئة بن��ور 
العق��ل واهلداي��ة االهلي��ة، حي��ث أنه��ا رغ��م 
الق��رآن،  وق��راءة  للعب��ادة  افراده��ا  تعاه��د 
ولكنه��م كم��ا ع��رب عنه��م، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه: »يق��رأون الق��رآن ال جي��اوز تراقيه��م، 
ميرق��ون م��ن الدي��ن كم��ا ميرق الس��هم من 
الرمي��ة، ال يرجع��ون الي��ه«.)1( وق��د تبل��ورت 
الش��رعية  للخالف��ة  املعارض��ة  حركته��م 
تزامن��ًا م��ع قبوهل��م للتحكي��م ورفعهم ش��عار 
»ال حكم اال هلل«، مصّرين من خالل حركة 
س��طحية خالي��ة م��ن العق��ل عل��ى ف��رض 
عملية التحكيم والرجوع اىل القرآن. ورغم 

تأييده��م اكذوب��ة اب��ن الع��اص وخدعت��ه، 
وإصراره��م عل��ى قب��ول االم��ام عل��ي، علي��ه 
الس��الم، التحكي��م، ب��ل وإجب��اره عل��ى ذل��ك، 
فانه��م قال��وا ب��أن حتكي��م الرج��ال يف دي��ن 
اهلل، من احملرمات، ومن الكبائر الي وجبت 
التوب��ة عل��ى م��ن ق��ام به��ا أو قبله��ا اىل اهلل، و 

إال فه��و يف جهن��م وس��اءت مص��راً!
 ولك��ي يغس��لوا ع��ار الذن��ب عنه��م فق��د 
تاب��وا من��ه بغس��لهم ببوهل��م! اذ قام��وا و اعلنوا 
ع��ن قائم��ة املذنب��ن الذين عليه��م ان يتوبوا، 
وإال فهم كفار، حتى وان كان فيهم، علي 
ب��ن اب��ي طال��ب، علي��ه الس��الم، ال��ذي ع��ّده 
الق��رآن نف��س رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، وأخ��رب الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
عنه أنه ميزان احلق، وليت شعري، أي ذنب 

اك��رب م��ن ذلك!
ورغ��م ان اخل��وارج ه��م اول م��ن مارس��وا 
التكف��ر بص��ورة واضح��ة، ولكنن��ا نعتق��د 
ان التكف��ر مل يت��م منهج��ه ووض��ع اسس��ه 
به��ذا الش��كل املوج��ود اآلن، إال عن��د املذه��ب 
احلنبل��ي، ابت��داًء عند امام هذا املذهب، امحد 
ب��ن حنب��ل، ون��زوال عن��د اب��ن تيمي��ة وانته��اًء 
عن��د مؤس��س احلرك��ة الوهابية حممد بن 

عب��د الوه��اب.

 امحد بن حنبل:
مل يك��ن امح��د ب��ن حنب��ل، ُيع��رف عن��د 
العلم��اء عل��ى ان��ه م��ن الفقه��اء، م��ن امث��ال؛ 
مال��ك، و أب��ي حنيف��ة، والش��افعي، وغره��م، 
ب��ل كان��وا يعدون��ه م��ن احملّدث��ن الذي��ن 
مييل��ون لألخ��ذ بالرواي��ة اكث��ر م��ن العق��ل، 
»وق��د كان��ت الرواي��ة ه��ي حيات��ه وش��غله 
كان  الرواي��ة  توج��ه  وحيثم��ا  الش��اغل، 
يتوج��ه وَع��ّد االخذ بالرواي��ة الضعيفة خراً 
م��ن اس��تخدام العق��ل واللج��وء لل��رأي. وق��د 
اختل��ف م��ع الكث��ر م��ن العلم��اء م��ن الف��رق 
االس��المية ح��ول ه��ذه املس��ألة، وبن��ى عل��ى 
ذل��ك االخت��الف احكام��ه عليهم، ف��كان يرى؛ 

ان من يقول خبلق القرآن فهو كافر، مع ان 
املس��ألة هي ليس��ت م��ن االص��ول االعتقادية 
ال��ي جي��ب االمي��ان بها، وألن��ه كان يرى ان 
»اخلر والش��ر بقدر، والزنا والس��رقة بقدر، 
والش��ر  اخل��ر  وان  بق��در.  اخلم��ر  وش��رب 
مكتوب��ان عل��ى العب��اد«.)2( »وان زن��ى العب��د 
فبق��در اهلل، وان س��رق فبق��در اهلل«)3(، وحك��م 
على القدرية« وهم اغلب مذاهب االمة عدا 
الس��لفية واالش��اعرة« بانه��م كف��ار، النه��م 
كان��وا ي��رون ان املعاص��ي ه��ي ليس��ت بق��در 

اهلل، وإمن��ا ه��ي م��ن فع��ل العب��د.
املع��ن،  التكف��ر  يف  حت��ى  يت��ورع  ومل 
فقد ُس��ئل عن العديد من العلماء يف عصره 
وحك��م عليه��م بالكف��ر الختالفه��م يف بعض 

املس��ائل مع��ه.
ومل يك��ن أتب��اع اب��ن حنب��ل اق��ل تطرف��ًا 
تطرف��ًا  أش��ّد  كان  بعضه��م  ان  ب��ل  من��ه، 
وقس��وة، امث��ال ابن��ه عب��د اهلل، والاللكائ��ي، 
واب��ن بّط��ة، واحلس��ن الرببه��اري وغره��م.

 ابن تيمية: 
وُيع��د اب��ن تيمي��ة، ام��ام املتطرف��ن، فقد 
ومعتقداته��م،  احلنابل��ة  ونه��ج  فك��ر  ورث 
وعم��ل عل��ى بعثه��ا من جديد، بع��د ان اصبح 
املذه��ب احلنبل��ي اق��ل املذاه��ب ش��أنا. وق��د 
اصط��دم بفك��ره ه��ذا، م��ع علم��اء عص��ره، 
ب��ل حت��ى م��ع عام��ة الن��اس، كم��ا ح��دث 
ووج��د  هن��اك  اىل  ذه��ب  عندم��ا  مص��ر  يف 
ان الن��اس يتبارك��ون بالذه��اب اىل زي��ارة 
السيدة نفيسة أو مقام رأس احلسن، عليه 
الس��الم، فاخذ بالقول على الس��يدة نفيس��ة، 
فأعرض��وا عن��ه، وث��ار علي��ه فقه��اء مص��ر 
وأفت��وا بقتل��ه، إال ان الس��لطان عارضهم ومل 

يوافقه��م.
ومم��ا يؤخ��ذ عل��ى اب��ن تيمي��ة ان��ه كان 
يف عص��ر س��الطن املمالي��ك، الذي��ن ع��رف 
عصره��م بالظل��م واالس��تبداد والفس��اد، إال 
ان��ه مل يعل��ن حرب��ه عليه��م، ب��ل وج��ه س��هام 

التكف��ر والتفرق��ة اىل املس��لمن املخالف��ن 
لفكره ومعتقداته، و اطلق عليهم اسم »اهل 

الب��دع«، »واصح��اب العقائ��د الفاس��دة«.
فع��ل،  ردود  عص��ره  لفقه��اء  وكان 
فق��د طال��ب بعضه��م بقط��ع لس��انه، ومنه��م 
م��ن طال��ب بنفي��ه، ومنه��م من طال��ب بقتله، 
ألن��ه كان طوي��ل اللس��ان وكث��ر الس��ّب 
اح��د،  لس��انه  م��ن  يس��لم  ومل  ملخالفي��ه، 
حت��ى »س��يبويه«، ذل��ك الع��امل النح��وي. وق��د 
ُأعلن��ت علي��ه احل��رب بعد »فت��وى احلموية«، 
وعق��دت ل��ه جلس��ات انته��ت حببس��ه مبدينة 

االس��كندرية.
يف  مع��ه  فتكلم��وا  دمش��ق  اىل  وحض��ر 
مس��ألة الزي��ارة، وقول��ه بتحري��م زي��ارة ق��رب 
الرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وكتب��وا يف 
ذل��ك اىل مص��ر، ف��ورد مرس��وم باعتقال��ه يف 
القلع��ة، فل��م ي��زل به��ا اىل ان م��ات فيها س��نة 

مث��ان وعش��رين وس��بعمائة. )4(

 الوهابية واختيارهم ابن تيمية »القدوة«
بع��د  تيمي��ة  اب��ن  اف��كار  تظه��ر  ومل 
موت��ه، إال بع��د ان ج��اءت احلرك��ة الوهابي��ة 
بزعام��ة حمم��د ب��ن عب��د الوه��اب، ولك��ن ملاذا 
اخت��ار الوهابي��ون ابن تيمي��ة، وركزوا عليه 
وَعّدوه »شيخ االسالم«، من دون بقية فقهاء 
السنة؟ لذلك عدة اسباب اهمها: ان صورته، 
كص��ورة اب��ن حنب��ل، وان حمم��د ب��ن عب��د 
الوه��اب مل يك��ن صاح��ب فق��ه أو مؤه��الت 
دعوية، او مقومات ش��خصية جتعله يعتمد 
عل��ى ذاته، كم��ا أن الوهابين، حبكم الكثر 
م��ن الظروف »أهمها اجلغرافية«، يتميزون 
القل��وب،  يف  وقس��اوة  الس��لوك  يف  بغلظ��ة 
االس��باب  وهل��ذه  والبدوي��ة.  والعدواني��ة 

وغره��ا، مال��وا اىل اب��ن تيمي��ة. 
مبواقف��ه  تيمي��ة  اب��ن  ش��كل  حي��ث 
الش��اذة منوذج��ًا جاذب��ًا  وفت��اواه  املتطرف��ة 
اب��ن  يك��ن  ومل  الوه��اب.  عب��د  ب��ن  حملم��د 
تيمي��ة ش��خصية متزن��ة، ب��ل كان مصاب��ًا 

السلفية بين التطرف وتوظيف النّص الديني

عاصر ابن تيمية سالطين المماليك، الذين عرف عصرهم بالظلم واالستبداد والفساد، 
إال انه لم يعلن حربه عليهم، بل وجه سهام التكفير والتفرقة الى المسلمين المخالفين 

لفكره ومعتقداته

قضية العددقضية العدد

 • الشيخ حيدر الشمري



 أنور عّزالدين
ــر، وقمــة  ــون ذروة الب ــن ميثل ــن الذي ــاق النبي ــه ميث أخــذ الل

ــوا الحقيقــة، وان  ــاً، وال يخف ــأن ال يكتمــوا حديث الكــال البــري، ب

ينــروا اللــه - تعــاىل- و هــذا امليثــاق، هــو ميثــاق العلــم واملعرفــة 

مــع العلــاء جميعــاً، فالعــامل الــذي يريــد ان يكــون مفيــداً ملجتمعــه 

وأمتــه، يجــدر بــه، قبــل ان يفكــر بذاتــه وشــخصيته، أن يفكــر بنــر 

العلــم واملعرفــة مبــا يــريض اللــه – تعــاىل- ومــا أمــر بــه مــن التصــّدي 

للباطــل واالنحــراف وانقــاذ النــاس مــن الجهــل والضيــاع. 

رمبــا هــذا مــا يقــره جميــع العلــاء يف بالدنــا، بيــد أن املشــكلة 

تبــدأ عندمــا يقــدم البعــض ببيــع هــذا امليثــاق بثمــن بخــس لقــاء 

أمــور فانيــة ال قيمــة لهــا، مثــل الجــاه والشــهرة وحفنــة مــن 

ــال  ــتلموا امل ــكام ليس ــم اىل الح ــدون أيديه ــن مي ــدوالرات، فالذي ال

ــة  ــم واملعرف ــت نفســه ســالح العل ــا يســلبون يف الوق واملنصــب، إمن

ــوا  ــد كان ــر، فق ــخ كث ــال هــؤالء يف التاري ــاس، وأمث والهــدى مــن الن

ــك  ــدءاً بأولئ ــعوب، ب ــم والش ــت باألم ــالت حلّ ــوارث ووي ــبباً لك س

الذيــن ايّــدوا فرعــون يف تفرعنــه عــى شــعب مــر وعــى الرســالة 

الســاوية، ومــروراً بريــح القــايض، الــذي حلــل قتــل شــخص مثــل 

االمــام الحســن، عليــه الســالم، وهــو ســبط النبــي األكــرم، والقامئــة 

ــزوروا  ــم، ف ــوا الذم ــن باع ــة الســالطن، الذي ــاء وكهن تطــول، يف عل

وزيفــوا، ثــم باركــوا سياســات الحــكام يف تســلّطهم عــى رقــاب 

ــر«! ــق »أويل األم ــن منطل ــلمن، م املس

ان ابتعــاد البعــض ممــن يســمون انفســهم بـــ »العلــاء« عــن 

امليثــاق اإللهــي واملهمــة الرســالية والحضاريــة، هــو الــذي يدفعهــم 

ــاء التكفــر والتطــرف يف الوقــت الحــارض،  ــه أمــر عل اىل مــا آل الي

فالفتــاوى التــي صــدرت بالتكفــر والذبــح والحــرق ومختلــف 

أشــكال القتــل الفظيــع والوحــي، وحصــدت أرواح املئــات واآلالف 

ــاء يف العــراق وســوريا ولبنــان والخليــج واليمــن وغرهــا  مــن االبري

مــن البــالد االســالمية، كانــت حبيســة يف صــدور أدعيــاء العلــم قبــل 

عقــود مــن الزمــن، عندمــا كان الحــكام العــرب آمنــن مطمئنــن عــى 

ــم  ــذاب، وال أحــد يعارضه ــيهم، يســومون الشــعوب ســوء الع كراس

ويفضــح ســوءاتهم، ال اقليميــاً وال دوليــاً، وعندمــا كان يــأيت الحديــث 

عــن الجهــاد ضــد هــؤالء النقــاذ الشــعوب املســتضعفة مــن الطغيــان 

ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــوات الريحــة م واالنحــراف، اســتناداً اىل الدع

ــم مقتــرة  ــات الجهــاد يف القــرآن الكري ــأن آي ــأيت الجــواب؛ ب كان ي

عــى عهــد الرســول األكــرم، صــى اللــه عليــه وآلــه، قائلــن ان هــذه 

الفريضــة، قــد غابــت عــن األمــة مســّمن إياهــا »الفريضــة الغائبــة«! 

ــه،  ــه عــن مواضع ــاب، ويحرفون ــوون ألســنتهم بالكت ــوا يل فكــم كان

خدمــة للحــكام وخذالنــاً بالشــعوب التــي يتحدثــون باســمها اليــوم!

إن الجرميــة الكــرى التــي متخضــت عــن كل تلــك االســقاطات 

مــن لــدن علــاء الســوء وكهنــة الســالطن، هــي فصــل »الديــن عــن 

ــة للحــكام،  ــة العظيم ــت الهدي ــة- كان ــي - بالحقيق ــة«، وه السياس

التــي أدامــت حياتهــم السياســية لســنوات طويلــة. وهــا هــم اليــوم 

يتحدثــون عــن تطبيــق أحــكام الديــن والتشــبّه بدولــة النبــي األكــرم، 

صــى اللــه عليــه وآلــه، وهــم أبعــد مــا يكونــون عــن تلــك التجربــة 

االنســانية والحضاريــة العظيمــة، وأقــرب مــا يكونــون اىل االهــداف 

التــي يرســمها الغــرب لتدمــر االســالم واملســلمن. 

فاملشــكلة التــي ســقط فيهــا هــؤالء األدعياء أنهــم ارادوا االســالم 

ــة  ــر مخابراتي ــح دوائ ــاً ملصال ــة، وايض ــم الخاص ــهم وملصالحه النفس

ودوليــة مشــبوهة. وإال فــان االســالم، عقيــدة وســلوكاً والتزامــاً، 

ــاة  ــاً يف حي ــة وطريق ــاب هداي ــة وكت ــة عام ــون ثقاف ــرض ان يك يف

كل مســلم، بــل ولــكل العــامل. ولنــا تجربــة ناجحــة يف ايــران، عندمــا 

ــاد  ــة الجه ــه كلم ــا تعني ــدون – مب ــاء مجاه ــرون وعل ــل مفك عم

ــال الشــهيد املفكــر الشــيخ مرتــى املطهــري  مــن معنــى- مــن أمث

وآخريــن، عــى نــر الوعــي والثقافــة االســالمية يف الجامعــات وبــن 

رشيحــة الشــباب، فصنــع بفكــره وقلمــه، الخلفيــة الثوريــة والفكريــة 

للريحــة الواعيــة التــي أخــذت عــى عاتقهــا القيــام بالتغيــر الكبــر 

ــات يف  ــكار ونظري ــن أف ــالم م ــت االس ــران، وحول ــي يف اي والتاريخ

الكتــب ويف رؤوس العلــاء، اىل واقــع عمــي عــى االرض، وهــا هــي 

ــا  ــت وجوده ــة وتثب ــران تتحــدى كل اشــكال الضغوطــات العاملي اي

ــاً وسياســياً. ــاً واقتصادي علمي

ــان  ــياق، ب ــذا الس ــة يف ه ــة مهم ــارة اىل حقيق ــن االش ــد م والب

ــات  ــاً، فالرصاص ــتهدفن دامئ ــون مس ــري يكون ــهيد املطه ــال الش امث

التــي أردتــه شــهيداً، هــي نفــس الرصاصــات التــي اغتالــت الشــهيد 

واملفكــر االســالمي الســيد حســن الشــرازي يف بــروت، وهــي نفــس 

ــادي التــي اعتقلــت وعذبــت املرجــع الدينــي واملفكــر الشــهيد  األي

ــت  ــباً تح ــهيداً محتس ــه ش ــم أردت ــدر، ث ــر الص ــد باق ــيد محم الس

ــب.  التعذي

باعوا علمهم للحّكام سابقًا ويبيعونه 
اليوم للعصابات التكفيرية

نقطة ضوء
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جبن��ون العظم��ة حت��ى ان تلمي��ذه »الذهي«، 
ق��ال واصف��ًا ش��خصيته: »تعري��ه ح��ّدة يف 
البح��ث وش��ظف للخص��م، ت��زرع ل��ه ع��داوة 
يف النف��وس، وان��ه ح��اد يف حوارات��ه، عص��ي، 
يظ��ن ان احل��ق مع��ه، ويس��خر م��ن اخلص��م 
وال حيرم��ه، والن��اس يف نظ��ره جه��ال«.)5( 

 حممد بن عبد الوهاب: 
ُيع��د حمم��د بن عبد الوه��اب، من اكثر 
الش��خصيات تطرف��ًا، ويع��ده اتباع��ه أن��ه م��ن 
املس��لمن  م��ن  الص��احل  الس��لف  نه��ج  اع��اد 
االوائ��ل، وه��و ال��ذي وض��ع اف��كار احلنابل��ة 
واب��ن تيمي��ة موض��ع التطبي��ق، فه��م حكم��وا 
عل��ى الكث��ر من املس��لمن بالكفر، ولكن ابن 
عبد الوهاب، مل يكتف بتكفر املس��لمن، بل 
جّه��ز اجلي��وش لقتاهل��م، حت��ى وان كان��وا 
ع��ّزاًل او نس��اء او اطف��ااًل، كم��ا فع��ل اتباع��ه 
يف كرب��الء املقدس��ة، حينم��ا أغ��اروا عليه��ا 
وقتل��وا أكث��ر م��ن ألف انس��ان ب��ريء يف يوم 
واح��د، ونهب��وا ضري��ح االمام احلس��ن، عليه 
الس��الم، واخ��ذوا م��ا وج��دوا يف خزانت��ه م��ن 
النفائ��س، حت��ى ان مؤرخيهم حينما ميرون 

عل��ى تل��ك احلادث��ة يعدونه��ا موض��ع فخ��ر 
هلم.

وق��د حتال��ف م��ع م��ا ُيس��مى ب��� "أم��ر 
الدرعي��ة" حمم��د ب��ن س��عود، وبايع��ه حت��ت 
ش��عار ال��دم بال��دم، واهل��دم باهل��دم، وهي نفس 
الكلم��ة ال��ي قاهل��ا الن��ي، صل��ى اهلل عليه وآله، 
لألنص��ار بع��د بيع��ة العقب��ة الثاني��ة، وكأن��ه 
يريد ان يقول ان كل هؤالء هم كفار، كما 
كان الكف��ار اي��ام رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 

وآله.
وهك��ذا، حك��م ابن عبد الوهاب على مجيع 
املس��لمن، بالكف��ر، إال من آم��ن بفكره، ولذلك 

قد استباح دماءهم واعراضهم.
ك�����فراً  بالصاحل�����ن،  التوس�����ل  وع��ّد 
وش��ركًا ب��اهلل يس��تتاب صاحب��ه من��ه، وان مل 
يتب ُيقتل، وان من يزور القبور فه���و ك���افر 
الن��ه يعتق��د ب��ان اصحابه�����ا يقربون��ه اىل اهلل، 
وع��ّد املس�����لمن اكث��ر شرك�����ًا م��ن الكفار يف 
زم��ن الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، حي��ث ق��ال: 
زادوا  ق�����د  زمانن��ا  يف  املش�����ركن  ان  »اعل��م 
عل��ى الك�����فار يف زم��ن الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه 
واالولي��اء  املالئك�����ة  يدع�����ون  بانه�����م  وآل��ه، 

الصاحل�����ن ويري��دون ش��فاعتهم والتق��رب 
اليه��م«.

وتس��تند »الس��لفية اجلهادي��ة« يف الوق��ت 
احلاض��ر، يف افكاره��ا، وحكمه��ا عل��ى الن��اس 
بالكف��ر الصري��ح وانه��م مش��ركون، ووج��وب 
واس��تباحة  امواهل��م  اخ��ذ  وج��واز  قتاهل��م 
اعراضه��م عل��ى فك��ر ه��ؤالء الثالث��ة، وتعده��ا 
مرجعيته��ا الفكري��ة والفقهي��ة، مدع��ن انه��م 
و  االس��المية«،  »اخلالف��ة  إلقام��ة  يس��عون 

االهلي��ة«! »احلاكمي��ة 

* باحث وأكاديمي
-----------

1- جممع الزوائد،ج6 ،ص228.
ــائل  ــدي، املس ــه االح ــد االل ــور عب 2- الدكت
ــدة،  ــة عــن االمــام احــد يف العقي والرســائل املروي

ج1-ص149.
3- نفس املصدر، ج1- ص150.

ــة  ــدرر الكامن ــقالين، ال ــر العس ــن حج 4- اب
ــة، ج1-  ــن تيمي ــة، ترمجــة اب ــة الثامن ــان املائ يف اعي

ص144.
5- انظر تاريخ االسالم، ترمجة ابن تيمية.

قضية العدد

شكل ابن تيمية بمواقفه المتطرفة وفتاواه الشاذة 
نموذجًا جاذبًا لمحمد بن عبد الوهاب
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(29) حوارات حول القرآن الكرمي 

 االطار العام

* مــا هــو اإلطــار العــام هلــذه الســورة 
املباركــة ؟

- م��ن رح��م الظ��الم يتنف��س الفج��ر، 
وم��ن رح��م املأس��اة يول��د أم��ل التغي��ر. و 
قل��ب  وزاد  قلي��ال،  الوح��ي  تأخ��ر  عندم��ا 
آل��ه، ش��وقا،  و  ، صل��ى اهلل علي��ه  الرس��ول 
أراجي��ف  و  ج��ال،  و  املؤمن��ن  نف��وس  و 
املش��ركن انتش��ارا، هنال��ك جلج��ل الوح��ي 
يف هض��اب مك��ة م��ن جدي��د، و ش��ق فج��ُره 
طريَق��ه اىل القل��وب العطش��ى؛ اىل الن��ور و 
ال��دفء و احلن��ان؛ فاس��تقبلته حبف��اوة و 

َوَعت��ه بعم��ق .
هك��ذا رمح��ة اهلل تهي��ئ الظ��روف م��ن 
قب��ل لتك��ون أوق��ع أث��را و أبل��غ نف��اذا . أرأيت 
اليتي��م ح��ن تتناول��ه ي��د الرمح��ة كي��ف 
حي��ن عل��ى االيت��ام و احملروم��ن؟ َأَو رأي��ت 

الض��ال ح��ن يهت��دي كي��ف ميت��ص قلب��ه 
اهل��دى كم��ا متت��ص حب��ة ال��راب الن��دى 
يف ضح��وة اهلج��ر؟! هك��ذا يرض��ى املؤم��ن 
بالق��در؛ فل��وال اللي��ل إذا س��جى ،مل يع��رف 
العط��ش  ل��وال  و  الضح��ى.  قيم��َة  القل��ُب 
،مل يتل��ذذ الكب��د بش��ربة م��اء هنيئ��ة. ول��وال 
التحدي��ات، مل��ا ح��دث التط��ور. ولوال املآس��ي، 

مل��ا قام��ت الق��درات .
 - الضح��ى  س��ورة  حم��ور  ان  يب��دو  و 
كما سورة »أمل نشرح »- هي هذه البصرة 
الي مهدت هلا بالَقَس��م بالضحى، و بالليل 
إذا س��جى؛ ث��م ببي��ان ان تأخ��ر الوح��ي مل 
يك��ن لل��وداع، ب��ل حلكم��ة بالغ��ة ق��د تك��ون 
تكريس��ه يف النف��وس. ثم ذكرت الرس��ول، 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، كي��ف َم��نَّ اهلل علي��ه 
بأل��وان النع��م بع��د الصعاب؛ عليه ان يس��عى 
إلس��عاد الناس و هدايتهم بكل ما أوتي من 

ح��ول و ق��وة.
 احللف باهلل 

* ملــاذا ال جيــوز للنــاس ان حيلفــوا 
بــا  بينــا حيلــف الل يمينــا  بخلــق الل؛ 

خلــق؟
- جاء يف حديث مستفيض ما يلي:

ع��ن االم��ام الباق��ر، علي��ه الس��الم: » ان 
هلل ع��ز وج��ل ان يقس��م م��ن خلق��ه مب��ا ش��اء، 

و لي��س خللق��ه ان يقس��موا إال ب��ه«.)2(
ويف ه��ذا املعن��ى ج��اءت رواي��ات كث��رة 
اخ��رى؛ انن��ا حي��ث حنل��ف بش��يء نعطي��ه 
قيم��ة ذاتي��ة خُيش��ى ان تتح��ول اىل حال��ة 
م��ن التقدي��س املنافي��ة لصف��اء التوحي��د و 
نقائ��ه؛ بينم��ا ربن��ا ح��ن يقس��م بش��يء فان��ه 
يعطيه قيمة، و جيعلنا نلتفت اىل أهميته؛ 
كذل��ك يف فاحت��ة ه��ذه الس��ورة القس��م 
النه��ار، و ميع��اد  ارتف��اع  بالضح��ى حي��ث 
االنس��ان م��ع الك��د و النش��اط، فق��ال تع��اىل: 

َحى{ }َوالضُّ
وم��ا يلب��ث النه��ار ينقض��ي، و خالي��ا 
جس��د االنس��ان تتل��ف، و اعصاب��ه تتع��ب، 
و حيت��اج اىل راح��ة و س��بات؛ فيأت��ي اللي��ل 
بظالم��ه الش��امل، و س��كونه الودي��ع، و ذل��ك 

ــَجى{ ــِل إَِذا َس ْي قول��ه تع��اىل: }َواللَّ
ليل��ة  و  س��كن،  يع��ي  س��جى:  قال��وا: 
س��اجية: أي س��اكنة، و البح��ر إذا س��جى: 

أي س��كن .

    
 تأخر الوحي

* ملــاذا تأخــر الوحــي عــن رســول الل 
، صــى الل عليــه و آلــه؟

اىل  حباج��ة  االنس��ان  َجَس��َد  كم��ا   -
اىل  عطش��ى  روح��ه  ف��ان  اللي��ل،  س��بات 
الوح��ي؛ َأَولي��س للنف��وس إقب��ال و إدب��ار؟ و 
كم��ا ان اللي��ل ال ي��دل عل��ى نهاي��ة الن��ور، 
كذل��ك تأخ��ر الوحي ال يعكس انتهاءه؛ بل 
كان الوح��ي يتن��زل حس��ب احلاج��ة، و مل 
يهب��ط مجل��ًة واح��دة ليك��ون أثب��ت ألفئ��دة 
الن��ي؛ صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه، واملؤمن��ن، و 
ق��ال س��بحانه:}وَقاَل الَِّذيــَن َكَفــُروا َلــْوال 
ــَك  ــًة َواِحــَدًة َكَذلِ َل ــِه اْلُقــْرآُن مُجْ َل َعَلْي ــزِّ ُن
ــاًل{. )3( ــاُه َتْرتِي ْلنَ ــَؤاَدَك َوَرتَّ ــِه ُف ــَت بِ لِنَُثبِّ
هك��ذا تأخ��ر الوحي قليال عن الرس��ول، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ليع��رف اجلمي��ع ان��ه 
لي��س بش��عر من��ه، و ال باكتت��اب لصح��ف 
األول��ن، و ال بإب��داع م��ن ذات��ه، و امن��ا ه��و 
الوح��ي ال��ذي يتن��زل بأم��ر اهلل مت��ى ش��اء 
أراجي��ف  و كيفم��ا ش��اء، و لك��ي تنتش��ر 
قري��ش و تراك��م كم��ا انتش��رت حب��ال 
س��حرة فرع��ون فخي��ل اىل الن��اس بانه��ا 
سحر عظيم ، هنالك أمر اهلل موسى، عليه 
الس��الم، ب��ان يلق��ي عص��اه تلق��ف م��ا أفك��وا؛ 
فكان��ت أش��د وط��أة، و أبع��د أث��را ؛ كذل��ك 
الوح��ي حينم��ا ع��اد اىل هض��اب مك��ة كم��ا 
الضح��ى يأت��ي بع��د لي��ل س��اج فيتالش��ى 
ظالم االشاعات من ارجاء البيت احلرام، و 
تتبدد شكوك ضعاف املسلمن، و يبدأ نهار 

الرس��الة نش��يطا مندفع��ا .

 حياة الرسول 

* كيــف نقــرأ حيــاة رســول الل، صــى 
ــه تعــاىل:  ــه، مــن خــالل قول ــه و آل الل علي

ــَك َوَمــا َقــَى{؟  َعــَك َربُّ }َمــا َودَّ
ــَك  ــَك َربُّ َع ــا َودَّ - قول��ه تع��اىل: }َم
ــَى{؛ أي:م��ا ودع��ك ال��وداع األخ��ر،  ــا َق َوَم
و ال أبغض��ك - حت��ى ول��و بص��ورة مؤقت��ة 
- وق��د اختلف��ت احادي��ث ال��رواة ع��ن س��بب 
تأخر الوحي، و ميكن اجلمع بينها، و حنن 
نذكر، يف ما يلي، طائفة منها ملا فيها من 
فوائ��د هام��ة، إضاف��ة اىل أنه��ا توض��ح جانبا 
م��ن حي��اة الرس��ول، صلى اهلل علي��ه و آله، و 

تس��هم - بق��دٍر م��ا- يف فه��م الق��رآن:
الباق��ر، علي��ه  االم��ام  فق��د روي ع��ن 
الس��الم، يف تفس��ر الس��ورة »ان جربئي��ل، 
علي��ه الس��الم، أبط��أ عل��ى رس��ول اهلل، صلى 
اهلل علي��ه و آل��ه، و ان��ه كان��ت أول س��ورة 
ــَك الَّــِذي َخَلَق{ نزل��ت: }اْقــَرْأ بِاْســِم َربِّ
ث��م أبط��أ علي��ه، فقال��ت خدجي��ة، رضي اهلل 
عنه��ا: لع��ل رب��ك ق��د ت��ركك ف��ال يرس��ل 
تعاىل:}َمــا  و  تب��ارك  اهلل  فأن��زل  الي��ك؛ 

ــَى{. )4( ــا َق ــَك َوَم ــَك َربُّ َع َودَّ
قال��وا  املس��لمن  ان  آخ��ر:  ويف حدي��ث 
م��ا  آل��ه:  و  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل،  لرس��ول 
ينزل عليك الوحي يا رسول اهلل؟! فقال »و 
كي��ف ين��زل َعلَّ��ي الوح��ُي وأنت��م ال تنق��ون 
برامجكم )5( و ال تقلمون اظافركم«. و ملا 
نزلت الس��ورة، قال الني، صلى اهلل عليه و 

يب ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ىب

حوار حول سورة الضحى - القسم األول
)من أول السورة إىل اآلية السادسة(

تمهيــد: ســورة الضحــى المباركــة مكيــة، نزلــت بعــد ســورة األعلــى المباركة،عــدد آياتهــا )11(.ترتيــب 
نزولهــا )8(، و ترتيبهــا فــي القــرآن الكريــم)93(.

 و قــد ورد فــي فضلهــا عــن أبــي عبــداهلل، عليــه الســالم، أنــه قــال: "مــن اكثــر قــراءة" والضحــى "فــي 
ــه، و  ــره، و لحم ــعره، و بش ــى ش ــة؛ حت ــوم القيام ــه ي ــهد ل ــه إال ش ــيء بحضرت ــق ش ــم يب ــة ،ل ــوم او ليل ي
دمــه ،و عروقــه، و عصبــه، وعظامــه، و جميــع مــا أقلــت األرض منــه، و يقــول الــرب تبــارك و تعالــى: قبلــت 
شــهادتكم لعبــدي و أجزتهــا لــه، انطلقــوا بــه الــى جناتــي حتــى يتخيــر منهــا حيــث مــا أحــب، و أعطــوه مــن 

؛ و لكــن رحمــة منــي و فضــال عليــه؛ و هنيئــا لعبــدي".)1( غيــر َمــنٍّ

* إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

هكذا جعل اهلل يتيم 
األبوين أعظم شخصية 

عرب العامل

على املؤمن أن ال يستعجل 
النتائج فقد يكون يف 
تأخريها مصلحة كربى
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آله، جلربئيل، عليه السالم: »ما جئت حتى 
اش��تقت الي��ك« فق��ال جربئي��ل«: و ان��ا كنت 
أش��د الي��ك ش��وقا، و لك��ي عب��د مأم��ور، و م��ا 

نتن��زل إال بأم��ر رب��ك«. )6(
و روي ع��ن اب��ن عب��اس: ان��ه احتب��س 
، فق��ال  الوح��ي مخس��ة عش��ر يوم��ا  عن��ه 
املش��ركون: ان حمم��دا ودع��ه رب��ه و ق��اله ، 
و ل��و كان أم��ره م��ن اهلل لتاب��ع علي��ه كم��ا 
كان يفع��ل مب��ن كان قبل��ه من األنبياء)7( 

فنزل��ت الس��ورة .
فق��د  متداخل��ة؛  األس��باب  ه���ذه  و 
يك��ون س��بب تأخ��ر الوح��ي الظاه��ر أكث��ر 
م��ن س��بب واح��د، و أن��ى كان فق��د امتح��ن 
املؤمن��ون، و زاد ش��وق الرس��ول، صل��ى اهلل 
ذهب��ت  كم��ا  الوح��ي،  اىل   ، آل��ه  و  علي��ه 
إش��اعات املش��ركن أدراج الري��اح، و ع��رف 
الناس ان كالمهم باطل، و أمرهم فرط .

 مصلحة التأخري 

* مــاذا أراد بقولــه تعــاىل: }َوَلآلِخــَرُة 

َخــْرٌ َلــَك ِمــْن األُوىَل{، و معــروف أن 
ــن األوىل؟  ــر م ــرة خ اآلخ

كم��ا يتفجر ضحى الش��مس بعد ليل 
س��اج، و كم��ا يتن��زل الوح��ي بع��د انقط��اع و 
انتظ��ار؛ كذل��ك اآلخ��رة ال��ي تتأخ��ر زمنيا 
ع��ن األوىل خ��ر و أبق��ى، وعل��ى املؤم��ن أال 
يس��تعجل النتائ��ج فق��د يك��ون يف تأخره��ا 

مصلح��ة ك��ربى .
}َوَلآلِخــَرُة  تع��اىل:  و قي��ل يف قول��ه 
ــْن األُوىَل{ ان ل��ه يف اآلخ��رة  ــَك ِم ــرْيٌ َل َخ
ألف ألف قصر من اللؤلؤ ترابها من املسك، 
ويف كل قص��ر م��ا ينبغ��ي ل��ه م��ن األزواج و 
اخل��دم، و م��ا يش��تهي، عل��ى أمت الوصف. )8( 
و قال بعضهم: اآلخرة تعي املستقبل، 
و فيه��ا بش��ارة للن��ي، صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه، 

بأنه س��يفتح له فتحا مبينا .

 مقام الشفاعة 

ــى الل  ــول الل، ص ــريض رس ــاذا ُي * م
ــاء يف  ــا ج ــرىض، ك ــى ي ــه، حت ــه و آل علي

ــَك  ــَك َربُّ ــْوَف ُيْعطِي ــاىل: }َوَلَس ــه تع قول
َفــَرْىَض{؟

- يب��دو ل��ي ان أعظ��م م��ا ُبش��ر ب��ه الني، 
صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه - لق��اء جه��اده يف اهلل 
و عنائ��ه الش��ديد ال��ذي ف�����اق عن��اء األنبي��اء 

مجيع��ا - كان��ت الش��فاعة.
ينب��ض  كان  الكب��ر  قلب��ه  ان  ذل��ك 
كان  األمس��ى  هدف��ه  و  االنس��ان،  حب��ب 
انق��اذ البش��رية م��ن إص��ر الش��رك و اجلهل، 
و أغ��الل العبودي��ة و التخل��ف و الفق��ر و 
حي��ث  القيام��ة  ي��وم  يف  حت��ى  و  امل��رض. 
معه��م:  األنبي��اء  و  الن��اس  مجي��ع  يق��ول 
نفس��ي نفس��ي، ت��رى رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، يدع��و رب��ه بالش��فاعة و يق��ول: 

أم��ي أم��ي.
ويف أش��د حلظ��ات حيات��ه عندم��ا نزل��ت 
لقاب��ض  يق��ول  كان  امل��وت،  س��كرات  ب��ه 
روحه: شدد علي و خفف عن أمي. ان هذا 
القل��ب الكب��ر ال ميل��ؤه إال ح��ب اهلل و ح��ب 
عب��اده، و ال ُيرضي��ه س��وى انق��اذ عب��اد اهلل 

يف الدني��ا م��ن الض��الل بالدع��وة و اجله��اد، 
ويف اآلخ��رة م��ن الن��ار بالش��فاعة؛ و لذل��ك 
ج��اءت اآلي��ة التالي��ة و ه��ي قول��ه تع��اىل: 
}َوَلَســْوَف ُيْعطِيــَك َربُّــَك َفــرَتَْض{ 

تفس��را لآلي��ة الس��ابقة. 
اهلل  صل��ى  الرس��ول،  ُيرض��ي  وم��اذا 
علي��ه و آل��ه، غ��ر الش��فاعة يف أمت��ه؟ م��ن 
هن��ا؛ ج��اءت الرواي��ة املأث��ورة ع��ن االم��ام 
علي، عليه الس��الم، حيث قال: »قال رس��ول 
اهلل، صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه: يش��فعي اهلل يف 
أم��ي حت��ى يق��ول اهلل س��بحانه ل��ي: رضيت 

ي��ا حمم��د ! فأق��ول: ي��ا رب رضي��ت«. )9(
و روي عن��ه، علي��ه الس��الم، ان��ه ق��ال 
أله��ل الق��رآن: »انك��م تقول��ون ان أرج��ى آي��ة 
ــادي  ــا عب ــل ي يف كت��اب اهلل تع��اىل: }ق
ــوا  ــهم ال تقطن ــى انفس ــوا ع ــن أرسف الذي
مــن رمحــة اهلل{، قال��وا: إن��ا نق��ول ذل��ك، 
ق��ال: »و لكن��ا- أهل البي��ت - نقول: ان أرجى 
آي��ة يف كت��اب اهلل قوله تعاىل« }َوَلَســْوَف 

ــرَتَْض{. )10(  ــَك َف ــَك َربُّ ُيْعطِي
الش��فاعة  »إنه��ا  آخ��ر:  حدي��ث  يف  و 
ليعطينها يف أهل ال اله إال اهلل حتى يقول: 

)11( رضي��ت«.  رب 
اهلل  صل��ى  اهلل،  رس��ول  اتع��ب  ق��د  و 
عليه و آله، نفس��ه، و محل ذوي قرباه على 
أصعب احملامل من أجل اهلل، و لبلوغ درجة 
الوس��يلة )الي أظنها هي الش��فاعة بذاتها(. 
االم��ام  ع��ن  مأث��ور  حدي��ث  يف  ج��اء 
الص��ادق، علي��ه الس��الم »انه دخ��ل يوما على 
فاطم��ة، عليه��ا الس��الم،و عليها كس��اء من 

ثل��ة اإلب��ل، و ه��ي تطح��ن بيده��ا، و ترض��ع 
ولده��ا، فدمع��ت عين��ا رس��ول اهلل، صل��ى 
اهلل علي��ه و آل��ه، مل��ا أبصره��ا، فق��ال: ي��ا بنت��اه 
تعجل��ي مرارة الدنيا حب��الوة اآلخرة، فقد 
ــَك  : }َوَلَســْوَف ُيْعطِيــَك َربُّ أن��زل اهلل عل��يَّ
ــرَتَْض{. و ق��ال الص��ادق، علي��ه الس��الم:  َف
»رضا جدي ان ال يبقى يف النار موحد«. )12(

           
 فآوى 

أراد  فــاذا  يــؤوى عــادة،  اليتيــم   *
ــآَوى{يف  ــًا َف ــْدَك َيتِي ــاىل:}َأمَلْ جَيِ ــه تع بقول

ــن؟ ــة امل صيغ
- لق��د ترع��رع رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه و آل��ه، يتيم��ا، فق��د والده وه��و ال يزال 
يف بطن أمه، ثم فقد والدته ف����ي الطفولة 
املبك��رة، و ذاق - كبش��ر - كل م��ا يعاني��ه 
يتي��م األبوي��ن من حرم��ان عاطفي؛ فجعله 
اهلل ينب��وع احل��ب و احلن��ان، }َأَلْ َيِْدَك َيتِياًم 

ــآَوى{.  َف
و  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل،  رس��ول  كان 
آل��ه، بطلعت��ه البهي��ة، و جاذبيت��ه األخ��اذة، و 
مب��ا حب��اه اهلل م��ن برك��ة تفي��ض عل��ى م��ن 
حول��ه - م��أوى القل��وب ال��ي ته��وي التق��رب 
الي��ه و تتناف��س عل��ى خدمت��ه. أمل تس��مع 
قص��ة عب��د املطل��ب- ج��ده العظي��م - كيف 
كان يش��رف ش��خصيًا عل��ى راحت��ه، و م��ن 
بع��ده عم��ه أب��و طال��ب - س��يد ب��ي هاش��م - 
يس��تميت يف الدف��اع عن��ه، و يفضل��ه عل��ى 

أوالده يف اخلدم��ة؟
بآيات��ه  يتجل��ى  كي��ف  اهلل!  س��بحان 

أعظ��َم  األبوي��ن  يتي��َم  فيجع��ل  للخل��ق؛ 
ش��خصية ع��رب التاري��خ، ال��ذي أحب��ه أه��ل 
األرض و أه��ل الس��ماء؛ فل��م حيب��وا أح��دا 

مثل��ه.
التال��ي:  الس��ؤال  البع��ض  أث��ار  وق��د 
ألي��ة حكم��ة جع��ل اهلل خ��امت أنبيائ��ه يتي��م 
األبوي��ن؟ جتيب الرواي��ة التالية على ذلك: 
يق��ول االم��ام الص��ادق، عليه الس��الم: » لئال 

يك��ون ملخل��وق علي��ه ح��ق«. )13( 
و هن��اك تفس��ر آخ��ر لليتي��م جن��ده يف 
بع��ض النص��وص س��نذكره ضمن تفس��ر 

اآلي��ات التالي��ة؛ إن ش��اء اهلل .     

)التتمة في العدد القادم(

------------
1( تفسر نور الثقلن ، ج5، ص585 .

2( تفسر نور الثقلن ،ج5، ص588.

3( سورة الفرقان ، اآلية 32 .

4( تفسر نور الثقلن ، ج5 ،ص564.

5( أي: العقد التي تكون يف ظهر األصابع .

6( جممع البيان ، ج10،ص504 .

7( تفسر القرطبي ، ج20،ص92.

8( جممع البيان ، ج10 ، ص505 .

9( تفسر القرطبي ، ج20،ص95.

10( تفسر القرطبي ،ج20،ص95.

ــص  ــي ،ج20،ص97، و ن ــر القرطب 11( تفس

ــه  ــي ، علي ــام ع ــن االم ــد ع ــن واح ــن احلديث هذي

ــن . ــور الثقل ــالم ، يف ن الس

12( تفسر نور الثقلن ،ج5،ص595.

13( تفسر نور الثقلن ،ج5،ص595.

تأخر الوحي عن النيب، صلى اهلل عليه و آله، ليعرف 
اجلميع أنه يتنزل بأمر اهلل تعاىل متى شاء و كيفما شاء
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م��ن  ميل��ك  مب��ا  امل��رء  ينبه��ر  أن 
زين��ة الدني��ا، فه��ذا أم��ر طبيع��ي، أم��ا ان 
ينبه��ر االنس��ان مب��ا يف ي��د غ��ره م��ن امل��ال 
والثروة، فهذا امٌر مثر للعجب، وما يثر 
العج��ب اكث��ر، ان أمث��ال ه��ؤالء ُكث��ر يف 
اجملتم��ع، فيحرم��ون صاح��ب امل��ال ملال��ه، 
ال لش��خصه، ويعتربونه القدوة الصاحلة 
للحي��اة، فيعت��ربون كل افعاله صحيحة 
ومقبول��ة، فه��و املعي��ار للصحي��ح واخلط��أ 
يف احلياة، وليس ألحٍد أن يعرض عليه، 
او يعلمه الطريق او يعرض على افعاله، 
فه��و صاح��ب الكلم��ة ألنه صاح��ب الثروة!

 ال للتصفيق لألثرياء

الس��واد  املتبع��ة عن��د  الطريق��ة  انه��ا 
الطريق��ة  وه��ي  اجملتم��ع،  يف  االعظ��م 
واد  اىل  باجملتم��ع  ته��وي  ال��ي  اخلط��رة 
الفس��اد الس��حيق، وبالتالي الندم الشديد. 
واألخطر من ذلك؛ تدني مستوى االميان 

ب��اهلل - تع��اىل-.
فف��ي كت��اب اهلل اجملي��د، جند مثالن 
للمؤمن��ن ب��اهلل، الذي��ن مل يعمه��م بري��ق 
الث��روة ع��ن التميي��ز ب��ن احل��ق والباط��ل، 
ومل خترسهم الدراهم والدنانر عن قول 
احل��ق للمخط��ئ - وإن كان ثريًا - و أول 
هذي��ن املثال��ن؛ ذل��ك الرج��ل املؤم��ن ال��ذي 
راح يرشد صاحبه املشرك املغّر ببساتينه 
املثم��رة واألي��دي العامل��ة حت��ت س��لطته 
وغر ذلك، النه َعمي عن احلق بس��بب ما 
ميل��ك م��ن جّن��ة وارف��ة الظ��الل، معط��اءة 
الثم��ار، ت��در عليه االرب��اح الكثرة، وبذلك 
ظل��م نفس��ه وادع��ى ان م��ا ميلك��ه م��ن خ��ر 
باٍق ودائم، حتى انكر القيامة واملعاد، وزاد 
يف ظالل��ه ان��ه اعت��رب امل��ال والث��روة معي��اراً 
ملق��ام العب��د عن��د رب��ه، فاعت��رب عط��اء اهلل 

يف القيام��ة س��يكون افض��ل مم��ا ه��و هنا يف 
الدني��ا، ألي��س اهلل حيب��ه فاعط��اه يف الدني��ا 

ه��ذا اخلر؟!
يف  االغني��اء  اكث��ر  اق��وال  انه��ا 
وارصدته��م  بثرواته��م  املغري��ن  الدني��ا؛ 
يف البن��وك، واملتغافل��ن - مب��ا ميلك��ون- 
ع��ن رؤي��ة احلقيق��ة ووعيه��ا، وتصفي��ق 
اغل��ب اجملتم��ع هل��م يزيده��م اص��راراً على 

. لته��م ضال
النق��اذ  املؤم��ن  ين��ربي  املقاب��ل  ويف 
ه��ذا املس��كن ع��رب احلوار اهل��ادف واهلادئ، 
وتذك��ره باخلالق ال��رازق، وان ما ميلكه 
ه��و عط��اٌء م��ن اهلل س��بحانه وابت��الٌء من��ه، 
فلي��س امل��ال يبق��ى لالنس��ان دائم��ًا الم��كان 

زوال��ه بأيس��ر م��ا يك��ون.
لنق��رأ مع��ًا، وبتأم��ل، املث��ل القرآن��ي 
هل��ذه احلال��ة الي تصيب اصحاب الثروة، 
وموق��ف املؤمن��ن النقاذهم: قال تعاىل يف 

»س��ورة الكهف«، اآليات؛ )23 - 44(: 
َرُجَلــْنِ  َمَثــاًل  هَلُــْم  ْب  ارْضِ }َو 
َجَعْلنــا أِلََحِدمِهــا َجنََّتــْنِ ِمــْن َأْعنــاٍب َو 
َحَفْفنامُهــا بِنَْخــٍل َو َجَعْلنــا َبْينَُهــا َزْرعــًا 

 .}*

إن س��وق املث��ل لبي��ان حقيق��ٍة واح��دة 
تتك��رر م��ع اش��خاص خمتلف��ن، فلي��س 
مهم��ًا ذك��ر اس��م الش��خص وبي��ان نس��به، 
 - وبي��ان عمل��ه  امله��م ذك��ر صفت��ه  ب��ل 
تبي��ن  ث��م  وم��ن   - الط��احل  او  الص��احل 

النتيج��ة املرتب��ة عل��ى ذل��ك العم��ل.
}ِكْلَتــا اجْلَنََّتــْنِ آَتــْت ُأُكَلهــا َو مَلْ 
ْرنــا ِخالهَلُــا  َتْظِلــْم ِمنْــُه َشــْيئًا َو َفجَّ
مبعن��ى  اجلنت��ن  ع��دم ظل��م  هَنَــرًا*{. 
امثاره��م مبق��دار تصور الزارع هلا، ووجود 
النه��ر داخ��ل اجلن��ان دلي��ٌل عل��ى توف��ر امل��اء 

للزراع��ة. الض��روري 
}َو كاَن َلــُه َثَمــٌر َفقــاَل لِصاِحبِــِه 
ــاالً  ــَك م ــُر ِمنْ ــا َأْكَث ــاِوُرُه َأَن ــَو حُي َو ُه
حواراته��م،  خ��الل   .}* َنَفــرًا  َأَعــزُّ  َو 
حي��اول بع��ض االغني��اء ان يثبتوا لبعضهم 
البعض انهم اكثر ثروة وغنى، فيعددون 
امالكه��م ويظه��رون زينته��م وغر ذلك، 
وه��ذا األم��ر يص��دق عليه��م يف عالقته��م 
ألنه��م  ايض��ًا،  واملس��تضعفن  بالفق��راء 
يس��تفيدون م��ن الث��روة كورق��ة ضغ��ط 

لتحقي��ق مآربه��م. 
}َو َدَخــَل َجنََّتــُه َو ُهــَو ظــامِلٌ لِنَْفِســِه 
ــدًا * َو  ــِذِه َأَب ــَد ه ــنُّ َأْن َتبي ــا َأُظ ــاَل م ق
ــْن ُرِدْدُت  ــًة َو َلِئ ــاَعَة قاِئَم ــنُّ السَّ ــا َأُظ م
إىِل  َريبِّ أَلَِجــَدنَّ َخــْرًا ِمنْهــا ُمنَْقَلبــًا *{.

كم��ا   - صاحب��ه  ل��ه  يصف��ق  مل 
يفع��ل اكث��ر الن��اس- ب��ل ق��ام مبح��اوالت 
لتبص��ره الطري��ق الصحي��ح بع��د العم��ى 
ــُه َو  ــُه صاِحُب ــاَل َل ال��ذي اصي��ب ب��ه: }ق
ــَك  ــذي َخَلَق ــْرَت بِالَّ ــاِوُرُه َأ َكَف ــَو حُي ُه
اَك  ــوَّ ــمَّ َس ــٍة ُث ــْن ُنْطَف ــمَّ ِم ــراٍب ُث ــْن ُت ِم
ُك  ـا ُهــَو اللَُّ َريبِّ َو ال ُأرْشِ َرُجــاًل * لِكنَـّ

ــدًا*{.  ــَريبِّ َأَح بِ
ذّك��ره صاحب��ه املؤم��ن خبالقه، الذي 
خلقه من تراب ثم اودعه االصالب ومنها 
مرحل��ة  م��ن  نقل��ه  أي  و...  االرح��ام  اىل 
عج��ز، اىل مرحل��ة ضع��ف، و رزق��ه الق��وة 
ش��يئًا فش��يئًا حت��ى وص��ل اىل م��ا ه��و علي��ه.

ويف مقاب��ل االغ��رار بامل��ال والنظ��رة 
الذاتي��ة للث��روة، دّله املؤمن على الطريقة 
فق��ال:  الث��روة،  م��ع  للتعام��ل  الس��ليمة 
ــا  ــَت م ــَك ُقْل ــَت َجنََّت ــْو ال إِْذ َدَخْل }َو َل
ــا  ــَرِن َأَن ــاللَِّ إِْن َت َة إاِلَّ بِ ــوَّ ــاَء اللَُّ ال ُق ش
ــدًا * َفَعســى  َريبِّ  ــَك مــاالً َو َوَل ــلَّ ِمنْ َأَق

ــَل  ــَك َو ُيْرِس ــْن َجنَّتِ ــْرًا ِم ــَنِ َخ َأْن ُيْؤتِ
ــاِء َفُتْصبِــَح  َعَلْيهــا ُحْســبانًا ِمــَن السَّ
َصعيــدًا َزَلقــًا * َأْو ُيْصبـِـَح ماُؤهــا َغــْورًا 

ــًا *{.  ــُه َطَلب ــَتطيَع َل ــْن َتْس َفَل
ان   - اآلي��ات  س��ياق  م��ن   - ويب��دو 
الرج��ل رف��ض النص��ح واس��تمر يف غ��روره 

النتيج��ة:  فكان��ت  وتك��ربه، 
ــُب  ــَح ُيَقلِّ ــِرِه َفَأْصَب ــَط بَِثَم }َو ُأحي
ْيــِه َعــى  مــا َأْنَفــَق فيهــا َو ِهــَي خاِوَيــٌة  َكفَّ
َعــى  ُعُروِشــها َو َيُقــوُل يــا َلْيَتنــي  مَلْ 
ــٌة  ــُه فَِئ ــْن َل ــدًا * َو مَلْ َتُك ــَريبِّ َأَح ْك بِ ُأرْشِ
وَنــُه ِمــْن ُدوِن اللَِّ َو مــا كاَن ُمنَْترِصًا  َينرُْصُ
ــْرٌ  ــَو َخ ــقِّ ُه ــُة للَِِّ احْلَ ــَك اْلَوالَي * ُهنالِ
ــًا *{. بل��ى؛ ان��ه ال��رب  ــْرٌ ُعْقب ــًا َو َخ َثواب
الق��ادر عل��ى س��لب م��ا اعط��اه و أخ��ذ م��ا 
منح��ه، ولي��س ألح��ٍد م��ن خلق��ه ان يق��ف 
ام��ام ارادت��ه ومش��يئته، وبطبيع��ة احل��ال 
ال يبق��ى للكاف��ر ال��ذي ان��زل علي��ه ال��رب 

الع��ذاب س��وى الن��دم واحلس��رة.

 التجمع اإليامين يف مواجهة املد املادي

ويق��دم لن��ا الق��رآن كت��اب اهلل اجمليد، 
مث��اًل آخ��ر لظاه��رة الغ��ي املفت��ون بغن��اه، 
والس��اعي  باحلقيق��ة  البص��ر  واملؤم��ن 
الصالحه، وذلك عرب ذكر قصة قارون، 
الذي كان من قوم موس��ى، عليه الس��الم، 
وم��ن أرحام��ه؛ ذل��ك الرج��ل ال��ذي أعط��اه 
االش��داء  عل��ى  يصع��ب  م��ااًل كث��راً  اهلل 
م��ن الرج��ال ان حيمل��وا مفات��ح خزائن��ه، 
امتحانًا له وابتالًء للمجتمع االسرائيلي.

راح ق��ارون يتفاخ��ر - كم��ا صاح��ب 
س��ورة الكه��ف- مب��ا ميل��ك م��ن ث��روات، 
وذل��ك ع��رب اخل��روج اىل الن��اس بزينت��ه 
َقــْوِم  ِمــْن  كاَن  قــاُروَن  }إِنَّ  واموال��ه: 
ُموســى  َفَبغــى  َعَلْيِهــْم َو آَتْينــاُه ِمــَن 
ــِة  ــوُأ بِاْلُعْصَب ــُه َلَتنُ ــا إِنَّ َمفاحِتَ ــوِز م اْلُكنُ
تتس��اهل  مل  امل��رة،  ه��ذه  ِة{.  اْلُقــوَّ ُأويِل 
الطليع��ة املؤمن��ة يف اجملتم��ع م��ن القي��ام 
الش��رعية جتاه��ه، كون��ه  مبس��ؤولياتها 
»ثري��ًا« او كون��ه »م��ن أق��ارب القائ��د«، ب��ل 
ــُه  ــُه َقْوُم ــاَل َل جابه��وه مب��ر احل��ق: }إِْذ ق
ــَن * َو  ــبُّ اْلَفِرح ــَرْح إِنَّ اللََّ ال حُيِ ال َتْف
ــَرَة َو ال  اَر اآْلِخ ــدَّ ــاَك اللَُّ ال ــا آت ــِغ في اْبَت
ْنيــا َو َأْحِســْن َكــا  َتنـْـَس َنصيَبــَك ِمــَن الدُّ
ــاَد يِف  ــِغ اْلَفس ــَك َو ال َتْب ــَن اللَُّ إَِلْي َأْحَس

اأْلَْرِض إِنَّ اللََّ ال حُيِــبُّ امْلُْفِســديَن *{ 
)س��ورة القص��ص، اآلي��ة:76-77(، فدع��وه 
اىل ع��دم االغ��رار بالث��روة، وع��دم نس��يان 
باالحس��ان  نصح��وه  و  بس��ببها،  اآلخ��رة 
اىل الن��اس، ونه��وه ع��ن الس��عي يف االرض 

بفس��اد. 
اال ان ثروت��ه ورجال��ه وزينت��ه ورؤيت��ه 
ونعمه��ا  الدني��ا  احلي��اة  جت��اه  اخلاطئ��ة 
منعته من االستماع اىل الناصحن، كما 
ان وج��ود جمموع��ة كب��رة يف اجملتم��ع 
ل��ه دور كب��ر يف  تؤي��ده وتتبع��ه، كان 
ابقائ��ه عل��ى موقف��ه }َفَخــَرَج َعــى  َقْوِمــِه 
ــاَة  ــُدوَن احْلَي ــَن ُيري ذي ــاَل الَّ ــِه ق يف  زينَتِ
ِمْثــَل مــا ُأويِتَ  َلنــا  َلْيــَت  ْنيــا يــا  الدُّ
ــُه َلــُذو َحــظٍّ َعظيــم{. )س��ورة  قــاُروُن إِنَّ

القص��ص، اآلي��ة:79(
م��رة   - املؤمن��ة  الطليع��ة  وان��ربت 
الفك��ري  االحن��راف  ملعاجل��ة  اخ��رى- 
احلاصل يف اجملتمع، وذلك عرب بث الوعي 
ذيــَن  يف االوس��اط االجتماعي��ة }َو قــاَل الَّ
ــْرٌ  ــواُب اللَِّ َخ ــْم َث ــَم َوْيَلُك ــوا اْلِعْل ُأوُت
اهــا إاِلَّ  ملَِــْن آَمــَن َو َعِمــَل صاحِلــًا َو ال ُيَلقَّ
ابـِـُروَن{. )س��ورة القص��ص، اآلي��ة:80( الصَّ

مش��ابهة  ق��ارون  عاقب��ة  وكان��ت 
لعاقب��ة صاح��ب اجلنت��ن م��ع وجود ف��ارق، 
ان االم��ر هن��ا مش��ل ش��خص ق��ارون مضافًا 
اىل كل ثروات��ه، لبغي��ه وطغيان��ه وافس��اده 
يف اجملتم��ع بع��د اميان��ه الظاه��ر بالرس��الة: 
ــا كاَن  ــداِرِه اأْلَْرَض َف ــِه َو بِ ــْفنا بِ }َفَخَس
وَنــُه ِمــْن ُدوِن اللَِّ َو مــا  َلــُه ِمــْن فَِئــٍة َينرُْصُ
ــَن  ذي ــَح الَّ ــَن * َو َأْصَب ــَن امُلنَْترِصي كاَن ِم
ــَكَأنَّ  ــوَن َوْي ــِس َيُقوُل ــُه بِاأْلَْم ــْوا َمكاَن مَتَنَّ
ــْن َيشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه  ْزَق ملَِ اللََّ َيْبُســُط الــرِّ
َو َيْقــِدُر َلــْو ال َأْن َمــنَّ اللَُّ َعَلْينــا خَلََســَف 
ــُه ال ُيْفِلُح اْلكافِــُروَن{. )س��ورة  بِنــا َوْيَكَأنَّ

القص��ص، اآلي��ة81-80(
وم��ن هن��ا ؛ الب��د للمؤم��ن أن يعام��ل 
الن��اس بعي��داً عن مس��تواهم امل��ادي، فيعترب 
صاح��ب الث��روة كغره من ابن��اء اجملتمع، 
ح��اد  إن  واالرش��اد،  النص��ح  اىل  حيت��اج 
ع��ن الطري��ق، كم��ا ق��د حيت��اج االم��ر اىل 
اجملابهة ان بغى يف األرض الفس��اد، فليس 
مثة جمال يف الشرع املقدس، للمهادنة مع 
الفاس��د، وإن كان ذا ث��روة او صاح��ب ق��وة 

وس��لطة.

اضاءات تدبريةاضاءات تدبرية

• حياول بعض 
االغنياء ان يثبتوا 
لبعضهم البعض 
انهم اكثر ثروة 
وغنى، فيعددون 

امالكهم ويظهرون 
زينتهم، وهذا 

يصدق عليهم يف 
عالقتهم بالفقراء 

واملستضعفن ايضًا، 
ألنهم يستفيدون 

من الثروة كورقة 
ضغط لتحقيق 

مآربهم

مؤمنون.. تحّدوا بريق الذهب!

• وجود جمموعة 
كبرة يف جمتمع 
بي اسرائيل، تؤيد 
قارون وتتبعه، كان 
له دور كبر يف 
ابقائه على موقفه

• السيد سّجاد املدريس



مجتمعمجتمع

 السيد حممد املوسوي 
س��لعهم  تب��ادل  يف  الن��اس  حاج��ة 
واحلص��ول عل��ى س��لع جدي��دة تلبي��ة 
اىل  دفعته��م  املتج��ددة،  الحتياجاته��م 
التعام��الت املالي��ة املختلف��ة من��ذ القدم، 
وق��د تط��ورت ه��ذه املعام��الت كعق��ود 
املعاوض��ة، والبي��ع، مب��رور الزمن، حتى 
بات��ت عل��ى م��ا هو متع��ارف علي��ه، فعقد 
العق��ود  أق��دم وأكث��ر  البي��ع ه��و م��ن 
ونظ��را  العملي��ة،  احلي��اة  يف  الش��ائعة 
النتش��اره وش��يوعه فق��د س��ارعت اىل 
تنظيم��ه الش��ريعة االس��المية، حي��ث 
نظم��ت االح��كام الش��رعية للمعام��الت 
الش��يء  حص��ل  كم��ا  البي��ع،  وأهمه��ا 
الوضعي��ة  التش��ريعات  ل��دى  نفس��ه 
البي��ع  عق��د  أحاط��ت  ال��ي  احلديث��ة 

بعديد من النصوص القانونية، محايًة 
للمال��ك مبن��ع األغيار من االعتداء على 

ملك��ه. 
وق��د حظ��ي »عق��د البي��ع« بكتاب��ات 
معظ��م  اوضح��ت  متكامل��ة  وحب��وث 
تفاصي��ل ه��ذا العق��د الش��ائع، إال انن��ا 
يف ه��ذا املق��ال املقتض��ب، ن��وّد اخل��وض 
يف ن��وع خ��اص م��ن عق��ود البي��ع ال��ذي 
والتش��ريعات  العراق��ي  املش��رع  منح��ه 
األخ��رى عناي��ة خاص��ة، فأضاف��وا إلي��ه 
ش��روطًا أخ��رى غ��ر تل��ك ال��ي متعارف 
عليها، وهو »عقد بيع العقار«، سنتطرق 
م��ن خالل��ه اىل اح��كام بيع العق��ار خارج 
إط��ار التس��جيل العق��اري )الطاب��و(، أي 
انتقال العقار امُلباع من شخص اىل آخر 
بالبي��ع عل��ى التعاق��ب، كأن يبيع املالك 
األصلي العقار اىل مش��رٍ اول، ثم يبيع 

املش��ري األول العق��ار اىل مش��ٍر ث��اٍن 
قب��ل ان يت��م تس��جيله يف الطاب��و، فه��ل 
تعد هذه العقود يف نظر القوانن عقود 
بي��ع عق��ار حقيق��ة، أم ان التش��ريعات 
الوضعي��ة وعل��ى اخلص��وص القان��ون 
العراق��ي، ال يعده��ا كذل��ك؟ وم��ا ه��ي 
األول  للمش��ري  بالنس��بة  الضمان��ات 
م��ا  ه��ذا  كه��ذه؟  عق��ود  يف  والثان��ي 
حن��اول ان نبين��ه ان ش��اء اهلل م��ن خ��الل 

ه��ذا املق��ال وف��ق املفردت��ن التاليت��ن: 
أواًل: الطبيع��ة القانوني��ة لعق��د بيع 

العقار
العق��ار  بي��ع  عق��د  قيم��ة  ثاني��ًا: 

العراق��ي القان��ون  يف  اخلارج��ي 

 الطبيعة القانونية لعقد بيع العقار
القان��ون  م��ن   )73( امل��ادة  بين��ت 

 1951 لس��نة   )40( رق��م  العراق��ي  املدن��ي 
مفه��وم العق��د بش��كله الع��ام، وه��و م��ا 
يش��مل معظ��م التعام��الت املالي��ة عل��ى 
أن��ه »ارتب��اط االجي��اب الص��ادر م��ن اح��د 
العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت 
أث��ره يف املعق��ود علي��ه«؛ وه��ذا م��ا وافقته 
العربي��ة،  املدني��ة  التش��ريعات  معظ��م 
أركان  ثالث��ة  منه��ا  ويس��تخلص 
وه��ي؛  عق��د،  أي  النعق��اد  رئيس��ية 
الراض��ي واحمل��ل والس��بب، ويق��ال عنها 

الرضائي��ة. بالعق��ود 
إال ان مس��ألة العق��ار وم��ا تتطلب��ه 
محاي��ة  م��ن  العقاري��ة  التصرف��ات 
قانونية وتثبيت احلقوق الناشئة عنها، 
أس��س  ان تنظ��م مبوج��ب  ف��كان الب��د 
متينة تؤمن هلا االستقرار والطمأنينة 
واحلف��اظ عليه��ا، ومل��ا كان��ت العق��ارات 
م��ن االش��ياء الثابتة املس��تقرة الصاحلة 

لالس��تغالل. 
ل��ذا فانه��ا تك��ون ج��زءاً مهم��ًا م��ن 
الث��روة، وه��ي ذات اهمي��ة كب��رة م��ن 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  النواح��ي 
بالنس��بة لالف��راد، ومب��ا ان ه��ذه الث��روة 
ق��د تدع��و اىل االس��تغالل وبي��ع العق��ار 
اىل اكث��ر م��ن مش��ٍر م��ا دام مل يك��ن 
التش��ريعات  ان  فنج��د  قي��ود،  هنال��ك 
احلديث��ة وضع��ت الضواب��ط حلماي��ة 
ومحاي��ة  جه��ة،  م��ن  احلق��وق  تل��ك 
اجملتمع من استغالل تلك احلقوق من 
جهة اخرى. ونظراً ألهمية حق امللكية 
العقاري��ة واحلق��وق االخ��رى املتفرع��ة 

عن��ه، وض��رورة محايته��ا.
فان التش��ريعات املختلفة انقس��مت 

بشأن محايتها اىل قسمن: 
فمنه��ا م��ن ذه��ب اىل رف��ع ض��رورة 
التس��جيل، حي��ث جعله��ا مبثاب��ة رك��ن 
م��ن أركان العق��د يضاف اىل االركان 
العق��ود  م��ن  العق��د  ليك��ون  الثالث��ة 
الش��كلية، كالقان��ون العراق��ي، حي��ث 
خاص��ة،  دوائ��ر  يف  تس��جيلها  أوج��ب 
حبي��ث ال ينعق��د العق��د إال باتب��اع تل��ك 
الش��كلية، فيم��ا حاف��ظ االجت��اه اآلخ��ر 
البل��دان  م��ن  الكث��ر  اتبعت��ه  وال��ذي 

العربية، وكذلك فرنسا على رضائية 
اش��رطت  أنه��ا  إال  العق��ار  بي��ع  عق��د 
ض��رورة التس��جيل يف الدوائر املختصة 
لش��هر التصرف��ات العقاري��ة كالبي��ع 
التصرف��ات  م��ن  وغرهم��ا  والره��ن 

األخ��رى.

 االجتاه القايض بشكلية 
عقد بيع العقار

يذه��ب ه��ذا االجت��اه وال��ذي ميثل��ه 
بي��ع  عق��د  ان  اىل  العراق��ي،  القان��ون 
العق��ار م��ن العق��ود الش��كلية، وال ميك��ن 
باخت��اذ  إال  كه��ذه  عق��ود  تنعق��د  ان 
الش��كل ال��الزم ال��ذي حي��دده القان��ون، 
الش��كلية  العراق��ي  القان��ون  ع��ّد  وق��د 
هل��ذا العق��د، ب��ان يت��م تس��جيله يف دائرة 
أم��ا  )الطاب��و(،  العق��اري  التس��جيل 
املتع��ارف عليه��ا  واالتفاق��ات  املكاتب��ات 
وال��ي تس��بق ذل��ك، ال متث��ل عق��داً لبي��ع 
العق��ار يف نظ��ر القان��ون، وعلي��ه ميك��ن 
املربم��ة  العق��ار  بي��ع  عق��ود  ان  الق��ول 
ال  باطل��ة  عق��ود  الدائ��رة  ه��ذه  خ��ارج 
ميكن اعتبارهما »عقد بيع عقار«، وذلك 
لتخل��ف الش��كلية في��ه، حي��ث ميك��ن ان 
نستش��عر ذل��ك بوض��وح من خ��الل نص 
امل��ادة )508( م��ن القان��ون املدن��ي العراقي 
سابق الذكر، والي تنّص على ان »بيع 
العقار ال ينعقد إال اذا سجل يف الدائرة 
املختص��ة واس��توفى الش��كل ال��ذي ن��ص 
امل��ادة )1126  علي��ه القان��ون«، وكذل��ك 
ف2( م��ن القان��ون ذات��ه بقوهل��ا: »والعقد 
الناق��ل مللكي��ة العق��ار ال ينعق��د إال اذا 
روعي��ت في��ه الطريق��ة املق��ررة قانون��ًا«.

يف  العراق��ي  القض��اء  ع��زز  وق��د 
العدي��د م��ن قراراته موق��ف القانون من 
جع��ل بي��ع العق��ار عقداً ش��كليًا ال ينعقد 
التس��جيل  دائ��رة  يف  بالتس��جيل  إال 
العق��اري، حي��ث قض��ت حمكم��ة متيي��ز 
الع��راق ب��أّن »بي��ع العق��ار خ��ارج دائ��رة 
التس��جيل العق��اري باط��ل حبك��م امل��ادة 

)508( م��ن القان��ون املدن��ي. 
املتعاق��دان  يع��اد  العق��د  بط��ل  واذا 
اىل احلال��ة ال��ي كان��ا عليها قب��ل إبرام 

العق��د ويتوجب إع��ادة املبلغ الذي دفعه 
املش��ري للبائ��ع«. 

 االجتاه القائل برضائية 
عقد بيع العقار

والقاض��ي  الثان��ي  االجت��اه  أم��ا 
برضائي��ة عق��ود بي��ع العق��ار وه��و م��ا 
يتف��ق م��ع الش��ريعة االس��المية حي��ث 
يؤك��د الفقه��اء عل��ى حتري��ر العق��ود 
م��ن الش��كليات اس��تناداً اىل قول��ه تع��اىل 
يف اآلي��ة األوىل م��ن س��ورة املائ��دة، }َيــا 
ــوِد{،  ــوا بِاْلُعُق ــوا َأْوُف ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ َأهيُّ
وكذلك )اآلية: 91( من »سورة النحل« 
وال��ي تن��ّص عل��ى }َوَأْوُفــوا بَِعْهــِد اللَِّ 
األَْيــَاَن  َتنُقُضــوا  َوال  َعاَهْدُتــْم  إَِذا 
اللََّ  َجَعْلُتــْم  َوَقــْد  َتْوِكيِدَهــا  َبْعــَد 
ــاًل{، فق��د تبنت��ه الكث��ر  ــْم َكِفي َعَلْيُك
العربي��ة، ويف  البل��دان  تش��ريعات  م��ن 
حي��ث  املص��ري،  التش��ريع  مقدمته��م 
يظه��ر ذل��ك بوض��وح م��ن خ��الل ن��ّص 
امل��ادة )934( م��ن القان��ون املدن��ي املصري 

ال��ي تؤك��د عل��ى م��ا يل��ي:
تنتق��ل  ال  العقاري��ة  امل��واد  ف��ى   -1
امللكي��ة وال احلق��وق العيني��ة األخ��رى 
س��واء أكان ذل��ك فيم��ا ب��ن املتعاقدي��ن 
أم كان ف��ى ح��ق الغ��ر، إال إذا روعي��ت 
األحكام املبينة فى قانون تنظيم »الشهر 

العق��اري«*. 
2- ويب��ن »قان��ون الش��هر« املتق��دم 
الذكر التصرفات واألحكام والسندات 
الت��ى جي��ب ش��هرها س��واء أكان��ت ناقلة 
للملكي��ة أو غ��ر ناقل��ة، ويق��رر األحكام 

املتعلق��ة بهذا الش��هر.
الش��هر  »قان��ون  اىل  وبالرج��وع 
لس��نة   )114( رق��م  املص��ري  العق��اري« 
1946 جن��د ان امل��ادة التاس��عة من��ه تن��ص 
عل��ى أّن »مجي��ع التصرف��ات ال��ي م��ن 
ش��أنها إنش��اء ح��ق م��ن احلق��وق العينية 
العقاري��ة األصلي��ة، او نقل��ه او تغي��ره 
النهائي��ة  االح��كام  وكذل��ك  زوال��ه  او 
املثبت��ة بش��يء م��ن ذل��ك، جي��ب ش��هرها 
ه��ذه  يف  ويدخ��ل  التس��جيل  بطري��ق 
التصرف��ات، الوق��ف والوصي��ة ويرت��ب 

بيع العقار »على التعاقب« 
والبحث عن حلول قانونية

•  عزز القضاء العراقي 
يف العديد من قراراته 

موقف القانون من جعل 

بيع العقار عقداً شكلياً ال 

ينعقد إال بالتسجيل يف 

دائرة التسجيل العقاري

 • ىف املواد العقارية 
ال تنتقل امللكية وال 

الحقوق العينية األخرى 

سواء أكان ذلك فيام 

بني املتعاقدين أم كان 

ىف حق الغري، إال إذا 

روعيت األحكام املبينة 

ىف قانون تنظيم »الشهر 

العقاري« املرصي
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مجتمع

عل��ى ع��دم التس��جيل ان احلق��وق املش��ار 
إليه��ا ال تنش��أ وال تنتق��ل وال تتغ��ر وال 
ت��زول؛ ال ب��ن ذوي الش��أن وال بالنس��بة 
اىل غره��م، وال يك��ون للتصرف��ات غ��ر 
املس��جلة م��ن األث��ر س��وى االلتزام��ات 

الش��خصية ب��ن ذوي الش��أن«.
ويتض��ح الف��رق م��ن خ��الل التمّع��ن 
يف ه��ذا الن��ص ع��ن القان��ون العراق��ي، 
حي��ث مل ين��ص القان��ون املص��ري عل��ى 
بط��الن التص��رف، وإمنا تراخ��ي انتقال 
امللكي��ة اىل م��ا بع��د التس��جيل، أما اآلثار 
س��ارية،  فتك��ون  العق��د  م��ن  املتبقي��ة 
وعلي��ه ميك��ن ان جيرب املش��ري- البائَع، 
عل��ى الذه��اب اىل دائرة الش��هر العقاري 
حك��م  أخ��ذ  او  البي��ع،  عق��د  وتس��جيل 
قضائي بذلك، دون احلاجة اىل حضور 
البائ��ع، فغاي��ة التس��جيل حلماي��ة الغ��ر 
العق��د ذات��ه، وكذل��ك احل��ال  ولي��س 
يف التش��ريع الفرنس��ي املؤي��د للتش��ريع 
املص��ري، أما يف القانون العراقي وكما 
فيقض��ي  التالي��ة،  النق��اط  يف  س��نبن 
أث��ر  ال  وعلي��ه  التص��رف،  ببط��الن 
للعقد اخلارجي اذا مل يس��جل يف دائرة 

التس��جيل العق��اري. 

 ما هي قيمة عقد بيع العقار اخلارجي 
يف القانون العراقي؟

 نظ��را لكث��رة االتفاق��ات احلاصل��ة 
عق��د  مبوج��ب  تك��ون  العق��ار  بي��ع  يف 
خارج��ي ب��ن البائ��ع واملش��ري، يثب��ت 
في��ه حق��وق والتزام��ات كل منهما قبل 
ذهابهم��ا اىل دائ��رة التس��جيل العق��اري 
ج��رى  وق��د  البي��ع،  ه��ذا  لتس��جيل 
التعام��ل ان يض��ع املتعاق��دان يف العق��ود 
اخلارجية ش��رطًا جزائيًا، يقضي بدفع 
مبل��غ مع��ن اذا مل يق��م أح��د الطرف��ن 
بتنفيذ التزامه، إال ان نصوص القانون 
والقاضي��ة بإع��ادة احل��ال اىل م��ا كان 
علي��ه، دف��ع بالعدي��د م��ن املتعاقدين اىل 
النك��ول ع��ن تنفي��ذ التزاماتهم م��ا دامت 
ال تش��كل عائقًا قانونيًا وهذا ما أدى اىل 
االجح��اف بالط��رف اآلخ��ر، ف��كان لزامًا 
على القانون ان يضع حاًل هلذه احلالة، 

محاي��ة جلمي��ع األط��راف، فج��اء ق��رار 
»جمل��س قي��ادة الث��ورة« املنح��ل )1197( 
س��نة 1977 واملع��دل مبوج��ب ق��رار رق��م 
)1426( لس��نة 1983 لين��ص عل��ى »أوال � 
أ �  يقتص��ر التعه��د بنق��ل ملكي��ة عق��ار 
االلت��زام  عل��ى  في��ه  التص��رف  او ح��ق 
الطرف��ن  اح��د  اخ��ّل  اذا  بالتعوي��ض 
التعوي��ض يف  اش��رط  بتعه��ده، س��واء 
ان  عل��ى  في��ه،  يش��رط  مل  ام  التعه��د 
ال يق��ل مق��داره ع��ن الف��رق ب��ن قيم��ة 
العق��ار املعين��ة بالتعه��د، وقيمت��ه عن��د 
النك��ول، دون اخ��الل بالتعوي��ض ع��ن 
املتعه��د  كان  اذا  ب :  آخ��ر.  ض��رر  أي 
ل��ه ق��د س��كن العق��ار حم��ل التعه��د او 
اح��دث في��ه ابني��ة او منش��آت اخ��رى او 
مغروس��ات ب��دون معارض��ة حتريري��ة 
س��ببًا  يعت��رب  ذل��ك  ف��ان  املتعه��د،  م��ن 
متل��ك  ل��ه  للمتعه��د  يبي��ح  صحيح��ًا 
العق��ار او ح��ق التص��رف في��ه بقيمت��ه 
املعينة يف التعهد او املطالبة بالتعويض 
عل��ى الوج��ه املذك��ور يف الفق��رة )أ( من 
ه��ذا البن��د، مضاف��ًا الي��ه قيم��ة احملدثات 

واملغروس��ات قائم��ة وق��ت النك��ول...«. 
لين��ّص عل��ى ض��رورة ان يع��وض 
الن��اكل ع��ن تس��جيل عق��د بي��ع العق��ار 
تس��جيل  عل��ى  البائ��ع  جي��رب  ان  دون 
العق��د ونق��ل امللكي��ة، وه��ذا االس��تثناء 
القان��ون  م��واد  لنص��وص  خالف��ًا  ج��اء 
املدن��ي العراق��ي س��ابق الذك��ر، ولك��ن 
كي��ف عل��ل القانوني��ون ه��ذا اخل��الف 
وكي��ف ص��ار احلك��م بالتعوي��ض عل��ى 

عق��د باط��ل مبوج��ب القان��ون؟ 
ه��ذا  تعلي��ل  يف  قيل��ت  لق��د 
التعوي��ض، العدي��د م��ن اآلراء، إال ان��ه 
نظ��راً الختص��ار املوض��وع نكتف��ي ببي��ان 
م��ا ذه��ب إلي��ه غالبي��ة ش��راح القان��ون، 
حي��ث قال��وا ب��أن عق��د بي��ع العق��ار قب��ل 
التسجيل هو عقد صحيح غر مسّمى، 
ف��إن تراض��ي الطرف��ن مبوج��ب عق��د 
بي��ع العق��ار اخلارج��ي ال ميك��ن ان��كاره، 
فالراض��ي املذك��ور عق��د، ولكن��ه لي��س 

بعق��د بي��ع عق��ار،.
العق��ار  بي��ع  عق��د  انعق��اد  ألن 

اذن عق��د  التس��جيل، فه��و  حيت��اج اىل 
غ��ر مس��ّمى، وم��ن ثم اذا أخ��ّل املدين به 
التزم بالتعويض، وهذا التعويض ينشأ 
ع��ن مس��ؤولية عقدي��ة وه��ذا م��ا أخذ به 

القض��اء العراق��ي كذل��ك. 
اال ان ه��ذا التعوي��ض ج��اء اس��تثناء 
ميك��ن  ف��ال  في��ه،  التوس��ع  ميك��ن  وال 
اذا  إال   )1197( الق��رار  ن��ص  تطبي��ق 
كان العق��د اخلارج��ي امل��ربم بن املالك 

واملش��ري.
ف��ال ميك��ن التوس��ع يف ه��ذا الق��رار 
ب��ن  ي��ربم  ق��د  عق��د  عل��ى  وتطبيق��ه 
املش��ري األول ال��ذي مل يس��جل عق��ده، 
ويبي��ع العق��ار اىل املش��ري الثان��ي ألن��ه 
يك��ون ق��د ب��اع عق��اراً ال ميلك��ه وغ��ر 

مس��جل بامس��ه.
التعه��د  صح��ة  ش��روط  م��ن  ألن 
لنق��ل ملكي��ة العق��ار ان يك��ون املتعه��د 
مال��كًا للعق��ار الذي تعه��د بنقل ملكيته، 
واملتأم��ل ملوق��ف املش��رع، جي��ده يضف��ي 
جانب��ًا م��ن الش��رعية للعقد امل��ربم خارج 
وتكييف��ه  العق��اري  التس��جيل  دائ��رة 
عل��ى ان��ه تعه��د بنقل ملكي��ة عقار، وهي 
بذل��ك ال تلغ��ي جان��ب الرضائي��ة للعقد 
امل��ربم خ��ارج دائ��رة التس��جيل العق��اري، 
وعلي��ه ميك��ن ان ينتج هذا العقد حقوقًا 
والتزام��ات ش��خصية بن أطرافه فقط 
قب��ل التس��جيل، وال ميك��ن االحتجاج به 
يف مواجه��ة الغ��ر، وال ميك��ن الق��ول ان 
عق��د بي��ع العق��ار خارج دائرة التس��جيل 
العق��اري عق��د باطل وهو والعدم س��واء، 
ب��ل ميك��ن ان ينت��ج ه��ذا العق��د الباط��ل 
بع��ض اآلث��ار واحلقوق الش��خصية بن 
أطراف��ه فق��ط، وعليه ميك��ن القول بأن 
بي��ع العق��ار عل��ى التعاق��ب دون تس��جيل 
العق��اري  التس��جيل  دائ��رة  يف  ذل��ك 
حق��وق  ضي��اع  اىل  ي��ؤدي  )الطاب��و( 
املش��رين التالي��ن اذا م��ا حص��ل نك��ول 

م��ن البائع��ن.
--------------

مــرص  يف  املتداولــة  التســمية   *
»قانــون  مصطلــح  تــرادف  والتــي 
العــراق. يف  العقــاري«  التســجيل 

• بيع العقار 

»الرضائية« وهو ما 

يتفق مع الرشيعة 

االسالمية حيث يؤكد 

الفقهاء عىل تحرير 

العقود من الشكليات 

استناداً اىل قوله تعاىل 

يف اآلية األوىل من 

سورة املائدة، }يَا 

أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا 

ِبالُْعُقوِد{، فقد تبنته 

الكثري من ترشيعات 

البلدان العربية
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س: مــا هــو الموقــف الشــرعي حــول تبديــل 
هــو  مــا  علــى  الخبــز  أو  بالصمــون  الطحيــن 

حاليــَا؟  عندنــا  المتعــارف 
ج: ال يخلــو مــن اشــكال وســبيل التخلــص 
ثــم  بمبلــغ  الطحيــن  كيــس  يبيــع  أن  منــه 
يشــتري العــدد المطلــوب مــن الخبــز بالمبلــغ 

نفســه.

س: هــل يجــوز االســتماع الــى قصيــدة تشــجيع 
االغانــي  أطــار  فــي  الشــعبي  والحشــد  الجيــش 

الوطنيــة؟
ج: اذا كانــت بكيفيــة تناســب مجالس اللهو 

و اللعــب فاالحــوط وجوبًا عدم االســتماع 

أناشــيد  األخيــرة  اآلونــة  فــي  انتشــرت  س: 
علــى  يحتــوي  حســيني  وعــزاء  البيــت  أهــل  عــن 

حكمهــا؟ مــا  هادئــة،  موســيقى 
ج: الموسيقى محرمة في كل حال.

س: هل يجوز للمرأة مراجعة دكتور اسنان؟
ج: ال يجــوز مــع إمــكان مراجعــة الطبيبــة، إاّل 

إذا كلفــت مراجعتهــا مبالــغ مضــرة بحالهــا. 

فــي  الشــباب  مــع  التكلــم  يجــوز  هــل  س: 
هــي  ومــا  والماســنجر(؟  )الدردشــة  االنترنــت 

ذلــك؟ فــي  الحــدود 
بنــات  مــع  البنــت  تتحــدث  أن  االفضــل  ج: 
جنســها، وأن يتحــدث الولــد مــع األوالد حفاظــًا 
مزالــق  فــي  الســقوط  مــن  أنفســهم  علــى 

الرجيــم. الشــيطان 

ــة  ــوارب الرقيق ــرأة الج ــس الم ــم لب ــا حك س: م
ــة؟ ــة والملون والمنقش

ــر  ــا لغي ــار زينته ــرأة إظه ــى الم ــرم عل ج: يح
المحــارم بــأي شــكل كان.

س: متــى يعــّد خــروج الــدم مــن الجــرح مبطــًا 
للصــاة؟

ــه  ــو عن ــم المعف ــن الحج ــر م ج: إذا كان أكث

فــي الصــاة، وهــو أقــل مــن حجــم عقــد إبهــام 
اليــد.

س: هــل يجــوز ان يلبــس الرجــل سلســلة فضيــة 
فــي يديــه أو فــي الرقبــة؟

ج: إذا كان تشــبهًا بالنســاء أو بالكفــار فغيــر 
جائز.

س: السقط متى يجب تغسيله وتكفينه؟
ج: اذا كان مستويًا وبلغ أربعة أشهر.

س: اذا كان هنــاك شــركاء فــي شــركة واحــدة 
ــون  ــل يك ــركة، فه ــس الش ــوا خم وأرادوا أن ُيخرج
ــه  ــريك حصت ــب كل ش ــً، أم يحس ــس جماعي الخم

ويخمــس كل منهــم علــى حــدة؟
بشــكل  خمســه  يحســب  شــخص  كل  ج: 

. مســتقل

س: هــل يجــوز للمــرأة أن تشــترط علــى الــزوج 
فــي عقــد النــكاح أن ال يتــزوج عليهــا أبــدًا؟

ــف حكمــًا شــرعيًا ُيعــد ال  ج: كل شــرط يخال
غيــًا.

س: مــا حكــم تصــدق المــرأة مــن مــال زوجهــا 
أو مــن مالهــا مــن غيــر علمــه ورضــاه؟

ج: التصــدق مــن مــال الــزوج ينبغــي أن يكــون 
برضاه.

ــارب  ــأن ش ــخاص، ب ــد األش ــن اح ــمعت م س: س
الخمــر إذا تــاب وأعلــن توبتــه، فــا تقبــل مــن صــاة 
إال بعــد أربعيــن يومــً حتــى يطهــر، فالصــاة واجبــة 
عليــه، ولكــن ال تقبــل منــه، فهــل هــذا الــكام 

صحيــح أم ال؟
عــن  المرويــة  األحاديــث  فــي  جــاء  ج: 
المعصوميــن، عليهــم الســام... وأن من شــرب 
ورســله  ومائكتــه  اهلل  لعنــه  جرعــة  منهــا 
والمؤمنــون، وإن شــربها حتــى ســكر منهــا نــزع 
ــدم  ــى ع ــارة إل ــد إش ــًا، وال توج ــان يوم روح اإليم

قبــول الصــاة حتــى مــع التوبــة.



مجتمعمجتمع

م��ن الض��روري ج��دا ل��كل ذي ل��ّب، أن 
يع��ي حج��م التحدي��ات ال��ي يتع��رض هل��ا 
يف كل آن، و يتخ��ذ التداب��ر الالزم��ة يف 
مواجهته��ا،  وم��ن ث��م يك��ون يف مأم��ن م��ن 

حبائ��ل إبلي��س، وس��حر هامان.
واذا كان االنس��ان مل خيل��ق للخل��ود 
يف الدني��ا، والب��ارئ -عز وج��ل- اقرب اليه 
من حبل الوريد، فلماذا الغرور اذًا؟ وربنا 

يقول:

ــُم  ــاَن َوَنْعَل ــا اإِلْنَس ــْد َخَلْقنَ }َوَلَق
َمــا ُتَوْســِوُس بـِـِه َنْفُســُه َوَنْحــُن َأْقــَرُب 
إَِلْيــِه ِمــْن َحْبــِل اْلَوِريــِد{. )س��ورة 

ق/16( 
ان م��ا يتمتع به الش��باب من احليوية 
والنش��اط والقابلي��ات اهلائل��ة واحلم��اس 
أه��م  م��ن  جتعل��ه  واملثاب��رة،  واجل��د 
العناص��ر املؤث��رة يف اجملتمع، والي علينا 
والتنفي��ذ  بالتخطي��ط  نس��تثمرها   ان 
الطاق��ات  ه��ذه  حن��ول  وأن  الدقيق��ن، 
وعناص��ر الق��وة، اىل س��لوكيات اجيابية، 

تؤت��ي أكله��ا كل ح��ن يف اجملتم��ع.
وم��ا يدعون��ا اىل ذل��ك، أن اهلجم��ات 
املس��تمرة عل��ى ه��ذه الث��روة اهلائل��ة  - 
الش��باب - ت��روم حتوي��ل طاق��ات الش��باب 
وقدراتهم اىل س��لوكيات س��لبية، اخفاق 
معاق��رة  بالقم��ار،  لع��ب  الدراس��ة،  يف 
للخمور، تسكع وميوعة واحنالل، فضاًل 

ع��ن االحنراف��ات اجلنس��ية املختلف��ة. 
ويف احلي��اة قوان��ن حاكم��ة، يع��د 
م��ن ابرزه��ا قان��ون »التأث��ر والتأث��ر«. قال 

تع��اىل: }َفْلَينُْظــْر اإِلنَســاُن إىَِل َطَعاِمِه{ 
املعص��وم،  يفس��رها  عب��س/24(،  )س��ورة 
ب��أن ينظ��ر االنس��ان اىل  الس��الم،  علي��ه 
علم��ه م��ن اي��ن يأخ��ذه، ألن��ه يتأث��ر مب��ن 

يتعل��م عل��ى يدي��ه س��لبًا أو اجياب��ًا. 
وجي��ري ه��ذا القان��ون عل��ى مجي��ع 
عناص��ر اخلليق��ة، ومنه��ا االنس��ان ال��ذي 
ُيع��د أغل��ى ه��ذه العناص��ر عل��ى االط��الق، 
بف��ارق كب��ر ومهم جداً، وه��و ان التأثر 
باإلنس��ان ال يتم إال عرب اختياره و ارادته  

مم��ا ميي��زه عل��ى مجي��ع العناص��ر.
وللش��باب النصي��ب االعل��ى م��ن ه��ذا 
القان��ون، فيتأث��ر الش��اب بأبي��ه أو أخي��ه أو 

رفيق��ه أو معلم��ه، س��لبًا أو اجياب��ًا.
ان  علين��ا  لزام��ًا  كان  هن��ا  وم��ن 
نتدب��ر عواق��ب أمورن��ا، واذا هممن��ا أم��راً، 
تدبرن��ا عاقبت��ه، إن كان رش��داً، مضين��ا 
ب��ه، وان كان غّي��ًا، انتهين��ا عن��ه، ذل��ك ألن 
قافلة الش��باب يف مس��ر دائم حنو التقدم 
والرقي، فيما مصر كل من ختلف عن 

ه��ذه القافل��ة الضي��اع واالغ��راب.

 قتل القيم واالخالق لدى الشباب
تس��ر  املؤم��ن  الش��باب  فقافل��ة 
الي��وم عل��ى ه��دى القي��م األخالقي��ة ال��ي 
واملعرف��ة،  العل��م  ميادي��ن  اىل  ميتلكه��ا، 
وايض��ًا اىل ميادي��ن اجله��اد والتضحي��ة، 
بي��د أن ه��ذا ال ي��روق للكث��ر مم��ن يقتات 
عل��ى ضي��اع الش��باب واحنرافه��م، فقام��وا 
الي��أس يف  بب��ث  الش��باب  مبحارب��ة روح 
صفوفه��م، ونص��ب ج��دار فاص��ل وكب��ر 
ع��ن  إبعاده��م  و  املعرف��ة،  وب��ن  بينه��م 
ال��ي  واملكتب��ات  واجلامع��ات  احل��وزات 
ترفد االمة بالقدرات العلمية واملعرفية، 
ونتيجة لش��غف الش��باب يف التعرف على 
كل جدي��د، راح��وا يؤث��رون عليه��م س��لبًا 
م��ن  الين��ا  الواف��دة  الدخيل��ة  بالثقاف��ات 
فت��ارة  متع��ددة،  بعناوي��ن  الغ��رب  ب��الد 
حتت عنوان »احلداثة«، و«االعتدال« تارة 

أخ��رى، وهك��ذا. 
اىل  الش��باب  ليحول��وا   ذل��ك  كل 
لقم��ة س��ائغة  يف افواهه��م، ولك��ن هيهات؛ 
فم��ن يتخ��ذ م��ن مبادئ��ه دس��توراً يهت��دي 
ب��ه مل ول��ن تؤث��ر في��ه التي��ارات املنحرف��ة، 

واالب��واق املس��تهلكة.
والي��وم نالح��ظ املس��اعي احملموم��ة 
االس��اليب  ومبختل��ف  وهن��اك،  هن��ا 
والط��رق، مهم��ا كانت دنيئ��ة ورخيصة، 
مث��ل إث��ارة املش��اعر االنس��انية والغرائ��ز، 
والرغي��ب باحلداث��ة اجلميل��ة والتن��وع 
ال��ي  اخلالب��ة  واملظاه��ر  الس��لع  يف 
ت��ؤدي أحيان��ًا أن ينس��ى الش��اب رجولت��ه 
فيتح��ول إىل فت��اة ب��ن ليل��ة وضحاه��ا، 
كم��ا تبتل��ى الفتي��ات والنس��اء ايض��ًا به��ذا 
ليتقّمص��ن  أنوثته��ن  فيس��حقن  ال��داء، 
الش��خصية الرجولي��ة يف امللب��س واملعش��ر 
والس��لوك. واهل��دف م��ن كل ذلك إغالق 
الباب بإحكام على العقل الشاب واملتوثب 
حن��و االب��داع والعط��اء، واس��تبداله بامليول 
حن��و ارتي��اد أماكن اللهو واللعب املش��وب 
وتعاط��ي  اخلم��ور  ومعاق��رة  باحل��رام، 
املخ��درات، وم��ن املظاه��ر الطافح��ة عل��ى 
الس��طح ازدي��اد مقاه��ي »االركيل��ة« يف 
عدي��د بالدن��ا االس��المية، وظه��ور حاالت 
ش��اذة ب��ن ف��رة وأخ��رى، تض��رب اجلي��ل 
الش��اب، فت��ارًة من خ��الل »األميو«، تارًة، و 
»املثلية« تارًة اخرى، واحملاوالت مستمرة 

عل��ى ه��ذا الطري��ق. 

امليوع��ة  لدع��اة  تقليع��ة  وآخ��ر 
والتحل��ل، اس��تراد لعب��ة جدي��دة هندي��ة 
املنشأ ميارسها الشباب من البنن والبنات 
يف م��كان واح��د، حت��ت عن��وان »مهرج��ان 
االل��وان« او »هول��ي«، واللعب��ة عب��ارة ع��ن 
او  حديق��ة  يف  واملي��اه  باالل��وان  تق��اذف 
م��كان خ��اص، يف أج��واء من امل��رح املزعوم. 
ه��ذه اللعب��ة او الطق��وس تع��ود باألس��اس 
اىل الطائف��ة اهلندوس��ية ال��ي يقيمونه��ا 
الربي��ع يف اهلن��د وباكس��تان  يف فص��ل 
يتواج��د فيه��ا  ال��ي  والب��الد  وس��رالنكا 
اهلن��دوس، م��ع ذل��ك فق��د ش��قت طريقه��ا 
بس��هولة اىل الع��راق، فكان��ت التجرب��ة يف 

البص��رة ث��م بغ��داد. 
بغ��ض النظ��ر ع��ن اجله��ات املش��بوهة 
ال��ي وقف��ت خل��ف ه��ذا املش��روع، وحاولت 
مقدمته��ا  يف  أخ��رى  م��دن  يف  تك��راره 
أهداف��ًا  هن��اك  ف��ان  املقدس��ة،  كرب��الء 
واضح��ة وراء ذل��ك ميك��ن االش��ارة اليه��ا 

مب��ا يل��ي؟
لألم��ة؛  الدفاعي��ة  الق��وه  س��لب   -1
فالش��باب حص��ن الب��الد، ودرع املقدس��ات، 
االعم��ى  والتقلي��د  االع��راض،  ومح��اة 
للغ��رب ي��زرع يف الش��باب روح الالمب��االة، 
ف��ال يبق��ى للبل��د ح��بٌّ ينب��ض يف قلوبه��م، 
وتنس��لخ عنه��م روح التق��وى واالمي��ان، 
ف��ال يتح��رك ضم��ر الش��باب للدف��اع ع��ن 
املقدس��ات، وال تص��ان عنده��م األع��راض 
واالم��وال، ف��ال يأب��ه اذا م��ا أعت��دي عل��ى 
عرض��ه ومال��ه، و أخ��را م��ن املس��تفيد؟! 

صف��وف  يف  الي��أس  روح  ب��ث   -2
الش��هوة  بقي��ود  بتكبيله��م  الش��باب، 
به��ذه  الس��عادة  وحص��ر  واالحن��الل، 
وش��رعًا.  عرف��ًا  املرضي��ة  غ��ر  الط��رق 
3- تعطي��ل عجل��ة االب��داع، بتكوي��ن 
طبقة من الشباب الُكساىل اخلاملن غر 
املنتج��ن، فالش��باب ال��ذي عان��ق العل��وم 
ومت��ّرس عل��ى اآلداب، ب��ات الي��وم ش��غله 
الشاغل؛ مهرجانات »االلوان«، أو فعاليات 
حت��ت ش��عارات ثقافي��ة مزيف��ة، او ارتي��اد 

أماك��ن الله��و واللع��ب وقت��ل الوق��ت. 

 طرق املواجهة والعالج
ه��ذه  نواج��ه  كي��ف  هن��ا؛  الس��ؤال 
الكفيل��ة  الس��بل  ه��ي  وم��ا  التحدي��ات؟ 

الف��ن؟  ه��ذه  بتج��اوز 
النظ��ام  ان  في��ه  الش��ك  مم��ا 

االجتماعي يف االس��الم، مل يغادر صغرة 
وال كب��رة إال وأح��اط به��ا، الس��يما م��ا 
الش��باب  حّص��ن  فق��د  بالش��باب،  يتعل��ق 
ب��دروع القي��م الي ال يتمكن من اخراقها 
ش��يء. وم��ن ب��ن ه��ذه ال��دروع ال��ي بينه��ا 
الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
واه��ل بيت��ه املعصوم��ون، والكفيل��ة بنق��ل 
ف��ن  وجت��اوز  األم��ان،  ب��ر  اىل  الش��باب 
الزم��ان؛ »درع الق��رآن الكري��م«، فالش��اب 
الذي يقرأ القرآن يف شبابه حيصن نفسه 
وحيميه��ا، حي��ث خيال��ط الق��رآن الكريم، 
حلم��ه ودم��ه، كم��ا يف احلدي��ث الش��ريف 
ع��ن االم��ام الص��ادق، علي��ه الس��الم، ق��ال: 
»من قرأ القرآن وهو ش��اب مؤمن اختلط 
الق��رآن بلحم��ِه ودم��ِه، وجعل��ُه اهلل م��ع 
الق��رآن  ال��ربرة، وكان  الك��رام  الس��فرة 

حجي��زاً عن��ه ي��وم القيام��ة«. 
يف  النج��اة  س��بيل  ه��و  الن��ور  فه��ذا 
لتحقي��ق  والقنط��رة  واآلخ��رة،  الدني��ا 
نتع��رض  ان  إال  علين��ا  وم��ا  الكم��االت، 
لنفحات��ه وكماالت��ه، فكم��ا ال ميكنن��ا ان 
ننتفع برؤية الطبيب فحسب متجاهلن 
النصائ��ح ال��ي يس��ديها؛ كذل��ك ال ميكن 
ان ننتف��ع م��ن الق��رآن مبجرد النظر اليه، 
م��ن حتويل��ه اىل س��لوك عمل��ي  فالب��د 
نتج��اوز ب��ه املس��افة ب��ن الق��ول والعم��ل، 

وب��ن النظري��ة والتطبي��ق.  
دوم��ا  حيثن��ا  االس��المي  ودينن��ا 
عل��ى املثاب��رة والعم��ل، فل��و كان��ت بي��د 
اىل  يوجهن��ا  فاإلس��الم  ش��جرة،  أحدن��ا 
غرسها، ومنهجنا: »زرعوا فأكلنا ونزرع 
فيأكل��ون«، ال أن نعي��ش أعمارن��ا حبدود 
اهلجم��ات  تأخذن��ا  وصومعته��ا،  ال��ذات 
الثقافي��ة ذات اليم��ن وذات الش��مال، ب��ل 
نك��ون كاجلب��ال الراس��يات ام��ام الغزوات 
الثقافي��ة واهلجم��ات الرببري��ة املتتالي��ة، 
فه��ل ن��رك القي��م يف مواجه��ة التحدي��ات 

مناصرته��ا؟  دون 
م��ن هن��ا؛ ميك��ن الق��ول: إن مس��تقبل 
وه��م  قوته��ا،  بعنص��ر  مره��ون  االم��ة 
معق��ودة  فاآلم��ال  الش��باب،  ش��رحية 
عل��ى قواه��م الذهني��ة والعضلي��ة، وعل��ى 
بالنف��س  وثقته��م  اخل��رة  نفوس��هم 
وعزميته��م وارادته��م. كل ذل��ك يرس��م 
لألم��ة بهج��ة احلي��اة، فبالقي��م تتقدمون 
وعل��ى الصع��اب تع��ربون، ألن القي��م م��ن 

خ��ر ال��زاد وخ��ر ال��زاد التق��وى.

هجمة جديدة تستهدف الشباب

دروع القيم ال تخترقها »األلوان«

• النظام االجتامعي يف 

االسالم، مل يغادر صغرية 

وال كبرية إال وأحاط 

بها، السيام ما يتعلق 

بالشباب، فقد حّصن 

الشباب بدروع القيم 

التي ال يتمكن من 

اخرتاقها يشء

 • إن مستقبل االمة 
مرهون بعنرص قوتها، 

وهم رشيحة الشباب، 

فاآلمال معقودة 

عىل قواهم الذهنية 

والعضلية، وعىل 

نفوسهم الخرية وثقتهم 

بالنفس وعزميتهم 

وارادتهم. كل ذلك يرسم 

لألمة بهجة الحياة
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إن مش��كلة الف��راغ ال��ذي يعان��ي من��ه 
الش��باب يف اجملتمع��ات احلديث��ة مش��كلة 
هل��ا آثارها الس��لبية على الف��رد واجملتمع، 
ويظهر هذا الفراغ بشكل واضح يف فصل 
الصي��ف وخباص��ة ل��دى ط��الب امل��دارس 
بع��د نهاي��ة كل عام دارس��ي، فيفكر كل 
ال��ي  إجازت��ه  منه��م يف كيفي��ة قض��اء 
ينتظره��ا بع��د عن��اء طوي��ل م��ن الدراس��ة.

وبالرغ��م م��ن أن العطل��ة املدرس��ية 
ووج��ود  الصي��ف،  بفص��ل  ترتب��ط 
الرغب��ة باالس��رخاء واالس��راحة، ف��إن 
هن��اك ش��رحية م��ن الطلب��ة جي��دون يف 
ه��ذه العطل��ة فرص��ة س��احنة ملراجع��ة 
الذهني��ة  والق��درات  العلم��ي  املس��توى 
وم��ا حقق��وه يف الع��ام الدراس��ي املنص��رم، 

مب��ا ميكن��ه م��ن إنض��اج خربات��ه، وبل��ورة 
كفاءات��ه، واكتس��اب امله��ارات اجلدي��دة، 
الرفي��ه  إىل  حاجت��ه  إش��باع  جان��ب  اىل 
املس��توين  الش��اب عل��ى  ال��ذي حيتاج��ه 
النفس��ي واالجتماع��ي. ل��ذا ميك��ن الق��ول: 
جمتمعاتن��ا  يف  الصيفي��ة  العطل��ة  إن 
متث��ل نقل��ة للط��الب والش��باب م��ن هموم 
الدراس��ة واملذاك��رة، اىل م��ا يش��به حال��ة 
التحرر من االلتزامات والقيود املدرسية 
الثقيلة الي متنعهم من ممارسة الكثر 
يف  ي��دور  م��ا  حتقي��ق  او  االعم��ال  م��ن 
الذه��ن م��ن أنش��طة رياضي��ة او مهني��ة او 
فنية أو أي عمل آخر يعرب عن ش��خصية 

الش��اب ومكنونات��ه.

 فرصة االنفتاح عى العال 
م��ن هن��ا جن��د إمج��اع علم��اء النف��س 
التطبيق��ي عل��ى أهمي��ة ملء وق��ت الفراغ 
بش��كل  الطويل��ة  الصيفي��ة  والعطل��ة 
العم��ل  بض��رورة  وينصح��ون  صحي��ح، 
اس��تثمارهما  وحس��ن  تنظيمهم��ا  عل��ى 
وذه��ن  جس��م  اىل  احليوي��ة  الس��تعادة 
الطال��ب، إضاف��ة إىل ذل��ك، يؤك��د علم��اء 
االجتم��اع بدوره��م عل��ى أن وق��ت الف��راغ 
والعطل��ة الصيفي��ة، يوازي��ان م��ن حي��ث 
األهمي��ة، مس��ألة البن��اء الثق��ايف وايض��ًا 

جانب االبداع والعمل لدى الطالب، حيث 
ان اس��تغالل وقت الفراغ بالش��كل األمثل، 
يرف��ع م��ن مردودي��ة اإلنس��ان وحيق��ق 
الت��وازن يف حيات��ه املهني��ة والش��خصية، 
ويط��ور قدرات��ه، ولك��ن ه��ذا م��ا ال جن��د له 
تفاع��اًل عن��د بع��ض العوائ��ل ال��ي تتج��ه 
اىل عك��س االس��تغالل األمث��ل، بتمك��ن 
الله��و  وس��ائل  بع��ض  القتن��اء  أوالده��م 
وقض��اء الوق��ت، الس��يما م��ا اس��تجّد م��ن 
حدي��ث ومتط��ور يف اهلات��ف النق��ال، وم��ا 
حتمل��ه م��ن برام��ج وتطبيق��ات متنوع��ة 
الع��امل،  ح��ول  واس��عة  تواص��ل  ومواق��ع 
طريق��ة  يتناس��ون  او  يتجاهل��ون  ث��م 
االس��تفادة م��ن ه��ذه التقني��ة املصحوب��ة 
باالنفت��اح الواس��ع يف العالق��ات ب��ن ب��ي 
البش��ر ح��ول الع��امل، حيث ب��ات من املمكن 
ألي ش��اب او مراه��ق عراق��ي او مص��ري 
او خليج��ي، عق��د صداق��ة م��ع نظ��ره او 
ًا يس��كن يف بلد افريقي أو  رمبا أكرب س��نّ
يف ام��ركا اجلنوبي��ة او يف اورب��ا، وب��كل 

س��هولة. 
وهنال��ك حقيق��ة تغي��ب ع��ن بع��ض 
ل��دى  املراهق��ة  ف��رة  أن  وه��ي  العوائ��ل 
بس��بب  مبك��رة،  س��ن  يف  تب��دأ  االطف��ال 
الس��احة  يف  املوج��ودة  التحفي��ز  حال��ة 
الثقافي��ة، مب��ا يطل��ق علي��ه منذ س��نوات ب� 

»االنفت��اح الثقايف«، وبدأ هذا منذ انطالق 
القن��وات الفضائي��ة ومواق��ع الن��ت ال��ي 
س��هلت مهم��ة التب��ادل الثق��ايف والفك��ري 
ح��ول الع��امل، وال��ي جعلت العامل ينس��اب 
بعض��ه عل��ى بع��ض، ف��ال ح��دود وال قي��ود 
تق��ف يف وج��ه انتق��ال املعلوم��ات والصور، 
الي كثراً ما يش��وبها التزييف واملبالغة 
إلث��ارة الغرائ��ز وش��ّد االنتب��اه م��ن قب��ل 

الش��رحية الناعم��ة والطرّي��ة الع��ود.
التخطي��ط  ثقاف��ة  غي��اب  وبس��بب 
واملتابع��ة وتنظي��م الوق��ت، وم��ع انش��غال 
وثق��ل  اليومي��ة،  مش��اكلها  يف  األس��ر 
امللق��اة عل��ى عاتقه��ا نتيج��ة  املس��ؤولية 
املعيش��ية،  و  املادي��ة  الظ��روف  ضغ��ط 
بدأن��ا نلح��ظ مؤخ��راً ختّل��ي بعض األس��ر 
أي��ام  خصوص��ا  الرب��وي  دوره��ا  ع��ن 
العط��ل املدرس��ية، مم��ا ي��ؤدي يف كث��ر 
م��ن األحي��ان إىل ظه��ور جمموع��ة م��ن 
ع��ن  والبعي��دة  الش��اذة  الس��لوكات 
بع��ض  ل��دى  االخالقي��ة  االلتزام��ات 
يصع��ب  الذي��ن  واملراهق��ن  األطف��ال 
عليه��م مقاومة املغري��ات واإلثارات اذا مل 
مُتد اليهم يد العون واملس��اعدة من الكبار 

والعق��الء. 
يدم��ر  الف��راغ  أن  نع��رف  هن��ا  م��ن 
الكف��اءات واملواه��ب، وخيفيه��ا وراء ركام 
ختتف��ي  كم��ا  االس��تهانة،  م��ن  هائ��ل 
مناج��م  يف  والفض��ة  الذه��ب  مع��ادن 
جمهول��ة، وينت��ج ع��ن هذا اإله��دار اهلائل 
للوق��ت، مصائ��ب ال حصر هل��ا يف األحوال 
والسياس��ية،  االجتماعي��ة  النفس��ية، 
األجي��ال  ه��ذه  حت��رز  أن  ويس��تحيل 
الصاعدة من البش��ر س��همًا من النجاح يف 
الدني��ا واآلخ��رة، إال إذا غ��رت اس��لوبها يف 
احلي��اة وحم��ت آفة الفراغ القات��ل، ولعلنا 
جن��د جتس��يد ذل��ك يف احلديث الش��ريف: 
»الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك«.

 االستفادة املطلوبة من الوقت 
ان م��ن االش��ياء املهم��ة واملفي��دة يف 
هذه الفرة، بث روح االطالع احلر وحب 
العل��م واملعرف��ة يف  الق��راءة واكتس��اب 
أوق��ات الف��راغ الصيفي��ة، وه��و م��ا ينبغ��ي 
الصغ��ر،  من��ذ  أبناءن��ا  نش��جع عليه��ا  أن 
حت��ى يصب��ح الكت��اب خ��ر صدي��ق هل��م يف 
حياتهم، وحتى ال يكون الكتاب الدراس��ي 
ع��دواً هل��م يف ف��رة الدراس��ة، فهرب��وا من��ه 

جمل��رد انته��اء الع��ام الدراس��ي.

وإىل جان��ب التفتح الذه��ي بالقراءة 
ينم��و  العضل��ي  ف��إن اجله��د  واالط��الع، 
الرياض��ات  أن��واع  خمتل��ف  مبمارس��ة 
البدني��ة، وم��ن ث��ّم، فالنش��اط الرفيه��ي 
يك��ون مطلوب��ًا خ��الل العطل��ة الصيفي��ة 
ه��ذا  ويش��مل  النفس��ية،  الناحي��ة  م��ن 
ترفيهي��ة  رح��الت  تنظي��م  النش��اط 
املع��امل  لزي��ارة  والط��الب  للتالمي��ذ 
وايض��ًا  املقدس��ة،  وامل��زارات  األثري��ة، 
املناط��ق الس��ياحية لغ��رض االس��تجمام 
مث��ل الش��واطئ واملناط��ق اجلبلي��ة، وكل 
وميك��ن  بصل��ة،  الطبيع��ة  اىل  مي��ّت  م��ا 
بوس��اطة  إم��ا  الرح��الت  ه��ذه  تنظي��م 
امل��دارس،  بواس��طة  أو  نفس��ها،  العوائ��ل 
وحت��ت إش��راف هيئ��ات التدري��س فيه��ا، 
بالش��ؤون  متعهدي��ن  قب��ل  م��ن  وحت��ى 

الس��ياحية.
الرف��������يهية  الرح��الت  ه������������ذه 
والس��ياحية، هل��ا آث��ار نفس��ية وروحي��ة 
مّج��ة عن��د طلب��ة امل��دارس، فه��ي تزي��ل 
ع��ن النف��وس تراكمات االره��اق والتعب 
وش��ريط الس��لبيات ال��ذي مي��أل النف��وس 
مش��اغل  بس��بب  كام��ل  ع��ام  خ��الل 
نفس��ه،  الوق��ت  ويف  احلي��اة.  ومنّغص��ات 
متث��ل ش��حنًا لل��روح والفك��ر باحلكم��ة 
زي��ارات  خ��الل  م��ن  والع��رب  والتج��ارب 
املش��اهد املش��رفة، مل��ا هل��ا م��ن اس��تذكار 
اجتماعي��ة  واح��داث  تارخيي��ة  حل��وادث 
املؤمن��ن،  أم��ر  وسياس��ية. وق��د بش��رنا 
علي��ه الس��الم، يف هذا اجمل��ال بأن »القلوب 
هل��ا  فابتغ��وا  االب��دان  مت��ل  كم��ا  مت��ل 
طرائ��ف احلكم��ة«. فاذا كانت مؤسس��ات 
الدولة، والعوائل وأولياء األمور، يهتمون 
بالط��الب و باجلي��ل اجلدي��د خ��الل الع��ام 
الدراس��ي، وبالش��أن الرب��وي والتعليم��ي، 
ف��إن ه��ذا االهتم��ام جي��ب أال يغي��ب خالل 
العطل��ة الصيفي��ة فاملس��ؤولية كب��رة 
األطف��ال  ملراقب��ة  الف��رة  ه��ذه  خ��الل 
اس��تغالل  عل��ى  واحل��رص  والش��باب، 
الوق��ت املت��اح لديه��م فيم��ا يع��ود عليه��م 
بالنف��ع والفائ��دة، وح��ذار م��ن تركه��م 
يف ف��راغ ينش��أ عنه التفك��ر فيما يضرهم 
براث��ن  يف  الوق��وع  إىل  ويس��تدرجهم 
الش��يطان، فيتج��ه بعضه��م إىل ما  حيمد 
عقباه من أعمال خمّلة باآلداب او تنتهي 
بالض��رر عل��ى الش��اب نفس��ه مث��ل تعاط��ي 
بع��ض املس��كرات واملخ��درات واللج��وء اىل 

العالق��ات احملرم��ة. 

ل��ذا ف��إن املس��ؤولية تق��ع بالدرج��ة 
االوىل عل��ى املؤسس��ة الديني��ة، متمثل��ة 
باحل��وزات العلمي��ة والعلم��اء واخلطب��اء 
املؤسس��ة  عل��ى  وايض��ًا  واملبلغ��ن، 
بانته��از فرص��ة  )األس��رة(  االجتماعي��ة 
العطل��ة الصيفية حلّث الش��باب والصغار 
عل��ى مصادق��ة الق��رآن الكري��م، باحلف��ظ 
وايض��ًا  الق��راءة،  ومداوم��ة  والت��الوة 
والفك��ري  الثق��ايف  الكت��اب  مصادق��ة 
لديه��م  يش��كل  مب��ا  والناف��ع،  االصي��ل 
الفكري��ة  التحدي��ات  يواجه��ون  س��الحًا 
والثقافي��ة بع��د انته��اء مرحل��ة املدرس��ة 
خترجه��م،  ث��م  اجلامع��ة،  ودخوهل��م 

احلي��اة. مع��رك  ودخوهل��م 
اجلي��د  االس��تثمار  يتطل��ب  وه��ذا 
للعطل��ة م��ن خ��الل برجم��ة وختطي��ط 
حمكم��ن، وم��ن خ��الل تقس��يم وتنظي��م 
أيام العطلة بن فرات الراحة و الرفيه، 
اس��تعداداً  املراجع��ة  و  املطالع��ة  وف��رات 
ألي��ام الدراس��ة، وذل��ك م��ن خ��الل تنظيم 
برنام��ج يوم��ي دقي��ق يب��دأ م��ن الصب��اح 
أي��ام  باق��ي  عل��ى  م��وزع  املس��اء،  وحت��ى 
العطل��ة الصيفية، يش��مل كل األنش��طة 
املختلف��ة ال��ي يرغ��ب التلمي��ذ أو الطالب 
يف إجنازه��ا، و ذل��ك ع��رب حتدي��د أه��داف 
واضح��ة م��ع توقي��ت لإلجن��از، ووض��ع 
خط��ة دقيق��ة متكن��ه م��ن بل��وغ األه��داف 
املنش��ودة، فاهل��دف ب��ال خط��ة واضح��ة 

لبلوغ��ه يصب��ح حلم��ًا صع��ب التحقي��ق.
جي��ب  أمان��ة  األبن��اء  ف��إن  وإذن؛ 
ه��ذه  يف  ورعايته��ا  عليه��ا  احملافظ��ة 
املرحل��ة العمري��ة احلرج��ة، حت��ى يش��بوا 
عل��ى األخ��الق اإلس��المية الصحيح��ة، 
وه��ذا حباج��ة إىل التج��دد والتط��ور وإىل 
حتدي��د  من��ا  وحيت��اج  يس��تثرها،  م��ن 
األداء بغي��ة إجي��اد ال��دواء، كم��ا حيت��اج 
مّن��ا تس��ليط الض��وء عل��ى س��لبياتنا س��واء 
كان��ت نق��اط الضعف لدى األبناء خالل 
العام الدراسي من جهة، أو سلبيات اآلباء 
واألمه��ات جت��اه أبنائهم م��ن جهة أخرى، 
م��ن حي��ث العناي��ة والرقاب��ة والتوجي��ه. 
والعطل��ة الصيفي��ة خ��ر فرص��ة لتف��ادي 
م��ا ميك��ن تفادي��ه م��ن األخط��اء، وخ��ر 
فرص��ة ذهبية ملعاجل��ة األخطاء، وتقوية 
نق��اط الق��وة لدين��ا، فلنحاس��ب أنفس��نا 
قب��ل أن خنس��ر أنفس��نا وأبناءن��ا، ولنج��ّدد 
حياتنا سوية بإميان واٍع، وثقافة أصيلة، 

واهتم��ام ص��ادق.
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مجتمعمجتمع

الش��باب ه��م األس��اس يف أي جمتمع. 
ل��ذا ن��رى كل التوج��ه واالنظ��ار تتوج��ه 
حن��و  الطاحم��ة  الش��رحية  ه��ذه  حن��و 
الزم��ن  ومواكب��ة  والدراس��ة  العم��ل 
وعجلة التطور، ولكن كل هذا يصطدم 
بعقب��ات يف الطري��ق ختلقه��ا الظ��روف 
االجتماعي��ة القاه��رة للش��باب، فبداًل من 
أن يرى الش��اب االيدي الي تس��اعده على 
حتقي��ق طموحات��ه يف احلي��اة، فان��ه ي��رى 
نفس��ه وحي��داً يف مس��رح احلي��اة، يتوج��ب 
لقم��ة  توف��ر  مس��ؤولية  حتّم��ل  علي��ه 
العي��ش لعائلت��ه، االم��ر ال��ذي جيربه على 
نس��يان طموحات��ه وأن��ه جي��ب ان يك��ون 
متعلم��ًا واعي��ًا ذا ق��درات عالي��ة، يس��هم 
أهل��ه  ث��م  وم��ن  اواًل،  نفس��ه  إس��عاد  يف 

وجمتمع��ه و وطن��ه.

 الشباب واحلكم »باألعامل الشاّقة«
النب��وي  احلدي��ث  م��ن  ننطل��ق 
الش��ريف: »خ��ر الن��اس م��ن نف��ع الن��اس«. 

ه��ذا ال��كالم العظي��م، الص��ادر م��ن رج��ل 
عظي��م، يذكرن��ا بصف��ات الن��ي حمم��د، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، مثل الصدق 
اروع  لن��ا  يض��رب  وكان  واالمان��ة، 
ال��دروس يف التضحي��ة والعم��ل واملثاب��رة 

املس��ؤولية.  وحتم��ل 
وحت��ى نك��ون عل��ى خط��ى الرس��ول 
وس��لم،  وآل��ه  علي��ه  اهلل  صل��ى  الكري��م، 
به��ا  أت��ى  ال��ي  التعالي��م  نتب��ع  ان  الب��د 
م��ن قب��ل الب��اري ع��ز وج��ل، الس��يما م��ن 
قب��ل املس��ؤول يف الدول��ة ال��ذي ميتل��ك 
االمكاني��ات والصالحي��ات الي من ش��أنها 
ان ختف��ف الوط��أة ع��ن كاه��ل الش��باب. 
بينم��ا املالح��ظ ه��و ع��دم االهتم��ام، ب��ل 
وتعك��ر االج��واء عل��ى الن��اس والش��باب، 
وع��دم احرام أبس��ط حقوقهم املش��روعة 

واملنصوص��ة م��ن اهلل تع��اىل.
ان الش��رحية الفق��رة واملس��تضعفة 
يف  الش��باب  ميثله��ا  ال��ي  اجملتم��ع  يف 
س��وق العم��ل، ينتظ��رون تنفي��ذ الوع��ود 

ذاك،  او  املس��ؤول  ه��ذا  م��ن  االنتخابي��ة 
بان��ه س��يعمل عل��ى توفر الرخ��اء والنعيم 
اجملتم��ع،  ش��رائح  ومجي��ع  للش��باب 
ويراع��ون حقوق االيتام والفقراء، بيد ان 
ه��ذا الش��عب توص��ل اىل نتيج��ة حامس��ة، 
أن معظ��م الوع��ود - إن مل نق��ل كله��ا- 

جم��رد س��راب حيس��به الظم��آن م��اء!
الي��وم،  تطال��ب  ال  الش��رحية  ه��ذه 
العي��ش  وس��بل  والكهرب��اء  امل��اء  بس��وى 
الكري��م، عل��ى أق��ل التقادير، كم��ا يتوقع 
الطال��ب الش��اب ال��ذي قضى تس��عة أش��هر 
من الس��نة يف الدراس��ة واجلّد واالجتهاد، 
ب��أن يقض��ي العطل��ة الصيفي��ة يف حال��ة 
اس��راحة واس��رخاء ذه��ي وبدن��ي، ث��م 
أن  ال  وعائلت��ه،  أهل��ه  ملس��اعدة  يتف��رغ 
يتح��ول اىل معي��ل م��ن الدرج��ة االوىل، 
خي��رج م��ن الس��اعات االوىل م��ن الصب��اح 
الباك��ر، وال يع��ود إال يف وقت متأخر من 

اللي��ل. 
والق��رارات  الفاش��لة  السياس��ات  إن 

اخلاطئ��ة وغر الصحيحة الي يصدرها 
تدف��ع  ال��ي  ه��ي  ذاك،  او  املس��ؤول  ه��ذا 
الشباب - قهراً وإجبارًا- اىل سوق العمل، 

م��ن الن��وع الثقي��ل والش��اق. 
فن��رى الش��اب يلج��أ اىل أي فرص��ة 
عم��ل تنق��ذه وتنق��ذ عائلت��ه م��ن الفق��ر 
والع��وز، وبالنتيج��ة؛ س��يكون ه��ذا الش��اب 
حمروم��ًا م��ن التعّل��م والوع��ي والثقاف��ة 
هائ��ل  ك��ٌم  أمامن��ا  ح��ن  يف  القرآني��ة، 
م��ن االحادي��ث ال��ي تدع��و اىل التعّل��م م��ن 
الصغ��ر، منه��ا ق��ول رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم، »م��ن تعّل��َم يف ش��بابِه 
كاَن مبنزل��ِة الرس��ِم يف احلَج��ِر، وم��َن 
تعّل��َم وُه��و كب��ُر كان مبنزل��ِة الكت��اِب 

عل��ى وج��ِه امل��اِء«. 
الص��ادق، علي��ه  االم��ام  وايض��ًا ع��ن 
السالم: »لست ُاحّب أن أرى الشباّب منكم 
إال غادي��ًا يف حاَل��ِن: إم��ا عامل��ًا أو ُمَتعّلم��ًا، 
ف��إن مَل يفَع��ْل فّرَط َضّي��َع، وإن ضّيَع أِثَم 
َس��َكَن الن��اَر وال��ذي بَع��َث حُمّم��داً باحلّق«.

 خماطر االنحراف... من املسؤول؟!
الثّل��ة  هنال��ك  الش��باب  ش��رحية  يف 
واملؤمن��ة،  احملتس��بة  الصاب��رة  القليل��ة 
باالغ��راءات  بالتأث��ر  مه��ددون  وه��ؤالء 
الش��اب،  أن  املوج��ودة يف اجملتم��ع، علم��ًا 
ل��ه  الش��باب،  س��ائر  مث��ل  انس��انًا  يبق��ى 
م��ن  فلي��س  وغرائ��ز،  ومي��ول  عواط��ف 
الصع��ب أن ميي��ل بع��ض الش��باب حن��و 
مل��ذات الدني��ا وش��هواتها بالط��رق غ��ر 
الس��ليمة. فم��ن املس��ؤول ع��ن ه��ذا الوض��ع 

اخلط��ر؟  
الدول��ة،  يف  املناص��ب  اصح��اب  إن 
والش��باب،  الن��اس  مص��ر  بيده��م  وم��ن 
يقف��ون يف مقدم��ة املس��ؤولن ع��ن الواق��ع 
السيئ الذي يعيشه شباب اليوم، والدليل 
عل��ى ذلك، ما نس��معه ب��ن احلن واآلخر 
من قرارات غريبة من هذا الوزير أو ذاك، 
تس��تهدف املواطن��ن الفق��راء، وتتجاه��ل 
يص��درون  فه��م  ومعاناته��م،  أوضاعه��م 
العم��ل  حرك��ة  تقي��د  ال��ي  الق��رارات 
ل��دى ه��ؤالء املواطن��ن، الس��يما الش��باب، 
بينم��ا املع��روف حصوهل��م عل��ى املالي��ن، 
وامتي��ازات  رات��ب ش��هري وحواف��ز  ب��ن 
وسيارات، بل حتى اخلدمات، مثل الوقود 
والع��الج وامل��اء والكهرب��اء، كله��ا تأتيه��م 

باجملان وعلى حساب احلكومة، وتقتطع 
م��ن أم��وال الش��عب.

به��ا  يتعام��ل  ال��ي  الطريق��ة  ان 
اىل  ت��ؤدي  الش��عب،  م��ع  املس��ؤولون 
ان��دالع الفتن��ة واالضط��راب االجتماع��ي 
س��وف  وغ��ره،  ه��ذا  كل  والسياس��ي، 
يك��ون وب��ااًل عليه��م، ويتح��ول اىل دي��ون 
ثقيل��ة حيملونها اىل يوم احلس��اب، كما 

الدني��ا.  احلي��اة  يف  حيملونه��ا 
ه��ذا القص��ور م��ن قب��ل املس��ؤولن، 
ي��ؤدي اىل االبتع��اد ش��يئًا فش��يئًا ع��ن نه��ج 
الق��رآن والس��ماء، وع��ن الس��نة الش��ريفة 
للرس��ول الكري��م حمم��د، صل��ى اهلل عليه 
وآل��ه وس��لم، الذي عمل عل��ى انقاذ الناس 
م��ن الظل��م اجل��ور، ونقله��م م��ن الظ��الم 
الس��امية  باألخ��الق  وج��اء  الن��ور،  اىل 
والصف��ات العالي��ة، وكان ه��و امللق��ب ب��� 

»الص��ادق األم��ن«، قب��ل أن يك��ون نبي��ًا.
 الب��أس أن انق��ل لك��م ه��ذه الرواي��ة 
املع��ربة، لعله��ا تنفعن��ا مجيع��ًا، وه��ي ع��ن 
االم��ام الص��ادق، علي��ه الس��الم، ان��ه ق��ال: 
»مّر أمر املؤمنن، عليه السالم، مبجلس 
م��ن قري��ش، ف��إذا ه��و بقوٍم بي��ض ثيابهم، 
ضحكه��م،  كث��ر  ألوانه��م،  صافي��ة 
يشرون بأصابعهم إىل من ميرٌّ بهم، ثم 
مّر مبجلٍس لألوس واخلزرج، فإذا أقوام 
ُبليت منهم األبدان، ودّقت منهم الرقاب، 
واصف��ّرت منه��م األل��وان، وق��د تواضع��وا 

بال��كالم. 
م��ن  الس��الم،  فتعّج��ب عل��ي، علي��ه 
صل��ى  اهلل،  رس��ول  عل��ى  ودخ��ل  ذل��ك، 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، فق��ال: بأب��ي ان��ت 
وأم��ي...! إن��ي م��ررت مبجل��س آلل ف��الن 

ث��م وصفه��م، ث��م ق��ال: 
ي��ا  فأخربن��ي  مؤمن��ون،  ومجي��ٌع 

املؤم��ن. بصف��ة  اهلل  رس��ول 
فنك��س رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله وس��لم، ثم رفع رأس��ه وقال: عشرون 
خصل��ة يف املؤم��ن ف��إن مل يك��ن في��ه مل 
يكم��ل إميان��ه؛ إن م��ن أخ��الق املؤمن��ن ي��ا 
عل��ّي: »احلاض��رون الص��الة، واملس��ارعون 
املس��اكن،  واملطعم��ون  ال��زكاة،  إىل 
املطّه��رون  اليتي��م،  رأس  املاس��حون 
أوس��اطهم،  عل��ى  املّت��زرون  أطماره��م، 
الذي��ن إن حّدث��وا مل يكّذب��وا، وإذا وع��دوا 
خيون��وا،  مل  ائتمن��وا  وإذا  خيلف��وا،  مل 

باللي��ل  رهب��ان  صدق��وا،  تكّلم��وا  وإذا 
أس��ٌد بالنه��ار، صائم��ون النه��ار، قائم��ون 
اللي��ل، ال ي��ؤذون ج��اراً، وال يت��أذى به��م 
ج��اٌر، الذي��ن مش��يهم عل��ى األرض ه��ون، 
وخطاه��م إىل بي��وت األرام��ل وعل��ى إْث��ر 
اجلنائ��ز، جعلنا اهلل وإياكم من املتقن«. 
املؤمن��ن  صف��ات  ه��ي  ه��ذه 
احلقيقي��ن، فه��ل جنده��ا يف املس��ؤولن 
خري��ج  أن��ه  معظمه��م  يدع��ي  الذي��ن 
الثقاف��ة  وحيم��ل  االس��المية  املراك��ز 

االس��المي؟ والفك��ر 

 ما يتوقعه الشاب من املسوؤل 
طلب��ة  م��ن  اليافع��ن  الش��باب  إن 
امل��دارس واملعاهد واجلامعات ال يتوقعون 
الكث��ر م��ن املس��ؤولن، س��وى ن��وع م��ن 
كان  وإن  حت��ى  واالهتم��ام،  الرعاي��ة 

بالش��كل املعن��وي من��ه. 
قاع��ة  اىل  وص��ل  ال��ذي  فالنائ��ب 
العضوي��ة  مقع��د  ل��ه  وحج��ز  الربمل��ان 
ه��ل  واالمكان��ات،  باالمتي��ازات  وحظ��ي 
س��نحت ل��ه الفرص��ة يوم��ًا أن يلتقي يومًا 
بش��اب م��ن طلب��ة االعدادي��ة، والتح��دث 
اليه��م ع��ن هم��وم الدراس��ة وامتحان��ات 
»البكلوري��ا« وطموحاته��م حن��و اجلامع��ة 
وغ��ر ذل��ك؟ وهل التقى جبمع من طلبة 
اجلامع��ة وأصغ��ى هل��م، وع��رف اهدافه��م 

وطموحاته��م؟ 
م��ن  تفقدي��ة  جب��والت  القي��ام  ان 
ه��ذا القبي��ل واللق��اء بالش��باب، ميثل نقلة 
نوعية يف العالقة بن املس��ؤول والش��عب، 
الس��يما الش��باب، فاذا حصل الش��باب على 
الدف��ع املعن��وي وتع��ززت لديه��م الثق��ة 
بالنفس، فان ذلك ينعكس على اجملتمع، 
النه��م س��يتحركون بق��وة واندف��اع حن��و 

الدراس��ة والعم��ل واالب��داع.
م��ن جه��ة أخ��رى جي��در بالش��باب أن 
يواصل��وا طريقه��م رغ��م الصع��اب، بغ��ض 
م��ن  العناي��ة  مشلته��م  اذا  عم��ا  النظ��ر 
املس��ؤولن أم ال، وال يكون��وا متقاعس��ن 
يائس��ن، إمن��ا حيمل��ون األم��ل دائم��ًا يف 
نفوسهم، فمن خالل الشباب تبنى األمم، 
فه��م مبنزل��ة العمود الفق��ري للبالد، الن 
أي عم��ل مرته��ن ب��روح وعزمية وطاقات 
الوض��ع  إلص��الح  الطموح��ن  الش��باب 

امل��ردي. 

طموحات الشباب تضيع في محنة العمل

• الشباب يف سوق 

العمل، ينتظرون 

تنفيذ الوعود 

االنتخابية من 

هذا املسؤول او 

ذاك، بانه سيعمل 

عىل توفري الرخاء 

والنعيم للشباب 

وجميع رشائح 

املجتمع

 • السياسات الفاشلة 
والقرارات الخاطئة 

وغري الصحيحة التي 

يصدرها هذا املسؤول 

او ذاك، هي التي 

تدفع الشباب - قهراً 

وإجباراً- اىل سوق 

العمل، من النوع 

الثقيل والشاق
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إن قضي��ة التبلي��غ واح��دة م��ن القضاي��ا 
األس��اس يف حي��اة اجملتم��ع، وه��ي ال ختتص 
حبقب��ة معّين��ة دون س��واها فالتبلي��غ ال��ذي 
مث��ل  بكلم��ات  الكري��م  الق��رآن  عن��ه  ع��رّب 
وغره��ا،  و«التبي��ن«،  و«البي��ان«،  »الب��الغ«، 

ه��و م��ن مجل��ة واجب��ات األنبي��اء، والعلم��اء، 
واملفكرين، واملصلحن. و«التبليغ« يف اللغة؛ 

»اإليص��ال«. 
إيصال��ه؟  الواج��ب  الش��يء  ه��و  فم��ا 
إن��ه إيص��ال احلقائ��ق واملعان��ي إىل أذه��ان 
وقل��وب املخاطب��ن، تل��ك املعان��ي ال��ي ي��ؤدي 
اجله��ل به��ا إىل الض��رر واخلس��ران. وه��ذا ما 
يرف��ع م��ن قيم��ة التبلي��غ؛ إذ تك��ون ل��ه صف��ة 
إنس��انية. فالتبلي��غ ال��ذي أم��ر ب��ه اإلس��الم، 
وح��رص علي��ه علم��اء اإلس��الم عل��ى امت��داد 
التاريخ، له صبغة إهلية، فهو رسالة السماء 
والتق��دم  احلض��ارة  ورس��الة  االرض،  اىل 
اىل االنس��انية، فالب��د م��ن الص��دح بها؛ }...

ــُه{. ــاِس َوال َتْكُتُموَن ــُه لِلنَّ َلُتَبيِّنُنَّ
ومل��ن يالح��ظ الس��احة الثقافية جيد أن 

وس��ائل االع��الم والتواص��ل املتط��ورة، كله��ا 
أق��رب م��ا يك��ون اىل »التبلي��غ«  ت��ؤدي دوراً 
لرسالتها اخلاصة، وهو ما حيظى جبذابية 
كبرة لدى عامة الناس. بيد أن احلقيقة؛ 
ف��ان أّي��ًا م��ن ه��ذه الوس��ائل، مهم��ا أوتيت من 
تقنية ومهنية ومهارات فنية، ال تس��د مس��دَّ 
»التبلي��غ الرس��الي«، وإن كن��ا ال نلغ��ي دور 
أيض��ًا  أنه��ا  إال  املتط��ورة،  االع��الم  وس��ائل 
التبلي��غ بأس��لوبه وطريقت��ه  ال تغ��ي ع��ن 
اخلاص��ة، وه��ي م��دار حبثن��ا، حيث م��ن املهم 
أن جيلس املرء اىل جانب اخوانه املؤمنن يف 
مكان واحد، كأن يكون مسجداً او حسينية، 
إلحي��اء جمال��س الذك��ر والوع��ظ الدي��ي 
والبح��وث الثقافي��ة والفكري��ة ال��ي ُتعق��د 
بش��كل منتظ��م يومي��ًا، او خ��الل املناس��بات، 
ويف ه��ذه اجملال��س يب��ن اخلطي��ب )املبل��غ( 
املع��ارف  اتب��اع  باس��لوبه اخل��اص، طريق��ة 
اإلهلي��ة، وينصحه��م ويش��رح هل��م األخ��الق 
الفاضلة ويرش��دهم إىل الصراط املستقيم، 
إذ تلتق��ي خالهل��ا ب��ن املتح��ّدث واملخاط��ب، 
األوس��اط  وعل��ى  والنظ��رات.  األنف��اس 
العلمائي��ة واحل��وزات العلمي��ة املبارك��ة أن 

ال تف��ّرط به��ذه االج��واء، بأي مث��ن كان، بل 
يدركون أهمية هذا التبليغ، فمن الواضح؛ 
مهم��ة التبلي��غ، إيص��ال رس��الة اإلس��الم إىل 
القل��وب، وبال��ي ه��ي أحس��ن، وم��ن خ��الل 
الوسائل والطرق الناجحة، مستفيدين من 
احلديث الش��ريف عن االم��ام الصادق، عليه 
الس��الم: »كونوا لنا دعاتًا صامتن« أو غره 

م��ن الوس��ائل.

 توسيع دائرة التبليغ 
احل��وزة  عل��ى  الراهن��ة،  الظ��روف  يف 
م��ن  االس��تفادة  م��كان،  كل  يف  العلمي��ة 
األرضي��ة املهي��أة لتبلي��غ رس��الة اإلس��الم، 
وإيص��ال ص��وت أه��ل البي��ت، عليهم الس��الم، 
إىل أقص��ى نق��ط يف العامل، وذلك من خالل 
توس��يع دائ��رة عملن��ا التبليغ��ي أكث��ر م��ن 

الس��ابق. 
فثم��ة ف��رق ب��ن اليوم ال��ذي كانت فيه 
دائرتن��ا التبليغي��ة عب��ارة ع��ن جلس��ة تض��م 
مخس��ن أو مئ��ة أو مخس��مائة ش��خص، يف 
أقص��ى ح��د، وتنعق��د يف مس��جد ويتح��دث 
أو  مجاع��ة  إم��ام  بصف��ة  دي��ن  ع��امل  فيه��ا 
خطي��ب، وب��ن يومن��ا احلاض��ر، حيث ينتظر 
نواح��ي  التبليغ��ي يف كل  الن��اس نش��اطنا 
البل��د واجملتم��ع. فك��م يوج��د م��ن الش��باب 
املتلهفن ملعرفة شيء عن الدين! وكم من 
األفراد املتعلمن وذوي العلم والثقافة، من 
الذي��ن كان��وا حتى ف��رة طويلة، منفصلن 
عملي��ًا ع��ن الدي��ن والثقاف��ة الديني��ة، واليوم 
يرغب��ون بفه��م تفاصيل عن الدين وأحكامه 

ونظام��ه الع��ام يف احلي��اة.
م��ن جهة أخ��رى فان البعض يتصور أن 
التبليغ لإلسالم إمنا يتم من خالل التوجه 
إىل الش��عوب غ��ر املس��لمة، وال��ي مل تّطل��ع 
عل��ى اإلس��الم بع��د، والقضي��ة ال تتع��دى أن 
يقوموا بعرض اإلس��الم على تلك الش��عوب، 
وإطالعه��م عل��ى م��ا في��ه، أو دعوته��م إىل 

التبّص��ر بن��ور االس��الم. بل��ى، ه��ذا يع��د أح��د 
اهداف التبليغ لإلس��الم، لكنه ليس اجلانب 
األهم فيه؛ إمنا األهم هو ذلك التبليغ الذي 
يت��م داخ��ل اجملتمع��ات اإلس��المية به��دف 
إزال��ة الش��بهات واالس��تفهامات ع��ن كث��ر 
م��ن االم��ور ال��ي خي��وض فيه��ا املس��لمن 
ع��ن جه��ل، ونراه��م يتخبط��ون يف االح��كام 
واالف��كار، وه��ذا م��ا تقوم به بعض املؤسس��ات 
الديني��ة بإرس��ال املبلغ��ن إىل ب��الد خمتلف��ة 
يف أحن��اء الع��امل، كأفريقيا، وأقاصي آس��يا، 
وإىل مناط��ق أخ��رى، يف س��بيل أن جيعل��وا 
الن��اس يؤمن��ون باالس��الم، وينطق��ون ب���«ال 
إل��ه إال اهلل، وأن حمم��داً رس��ول اهلل«، ه��ذا 
إل��ه  »ال  أن كلم��ة  ن��رى  ال��ذي  الوق��ت  يف 
إال اهلل« غ��ر مطبق��ة يف الب��الد االس��المية 
ذاته��ا. ولطامل��ا يس��ود الش��رك ب��اهلل وباش��كال 
احلاك��م  اتب��اع  مث��ل  خمتلف��ة،  ومظاه��ر 
الظامل والس��كوت عليه واختاذه ولي النعمة 
واألم��ر حبي��ث مين��ع ال��كالم ض��ده. وكم��ا 
يق��ول الش��اعر: »طبي��ب ي��داوي الن��اس وه��و 

علي��ل«.

 تنويع وحتديث الوسائل 
م��ن هن��ا تب��دو احلاج��ة ملّح��ة الي��وم اىل 
تنوي��ع األس��اليب التبليغّية باخت��الف وتنّوع 
الظ��روف واملس��تجدات عل��ى صعي��د الزم��ان 
وامل��كان، به��دف الوص��ول أس��هل وأس��رع اىل 
ش��رحية أوس��ع يف اجملتم��ع، وهنال��ك فرص 

جي��دة لتنوي��ع االس��اليب والط��رق منها:
األطف��ال  ري��اض  عل��ى  التح��رك   -1
البع��د  ذات  اجلميل��ة  االف��كار  وتقدي��م 
مبّس��طة  قص��ص  خ��الل  م��ن  االنس��اني 
ومعربة، تتناسب وقدرتهم الذهنية، وإعداد 
س��يناريوهات مبّس��طة ملس��رحّيات قص��رة 
جتس��د قص��ص األنبي��اء وأبنائهم، وما جرى 

هل��م.
2- إش��راك الش��باب الطاحمن الراغبن 

باختب��ار هوايته��م يف ف��ن التمثي��ل املس��رحي 
ال��ذي ميك��ن ان ينق��ل الكث��ر م��ن االف��كار 
األم��ور  أولي��اء  حبض��ور  وذل��ك  القرآني��ة، 
واملش��رفن واملس��ؤولن، وهو ما من ش��أنه ان 
يض��خ ق��دراً كب��راً م��ن الثق��ة واالعت��زاز يف 
النفوس، ثم يقوي العالقة بالقيم واملبادئ. 
وال ب��أس بتنظي��م ف��رق اإلنش��اد والتمثي��ل 
ورس��م  خ��ط  م��ن  الف��ن،  ان��واع  وخمتل��ف 
ومه��ارات أخرى، ث��م تثمن اجلهود وتكريم 

املتفوق��ن واملبدع��ن جبوائ��ز قّيم��ة. 
باش��راف  يك��ون  وغ��ره،  ذل��ك  كل 
ورعاي��ة م��ن املبلغ��ن، م��ن خطب��اء وعلم��اء 
عاملن يف اوساط اجملتمع، يف مجيع زواياه، 
ودوائ��ر  وأس��واق  وجامع��ات  م��دارس  م��ن 
حكومي��ة، وكذل��ك املس��اجد واحلس��ينيات. 
املرحل��ة  ه��ذه  يف  باملبلغ��ن  ح��رٌي   -3
احلاس��وب  بلغ��ة  االهتم��ام  بال��ذات، 
واالستفادة ما أمكن من الشبكة العنكبوتية 
تأهيلي��ة  دورات  خ��الل  م��ن  )االنرن��ت(، 
للمبلغن، وجعل احلاسوب واإلنرنت جزءاً 
م��ن املنه��ج الدراس��ّي يف حوزاتن��ا ومعاهدن��ا 
ومدارس��نا. وإنش��اء مواق��ع للثقاف��ة الديني��ة 
والتعري��ف باالس��الم وم��ا يقدم��ه لالنس��ان 
واحلي��اة بش��كل ع��ام، وياحب��ذا، ل��و يكون لكل 
مس��جد صفح��ة خاصة به عل��ى النت، يقدم 
املق��االت واملش��اركات ع��ن خمتل��ف االم��ور، 
وه��و م��ا م��ن ش��أنه ان جيي��ب عل��ى كث��ر 
م��ن االس��ئلة، ويزي��ل الغم��وض ع��ن كث��ر 
م��ن القضاي��ا الفكري��ة واالجتماعي��ة، وذل��ك 
باسلوب هادئ ومتوازن حيرم آراء اجلميع. 
4- إقام��ة مراس��يم االبته��اج والف��رح يف 
االعي��اد، مث��ل عي��د االضح��ى، وعي��د الفط��ر، 
وعي��د الغدي��ر، واملبع��ث النب��وي الش��ريف، 
واملناس��بات االخ��رى املتعلق��ة باملعصوم��ن، 
عليه السالم، بهدف نشر تراث وثقافة أهل 
البي��ت، عليه��م الس��الم، والتعريف مبآثرهم 

ومواقفه��م وس��رتهم يف احلي��اة. 

دور التطوير والتحديث في 
نجاح المهمة التبليغية

ثقافة رساليةثقافة رسالية

 الشيخ ماجد الطريف

التبليغ الذي أمر به اإلسالم، وحرص عليه علماء اإلسالم على امتداد التاريخ، 
له صبغة إلهية، فهو رســـالة الســـماء الى االرض، ورســــالة الحـــضارة 

والتقدم الى االنسانية
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ــًا َوإَِذا  ــَن َيْمُشــوَن َعــَى االَرِض َهْون ِذي ــِن الَّ ْحَ ــاُد الرَّ ]َوِعَب
ــوا َســاَلمًا[ ــوَن َقاُل ــُم اجْلَاِهُل َخاَطَبُه

مــا هــي اكــر ازمــة تعــاين منهــا البريــة اليــوم؟ هــل هــي األزمــة 
السياســية؟ أم هــي األزمــة االقتصاديــة؟ وهــل عــى مســتوى احلكومات 

أم اجلاعــات أم األفــراد؟
الطاغيــة يف األخبــار و  السياســية هــي  نــرى أن األزمــة  ربــا 
ــة  ــة االقتصادي ــت األزم ــا كان ــالت، ورب ــف واملج ــرات و الصح الن
ظاهــرة للعيــان، فنجــد اآلكلــن واملأكولــن، األغنيــاء والفقــراء، الــرق 

ــًا! ــون جوع ــن يموت ــن الذي ــوب، وآالف م ــال واجلن ــرب، الش والغ
إال أن هــذه األزمــات ليســت ســببًا بــل هــي نتيجــة ألزمــة حقيقيــة، 

اســمها »أزمــة األخــالق«.
ــعاره  ــى أس ــاظ ع ــح للحف ــرق القم ــًة حت ــرى أن حكوم ــا ن ــإذا كن ف
ــة  ــت أزم ــذه ليس ــًا، فه ــون جوع ــاس يموت ــن الن ــا آالف م ــًا، في مرتفع

ــة. ــة أخالقي ــا أزم ــة إهن اقتصادي
وإذا كنــا نــرى العــامل يقــف حمايــدًا جتــاه مــا حيــدث يف اليمــن، ولكنــه 
ــية،  ــة سياس ــت أزم ــذه ليس ــل، فه ــدث يشء يف إرسائي ــا ح ــرصخ إذا م ي
ــاؤوا  ــًا ج ــاء مجيع ــإن األنبي ــا ف ــن هن ــالق؛ وم ــة يف األخ ــي أزم ــا ه إن

ــاة األخــالق. ــاة واحــدة وهــي قن برائــع وقوانــن كلهــا تصــب يف قن
ــي  ــالم، أن كل نب ــه الس ــادق، علي ــام الص ــن اإلم ــث ع ــي حدي فف
ــم،  ــي  اخلات ــاء النب ــى ج ــالق، حت ــكارم األخ ــن م ــًا م ــّم خلق ــاء ليت ج
صــى الل عليــه وآلــه، لكــي يتــّم مــكارم األخــالق فقــال: »إنــا بعثــت 

ــالق«.  ــكارم األخ ــم م ألمت
ــة  ــا تربي ــة هدفه ــعائر اهلي ــا ش ــادات كله ــام والعب ــالة والصي فالص
ــر{؟ ــاء واملنك ــن الفحش ــى ع ــالة تنه ــت }الص ــان أليس اإلنس

ــا  ــع جارهت ــق م ــيئة اخلل ــت س ــي كان ــرأة الت ــال يف امل ــام ق ــإن اإلم ف
ــا وال  ــر يف صالهت ــا: »ال خ ــوم ليله ــا وتق ــوم هناره ــي تص ــي الت وه

ــا«! صيامه
فكــم مــن صائــم ليــس لــه مــن صومــه إال اجلــوع والعطــش، وكــم 

مــن قائــم ليــس لــه مــن قيامــه إال الســهر والتعــب.
إن األخــالق احلســنة هــي ثمــرة اإليــان وأثقــل مــا يف امليــزان وكــا 
يف احلديــث: »خصلتــان ليــس فوقهــا يشء: اإليــان بــالل والنفــع لعبــاد 

الل«، والنفــع لعبــاد الل مــن مــكارم األخــالق. 
ويف حديــث آخــر: »مــا مــن ذنــٍب إالّ ولــه توبــة، ومــا مــن تائــٍب إالّ 
وقــد تســلم لــه توبتــه مــا خــال ســيئ اخللــق، ال يــكاد يتــوب مــن ذنــٍب 

إالّ وقــع يف غــره أرّش منــه«.
لكــن األمــر ال يرتبــط بالديــن فحســب، إنــا القضيــة ترتبــط 

واحلضــارة. باألخــالق 
ــوف،  ــن الكه ــش ب ــن كان يعي ــن م ــرق ب ــا الف ــاءلنا؛ م ــإذا تس ف
وبــن مــن يعيــش يف املدينــة اليــوم؟ الفــرق بينهــا يف األخــالق، فــكان 

أصحــاب الكهــوف يعيــش كل واحــد منهــم حالــة األنانيــة، فــال يعــرف 
ــالق.  ــن األخ ــوع م ــاون ن ــاون، والتع ــى للتع معن

ــن  ــالق، لك ــن األخ ــزء م ــاء ج ــاء، والعط ــى للعط ــرف معن وال يع
ــن  ــر م ــل وأكث ــاون، ب ــاس التع ــى أس ــم ع ــون حياهت ــدن يبن ــّكان امل س

ــالق. ــى األخ ــة إال ع ــة قائم ــد مدني ــا ال نج ــك، فإنن ذل
ــذي  ــر ال ــا، االم ــاء هل ــواد البن ــة م ــارات بمنزل ــالق يف احلض واألخ
حيتــم عــى الطليعــة يف املجتمــع أن يكونــوا يف املقدمــة بالنســبة اىل غرهــم 
ــك  ــا جيذب ــًا إال و أول م ــًا أو مصلح ــد نبي ــال جت ــالق، ف ــزام باألخ بااللت

ــه احلســنة.  ــه، أخالق إلي
ذلــك أهنــم يريــدون أن يصنعــوا املجتمــع النموذجــي الــذي تقتــدي 
ــن  ــر م ــم أكث ــالق عنده ــزام باألخ ــون االلت ــد أن يك ــة، فالب ــه البري ب

غرهــم.
ــو أن  ــرى، ه ــة الك ــذه األزم ــاوز ه ــق إىل جت ــإن الطري ــا ف ــن هن وم
ــر أن  ــن الغ ــر م ــل وال ننتظ ــن ب ــر اآلخري ــنا، ال أن ننتظ ــن أنفس ــدأ م نب

ــا ذلــك.  يشــكر لن
ــَك يِف امْلَْعــُروِف  َدنَّ فعــن امــر املؤمنــن عليــه الســالم قــال: »ال ُيَزهِّ
ــُه«. ء ِمنْ ــَيْ ــِه َمــْن الَ َيْســَتْمتُِع بِ َمــْن الَ َيْشــُكُرُه َلــَك، َفَقــْد َيْشــُكُرَك َعَلْي

لكــن ـ ولشــديد األســف ـ جتــد أقبــح عــذر تســمعه ممــن ال يلتــزم 
باألخــالق هــو أن اآلخريــن ال يلتزمــون هبــا، أليــس هــذا املنطــق وهــذا 
العــذر هــو منطــق مــن كان يــسق خيــام اإلمــام احلســن، عليــه الســالم، 

حمتجــًا بأنــه إن مل يفعــل، فعــل ذلــك غــره!؟
ومواجهــة هــذه األزمــة ال يكــون بالتســليم هلــا، وال يكــون بمواجهة 
ســوء اخللــق بمثلــه، بــل يكــون بتصحيــح املســر متامــًا؛ فاقلــع الــر مــن 

قلــب غــرك بقلعــه من صــدرك.
أمل يكــن اإلمــام زيــن العابديــن هــو الــذي آوى عائلــة مــروان بــن 
احلكــم، حــن آل األمــر اىل املختــار، وهــو ذلــك اللعــن الــذي أمــر هبــدم 
دور بنــي هاشــم يف املدينــة املنــورة بعــد حادثــة كربــالء؟ مل يواجــه اإلمــام 
ــت  ــذا كان ــالق، وهك ــكارم األخ ــك بم ــل إال بالتمس ــق الرج ــوء خل س
ســرة كل العظــاء يف التاريــخ، فعــن اإلمــام حممــد الباقــر عليــه الســالم 

قــال: »إنَّ أكمــل املؤمنــن إيانــًا أحســنهم ُخلقــًا«.
أزمــة األخــالق ليســت يف الغــرب والــرق فحســب، بــل هــي بيننــا 
أيضــًا، وليــس مــن الصعــب جتــاوز هــذه األزمــة، فــإن »حســن اخللــق 
ُيــٌس«، كــا يقــول اإلمــام، عليــه الســالم، فابــدأ مــن نفســك لتغــر مــن 

حولــك، ثــم لنبنــي جمتمعــًا فاضــاًل.

األخالق ضرورة حضارية

¶ إن األخـــالق الحســـنة هـــي ثمـــرة اإليمـــان وأثقل 
مـــا فـــي الميزان وكما فـــي الحديـــث: »خصلتان ليس 
فوقهمـــا شـــيء: اإليمان بالله والنفـــع لعباد هللا« ¶
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وم��ن ه��ذه املظاه��ر البهيج��ة، باالم��كان 
لالحتف��ال  املطل��وب  النم��وذج  تكري��س 
واالبته��اج البعي��د ع��ن االبت��ذال واملمارس��ات 
املاجن��ة املخّل��ة ب��اآلداب العام��ة واالخ��الق 
االس��المية. ب��ل حت��ى التذك��ر خبط��ورة 
وإط��الق  الناري��ة  األلع��اب  مث��ل  بعضه��ا، 
املك��ربات  ص��وت  رف��ع  وزي��ادة  املفرقع��ات 
وإزع��اج اجل��ران، وغره��ا م��ن االعمال الي 
تق��دح باملناس��بات البهيج��ة وخترجه��ا ع��ن 

املطل��وب. إطاره��ا 

 املضمون التبليغي 
للمضم��ون التبليغ��ي أهمّي��ة قص��وى يف 
العملّي��ة التبليغّي��ة، الن كل م��ا موجود من 
فعالي��ات وأعم��ال، امن��ا ه��و ظاه��ر القضي��ة، 
املس��ألة وم��ا حتمل��ه ه��ذه  يبق��ى اجلوه��ر 
الفعالي��ات م��ن رس��الة وأه��داف ه��و األه��م، 
وه��و م��ا جي��ب ان يدركه املخاط��ب من ابناء 

اجملتم��ع، وميك��ن االش��ارة اىل م��ا يل��ي:
أواًل: اجي��اد حلق��ة الوص��ل ب��ن املبلِّ��غ 

والن��اس.
ثاثي��ًا: كون��ه ُيش��ّكل العنص��ر األه��ّم يف 

البن��اء الفك��رّي والثقايف.
ال��ذي  املباش��ر  العنص��ر  كون��ه  ثالث��ًا: 
يرتب��ط مبب��دأ اهلداي��ة والتزكي��ة، ويش��كل 
املقي��اس ال��ذي حي��دد ميزان ص��الح اجملتمع 

أو فس��اده.

 إعداد املضمون التبليغي
جي��ب قب��ل املباش��رة بإع��داد املضم��ون 
التبليغ��ّي، بغ��ض النظ��ر عن حجم��ه ونوعه، 

مراع��اة ع��دة أم��ور أهّمه��ا:
والوق��ت،  امل��كان،  و  املناس��بة،  ن��وع   -1
فه��ذه عناص��ر هل��ا ارتب��اط وصل��ة بإع��داد 
املضمون، إذ معرفة املناس��بة، ومكان عرض 
أو تقدي��م امل��ادة، والوق��ت احمل��ّدد هل��ا، يرتبط 
بالتخطي��ط األول��ي للمضم��ون، وتنعك��س 

عل��ى تفاصي��ل املضم��ون أيض��َا.
2- معرف��ة اجلمه��ور واملخاط��ب؛ حي��ث 
جي��ب أن تك��ون ل��دى املبّل��غ فك��رة عاّم��ة ع��ن 
خصائ��ص م��ن يس��تمعون إلي��ه؛ متوّس��ط 
أعماره��م، ومس��توى تعليمه��م، واجتاهاته��م 
حنو موضوع احلديث، وحجم هذا اجلمهور. 
فق��د ختتل��ف ق��درة الن��اس عل��ى الفه��م تبع��ًا 
ملس��توى وعيه��م وتعليمه��م؛ فحديث��ك ع��ن 
التوحي��د  أو  العبادي��ة،  واالح��كام  الص��الة 
واملس��ائل العقائدي��ة - مث��اًل- جملموع��ة م��ن 
األطف��ال دون الثامنة، جيب أن خيتلف عن 
حديث��ك ع��ن ذات املوض��وع لط��الب يف نهاي��ة 
املرحل��ة الثانوي��ة. واالختالف يكون عادة يف 
املف��ردات وطريق��ة الط��رح واملعلوم��ات اّل��ي 

تقّدمها.
تتح��ّدث  كن��ت  ف��إذا  االجّتاه��ات؛   -3
يف موض��وع جدل��ي، علي��ك أن تع��رف اجّت��اه 
مجه��ورك حن��وه؛ ه��ل ميي��ل معظمه��م إىل 
وجه��ة نظ��رك أم ال؟ ف��إذا كان االحتم��ال 
الثان��ي، فاملبّل��غ مطال��ب يتقدي��م املزي��د م��ن 

األدل��ة واملعلوم��ات إلف��ادة املس��تمعن. 
4- احلج��م؛ تتطّل��ب اجملموع��ة الكب��رة 
رمسي��ة  أكث��ر  حديًث��ا  احلض��ور،  م��ن 
الع��دد. واحلدي��ث  القليل��ة  م��ن اجملموع��ة 
جملموع��ة كب��رة ق��د يك��ون م��ن عل��ى املن��رب 
م��ع  تتح��ّدث  أن  ميك��ن  بينم��ا  املنّص��ة،  أو 
جمموع��ة صغرة وأنت جالس يف مقعدك، 
ه��ذا باإلضاف��ة إىل أث��ر حج��م اجلمه��ور يف 

األس��لوب الع��اّم إللقائ��ك.

 بن إفساد املجتمع  وإصالحه
إن العلم��اء يف أي م��كان كان��وا، وحي��ث 
إن الن��اس تتطل��ع إليه��م، م��ن الطبيع��ي أن 
يرك��وا تأثره��م عل��ى الن��اس ش��اؤوا ذل��ك 
أم أب��وا. ف��إذا كان��وا صاحل��ن ف��إن الن��اس 
س��يتجهون حن��و الص��الح، وإن كان��وا غ��ر 
ذل��ك، ف��إن الن��اس س��يبتعدون ع��ن الص��الح، 

وينزلق��ون حن��و الفس��اد. والس��بب يف ك��ون 
ه��ذه الش��رحية م��ن »العلم��اء«، وم��ن الذي��ن 
ميتلك��ون العل��م واملعرف��ة واحلقائ��ق اكث��ر 
م��ن غره��م. لذا تقع عليهم مس��ؤولية ادارة 

الوض��ع الثق��ايف والفك��ري يف اجملتم��ع. 
مث��ال ذل��ك؛ رئيس الدائ��رة، فانه حمط 
ف��إذا  والعامل��ن،  املوظف��ن  مجي��ع  أنظ��ار 
كان صاحلًا وأمينًا، فإن ذلك سيؤثر فيهم 
تلقائي��ًا، وذل��ك بس��بب توجهه��م وتطلعه��م 
القي��ام بعم��ل خاط��ئ  أرادوا  م��ا  إلي��ه. وإذا 
فإنه��م يقوم��ون ب��ه بش��كل خف��ي ودون أن 
يلتف��ت إليه��م أحد، ومع مرور الزمن فإنهم 
س��وف يصبح��ون صاحل��ن. وأم��ا إذا كان 
رئي��س الدائ��رة -ال مس��ح اهلل- رج��اًل غ��ر 
نزيه��ًا وفاس��داً وال ميتل��ك الي��د النظيف��ة، 
ف��إن أعم��ال االخت��الس واللصوصي��ة س��وف 
تنتش��ر بش��كل تلقائ��ي وعفوي ب��ن اجلميع. 
مس��تويات  عل��ى  جت��ري  االمث��ال  وهك��ذا 

عدي��دة، تص��ل اىل رئي��س وقائ��د الب��الد. 
م��ن هن��ا؛ جي��ب عل��ى املبلغ��ن أن يتحّل��وا 
بالصف��ات واخلص��ال احلس��نة، ب��ل أن تك��ون 
أنفس��هم قريب��ة م��ن امللك��وت، وتك��ون خالي��ة 
م��ن العالئ��ق والقيود الدنيوي��ة، وأن يفكروا 
بإص��الح أنفس��هم وتزكيته��ا أواًل، م��ن أجل 
ف��إذا زك��وا  مس��تقبل اإلس��الم واجملتم��ع، 

أنفس��هم، ف��إن اجملتم��ع س��يكون مهذب��ًا. 
ال��ي  إن مجي��ع املفاس��د واالحنراف��ات 
نش��هدها يف بالدنا، ناش��ئة من فس��اد الطبقة 
املتعلمة واملثقفة، فعندما تتجه اىل املصاحل 
ومصاحله��ا  ألهوائه��ا  وتنص��اع  الضيق��ة 
الش��خصية، وته��ادن ه��ذا، وتتزل��ف ل��ذاك، 
حت��ت تأث��ر الوع��ود أو اخل��وف عل��ى املنصب 
واالمتيازات، فمن الطبيعي أن الجيدوا آذانًا 
صاغية هلم حتى وإن جاؤوا بأعظم االفكار 
وأنب��ل القي��م واملفاهي��م، النه��ا موج��ودة يف 
الكت��ب، وليس��ت مل��كًا ألح��د، إمن��ا  بط��ون 

تنتظ��ر م��ن يطبقه��ا عل��ى أرض الواق��ع. 

ثقافة رسالية

تبدو الحاجة ملّحة اليوم الى تنويع األساليب التبليغية باختالف وتنّوع 
الظروف والمستجدات على صعيد الزمان والمكان، بهدف الوصول أسهل 

وأسرع الى شريحة أوسع في المجتمع
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حينم��ا حتم��ل بي��دك حج��راً لتض��رب 
ب��ه الثم��ار ال��ي ال تتمك��ن من الوص��ول إليها 
فذل��ك بداي��ة التطرف، ألن من حق األش��ياء 
علي��ك أن تعامله��ا بلط��ف وعناي��ة، وأن ال 
تنسى أنك إنسان، لديه قيم ومبادئ سامية. 

 اجلذور يف اجلاهلية االوىل
لق��د كان جمتم��ع اجلزي��رة العربي��ة 

يتص��ف  جمتمع��ًا  اإلس��الم،  جم��يء  قب��ل 
بع��دة صف��ات عنصري��ة وقبلي��ة وبدوي��ة، 
الواح��د منه��م كان يعتق��د أن نس��به  وأن 
ظه��رت  حت��ى  وأعاله��ا،  األنس��اب  أرق��ى 
عنده��م املفاخ��رات ب��ن القبائ��ل، وابرز مثال 
عل��ى ذل��ك املفاخ��رة ب��ن العدنانين-ع��رب 
اجلن��وب-.  الش��مال-والقحطانين-عرب 
وكان��وا ينظ��رون إىل امل��رأة نظ��رة احتق��ار 
مس��لوبة  عنده��م  غ��دت  حت��ى  وامشئ��زاز، 
احلق��وق، وأهمه��ا ح��ق احلي��اة، وحمروم��ة 
م��ن قيمه��ا اإلنس��انية واب��رز دلي��ل على ذلك 
م��ا ذك��ره الق��رآن الكري��م حي��ث ق��ال تعاىل: 
}َوإَِذا امْلَــْوُءوَدُة ُســِئَلْت * بِــَأيِّ َذْنــٍب 
ُقتَِلــْت{ )س��ورة التكوي��ر،8-9(. فل��م يك��ن 
عرب اجلاهلية خيضعون لس��لطة حكومية 
غ��ر س��لطة رئي��س القبيل��ة. وحينم��ا ج��اء 
اإلسالم، رفض كل ألوان الظلم والتخلف. 
فق��د رف��ض أي أن��واع التفاض��ل العنص��ري 

وأك��د أن معي��ار التفاض��ل ه��و التق��وى. إذاً؛ 
فالتط��رف حال��ة فكري��ة هل��ا وج��ود تارخي��ي 
عن��د الع��رب قب��ل جم��يء اإلس��الم. ولع��ل 
أبع��د م��ن ذل��ك فمن��ذ  القضي��ة تع��ود إىل 
أوالد  حادث��ة  وحدث��ت  اخلل��ق،  اهلل  خل��ق 
أبين��ا آدم، علي��ه الس��الم، س��جل لن��ا التاري��خ 
يف س��جالته أول حادث��ة قت��ل لإلنس��ان عل��ى 

وج��ه البس��يطة. حينم��ا قت��ل األخ أخ��اه.

 اإلسالم ورصد احلركات األوىل للتطرف
كان  ال��ذي  امل��ردي  الواق��ع  إّن 
حياته��م  وطبيع��ة  اجلاهلي��ة  ع��رب  علي��ه 
االجتماعية املتوحشة، ترك آثاره يف نفوس 
ميلك��ه  كان  ومب��ا  لذل��ك  منه��م،  الكث��ر 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، من ذهنية 
كب��رة تس��ر به��دى الوح��ي ون��ور العق��ل، 
املس��لمن وأن  واق��ع  أن يش��خص  اس��تطاع 
يق��رأ ماضيه��م اململ��وء برواس��ب اجلاهلي��ة 

ح��ذر  فق��د  األس��اس  ه��ذا  وعل��ى  العمي��اء. 
رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، املس��لمن 
م��ن احل��زب القرش��ي ورجاالت��ه الذي��ن ال 
يريدون لإلسالم واملسلمن خرا. هلذا فقد 
اعتل��ى احلزب القرش��ي الص��دارة يف تطرفه 
وحرب��ه ضد القيم واملبادئ اإلس��المية. وقد 
ترمج��وا تطرفه��م الفك��ري إىل عن��ف م��ادي 
يف كث��ر م��ن املراح��ل. وال ش��يء أدل عل��ى 
الغتي��ال  العدي��دة  حماوالته��م  م��ن  ذل��ك 
الرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وم��ن جان��ب 
آخ��ر كان��ت األيادي اخلارجي��ة تفعل فعلها 
ع��رب ب��ث أفكاره��ا الفلس��فية ونش��رها ب��ن 
املس��لمن ف��كان »النص��ارى واليهود والفرس 
والفالس��فة اليون��ان، وبالرغ��م م��ن أف��كار 
م��ن  كث��ر  يف  وتتفاع��ل  تتداخ��ل  ه��ؤالء 
األحي��ان إاّل أنه��ا ق��د تتمي��ز ع��ن بعضه��ا يف 
التفاصي��ل مم��ا ي��دل عل��ى تأثره��ا مجيع��ًا 
يف ثقاف��ة املس��لمن«)1(. ث��م ت��ال ذل��ك ب��روز 
بع��ض الف��رق كاملرجئ��ة والقدري��ة وق��د 
ذّمها رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله، وحذر 
منه��ا األم��ة اإلس��المية قائ��اًل : »صنف��ان من 
أمي ليس هلما يف اإلس��الم نصيب: املرجئة 

والقدري��ة«)2(. 

 التطرف يف مرحلته الثانية 
بع��د وف��اة رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله،. ظهر إىل العلن ما كان خمفيًا طيلة 
الس��نن املاضي��ة، وب��رزت إىل الس��طح النوايا 
اخلبيث��ة عن��د البع��ض، يف حبه��ا للزعام��ة 
وعش��قها للس��لطة وإم��رة املس��لمن، فح��دث 
م��ا ح��دث يف س��قيفة بي س��اعدة، واحنرفت 
اه��داف الرس��الة ع��ن خطه��ا اإلهل��ي حينم��ا 
أود  وال  اجله��ول.  الظل��وم  اإلنس��ان  تبناه��ا 
الركي��ز عل��ى أس��باب ه��ذه احلادث��ة وال 
حش��د األدل��ة عل��ى أحقي��ة جان��ب دون آخ��ر. 
ه��ذه  رص��د  إىل  اإلش��ارة  ُأري��د  م��ا  بق��در 
احلادث��ة كإح��دى عالمات التاريخ الفارقة 

أعل��ى درج��ات  اإلنس��ان  فيه��ا  ال��ي س��جل 
العنجهي��ة واألنانية وحب��ه للدنيا وزبرجها. 
وه��ذا ي��دل عل��ى فش��ل ه��ؤالء يف اس��تيعاب 
التعالي��م النبوية الرامي��ة لتهذيب النفوس، 
به��ذه  احلقيق��ي  إميانه��م  ع��دم  وعل��ى 
التعالي��م والس��عي لالهت��داء به��دى الوح��ي 
وأحكام الرسالة. حيث مل يتمكن هؤالء من 
التخل��ص م��ن جذورهم التارخيي��ة املنتمية 
إىل ذات البيئة املتطرفة الي أفرزت احلزب 
القرش��ي ورجاالت��ه. »فحينم��ا ح��ازت قريش 
الس��لطة واعتل��ت ذرى اهلياكل اإلس��المية 
احلساس��ة واجه��ت جمموع��ة م��ن املصاع��ب؛ 
إذ ه��ي متث��ل اإلس��الم يف وجه��ه السياس��ي 
والعقائ��دي والش��رعي، فالش��رع ش��رع أب��ي 
بك��ر وعم��ر وعثم��ان و...، والسياس��ة سياس��ة 
ه��ؤالء، والعقي��دة ال تعدو عقيدة هؤالء، وما 
س��رة الش��يخن، وض��رورة التعب��د به��ا إاّل 

تطبي��ق ح��ّي مل��ا قلن��اه« )3(

 ظهور االجتاهات الفكرية املنحرفة 
يف ذات املرحلة الس��ابقة منت وتوس��عت 
االم��ة،  يف  الفكري��ة  االجتاه��ات  بع��ض 
كنتيج��ة طبيعي��ة إزاء خمتل��ف القضاي��ا 
السياس��ية.  واألح��داث  الديني��ة  واملس��ائل 
ف��ربزت مذاه��ب وف��رق تتباي��ن يف أفكاره��ا 
ومعتقداته��ا وق��د ختتل��ف حتى فيم��ا بينها- 
داخ��ل املذه��ب الواح��د - عل��ى بع��ض املس��ائل 
الفقهي��ة أو الكالمي��ة والفلس��فية. فظه��رت 
م��ن  األول  النص��ف  يف  اخل��وارج  فرق��ة 
الق��رن األول اهلج��ري، عمل��وا عل��ى تكف��ر 
املس��لمن وأفتوا بكف��ر اخللفاء كعثمان بن 
عف��ان، وأم��ر املؤمن��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، 
عليهم��ا الس��الم، رغ��م الف��ارق بينهم��ا. وق��د 
ع��اجل اإلم��ام أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، 
ه��ذه الظاه��رة حبكمت��ه وأخالق��ه العالي��ة، 
خبط��أ  يقنعه��م  أن  وح��اول  فناقش��هم 
تفكره��م، فأمث��رت حماوالت��ه ع��ن رج��وع 

رش��دهم،  اىل  منه��م  كب��رة  جمموع��ة 
ولك��ن بق��ي منهم آخرون، وحينما اس��تفحل 
اضط��ر  األبري��اء،  بقت��ل  وقام��وا  أمره��م 
اإلم��ام، عليه الس��الم، حملاربته��م. وبعد ذلك 
ظه��رت فرق أخ��رى لديها احنرافات فكرية 
ّكون��ت م��دارس علمي��ة ذات اجت��اه خ��اص 

وغرهم��ا.  واالش��اعرة  كاملعتزل��ة 
املس��رح  عل��ى  امل��دارس  ه��ذه  تأث��ر 
الفك��ري للمس��لمن، أنه��م تكلم��وا بالصفات 
اإلهلية كالقضاء والقدر والعدل، فأحدثوا 
نقاش��ًا طوي��اًل يف عل��م أص��ول الدي��ن )عل��م 
ال��كالم(، واس��تحدثوا طرق��ًا جدي��دة لفه��م 
الن��ص الديي واس��تنباط األحكام الش��رعية 
كالقياس واالستحسان وغرهما، ووضعوا 
نظري��ات ت��ربر هل��م موقفه��م الداع��ي إىل 
التمس��ك بق��ول مجي��ع الصحاب��ة كنظرية 

»عدالة الصحابة«. 

 التطرف القديم يف ثوبه اجلديد 
ه��و  الواقعي��ة  املفارق��ات  أعج��ب  م��ن 
أن  ُيقت��ل اجلمي��ع حت��ت ش��عاٍر واح��د،  أن 
ُيْقَت��َل الدي��ن يف حم��راب العب��ادة، وأّن يذب��ح 
م��ن  الوج��ود. واألغ��رب  بي��داء  اإلس��الم يف 
كل ذل��ك ان ُيه��ّدم بي��وت اهلل رج��ل ينتم��ي 
لإلس��الم دين��ًا وعقي��دًة، بينم��ا تأت��ي طالب��ة 
م��ن دول��ة غربي��ة لتناص��ر الفلس��طينين 
الذين خيتلفون معها يف الدين واجلغرافية 
جراف��ات  أم��ام  ولتق��ف  والقومي��ة  واللغ��ة 
االحت��الل اإلس��رائيلي وتق��دم حياته��ا مثن��ًا 
هل��ذا املوق��ف االنس��اني الكب��ر. مل يك��ن ذل��ك 
املوق��ف ردة فع��ل اجت��اه فت��وى مسعته��ا م��ن 
اح��د رج��ال الدي��ن، إمن��ا أخرجه��ا إحساس��ها 
اجت��اه  األخالق��ي  بااللت��زام  الفط��ري 

املظلوم��ن يف الع��امل. 
فه��م  طريق��ة  يف  تكم��ن  املش��كلة  إذن؛ 
الدي��ن، ولي��س يف الدي��ن نفس��ه، وه��ذه ه��ي 
االس��الم  ص��در  من��ذ  املس��تعصية  املش��كلة 

جذور 
التطّرف 

والتكفير 
في تاريخ 

األمة، 
األسباب 
والحلول
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 حيدر الرماحي

حينما جاء اإلسالم، رفض كل ألوان الظلم والتخلف. فقد رفض أي أنواع 
التفاضل العنصري وأكد أن معيار التفاضل هو التقوى
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وحت��ى الي��وم. فباألم��س اس��تخدم اخل��وارج 
ش��عار »ال حك��م إال هلل«، لتربي��ر قت��ل أم��ر 
املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، وم��ن مع��ه، والي��وم 
ه��و ذات الش��عار ال��ذي يس��تخدم أيض��ًا لقت��ل 

املس��لمن األبري��اء. 
ال��ي بس��ببها مت  إّن األف��كار اهلمجي��ة 
تكف��ر أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��الم، ال��ذي 
ه��ي  األم��ة،  يف  احلقيق��ي  اإلس��الم  ميث��ل 
مبعن��ى  بس��ببها.  تكفرن��ا  مت  ال��ي  نفس��ها 
أن التوجه��ات الفكري��ة يف األم��س والي��وم، 
هم��ا وجه��ان لعمل��ة واح��دة، وذل��ك للصالت 
الوثيقة، والتش��ابه الكبر بن آراء وش��عارات 
اخلوارج، وشكل ومنط احلياة عندهم وبن 
آراء وش��عارات وش��كل ومن��ط احلي��اة ل��دى 
الوهابية، وال س��يما بالنس��بة لتشددهم على 
املس��لمن، واعتباره��م كف��اراً، ثم تس��اهلهم 
م��ع غ��ر املس��لمن واالنس��جام الت��ام بينه��م 
وب��ن ق��وى االس��تكبار العامل��ي. وبع��د ذل��ك ال 
أش��ك أب��داً يف أّن العق��ل الس��لفي - الوهاب��ي 
الدائ��رة  )خ��ارج  خارجي��ة  بأي��اٍد  صن��ع 
اإلس��المية( وكذل��ك يف رس��م منهجه��م 
التعب��دي جبمي��ع النص��وص. القائ��م عل��ى 

فه��م الق��رون األوىل.
هنال��ك أس��باب عدي��دة أدت باملس��لمن 
والتكف��ر،  التط��رف  طري��ق  س��لوك  اىل 

نذك��ر منه��ا م��ا يل��ي :-
1- االبتع��اد ع��ن ثقاف��ة الوح��ي اإلهل��ي؛ 
ثقاف��ة األخ��الق والتس��امح والرأفة واحملبة 
واحرام اآلخرين. الي متثل املقاصد العليا 

يف الش��ريعة اإلس��المية. 
كونه��م  بالع��رة،  التمس��ك  ت��رك   -2
َع��دل الق��رآن وترمجان��ه، كم��ا أش��ار إىل 

ذل��ك حدي��ث الثقل��ن. 
عل��ى  منه��م  البع��ض  ق��درة  ع��دم   -3
التخل��ص م��ن ج��ذور اجلاهلي��ة ورواس��بها 

نفوس��هم.  يف  املتأصل��ة 
4- احن��راف نف��وس البع��ض حن��و ح��ب 

الس��لطة واجل��اه. 

5- ال��دور الس��يئ ال��ذي ق��ام ب��ه فقه��اء 
الس��لطان، وم��ا أحدث��وه من وض��ع األحاديث 
وحتري��ف الرواي��ات، مما ح��دا بالكثر منهم 
أن يوظف��وا الن��ص الدي��ي لص��احل احلاك��م 
اجلائ��ر، واخ��راع رواي��ات حت��رم اخل��روج 
ك��ذا  وفع��ل  ظه��رك  جل��د  و«...إن  علي��ه، 
وك��ذا...«! وغ��ر ذل��ك مم��ا ال يقبل��ه الضمر 

اإلنس��اني والوج��دان احل��ي. 
6- االختالف��ات العقائدي��ة ب��ن الف��رق 
اإلس��المية، ه��ي االخ��رى تس��ببت يف تش��نج 
العالق��ة ب��ن ش��رائح االم��ة، فتط��رف كل 
فري��ق لص��احل أف��كار فريق��ه. وق��د يرج��م 
بعض هذا التطرف إىل س��لوك عنيف كما 
حص��ل م��ع اخل��وارج، وم��ا حيص��ل الي��وم م��ن 

اجلماع��ات التكفري��ة. 
7- الفه��م اخلاط��ئ للن��ص الدي��ي، أدى 
إىل ظه��ور التط��رف يف كث��ر م��ن األحيان. 
مث��اًل الفه��م اخلاط��ئ ملفه��وم الس��جود عل��ى 
الفع��ل  ه��ذا  وص��ف  إىل  دعاه��م  الرب��ة، 
بدع��ة ضالل��ة  )بالبدع��ة( وكل  العب��ادي 
فاعله��ا  وبالتال��ي  الن��ار،  يف  ضالل��ة  وكل 
كاف��ر يس��تحق ن��ار جهن��م. أو أن م��ن يفع��ل 

ذل��ك فق��د ارت��د واملرت��د جي��ب قتل��ه!
8- الوه��م النفس��ي بامت��الك احلقيق��ة 
امُلطقل��ة، وكل م��ن خالفه��م فه��و كاف��ر، و 

زندي��ق جي��ب قتله. 
9- تقدي��س اآلخري��ن مم��ا يفض��ي إىل 
عدم نقدهم واإللتزام املربر بأفكارهم مهما 
كانت. هذه بعض األس��باب وكل س��بب له 

ج��ذوره التارخيي��ة القدمية. 
أم��ا احلل��ول ملس��ألة التط��رف، فهنال��ك 
اف��كار ومقرح��ات ميك��ن ان تك��ون مفي��دة 

وعملي��ة: 
ِقب��ل  م��ن  الرادع��ة  القوان��ن  1- وض��ع 
التكف��ر،  أل��وان  خمتل��ف  اجت��اه  الدول��ة 
ق��د تص��ل عقوبته��ا إىل اإلع��دام. يف ح��ال 
اإلفت��اء بتكفر اآلخري��ن أو إباحة دمائهم و 
إعراضه��م، مهم��ا كان امُلف��ي م��ن أي جه��ة 

أو طائف��ة. 
الديني��ة  املش��ركات  وف��ق  العم��ل   -2
املختلف��ة.  املذاه��ب  ب��ن  واالجتماعي��ة 
فنتع��اون وحن��رم بعضن��ا فيم��ا نتف��ق في��ه 
وَيع��ذر بعضن��ا بعض��ًا، فيم��ا خنتل��ف في��ه. 
َا  3- العم��ل وف��ق القاع��دة القرآنية؛ }إِنَّ
احلج��رات،10(  إِْخَوٌة{.)س��ورة  امْلُْؤِمنُــوَن 
فه��ذا املفه��وم اإلنس��اني، خر جام��ع بن بي 
آدم، وق��د ق��ال أمر املؤمنن: »الناس صنفان 
إم��ا أخ ل��ك يف الدي��ن أو نظر لك يف اخللق«. 
وقد ُأعُترِب هذا النص احد مصادر التش��ريع 
الدولي بعد التصويت عليه من ِقبل اللجنة 

القانوني��ة يف األم��م املتحدة. 
4- تهذيب املناهج الدراس��ية من األفكار 
املتطرفة، واالجتاه صوب األفكار اإلنسانية 

واالجتماعية لبناء الذات السليمة. 
ب��كل  اإلع��الم  توجي��ه  العم��ل عل��ى   -5
حن��و  واملق��روء،  واملس��موع  املرئ��ي  أنواع��ه 
مفاهي��م التس��امح والرأف��ة والرمح��ة وح��ب 

اآلخري��ن واح��رام اآلخ��ر. 
6- عم��ل ورش��ات عم��ل مش��ركة ب��ن 
احل��وزات العلمي��ة واجلامع��ات ل��ردم اهل��وة 
الكب��رة ب��ن اجلانب��ن، واخل��روج بنتائ��ج 
وتعّرفه��م  اجلامع��ات  طلب��ة  تس��توعب 
التش��ظي  ع��دم  لضم��ان  دينه��م  بأص��ول 

اجلامع��ة.  داخ��ل  الطالبي��ة  باألف��كار 
7- إقام��ة ن��دوات احل��وار للتقري��ب ب��ن 

املذاهب اإلس��المية. 
مؤسس��ات  إقام��ة  عل��ى  التش��جيع   -8
اجملتم��ع املدن��ي بع��د دعمه��ا من ِقب��ل الدولة 
للقيام بدورها اإلنس��اني واالجتماعي داخل 

إط��ار الضواب��ط احلكومي��ة. 
-------------

)1( العرفان اإلسالمي، السيد املرجع املدريس )دام 
ظله(:ص20. 

)2( بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 5: ص7.
)3( الرسول املصطفى ومقولة الرأي، باسم 

احلي:316.
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* الشيخ حممد عيل املحفوظ
ــور  ــر العص ــاس ع ــن الن ــاواة ب ــة املس ــت قضي ــا كان ــًا م دائ
ــة حيــث إن املشــكلة  ــرًا أمــام املجتمعــات البري ــًا كب متثــل حتدي
تكمــن عندمــا يعطــي البعــض مــن النــاس لنفســه احلــق أن يتميــز 
عــى اآلخريــن مــن أبنــاء جمتمعــه، أو النــاس بصــورة عامــة، وقــد 
ــون أو  ــس أو الل ــالل اجلن ــن خ ــرًا م ــاًء وتري ــك غط ــل لذل جيع
ــدة وهكــذا. ومــن الطبيعــي  ــن أو العقي األصــل أو اللغــة أو الدي
ــن  ــة م ــن إىل حال ــن اآلخري ــز ع ــرة يف التاي ــذه النظ ــؤدي ه أن ت
ــه  ــي تعطي ــات الت ــازات واخلصوصي ــك باالمتي ــل والتمس التفضي
ــض  ــا البع ــي يراه ــتفراد الت ــة واالس ــتئثار واهليمن ــق يف االس احل
حقــا طبيعيــًا وربــا مروعــًا وهــو مــا يــؤدي إىل نشــوء حــاالت 
مــن النــزاع والتصــادم وعــدم االســتقرار يف كثــر مــن املجتمعــات 

التــي عانــت مــن هــذه احلالــة.

 اإلسالم والرؤية التقدمية  
ــيئة  ــة الس ــة البري ــذه النزع ــاوية ه ــان الس ــت األدي حارب
ــي  ــاء االجتاع ــر يف البن ــأهنا أن تؤث ــن ش ــلبية م ــة س ــا حال عّدهت
واالســتقرار البــري، ويف قباهلــا رســخت املفاهيــم الدينيــة، 
احلالــة األخالقيــة والســلوكية التــي تدعــو إىل النظــر للنــاس مــن 
ــل  ــارف والتواص ــاس التع ــى أس ــوم ع ــة تق ــرة إجيابي ــالل نظ خ

ــوف. ــة واخل ــك والريب ــن الش ــدالً م ــرام، ب واالح
ويف هــذا الشــأن يطــرح القــرآن الكريــم رؤيــة ســامية 
ومتقدمــة يف بنــاء نمــط راق مــن التفكــر، فيقــول ربنــا عــز وجل: 
ــْم  ــى َوَجَعْلنَاُك ــٍر َوُأنَث ــن َذَك ــم مِّ ــا َخَلْقنَاُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ َ ــا َأهيُّ }َي
ُشــُعوبًا َوَقَباِئــَل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعنــَد اللَِّ َأْتَقاُكــْم إِنَّ اللََّ 

ــرات/13(.  ــورة احلج ــٌر{ )س ــٌم َخبِ َعِلي

 املساواة يف بالدنا »حرٌب عى ورق«
وقــد أســهمت التطــورات االجتاعيــة والسياســية بعــد عقــود 
مــن الــرصاع املريــر مــن أجــل حتقيــق املســاواة، يف تقديــم الكثــر 
ــاواة  ــق املس ــو إىل حتقي ــي تدع ــات الت ــات واألطروح ــن النظري م
ــرصًا  ــة، وعن ــات احلديث ــاء املجتمع ــيًا يف بن ــًا أساس ــا ركن وعّده
ــرى  ــي ت ــارصة الت ــة املع ــة احلديث ــاء الدول ــل بن ــن أج ــًا م رضوري

ــؤ يف  ــاواة والتكاف ــن املس ــة م ــوا يف حال ــاس يف أن يعيش ــق الن ح
ــادة  ــاواة ك ــك املس ــارصة يف ذل ــدول املع ــدت ال ــرص، واعتم الف
ــز يف  ــر التمّي ــن مظاه ــك م ــت ذل ــاترها، وجعل ــية يف دس رئيس
ــوض  ــة والنه ــق التنمي ــى طري ــا ع ــا وبراجمه ــاهتا وإعالمه سياس

ــا.  بمجتمعاهت
وقــد يكــون مــن الصعــب أن جتــد دســتورًا لدولــة متقدمــة أو 
حتــى متخلفــة ال يتبنــى قضيــة املســاواة كــادة رئيســية يف بنــوده، 
ولكــن املشــكلة تكمــن دائــًا يف التطبيــق العمــي عــى أرض 

ــع.  الواق
وعــى الرغــم مــن أن الدســتور البحرينــي واضــح يف التعامــل 
ــى  ــرة، ع ــة ع ــه الثامن ــت مادت ــد نص ــة، وق ــذه القضي ــع ه م
تســاوي املواطنــن لــدى القانــون يف احلقــوق والواجبــات العامــة، 
وال متييــز بينهــم يف ذلــك بســبب اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو 
ــر  ــر يف كث ــذا األم ــرون أن ه ــاس ي ــدة، إال أن الن ــن أو العقي الدي
ــان، هــو جمــرد حــر عــى ورق، عندمــا يرتبــط األمــر  مــن األحي
بالتطبيــق عــى أرض الواقــع، وقــد كشــفت الكثــر مــن التقاريــر 
واحلقائــق هــذا األمــر، عندمــا تــم احلديــث واســتعراض حقائــق 
مذهلــة فيــا يرتبــط بالســيطرة والتــرصف بأمــالك الدولــة ومتلــك 
ــى أرايض  ــيطرة ع ــألة الس ــدة ومس ــة واجلدي ــواحل القديم الس
ــد  ــية عن ــة املعيش ــدين احلال ــور وت ــف األج ــألة ضع ــد ومس البل
ــث  ــازات واحلدي ــف واالمتي ــز يف الوظائ ــة التميي ــاس وقضي الن
يطــول... ولــو كان األمــر جمــرد ادعــاءات ليــس هلــا دليــل، لــكان 
ــة  ــة دامغ ــاك أدل ــر أن هن ــش يف األم ــن املده ــًا، ولك ــر خمتلف األم
مــن احلقائــق باألرقــام والوثائــق كشــف عنهــا أعضــاء املجلــس 
النيــايب؛ معارضــة ومــواالة، حتــى ال يكــون هنــاك شــك يف حتّيــز 
ــة يف  ــه الصحاف ــفت عن ــا كش ــة إىل م ــدده إضاف ــض أو تش البع

ــر متعــددة بــن فــرة وأخــرى. تقاري
ــق  ــرام ح ــى اح ــل ع ــات، تعم ــون واملؤسس ــة القان إن دول
ــاذا  ــة، فل ــرة وكريم ــاة ح ــل حي ــزاء يف ظ ــاة، أع ــاس يف احلي الن
ــل  ــاذا نجع ــوة؟ ومل ــم وال ق ــول هل ــاء، ال ح ــاس ضعف ــل الن نجع
الناس يتســولون و«يســتجدون« عيشــهم وســكنهم بينــا األرايض 
ــون  ــاس يزحف ــل الن ــاذا نجع ــرة؟ ومل ــوال متوف ــودة واألم موج
ــة أو  ــى وظيف ــول ع ــكن أو للحص ــتجداًء ملس ــم اس ــى ركبه ع

ــزًا؟ ــًا وعزي ــًا كري ــاس عيش ــن للن ــٍز يضم ــب جم رات
إننــا بحاجــة لقيــام الدولــة التــي يفتقدهــا النــاس يف حياهتــم 
ــة  ــة لدول ــه. بحاج ــه وتنميت ــن يف هنضت ــا الوط ــة ويفتقده اليومي
ــى  ــا ع ــب، وإن ــاتر فحس ــس يف الدس ــات لي ــون واملؤسس القان

ــي.  ــق العم ــع والتطبي أرض الواق
---------

* أمـــن عـــام مجعيـــة العمـــل االســـالمي يف البحريـــن. 
يقـــي حاليـــًا فرة ســـجن مـــدى احليـــاة بحكـــم جائر.

المساواة في ظل دولة 
القانون والمؤسسات

فكرة و رأي
من أعجب المفارقات الواقعية هو أن ُيقتل الجميع تحت شعاٍر واحد، أن ُيْقَتَل 
الدين في محراب العبادة، وأّن يذبح اإلسالم في بيداء الوجود. واألغرب من كل 

ذلك ان ُيهّدم بيوت الله 
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احلي��اة  في��ه  تنعك��س  ال��ذي  الوق��ت  يف 
احلي��اة  عل��ى  بآخ��ر  او  بش��كل  السياس��ية 
الفكري��ة؛ فمما الش��ك في��ه أن احلياة الفكرية 
س��تنعكس عل��ى احلي��اة السياس��ية ايض��ا. ف��اذا 
كان��ت احلي��اة السياس��ية تعان��ي االضط��راب 
والتوت��ر، ف��ان اجلان��ب الفك��ري لالم��ة الب��د 
وان يعان��ي االضط��راب ايض��ا، وكلم��ا كان��ت 
سياس��يًا؛  الواضح��ة  للرؤي��ة  فاق��دة  االم��ة، 
فانه��ا تعي��ش حال��ة الضبابي��ة سياس��يًا. ومت��ى 
رؤيته��ا  ف��إن  فكري��ًا  مضطرب��ة  كان��ت  م��ا 
االخ��رى  ه��ي  س��تكون  السياس��ية  ومواقفه��ا 

تعان��ي الالات��زان أيض��ا. 
ع��دم  حال��ة  لن��ا  يفس��ر  م��ا  ه��ذا  ولع��ل 
االس��تقرار ال��ي عان��ت منه��ا امتن��ا االس��المية 
يف عه��د إمام��ة االم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، 
عل��ى الصعيدي��ن الفك��ري والسياس��ي. فق��د 
يف  االس��المية  االم��ة  يف  الث��ورات  تالحق��ت 
كل م��ن مص��ر والس��ودان والع��راق واحلج��از 
يف الف��رة املمت��دة م��ن س��نة 198- 204 للهج��رة، 
وكان اخلليف��ة العباس��ي »املأم��ون« ق��د اخت��ذ 
م��ن خراس��ان عاصم��ة ل��ه بع��د خلع��ه أخ��اه 
االمن من اخلالفة، بعد دخول جيش املأمون 
وقتل��ه  بغ��داد،  العباس��ية  اخلالف��ة  حاض��رة 
االم��ن وقط��ع رأس��ه.ثم مالبث��ت االوض��اع ان 
ه��دأت يف بغ��داد فرج��ع اجلي��ش اىل خراس��ان 
.ث��م ع��اد االضط��راب اليه��ا. وخل��ع اه��ل بغ��داد 
بيعته��م للمأم��ون، ونصب��وا ابراهيم بن املهدي 

خليف��ة عليه��م. 
حت��وال  مص��ر  ش��هدت  الوق��ت  ذات  ويف 
خط��راً حي��ث ث��ار املس��يحيون املصري��ون عل��ى 
حك��م العباس��ين وط��ردوا واليه��م. كم��ا ان 
اهلنود الذين اس��رقوا من باكس��تان الشرقية 
والس��ند والبنج��اب وج��يء به��م اىل البص��رة، 

اس��تغلوا حال��ة احل��رب الداخلي��ة والفوض��ى؛ 
فس��يطروا عل��ى البص��رة والبحري��ن، واخ��ذوا 
يفرض��ون الضرائ��ب الثقيل��ة عل��ى التجارة يف 
مين��اء البص��رة - وه��و اه��م املوان��ئ االس��المية 
آن��ذاك ويف الف��رة نفس��ها انفصل��ت اليمن عن 
الس��لطة العباس��ية حينم��ا ق��ام الوال��ي حمم��د 
الزب��ادي بإع��الن الدول��ة الزبادية. كما عمت 
الفوض��ى واالضطراب��ات ارميني��ا واذربيج��ان 

وماحوهلم��ا.

 املأمون والفقر يف الفكر االسالمي
حكم��وا  الذي��ن  العباس��ين  ان  كم��ا 
بع��د الف��راغ السياس��ي ال��ذي احدث��ه س��قوط 
حك��م االموي��ن وج��دوا انفس��هم ام��ام تي��ارات 
معارض��ة، تعتم��د الفك��ر وتتس��لح بالنظري��ات 
الثقافية، ويف طليعتها املعارضة العلوية الي 
كان��ت تتزع��م املعارضة السياس��ية مع تس��يد 
الس��احة الفكري��ة؛ فم��ا كان م��ن العباس��ين 
ان  اال  مدقع��ا  فكري��ا  فق��را  يعان��ون  الذي��ن 
يفتش��وا ع��ن مص��در فكري خارجي؛ ينافس��ون 
في��ه العلوي��ن؛ اذ مل يك��ن هل��م الق��درة عل��ى 
منافس��تهم يف جم��ال الفك��ر االس��المي؛ فم��ا 

كان منه��م اال ان ش��جعوا حرك��ة الرمج��ة، 
وخباص��ة كت��ب الفلس��فة اىل الدرج��ة ال��ي 
اصبحت معها سياسة سن القوانن، وطريقة 
ادارة الدول��ة تق��وم عل��ى قواع��د غر اس��المية. 
فأنشأت دور الرمجة وصرفت عليها االموال 
الطائل��ة. ولع��ل ذل��ك يع��ود اىل ع��دة اس��باب 

: منها
كان��ت  الرس��الية  احلرك��ة  ان  االول: 
يف اوج عظمته��ا يف زم��ن االم��ام الرض��ا، علي��ه 
ق��د  كان��ت  الثوري��ة  االف��كار  وان  الس��الم، 
اقصاه��ا  م��ن  االس��المية  االم��ة  انتش��رت يف 
اىل اقصاه��ا. فص��ارت حاج��ة املأم��ون ملح��ة 
حملاربة تلك االفكار الثورية عن طريق افكار 
الكت��ب املرمج��ة، وخباص��ة الفارس��ية منه��ا. 
فف��ي ب��الد فارس كان امللوك يتس��لطون على 
رق��اب الرعي��ة بينم��ا كان الن��اس مس��تعبدين 
حمرومن. ومل تكن لديهم اي افكار نهضوية 
بل كانوا مش��بعن بافكار استس��المية، كان 
ينتجه��ا جمموع��ة م��ن الكّت��اب املرتزق��ة ل��دى 
االمرباط��ور، يدعم��ون به��ا س��لطانه. فكان��ت 
تل��ك الكت��ب تدع��و اىل االستسالم،مرس��خة 
املقول��ة املعروف��ة »اهلل يف الس��ماء والشاهنش��اه 
باللغ��ة  الق��ول  وكذل��ك  االرض«  يف 
الفارس��ية:«صالح مملكت خويش .. خس��روان 
يع��رف  ال  احلك��م،  تع��ي«ان  وال��ي  دانن��د« 
اصول��ه وطرق��ه إاّل الكبار« ومؤك��دة على »ان 
العائل��ة املالك��ة ضروري��ة الس��تقرار البل��د«. 
عل��ى  االفكارالتغل��ب  ه��ذه  اس��تطاعت  وق��د 
ارادة اجلماه��ر وختديرها، والس��يطرة عليها 
س��يطرة كامل��ة. وقد ّاطّل��ع املأمون على هذه 
االف��كار يف خراس��ان ال��ي ع��اش فيه��ا، ووج��د 

فيه��ا خ��ر مع��ن عل��ى تثبي��ت س��لطانه.
احل��ركات  ه��و  الثان��ي:  والداف��ع 
اخليب��ة  نتيج��ة  ظه��رت   ال��ي  العلماني��ة، 
ال��ي عان��ى منه��ا معتنق��و االس��الم م��ن اتب��اع 
الديان��ات االخ��رى، الذي��ن نش��دوا يف االس��الم 
العدال��ة والرمح��ة واملس��اواة. ف��إذا به من حيث 
التطبي��ق  جمموع��ة اف��كار يتس��لط به��ا بن��و 
امي��ة وبنو العباس عل��ى رقاب الناس؛ فانكفأو 
معتق��دات  اىل  او  الس��ابقة،  دياناته��م  اىل 
مس��تحدثة نس��بوها اىل االس��الم. ورغ��م  ان 
اال  التقتي��ل،  بسياس��ة  ساس��وهم  العباس��ين 
انه��م ش��عروا حباجته��م اىل م��ا جيابه��ون ب��ه 
تل��ك االف��كار ال��ي وج��دت هل��ا آذان��ًا صاغي��ة 
يف اوس��اط اجملتم��ع، ال��ذي ُح��رم م��ن الفك��ر 
االس��المي االصي��ل املتمث��ل مبدرس��ة ائم��ة 
اه��ل البي��ت، عليه��م الس��الم، لذل��ك عم��دوا اىل 

الرمج��ة. حرك��ة  تش��جيع 

 االفكار الدخيلة هتدد االمة
وبنش��اط ه��ذه احلرك��ة ح��دث يف األم��ة 
اضطراب فكري وتوتر ثقايف هز كيان االمة 
-والت��زال آث��اره اخلط��رة س��ارية واىل يومن��ا 
ه��ذا - مم��ا ص��ار يه��دد فك��ر االم��ة وثقافته��ا 

وعقيدته��ا.
وكان��ت عوام��ل ش��تى تس��هم يف تنام��ي 

ه��ذا اخلط��ر منه��ا:
االم��ة  بقضاي��ا  املفكري��ن  انش��غال  اواًل: 

املضطرب��ة. السياس��ية 
االضط��راب  وت��رة  ارتف��اع  ثاني��ًا: 
السياس��ي، واحل��روب الداخلي��ة ال��ي س��ببت 

الفك��ري. التوت��ر  م��ن  املزي��د 
ثالث��ًا: وج��ود تي��ارات دخيل��ة عل��ى األم��ة 
ته��دف اىل إفس��اد الثقاف��ة وحمارب��ة اإلس��الم 
باسم اإلسالم، والي كانت تغذيها حركات 

سياس��ية مغرض��ة.
االس��المية  الدول��ة  اصبح��ت  وهك��ذا 
غارقة يف االضطرابات مما انعكس س��لبا على 
اجلانب الفكري. فصار املسلم ال يعرف ما هو 
دوره يف احلي��اة، وه��ل ان الدين الذي يؤمن به 

صحي��ح ام ال.
ان النظام العباس��ي هو الذي دفع بالناس 
اىل التم��رد ض��د االس��الم وذل��ك الن��ه ج��ّر 
الفكر االس��المي لصاحله، فاملأمون العباس��ي، 
س��تهدد  احل��ركات  تل��ك  ان  ايق��ن  حينم��ا 

واليت��ه وس��لطانه القائم على اس��اس اس��المي 
ول��و ظاه��را، اراد االس��تعانة بالفك��ر الغرب��ي 
اس��المي  فك��ر  انت��اج  س��بيل  يف  الش��رقي  او 
س��لطوي هج��ن يثب��ت به س��لطانه ع��ن طريق 
تطعي��م االف��كار والعقائ��د االس��المية وعل��م 
ال��كالم االس��المي باف��كار ارس��طو وافالط��ون، 
وغرهم��ا، فه��و اش��به باالنظم��ة ال��ي ترت��دي 
لب��اس االس��الم والي تأتي بس��ائر ان��واع النبيذ 
ث��م تعاق��ب م��ن يش��ربه، او تقط��ع ي��د الس��ارق 
م��ع انه��ا ه��ي ال��ي تدفع��ه اىل الس��رقة بس��بب 
سياس��تها االقتصادي��ة الس��يئة. الن��ه حينم��ا 
ننق��ل اف��كار الغربي��ن والش��رقين اىل الفك��ر 
االسالمي وهو يعيش حالة اضطراب سياسي 
وفك��ري عمي��ق، ف��ان ذل��ك يع��ي انن��ا س��اعدنا 

االم��ة االس��المية عل��ى االحن��راف.

 االمام الرضا عليه السالم طوق نجاة
يف ه��ذه الظ��روف العصيب��ة ج��اء االم��ام 
الرض��ا، علي��ه الس��الم، منق��ذا لالم��ة م��ن ج��و 
االضط��راب السياس��ي ال��ذي ينعك��س ب��دوره 
االف��كار  الفكري،وانتش��ار  االضط��راب  عل��ى 
الالديني��ة يف االم��ة االس��المية، ال��ي غذته��ا 
ترمج��ة النظ��ام للكت��ب الغربي��ة والش��رقية 
واالف��كار  والكف��ر  بالش��رك  املش��حونة 
االستس��المية. فُضِرب��ت رس��االت الس��ماء يف  
صميمها اال وهو التوحيد، فكان عليه الس��الم 
اخلال��ص  وينبوعه��ا  الرس��الة  منه��ل  حب��ق 
االصي��ل، وحجته��ا يف وج��ه التي��ارات الفكري��ة 
والنص��ارى  اليه��ود  فم��ن  آن��ذاك،  الناش��ئة 
واجمل��وس والصابئ��ن والرباهم��ة وامللحدي��ن 
والدهري��ة وغره��م من انواع الزنادقة، يش��هد 
احل��ق مب��ا كان لالم��ام الرض��ا، عليه الس��الم، 
م��ن دور يف رد اباطي��ل وخ��داع ه��ذه الفلس��فات 
والعقائد املزيفة، ومن هنا نس��تطيع ان نفس��ر 
كي��ف ان اغلب االحادي��ث والنصوص الواردة 
ع��ن االم��ام  الرض��ا، علي��ه الس��الم، كان��ت يف 
ان��ه  العقائ��د، حت��ى  التوحي��د وبقي��ة مبان��ي 
اش��تهر ان م��ن حياج��ج تالم��ذة االم��ام، فالب��د 
ان ينخس��ئ راجع��ا ع��ن قول��ه. ومل تك��ن الب��دع 
ال��ي ظه��رت يف زمان��ه، علي��ه الس��الم، هين��ة او 
بس��يطة فن��رى ان رج��ال يدع��ي النب��وة وآخ��ر 
يدع��ي ان��ه ابراهي��م اخللي��ل وهك��ذا. وحينم��ا 
ننظ��ر اىل رحل��ة االم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، 
يف طريق��ه م��ن املدين��ة اىل خراس��ان بن��اء عل��ى 
طلب املأمون اياه، هذه الرحلة الي استغرقت 
ع��دة ش��هور. حي��ث م��ر بالبص��رة، وااله��واز، 
وف��ارس، و ط��وس، وحت��ى م��رو. كان االم��ام 

اإلمـــــام الـــــرضا }علــــيه السام{ 
في مواجهة االنحراف الفكري 

أسوة حسنةأسوة حسنة

ان الحركة الرسالية 

كانت في اوج 

عظمتها في زمن 

االمام الرضا، عليه 

السالم، وان االفكار 

الثورية كانت 

قد انتشرت في 

االمة االسالمية من 

اقصاها الى اقصاها

 الشيخ فارس اجلبوري
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 قاسم مظلوم
ــول  ــم رس ــالم، وقبله ــم الس ــن، عليه ــة املعصوم كان لألئم
الل، صــى الل عليــه وآلــه، أصحابــًا خّلــص ومقربــون، يعتمــدون 
عليهــم يف احلديــث والروايــة، كــا يمثلــون حلقــة الوصــل 
ــاس يف  ــى الن ــر ع ــر الكب ــم األث ــة، وكان هل ــر واألم ــع اجلاه م
ــالم،  ــم الس ــت، عليه ــل البي ــكار اه ــروا اف ــث ن ــم،  حي زماهن
ونقلــوا احاديثهــم، هلــذا علينــا ان نقتبــس مــن نورهــم ومنهجهــم 
ــا  ــن بالدني ــن الفائزي ــون م ــم لنك ــى هدهي ــر ع ــرهتم، ونس وس
واالخــرة. ومــن هــؤالء االصحــاب؛ الثقــــة اجلليــل أبــو الصلــت 

ــه - . ــوان الل علي ــروي - رض اهل
ــن  ــوب ب ــن أي ــليان ب ــن س ــح ب ــن صال ــالم ب ــد الس ــه، عب ان

ــاين. ــروي اخلراس ــسة اهل مي
ولد أبو الصلت، يف القرن الثاين اهلجري باملدينة املنّورة.

ــن  ــيعة، وم ــواص الش ــن خ ــه - م ــوان الل علي وكان - رض
ــه  ــا، علي ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــن لإلم ــاب املقرب األصح
ــاره. ــه وأخب ــرواة ألحاديث ــن ال ــه، وم ــالم، وخادم ــالة والس الص
ــل  ــه روى فضائ ــى أن ــرار ع ــا االب ــب علائن ــره يف كت ــاء ذك ج
ــث إىل  ــل يف احلدي ــالم، ورح ــالة والس ــم الص ــت، عليه ــل البي أه
ــة  ــر املرجئ ــن ، وكان يناظ ــاز، واليم ــة، واحلج ــرصة، والكوف الب

ــة.  ــة والقدري واجلهمي
جهــاده بالكلمــة الصادقــة ومضّيــه عــى خطــى إمامــه الرضــا، 
ــد املأمــون العبــايس، الــذي  ــه الســالم، كلفــه الســجن عــى ي علي
ــّم.  ــالم، بالس ــه الس ــا، علي ــام الرض ــه اإلم ــد اغتيال ــه بع اعتقل
ــون -  ــيس - أي املأم ــر بحب ــك: فأم ــت يف ذل ــو الصل ــول أب ويق
فُحبســت ســنة فضــاق عــّي احلبــس وســهرت الليلــة ودعــوت الل 
تبــارك وتعــاىل بدعــاء ذكــرت فيــه حممــدًا وآل حممــد، صلــوات الل 
عليهــم، وســألت الل بحقهــم أن يفــرج عنــي، فــا اســتتم دعائــي 
ــالم،  ــا الس ــي، عليه ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــّي أب ــل ع ــى دخ حت
فقــال يل: يــا أبــا الصلــت ضــاق صــدرك؟ فقلــت: أي والل، فقــال: 
قــم فأخرجنــي ثــم رضب يــده إىل القيــود التــي كانــت عــّي ففكهــا 
وأخــذ بيــدي وأخرجنــي مــن الــدار، واحلرســة والغلــان يروننــي 
فلــم يســتطيعوا أن يكلمــوين وخرجــت مــن بــاب الــدار، ثــم قــال 
يل امــض يف ودائــع الل فإنــك لــن تصــل إليــه - أي املأمــون- وال 

يصــل إليــك أبــدًا، فقــال أبــو الصلــت: فلــم ألتــق املأمــون إىل هــذا 
الوقــت.

وقــد تــويف أيب الصلــت اهلــروي - رضــوان الل عليــه- يف 
الســابع عــر مــن شــوال ســنة 207 للهجــرة، وُدفــن يف أطــراف 

ــزار. ــروف ُي ــره مع ــران، وق ــة يف إي ــهد املقّدس ــة مش مدين
ويف هــذا اجلانــب نستحســن أن نذكــر أيضــًا شــيئًا عــن الذيــن 
ــرص  ــالم، و نقت ــه الس ــا، علي ــام الرض ــن اإلم ــارصوا ورووا ع ع

ــم. ــاء يف حقه ــهادة والثن ــر الش ــم ونذك ــم باالس لبعضه
- معروف الكرخي

ــًا  ــرار: أن معروف ــب األب ــهر زوري يف مناق ــن الش ــر اب  وذك
الكرخــي كان مــن مــوايل عــي بــن موســى الرضــا، عليــه الســالم، 
ــي،  ــو صب ــم وه ــًا إىل املعل ــلا معروف ــن، فس ــواه نرصاني وكان أب
فــكان املعلــم يقــول لــه: قــل ثالــث ثالثــة، وهــو يقــول: بــل هــو 
الواحــد، فربــه املعلــم رضبــًا مرحــا فهــرب، ومــى إىل الرضــا، 

عليــه الســالم، وأســلم عــى يــده. 
- يونس بن عبد الرحن. 

وقــد ذكــر »الكــّي« رحــه الل، يف رجالــه، َمــن كان ِمــن 
أصحــاب اإلمــام الرضــا، عليــه الســالم: يونــس بــن عبــد الرحــن 
أيب حممــد صاحــب آل يقطــن، وذكــر فيــه أحاديــث بحــدود ســبعة 
ــد  ــه لوج ــه وروايات ــان أحاديث ــع اإلنس ــو تتب ــة، ول ــر صفح ع
ــن  ــيئًا م ــا ش ــات تعرفن ــص وحكاي ــا قص ــا فيه ــر، وبعضه الكث
ســرة اإلمــام الرضــا معــه أو مــع صحبــه، ومنهــا ســنعرف أمهيــة 
دراســة ســرة األصحــاب لإلمــام الرضــا، عليــه الســالم، أو غــره 
ــم  ــم وُخلقه ــرهتم وأحواهل ــن س ــة ع ــن الكتاب ــة ح ــن األئم م

ــن. ــاس واملؤمن ــادهم الن ــم أو إرش ــم ألصحاهب وتأديبه
-----------

* املصدر: مستدرك سفينة البحار، ج5 ،ص 223.

أبو الصلت الهروي الصاحب األمين 
لإلمام الرضا، )عليه السالم(

¶ جاء ذكره في كتب علمائنا االبرار على أنه روى فضائل 

أهل البيت، عليهم الصالة والسالم، ورحل في الحديث 
إلى البصرة، والكوفة، والحجاز، واليمن ، وكان يناظر 

المرجئة والجهمية والقدرية ¶
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اينم��ا حي��ط برحل��ه، فإن��ه يب��ث م��ن علوم��ه 
وحياج��ج امللحدي��ن واملش��ككن.

 االمام يرد اباطيل اصحاب املقاالت
فلم��ا ق��دم االم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، 
على املأمون، فأمر األخر ان جيمع له اصحاب 
اجلال��وت،  ورأس  اجلاثلي��ق،  مث��ل:  املق��االت 
ورؤساء الصابئن واهلربذ االكرب، واصحاب 
واملتكلم��ن  الروم��ي،  وس��فاس  زردهش��ت، 
ليس��مع كالمه وكالمهم، فقال: يا جاثليق 
هذا ابن عم لي هو علي بن موس��ى بن جعفر، 
وه��و م��ن ول��د فاطم��ة بنت نبينا واب��ن علي بن 
اب��ي طال��ب، علي��ه الس��الم، فأح��ب ان تكلم��ه 
وحتاجج��ه وتنصف��ه. فق��ال اجلاثلي��ق: يا امر 
املؤمن��ن كي��ف احاج رجال حيتج علّي بكتاب 
انا منكره وني ال أومن به. فقال االمام، عليه 
الس��الم،:« ي��ا نصران��ي ف��ان احتجج��ت علي��ك 
باجنيل��ك اتق��ّر ب��ه؟«.  ق��ال اجلاثلي��ق: هل اقدر 
عل��ى دف��ع م��ا نط��ق ب��ه االجني��ل، نع��م واهلل اقر 
به على رغم انفي. ثم قرأ االمام الرضا، عليه 
الس��الم، علي��ه االجني��ل، واثب��ت علي��ه ان نبينا، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، مذك��ور في��ه، ثم اخربه 
بعدد حواري عيس��ى، عليه الس��الم، واحواهلم، 
واحت��ّج حبج��ج كث��رة اق��ّر به��ا، ثم ق��رأ عليه 
كت��اب ش��عيا وغ��ره. اىل ان ق��ال اجلاثلي��ق: 
ليس��ألك غ��ري ف��ال وح��ق املس��يح م��ا ظنن��ت 
ان يف علم��اء املس��لمن مثل��ك. فالتف��ت الرض��ا، 
علي��ه الس��الم، اىل رأس اجلال��وت واحتج عليه 
بالت��وراة والزب��ور وكت��اب ش��عيا وحيق��وق، 
حت��ى افحم��ه. ث��م احت��ج، علي��ه الس��الم، عل��ى 
اهلرب��ذ االك��رب حت��ى افحم��ه، فق��ال االم��ام، 
علي��ه الس��الم،: »ي��ا ق��وم ان كان فيك��م اح��د 
خيالف االسالم واراد ان يسأل غر حمتشم«، 
فق��ام الي��ه عم��ران الصاب��ّي، وكان واح��دا م��ن 
املتكلم��ن، فق��ال: ي��ا ع��امل الن��اس ل��وال ان��ك 
دع��وت اىل مس��ألتك مل اق��دم علي��ك باملس��ائل، 
والش��ام  والبص��رة  الكوف��ة  دخل��ت  فلق��د 
واجلزيرة ولقيت املتكلمن فلم اقع على احد 
يثب��ت ل��ي واح��دا لي��س غ��ره قائم��ا بوحدانيته 
افت��أذن ان اس��ألك؟  ق��ال االم��ام الرض��ا، علي��ه 
عم��ران  اجلماع��ة  يف  كان  ان  الس��الم،:« 

الصاب��ّي فان��ت ه��و« ق��ال: ان��ا ه��و. ق��ال:« س��ل ي��ا 
عم��ران وعلي��ك بالنصف��ة، واي��اك واخلط��ل 
واجل��ور« فق��ال: واهلل ي��ا س��يدي م��ا اري��د اال ان 
تثب��ت ل��ي ش��يئا اتعل��ق به فال اجوزه، قال:«س��ل 
عم��ا ب��دا ل��ك«، فازدح��م الناس وانظ��ّم بعضهم 
الس��الم،  علي��ه  الرض��ا،  فاحت��ج  بع��ض،  اىل 
علي��ه، وط��ال ال��كالم بينهم��ا اىل ال��زوال؛ فقال 
االمام الرضا، عليه السالم: »...نصلي ونعود...« 
فع��اد الرض��ا، علي��ه الس��الم، اىل جملس��ه ودع��ا 
بعم��ران، فق��ال: س��ل ي��ا عم��ران، فس��أله ع��ن 
الصان��ع تع��اىل وصفات��ه واجي��ب اىل ان ق��ال: 
افهم��ت ي��ا عم��ران؟ ق��ال: نع��م ي��ا س��يدي ق��د 
فهمت واشهد ان اهلل على ما وصفت ووحدت، 
وان حممدا عبده املبعوث باهلدى ودين احلق، 
ث��م خ��ر س��اجدا حن��و القبل��ة واس��لم. فلم��ا رائ 
املتكلم��ون ح��ال عم��ران الصاب��ي ووهن حجته 
واس��المه وه��و افضله��م صم��ت اجلمي��ع ومل 
جي��رؤ واح��د منهم على االس��تمرار، فانصرف 
الي��ه  جيتم��ع  بع��ده  عم��ران  ف��كان  الن��اس، 
املتكلمون من اصحاب املقاالت فيبطل امرهم 

حت��ى اجتنب��وه.
ه��ذه حماجج��ة م��ن عش��رات احملاجج��ات 
التي��ارات  اصح��اب  االم��ام  به��ا  واج��ه  ال��ي 
املنحرفة واملعادية. وان التاريخ حينما يذكر 
ع��ن االم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، ذل��ك امن��ا 
ينق��ل ع��ن املواجه��ات واملناقش��ات الفكرية الي 
كان يقيمه��ا االم��ام م��ع خمتل��ف التي��ارات.

نس��تطيع  املواجه��ات  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
اكتش��اف دور االم��ام الفك��ري داخ��ل االم��ة 
االس��المية، وحماولت��ه اع��ادة التوازن الفكري 
اليها، وقد ساعده يف ذلك انتقاله إىل حاضرة 
الب��الد اإلس��المية، وقبول��ه لوالي��ة العه��د؛ مما 
جعل��ه يف قل��ب الصراع��ات الفكري��ة. وهك��ذا 
كث��رت حوارات��ه م��ع س��ائر املل��ل واملذاه��ب، 
مم��ا ح��دا بعلمائنا الكرام إفراد كتب حول ما 
ُروي عنه عليه الس��الم، مثل ما فعل الصدوق 

رمح��ه اهلل يف كتاب��ه عي��ون أخب��ار الرض��ا.

 سامت كلامته عليه السالم
اإلم��ام  كلم��ات  يف  نتدب��ر  وحينم��ا 
الرضا،علي��ه الس��الم، وحجج��ه ال��ي ألقاه��ا 

عل��ى خص��وم اإلس��الم أو خمالف��ي املذه��ب؛ 
عميق��ة.  علمي��ة  مبنهجي��ة  تتس��م  نراه��ا 

مما يدل على مس��توى الثقافة يف عصره 
ألن األئم��ة- كاألنبي��اء عليه��م الس��الم- إمن��ا 
ُيكلم��ون الن��اس على قدر عقوهلم، ومبس��توى 

أفكارهم.
كذلك نس��توحي من التأمل يف كلماته 
أنها كانت تصدُّ تشكيكات يبثها األعداء حول 
اإلس��الم وبال��ذات حول عقالني��ة أحكامه، من 
هن��ا كث��ر حديث��ه ع��ن عل��ل الش��رائع، واحِلَكم 

ال��ي وراء أحكام الدين. 
كم��ا أن طائف��ة م��ن كلمات��ه املضيئ��ة 
ُتع��اجل الش��ؤون احلياتي��ة مثل رس��الته الطبية 
املعروفة بطب الرضا عليه السالم.ومما مُييِّز 
حي��اة اإلم��ام الرض��ا علي��ه الس��الم العلمي��ة 
أن كلمات��ه كان��ت تلق��ى قب��واًل يف كاف��ة 
عل��ى  وروده  ولع��ل  اإلس��المية،  األوس��اط 
مدين��ة نيس��ابور- ال��ي كان��ت م��ن احلواض��ر 
العلمي��ة يف الع��امل اإلس��المي- أظه��ر م��دى 
اهتم��ام علم��اء اإلس��الم بأحاديث اإلم��ام، عليه 

الس��الم.
وم��ا اش��به الي��وم بالبارح��ة فاالضط��راب 
االضط��راب  ان  اش��ده،كما  عل��ى  السياس��ي 
الفك��ري عل��ى اش��ده ايض��ًا، كم��ا ان التي��ارات 
املنحرف��ة تعي��ث يف االرض فس��ادا، واالقتت��ال 
الرمج��ة  كان��ت  واذا  قمت��ه،  يف  الداخل��ي 
يف  س��ببًا  كان��ت  الزم��ان  ذل��ك  يف  فق��ط 
دخال��ة االفكار،فانه��ا الي��وم اىل جان��ب الغ��زو 
الثق��ايف واالعالم��ي املوج��ه جت��اه امتن��ا وفكرنا 
االس��المي - عرب الفضائيات وش��بكات اجلوال 
والش��بكة العاملي��ة وغره��ا - ه��ذا الغ��زو عل��ى 
اش��ده الي��وم وم��ا اخط��ره وح��ري بن��ا ان نلتفت 
اىل ان امامن��ا الرض��ا، علي��ه الس��الم، مل يواج��ه 
رباني��ا  عامل��ا  بوصف��ه  الفك��ري  االحن��راف 
فحس��ب، ب��ل اس��تفاد م��ن تولي��ه والي��ة العه��د 
ايض��ا يف ه��ذا اهل��دف وح��ري بن��ا الي��وم واحلال 
ه��ذه والتاري��خ يعي��د نفس��ه ان نعت��رب بس��رة 
االم��ام الرض��ا، علي��ه الس��الم، يف ش��قها الدي��ي 
كرج��ال دي��ن وش��قها السياس��ي كسياس��ين 
يف مواجه��ة ه��ذه اهلجمة واالحنراف الفكري 
والغزو اخلطر الذي متر به امتنا االسالمية.

أسوة حسنة

 حينما نتدبر في كلمات اإلمام الرضا،عليه السالم، وحججه التي ألقاها على 

خصوم اإلسالم أو مخالفي المذهب؛ نراها تتسم بمنهجية علمية عميقة
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ــا،  ــلم، خيرن ــه وس ــه وآل ــل الل علي ــرم، ص ــول األك  الرس
ــا. ــف لن ــث يكش ــم احلدي والعل

فنحــن نعلــم إن الل أمرنــا باتبــاع الرســول وأهــل بيتــه، 
صلــوات الل عليهــم أمجعــن، الهنــم مل ينطقــوا إال مــن عنــد 
َحَسنٌَة{.)ســورة  ُأْســَوٌة  اللَِّ  َرُســوِل  يِف  َلُكــْم  َكاَن  الل،}َلَقــْد 
األحــزاب، 21( يف مأكلهــم ومرهبــم وملبســهم ومجيــع حركاهتِم 

وســكناهتِم.
فعدمــا يأمرنــا الرســول، صــل الل عليــه وآلــه وســلم، بــأكل 
ــر،  ــن أكل يشء آخ ــا ع ــه ينهان ــه، أو أن ــى تناول ــّث ع ــر، واحل التم
فانــه ال شــّك يريــد ان خيرنــا عــن الفائــدة اجلّمــة يف هــذه الفاكهــة 
الكريمــة، فيقــول نبينــا، صــل الل عليــه وآلــه وســلم: »إين ألحــب 
ــه الســالم: »كلــوا  الرجــل التمــري«. ويقــول أمــر املؤمنــن، علي

التمــر فــإن فيــه شــفاء مــن االدواء«.
ــاء  ــف عل ــي، يق ــبق العلم ــر والس ــف الباه ــذا الكش ــام ه أم
ــدًا،  ــيئًا جدي ــفون ش ــم ال يكتش ــن، وه ــن، حائري ــرب مبهوري الغ
ــن  ــدة م ــر، واح ــد أكل التم ــه. وفوائ ــبقهم الي ــن س ــاك م ألن هن
ــن  ــار م ــا املض ــده، ك ــذاء وفوائ ــة بالغ ــافات املتعلق ــر االكتش كث

ــرى.  ــة األخ ــض االغذي بع
ــر،  ــد التم ــوص فوائ ــة بخص ــافات احلديث ــن االكتش ــا ع أم

ــا:  ــض منه ــر اىل بع فنش
1- خفــض نســبة الكولســرول يف الــدم، والوقايــة مــن 

مــرض تصلــب الرايــن الحتوائــه عــى البكتــن. 
ــة،  ــاء الغليظ ــان واالمع ــرض السط ــة بم ــع االصاب 2- من

ــر. ــرض البواس ــن م ــة م والوقاي
3- تقليل تشكل احلصيات باملرارة.

4- تســهيل مراحــل احلمــل، ثــم مرحلــة النفــاس الحتوائــه 
ــال  ــد ق ــم. وق ــة اهلض ــكريات السيع ــدة والس ــاف اجلي ــى االلي ع
الرســول، صــل الل عليــه وآلــه وســلم: »أطعمــوا املــرأة يف شــهرها 

التــي تلــد فيــه التمــر، فــإن ولدهــا يكــون حليــًا نقيــًا«. 
5- منع تسوس االسنان الحتوائه عى عنرص الفلور.

6- الوقايــة مــن الســموم الحتوائــه الصوديــوم والبوتاســيوم 
.G وفيتامــن

ــاس  ــد والنح ــى احلدي ــه ع ــدم الحتوائ ــر ال ــالج لفق 7- ع
.B2 وفيتامــن

8- عــالج الكســاح ولــن العظــام الحتوائــه عــى الكالســيوم 
 .A والفســفور وفيتامــن

عــى  الحتوائــه  املــخ  للروماتــزم ولسطــان  9- عــالج 
البــورون.

10- مضــاد للسطــان الحتوائــه عــى الســلينيوم، وقــد 
مــرض  يعرفــون  ال  والواحــات  الريــف  ســكان  ان  لوحــظ 

السطــان.
ــرض  ــن وم ــة الع ــاف قرني ــد وجف ــاف اجلل ــالج جلف 11-ع

.A ــن ــى فيتام ــه ع ــي الحتوائ ــى اللي العش
ــن  ــى فيتام ــه ع ــة الحتوائ ــات اجللدي ــالج االلتهاب 12- ع

ــن. الثياس
ــور  ــى الكل ــه ع ــدة الحتوائ ــة يف املع ــالج احلموض 13- ع

والبوتاســيوم. والصوديــوم 
14- عــالج أمــراض اللثــة وضعــف االوعيــة الدمويــة 
الشــعرية وضعــف العضــالت والغضاريــف الحتوائــه عــى 

        .G فيتامــن 
الفواكــه  ســكر  عــى  الحتوائــه  االمســاك  عــالج   -15

الفركتــوز.
16- عــالج للضعــف اجلنــيس الحتوائــه عــى البــورون 

.A وفيتامــن 
ــه  ــات عــن االمــام الصــادق، علي وقــد ورد يف احــدى الرواي
ــى  ــوة ع ــرات عج ــبع مت ــوم س ــن أكل يف كل ي ــال: »م ــالم، ق الس
الريــق مــن التمــر العاليــة مل يــره يف ذلــك اليــوم ســّم وال ســحر 

ــيطان«. وال ش
مؤخــرًا كان االكتشــاف التــايل فيــه جــزٌء مــن التحليــل 
ــاء  ــة زرق ــد هال ــر يول ــف أن اكل التم ــث اكتش ــل، حي والتفصي
ــة  ــة الطيفي ــك اهلال ــد أن تل ــان، ووج ــم االنس ــول جس ــون ح الل
ــد  ــًا لعدي ــزًا مانع ــًا وحاج ــًا واقي ــكل درع ــون االزرق تش ذات الل
ــة مــن اجلــن والســحر. مــن االمــواج الكهرومغناطيســية الالمرئي
وكذلــك اكتشــفت اجلمعيــة الريطانيــة القائمــة عــى ظاهــرة 
»التليبــايت« )االســتجالء البــرصي الســمعي(، مــن خالل دراســتها 
وجتارهبــا عــى جمموعــة مــن النــاس، ان الذيــن يتعرضــون للتســمم 
ــبع  ــاول س ــم يف تن ــون عالجه ــة يك ــة او الصناعي ــواد الغذائي يف امل

متــرات.
ــد  ــذ أم ــر، من ــريب التم ــب الع ــرف الط ــر، ع ــب آخ ــن جان م
بعيــد، فقــد تدخــل التمــر يف حيــاة النــاس القدمــاء كغــذاء ودواء 
حيــُث ال توجــد العقاقــر الطبيــة احلديثــة، وذلــك بالطــرق التاليــة 

التاليــة:
1- عــالج الســعال: إذا ُهــرس التمــر )الرطــب( مــع احِللبــة 
عــى النــار قليــاًل ثــم داوم املريــض عــى أكلــه فإنــه يقطــع البلغــم.

2- عــالج نــزف اجلــرح والتئامــه: نــوى التمــر اذا أحــرق ثــم 
ألصــق عــى اجلراحــات كان ضــادًا. 

ــص  ــر وحيم ــوى التم ــذ ن ــى: يؤخ ــت احل ــالج تفتي 4- ع
ــى  ــق حم ــى الري ــان ع ــًا فنج ــه يومي ــرب من ــن وي ــن كالب ويطح
ــب أو  ــر العن ــن عص ــر م ــف ل ــرب نص ــاء ي ــل، ويف املس بعس

ــكر.   ــب الس قص
ــه  ــل فإن ــن بعس ــل إذا عج ــع النخي ــم: طل ــالج العق 5- ع

ــاب. ــى االنج ــاعد ع يس
ــة  ــم النفــع لتقوي ــوم عظي ــة الذاكــرة: التمــر بعــد الث 6- تقوي
الذاكــرة، وذلــك بأخــذ فــص ثــوم مقطــع عــى الريــق يتبعــه أكل 

ســبع متــرات ويــا حبــذا يكــون رطــب.
ــق يف  ــو أن نوف ــاىل، ونرج ــبحانه وتع ــم الل س ــن نع ــذا م وه
ــا  ــأن، ك ــة الش ــرة العظيم ــذه الثم ــن ه ــة م ــتفادة الصحيح االس

ــم.  ــوات الل عليه ــه، صل ــل بيت ــول الل، وأه ــا رس أوصان

------------
1- مكارم األخالق.

2- أرسار الطب العريب

يف التمر غذاٌء وشفاء
 مظلوم عبداهلل 

مــا يقــارب الثــالث عــرة ســنة ومل نــَر ســوى الظلــم، 
ــز واملحاصصــات يف هــذا البلــد؛ بلــد  والتحــّزب، والتميي
ــر  ــمع بغ ــة، ومل نس ــّز والكرام ــارات والع ــر و احلض اخل
الوعــود مــن املســؤولن يف جملــس النــواب واحلكومــة، يف 
حــن يفــرض أن يكــون الوزيــر والنائــب املنتخــب، عــى 
خطــى وهنــج الرســول الكريــم، وأهــل بيتــه، صلــوات الل 
عليهــم، الن عــددًا كبــرًا منهــم حيمــل الشــعارات الدينيــة 
ويّدعــي االنتــاء اىل مدرســة أهــل البيــت، عليهــم الســالم.
ــة، كان املواطــن يتمنــى أن يســمع  طيلــة الفــرة املاضي
ــون  ــاس، ويقول ــن الن ــع ع ــين تداف ــن السياس ــة م كلم
ســنتصدى لــكل الصعوبــات، وال نســمح ألي شــخص أن 

ــن.  ــة املواطن ــّس كرام يم
يفــي  أن  مــن  بــدالً  الــيء؟  فهــل حصــل هــذا 
ــيء  ــرى ال ــق، ن ــود واملواثي ــة بالعه ــؤولون يف الدول املس
الغريــب، فهــم يقومــون عــى إيــذاء املواطنــن مــن خــالل 
ــق  ــوى حتقي ــن س ــر ع ــي ال تثم ــم الت ــم وقراراهت ترصفاهت
مصاحلهــم اخلاصــة ومصالــح احزاهبــم ومجاعاهتــم ومــلء 

ــي.  ــم املعي ــن وضعه ــم وحتس جيوهب
اعلمــوا أهيــا املســؤلون! ان جــدار عــدم الثقــة بينكــم 
وبــن الشــعب لــن يــزول مادامــت الفاصلــة قائمــة 
ــة  ــن طريق ــن وب ــي للمواط ــع املعي ــن الوض ــة ب وطويل
معيشــتكم، انكــم جالســون يف بيوتكــم الفارهــة ومتلكــون 
ــون مــرارة العيــش  ــا النــاس الفقــراء يعان مــا متلكــون، في
ــد  ــاء، فق ــا الكهرب ــة، يف مقدمته ــات الناقص ــل اخلدم يف ظ
ــرد  ــًا، وال ــب صيف ــر الاله ــة احل ــت رح ــاس حت ــات الن ب
ــاة  ــراض ومعان ــك بأم ــبب ذل ــا يتس ــتاًء، وم ــارص ش الق

ــيوخ.  ــاء والش ــال والنس لالطف
بينا انتم ثابتون يف مناصبكم، كأن شيئًا ال حيصل.

نعــم؛ عندمــا جيــري احلديــث عــن التعديل الدســتوري 
ــر،  ــتعجلون االم ــد، تس ــون جدي ــن قان ــان، او س يف الرمل

ــون  ــا هتمل ــم، في ــق مصاحلك ــم وحيق ــه خيصك ــط الن فق
القــرار او القانــون الــذي خيــص الفقــراء، فهــل هــذا 
الســلوك واملنهــج يف التعامــل، يزيــد الثقــة والتقــارب بــن 

ــراق؟! ــن يف الع ــؤول واملواط املس
ــاة  ــق احلي ــون حقائ ــا، وتغفل ــون وراء الدني ــم تلهث انت
وســنة الل - تعــاىل- فيهــا، فقــد ســبقوكم أقــوام وحــكام 
ملكــوا ومتتعــوا وعثــوا بــاألرض فســادًا، ومل يراعــوا حرمة 
ــخ،  ــة التاري ــم اىل زوال واىل مزبل ــكان عاقبته ــان، ف االنس

ــال.  ــان االجي ــى لس ــة ع ــة الدائم ــم اللعن ث
ثــم ان االنســان -أي انســان- يعــرف بينــه وبــن 
ــو  ــاة، فه ــذه احلي ــر يف ه ــد الده ــى أب ــن يبق ــه ل ــه، أن نفس
ــل  ــوله واه ــا الل ورس ــن لن ــد ب ــا، وق ــًا م ــيموت يوم س
ــد  ــر، فالب ــس دار مق ــر ولي ــا؛ دار مم ــذه الدني ــت، أن ه البي
ــالح  ــى اص ــل ع ــح، ونعم ــل الصحي ــه اىل العم ان نتوج

ــًا.  ــاس ثاني ــة والن ــنا اوالً، واالم انفس
وهــذا جيعلنــا نؤكــد القــول للسياســين: بإنكــم مجيعــًا 
»خــدام« عنــد الشــعب واملواطنــن، وان مهمتكــم االوىل، 
ــه مــا ال يطــاق  ــه وحتميل خدمــة املواطــن، ال الضغــط علي
وإحلــاق األذى والــرر بــه. ثــم أنتــم تعلمــون جيــدًا بــأن 
النــاس هــي التــي أوصلتكــم اىل املناصــب التــي تتباهــون 

هبــا. 
ــًا  ــيقف صف ــكت وس ــن يس ــعب ل ــان الش ــا ف ــن هن م
ــا ان  ــم وبامكانن ــا بك ــا أتين ــه، بانن ــول كلمت ــدًا ويق واح
نعيدكــم اىل مــا كنتــم عليــه، وإذن؛ عــى املســؤول ان 
ــن  ــه وب ــة بين ــاة اىل الثق ــادة احلي ــرورة إع ــوم ب ــر الي يفك
شــعبه ومجاهــره، وعليــه أن يقــوم بكافــة اعالــه بالشــكل 
املطلــوب، ويســعى ملحاربــة الفســاد واملحســوبية والسقــة 
ــد  ــذا بح ــة. وه ــق الدول ــع مراف ــار يف مجي ــح النه يف وض

عــى  االقبــال  عــى  النــاس  يشــجع  ذاتــه 
ومباركــة  ودعمــه  وتأييــده  املســؤول 

صدقيتــه وأمانتــه، والعكــس بالعكــس، 
ــام. ــذه االي ــع ه ــرى اجلمي ــا ي ك

إلى متى عدم الثقة بين المواطن والمسؤول؟

بأقال مكم



 نعامن التميمي

عندمــا يتشــاطر الســيايس، الرئيــس او 

النائــب أو الوزيــر او زعيــم االئتــالف او التكتل 

أو... فيَعــد، ويُخلــف، ويــرر، ويكــذب ويبــدل 

مواقفــه وتريحاتــه كــا يبــدل ثيابــه و.. 

فتلــك مأســاة..! أمــا عندمــا يســتمر يف اللعــب 

ــوفة  ــال املكش ــذه الحب ــى ه ــح( ع و)التمرج

مــع كل ريــح، او حتــى نســمة هــواء، و كلــا 

تحركــت شــفتاه، فتلــك مهزلــة! ولــن تســتطيع 

ــل  ــيل أن تزي ــف والغس ــاحيق التنظي كل مس

ــافها. ــا وانكش فضيحته

قــد يســأل القــارئ : ومــا دخــل التنظيــف 

والغســيل بذلــك ؟!

وقــد اســتغرب أنــا مثلــه، لــو اننــي مل اقــرأ 

نتيجــة دراســة علميــة، نــرت يف مجلــة »علــم 

النفــس« االمركيــة، و اكتشــفت أن الحاجــة اىل 

تنظيــف »الفــم الــكاذب و اليديــن القذرتــن« 

هــي أمــر حقيقــي فعــالً.

مــن  باحثــون  أجراهــا  التــي  الدراســة 

ــت  ــول ان: »األم كان ــيغن« تق ــة »ميتش جامع

محّقــة عندمــا كانــت تقــول: البــد مــن غســل 

الفــم بعــد الكــذب بالصابــون«! و اضــاف 

الباحــث يف علــم النفــس »ســبايك يل«، وزميلــه 

االبحــاث  معهــد  مــن  شــوارز«،  »نوربــرت 

اىل  »اإلشــارة  ان:  الجامعــة  يف  االجتاعــي 

اليديــن القذرتــن او الفــم القــذر يف الــكالم 

اليومــي تعنــي ان النــاس يفكــرون مبســائل 

االخالقيــة  الطهــارة  بشــأن  ملموســة  غــر 

بالنظافــة  مرتبطــة  ملموســة  بطريقــة 

ــد  الجســدية«. ووجــدا أن الذيــن يكذبــون عن

الحديــث عــر الهاتــف يشــعرون برغبــة قويــة 

بغســل فمهــم اكــر مــن الذيــن يكذبــون 

مــن  ان  حــن  يف  االلكــروين،  الريــد  عــر 

ــر  ــم االك ــة ه ــائل االلكروني ــون يف الرس يكذب

ــملت  ــدي. وش ــات االي ــتخدام منظف ــالً الس مي

الدراســة 87 طالبــاً، طُلــب منهــم الكــذب عــى 

شــخص عــر الهاتــف او الريــد االلكــروين، 

ــدة  ــتخدام ع ــم باس ــد رغبته ــم تحدي ــن ث وم

ــر  ــم او مطه ــول الف ــا غس ــن بينه ــات م منتج

ــة  ــمل الدراس ــاذا مل تش ــرف مل ــن. وال اع اليدي

ايضــا الكــذب يف التريحــات والشــعارات عــر 

الشاشــات، او خــالل االنتخابــات ومــا بعدهــا، 

ــن  ــا م ــكا او غره ــواء يف امري ــابه،  س ــا ش وم

الــواق  جــزر«  يف  حتــى  أو  العــامل،  بلــدان 

واق«...؟! 

ــن أجــروا  ــك مقصــوداً مم ــون ذل ــد يك ق

ــات«  ــرة او »فقاع ــي مؤام ــا ه ــة، ورمب الدراس

مريبــة يف توقيتهــا كفقاعــات »ويكليكــس«! 

- كــا وصفهــا بعــض الساســة االمريــكان-. 

ــذا  ــفهم له ــدوا أس ــة اب ــدي الدراس ــن مع ولك

اســتعدادهم  وابــدوا  دراســتهم،  النقــص يف 

للقيــام بدراســات مقبلــة ماثلــة، ســتكون 

محــاور  وتتضمــن  وشــمولية،  ســعة  اكــر 

ــه«  ــدة ومبتكــرة حــول »الكــذب وصنوف جدي

ــى  ــا ع ــن بينه ــا م ــن القضاي ــدد م ــأن ع بش

الدقــة والرسعــة  الحــر،  املثــال ال  ســبيل 

والنزاهــة يف تنفيــذ املشــاريع واملقــاوالت يف 

ــاء  ــن الكهرب ــايل!، و تحس ــع الخ ــراء الرب صح

الفائــض منهــا عــام  يف الصومــال وتصديــر 

ــخ املســاكن!، وتحســن  2016 اىل ســكان املري

مفــردات البطاقــة التموينيــة لقبائــل التوتــي 

والهوتــو يف روانــدا!، وليــس انتهــاًء بحجــم 

ــل  ــيل حب ــة لغس ــات املطلوب ــة املنظف ونوعي

ــاء  الكــذب بشــأن حــل نهــايئ ملشــكلة الكهرب

خــروج  بقــرب  والوعــود  زحــل،  لكوكــب 

النــاس مــن النفــق املظلــم الــذي يشــبه نفــق 

املنجــم املنهــار يف دولــة تشــيي،- إن كنتــم 

تتذكرونهــا؟- ومــن خــالل هــذا النفــق تــم 

إنقــاذ العــال بعــد صمودهــم ألكــر مــن 

شــهرين، واخرجــوا يف نهايــة املطــاف بواســطة 

»كبســولة« معدنيــة ضخمــة ُمــّدت اليهــم 

مــن خــالل فتحــة لتخرجهــم مــن عمــق يزيــد 

ــول  ــت االرض، أي أط ــر تح ــبعائة م ــى س ع

مــن شــارع مبلــط وبــال طســات عــى ســطح 

نبتــون!، وقــد تنــازل هــؤالء العــال الشــيليون 

لشــعبهم عــن مخصصــات وامتيــازات وهدايــا 

كبــرة حصلــوا عليهــا بتريــع قانــوين تــم 

ورسيــة  خاطفــة  وبجلســة  رسيعــاً،  ســّنه 

ــم  ــة اىل راتبه ــدر باإلضاف ــم، تق ــان بالده لرمل

اللذيــن قضوهــا محارصيــن يف  للشــهرين 

ــن  ــن مثان ــر م ــل« بأك ــدون عم ــم »ب منجمه

اعــرف لألســف عملــة شــيي  - وال  مليــاراً 

ورمبــا تكــون الدينــار-! رافضــن ان يســتلموها، 

اســوة بالرئاســات الثــالث وكبــار املســؤولن، و 

نــواب الرملــان يف جمهوريــة »ابطــال النينجــا«، 

اســتالم  لرفضهــم  باإلضافــة  الذيــن،  هــؤالء 

ــوا عــن الطعــام بســبب عــدم  رواتبهــم، ارضب

وبطالتهــم«  و«عطالتهــم  بعملهــم  قيامهــم 

اال مــن تشــغيل األلســنة بطواحــن الــكالم، 

مهدديــن رؤســاء كتلهــم وزعــاء احزابهــم 

ــرد  ــم مج ــوا بيده ــوا أن يكون ــن يقبل ــم ل انه

رزم مــن االيــادي واالصابــع تُشــهر فقــط وقــت 

ــج(! او  ــع( و)مواف ــت بـــ )ل ــازة« للتصوي »الع

ــية«  ــة »السياس ــة »الغميض ــتخدام يف لعب لالس

حســب  »تفليشــه«  او  النصــاب«،  إكــال 

للبــالد  والعليــا  العامــة  واملصلحــة  االوامــر 

والشــعب، عــى حســاب مصالــح االحــزاب 

والقوائــم والكتــل »غــر الكونكريتيــة«!

سياسة وكذب ونظافة وأشياء اخرى...!

القلـــم  اســـتراحة 




