
الإنترنيت.. وحقوق الإن�سان
األم��ور  م��ن  اإلنس��ان  حق��وق  أن  اإلس��ام  أك��د 
العظيمة التي يحاس��ب عليه��ا ال في الدني��ا فقط بل 
في اآلخرة، وال ينال اإلنسان رحمة الله إال إذا رضي 
أصح��اب احلقوق عن��ه. ح��ركات التغيي��ر واإلصاح 
الت��ي حت��دث ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط  أش��ارت 
إلى الواق��ع امل��أزوم حلقوق اإلنس��ان ف��ي دول العالم 
اإلس��امي، وه��و م��ا كش��فته وس��ائل االتص��ال عب��ر 
دورها الفاعل ف��ي فضح األنظمة املنافق��ة وأجهزتها 
»الش��رعية«  س��حب  ف��ي  عام��ًا  وكان��ت  البلطجي��ة، 
منه��ا، وفي نف��س الوق��ت، أصبح - م��ن املس��لَّمات - أن 
يعرف البلد الذي مينع الناس من اس��تخدام وس��ائل 

االتصال بأنه »بلد استبداد«. 
في عدد من بلدان العالم اإلسامي وبتحد شجاع 
ل جم��ع م��ن  ألنظم��ة ك��م األف��واه واالعتق��االت ح��وَّ
الش��باب والش��ابات اإلنترن��ت الى فض��اء داعم حلق 
الش��عوب ف��ي احلري��ة واحلي��اة، فأصب��ح اإلنترني��ت 
وس��يلة فاعلة ف��ي احل��راك السياس��ي واالجتماعي. 
وقد أك��دت أح��داث احل��راك الش��بابي ض��د أنظمة 
الظل��م والفس��اد ض��رورة جع��ل »اس��تخدام وس��ائل 
االتصال« حقًا من حقوق اإلنس��ان، وف��ي حال إقدام 
حكومة م��ا على منع الش��عب م��ن اس��تخدامها ينبغي 
معاقبته��ا »دوليًا« ف��ي الوقت ال��ذي ينبغ��ي »تدويل« 
جمي��ع قضاي��ا حق��وق اإلنس��ان حماي��ة له��ا. يق��ول 
تك��ون  أن  »يل��زم   : الراح��ل  الش��يرازي  اإلم��ام 
حقوق اإلنس��ان جزءًا م��ن القانون الدول��ي، وأال تعد 
االنتهاكات اليومي��ة التي حتدث حلقوق اإلنس��ان في 
أي مكان من العالم من الش��ؤون الداخلية للدولة، بل 
تصبح من اهتمامات اجملتمع الدولي، وتتطلب تدخله 
فيه��ا، ف��إن ذل��ك م��ن ح��ق الش��عوب املضطه��دة عل��ى 
عات��ق املنظم��ات العاملية جت��اه حكوماتهم الغاش��مة 
وحكامهم الظاملني«. إن طبيعة األحداث تدل على أن 
ما يجري ليس��ت ثورة جوع بقدر ما ه��ي ثورة حرية، 
ويب��دو أن التغيي��ر ل��ن يكتف��ي باألنظمة السياس��ية 
الفاس��دة فقط، وإمنا سيغش��ى آخرين وعلى اجلميع 
أن يس��تعد، فم��ن ال يتغي��ر س��ُيَغيَّر أو س��تقتلعه رياح 

التغيير. »َوُقل اْعَمُلوا«.
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التحرر.. وعوامل النجاح
احلريات ضمان حلقوق اإلنسان وحصانة من تسرب االستبداد الى الدولة 
واجملتمع، وإن الدولة العادلة - كما يقول اإلمام الشيرازي الراحل - هي دولة 
احلريات وحقوق اإلنس��ان واملؤسس��ات الدس��تورية التي تضمن حق النقابات 
واألحزاب ووس��ائل اإلعام في التعبير عن الرأي، وحق التظاهر ونقد حاالت 
الفساد واالنحراف. وإذ يشير املرجع الديني الس��يد صادق الشيرازي الى أنه 
  يجب أن ال يسير أحد خلف األسماء والشعارات، بل خلف الواقع«. يؤكد«
أن»الس��بب فيما ن��راه ف��ي الب��اد اإلس��امية اليوم م��ن أزم��ات يعود ال��ى أنها 
إس��امية باالس��م فقط«. مبينًا س��ماحته أنه »ال يكفي للحاك��م أن يقول إنني 
حاكم إسامي، فاحلاكم الذي ال يعمل وفق أحكام اإلسام هو في واقعه غير 
إس��امي وإن تس��مى باإلس��ام - كما يحدث اليوم - فإن النب��ي األكرم  لم 
يقتل أحدًا من املشركني بسبب عدم إسامه، وال أجبر أحدًا على اإلسام، بل 
تركهم على دينهم، مع أنه باطل وخرافي، لكيا يسلبهم حرية الفكر والدين، 
كما أن اإلمام أمير املؤمنني علي بن أب��ي طالب  مع أنه معصوم ال يخطئ وال 
يطغى، قد سمح باحلرية والتعددية والتعبير عن الرأي، فكيف إذا استبد غير 

املعصوم باحلكم«؟!.
ما متخ��ض ع��ن حرك��ة الش��عوب - مؤخ��رًا - للخ��اص م��ن أنظم��ة اجلور 
والفس��اد الت��ي ل��م تت��ورع ع��ن اس��تخدام وس��ائل حرمته��ا األدي��ان وأدانته��ا 
القوان��ني الوضعي��ة، يؤكد أن لكل ش��عب يريد اخل��اص ظروفه الت��ي تتحكم 
بعوامل النجاح أو الفش��ل، إذ كيف ميكن لش��عب اخلاص من حاكم يس��تخدم 
األس��لحة الكيمياوي��ة ض��د معارضيه ومعه��م نس��اؤهم وأطفاله��م، فضًا عن 
اس��تخدامه الصواريخ واملدفعية والدباب��ات؟! وكيف ميكن لش��عب التحرر من 
حاكم اس��تحوذ على مفاصل السياسة واالقتصاد وس��خر خلدمته جيوشًا من 
العبيد »يتدينون« بقم��ع املتظاهرين وقتل املعارضني؟. لذل��ك وألن اإلمكانيات 
من عوامل فش��ل وجن��اح انتفاضات الش��عوب التي تنش��د احلرية دع��ا املصلح 
اإلنس��اني الكبير اإلمام الش��يرازي الراح��ل الى ض��رورة دعم الش��عوب التي 
تنش��د اخلاص واحلرية من خال حث اجملاميع الدولية على تكثيف الضغط 
السياس��ي والعس��كري على كل حكومة تريد ظلم ش��عبها، ذلك أن اإلنسان من 
حيث هو إنس��ان ال ي��رى فرقًا ب��ني ظلم أه��ل ال��دار بعضهم لبع��ض وبني ظلم 
اآلخرين له. حيث يرى  أنه »ال يجوز - في حكم العقل والش��رع - أن يترك 
الظاملون يفعلون ما يشاؤون بشعوبهم مصادرة لألموال وتشريدًا وقتًا بحجة 

أنها شؤون داخلية«.
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ال�سالة
بعد  املصلني  بعض  اعتاد  س: 
ميينًا  يلتفت  أن  والتسليم،  التشهد 
)ال��س��ام عليكم  وش��م��ااًل وي��ق��ول: 

ورحمة الله وبركاته(:
ه��ل ورد ف��ي ال��ش��رع ج��واز هذا 

الفعل بعد الصاة أو استحبابه؟
ذلك  فعل  هل  ي��رد،  لم  إن   - ب   

يعد بدعة يجب تركها؟
إل��ى  التس��ليم  ه��و  األول��ى  ج: 
املذك��ور،  االلتف��ات  وت��رك  القبل��ة 
وذل��ك لألحادي��ث املس��تفيضة والت��ي 
الرس��ول  ب��أن  أيض��ًا  الصحي��ح  فيه��ا 
الك��رمي  ال��ذي ق��ال: )صّل��وا كما 
م��رة  يس��ّلم  كان  أصّل��ي(  رأيتمون��ي 
واحدة جتاه القبلة. انظر )الوس��ائل( 
كتاب الص��اة، الباب األول م��ن أبواب 

أفعال الصاة، احلديث العاشر.

معرفة عدالة الإمام
أي  في  جماعة  أصلي  إني  س: 
السفر  عند  لكن  لي،  يتسنى  مكان 
ال ت���ك���ون ع��ن��دي م��ع��رف��ة ب��إم��ام 
اجلماعة الذي أصلي خلفه، فأبقى 
عدم  مع  معهم  أصلي  ثم  متحيرًا، 

علمي بعدالته، فهل ذلك صحيح؟
م��ن ش��روط صح��ة االقت��داء  ج: 
إل��ى  االطمئن��ان  ه��و:  باجلماع��ة 
حص��ول  كان  ول��و  اإلم��ام،  عدال��ة 
ظاه��ره  حس��ن  م��ن  االطمئن��ان  ه��ذا 

ونحو ذلك.

�سالة الجماعة
أثناء  أح��دث  من  حكم  ما  س: 
ص��اة اجل��م��اع��ة وه��و ف��ي الصف 

األول؟ هل يتم صاته أم ماذا؟
احل��دث  بخ��روج  تيّق��ن  إذا  ج: 
الفص��ل  يض��ر  وال  باطل��ة،  فصات��ه 
الص��ف  باتص��ال  واح��د  بش��خص 

في اجلماعة.

الخم�س
ل��م  ش��ي��ع��ي  م��س��ل��م  أن�����ا  س: 
ال���زواج،  على  ومقبل  ق��ط  أخمس 
بعض  وعندي  وم��دي��ن،  دائ��ن  وأن��ا 
امل���ال ب��ي��دي أي��ض��ًا، وق��د نصحني 
سنه  رأس  أعمل  أن  اإلخ��وة  أح��د 
خمس؟  املدين  على  فهل  خمسية، 
هل  أدنته،  الذي  املال  بشأن  وم��اذا 
أخ��م��س��ه؟ وم����اذا ع��ن امل���ال ال��ذي 

ادخرته للزواج؟
ج: يج��ب عل��ى من ل��م يخّم��س أن 

يقوم بأمرين:
رأس  يك��ون  يوم��ًا  يح��دد  أن   -1
ميلك��ه  م��ا  ويجم��ع  اخلمس��ية،  س��نته 
من أم��وال نقدية عن��ده كان��ت أو عند 
غيره وم��ا هو في حكم النق��د من رأس 
م��ال العمل ووس��ائل العمل وكل ش��يء 
لم يس��تفد منه بع��د بقيمته��ا الفعلية 
ويطرح منها ما هو مدي��ون مقابلها، ثم 

يخّمس الباقي.
2- يجمع ما عنده من األشياء التي 
استفاد منها مثل بيت السكن والسيارة 
واملاب��س  واألث��اث  مث��ًا  الش��خصية 
ونح��و ذل��ك بقيمته��ا الفعلي��ة ويطرح 
منه��ا م��ا ه��و مدي��ون قباله��ا ويصال��ح 

املرجع أو وكيله على الباقي.

الوقف
بستان  عنده  ك��ان  وال��دي  س: 
كانت  التي  واألشجار  العراق،  في 
ف��ي��ه ك��ان��ت ق���د أوق���ف���ت ل��إم��ام 
البائد  النظام  ولكن   ، احلسني
في العراق قد جرف هذه األشجار، 
ال��ب��س��ت��ان إال أرض  م��ن  ي��ب��ق  ف��ل��م 
ج������رداء، وك���ان���ت )أم���ي���ري���ة( أي 
وال��دي،  فاشتراها  للدولة  تابعة 

وتوفاه الله.
وال�����س�����ؤال ه�����و: ه����ل ف��ي��م��ا 
أم  إشكال  األرض  هذه  من  ورثناه 

ال شيء علينا؟
تك��ن  ل��م  إذا  عليك��م  ال ش��يء  ج: 

األرض موقوفة أيضًا.

اإلنسان... لغة العصر

النظام«  »إص��اح  انتفاضات  بعد 
النظام«  ال��ى»إس��ق��اط  ت��ط��ورت  ال��ت��ي 
انكشف للشعوب املقهورة ضعف أنظمتها 
االس��ت��ب��دادي��ة وح��ق��ي��ق��ة »إج��رام��ه��ا 
ون��ف��اق��ه��ا«، ك��م��ا ات��ض��ح ق��ص��ور أف��ك��ار 
الى  التغيير  عملية  دف��ع  ف��ي  النخب 
في  النخبوي  احلضور  كان  فقد  األم��ام، 
انتفاضات »إسقاط النظام« إما خجواًل 
منط  تسلط  بسبب  وذل��ك  مرفوضًا،  أو 
عن  عاجز   - النخب  تلك  عند   - ثقافي 
اجلديد،  العالم  واقعية  ال��ى  االرت��ق��اء 
مع  ال يتناغم  من��ط   - ب��األس��اس   - وه��و 

تطلعات اإلنسان وحاجاته.
املسلمة من حصاد  الشعوب  لم جتن 
مخادعة  ش��ع��ارات  س��وى  املاضي  قرنها 
وأض���غ���اث إجن�����ازات، ف��ا ح��ري��ات وال 
وال  رف��اه  وال  ع��دال��ة،  وال  إنسان  حقوق 
تتواصل  فيما  خ��دم��ات،  وال  اس��ت��ق��رار 
التظاهرات،  ومنع  األف��واه  كم  سياسة 
»واغتصاب  التعذيب  سجون  عن  فضًا 
بالسيارات  احملتجني  وده��س  ال��رج��ال« 
إف�������رازات  م����ن  وإن  واالع������دام������ات. 
للشعوب  تبني  أن  احلريات  احتجاجات 
االستبداد،  أنظمة  صناعة  في  دوره��ا 
عن  تقاعسها  ل��ط��ول  السيئة  واآلث���ار 
ما  »االنكشاف«  هذا  كان  وإن  إسقاطها، 
بتحريك  قاموا  فالذين  م��ح��دودًا،  زال 
ال ميلكون  أفراد  سوى  يكونوا  لم  الناس 
وال  أم����وااًل  وال  وج��اه��ات  وال  م��ن��اص��ب 
م��ؤس��س��ات، ك��م��ا أن ال���ذي ان��ض��م ال��ى 
نسبة  م��ن   %10 م��ن  أق���ل  ال��ت��ظ��اه��رات 
من  بالرغم  إليه  ينتمون  الذي  اجملتمع 

تأييد املايني لهم.
الفرد  ال يجعل  الثقافي  التحجر  إن 
واجمل��ت��م��ع ف���ي أدن����ى م���رات���ب ال��ت��ق��دم 
اجلميع  سيكلف  وإمن��ا  فقط،  واحل��ي��اة 
خ��س��ائ��ر ب���اه���ظ���ة، ف����إن ان��ت��ف��اض��ات 
احملتجني  بحكمة  تنتصر  لم  احلريات 
فبسبب  ف��ق��ط،  تظاهراتهم  وسلمية 
قضايا  أصبحت  االتصال  وسائل  تطور 
ترتبط  أب��ع��اد  ذات  اإلن���س���ان  ح��ق��وق 
العاملي.  واالق��ت��ص��اد  ال��دول��ي  بالسام 
 : الراحل الشيرازي  اإلم��ام  يقول 
»م���ن األس���ب���اب ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ح��ق��وق 
التقدمية،  العصر  لغة  ه��ي  اإلن��س��ان 
ح��ص��ول ث����ورة جت��اري��ة ع��امل��ي��ة ذات 
كرامة اقتصادية التي تأتي بالكرامة 
املثير في حقل  التوسع  اإلنسانية، فإن 
فرص  ض��اع��ف  ق��د  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
املنفتحة  اجمل��ت��م��ع��ات  ب��ني  االت���ص���ال 
على  يدل  ما  وهو  املنغلقة«.  واجملتمعات 
أكثر  جديدًا  عاملًا  دخلت  اإلنسانية  أن 

عداًل وسامًا ورفاهًا.
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درا�سة الحقوق
احلقوق  دراس���ة  حكم  م��ا  س: 
وال�����ق�����ان�����ون، وه�������ذا ي���ع���ن���ي أن 
ي��ك��ون ال��ش��خ��ص ب��ع��د ال���دراس���ة 
ضمن  أو  ق���اض���ي���ًا  أو  م��ح��ام��ي��ًا 

استشارات قانونية؟
ويس��تخدم  ذل��ك،  يج��وز  ج: 
احل��ق  إحق��اق  ف��ي  تخّصص��ه 

ونصرة املظلوم.

النذر
ن���ذرت إن رزق��ن��ي ال��ل��ه م��ول��ودًا 
وك��ان  )م��ح��م��دًا(،  أسميه  أن  ذك���رًا 
لئن  علي  )نذر  الصيغة:  بهذه  النذر 

رزقني الله ولدًا ألسمينه محمدًا(:
ال���ن���ذر  ي��ن��ع��ق��د  ه����ل  س1: 

بهذه الصيغة؟
ج1: نعم.

النذر  تنفيذ  يصدق  هل  س2: 
إن سميت املولود باسم )أحمد(؟

ج2: كا.
سميت  إن  احل��ك��م  م���ا  س3:   

املولود باسم )مهدي(؟
ج3: ال يجوز في الفرض املذكور.

طلب الذرية
أرب��ع��ة  م��ن��ذ  م���ت���زوج  أن���ا  س: 
الله  يرزقني  لم  اآلن  وإلى  أع��وام 
م��ري��ض��ًا في  وق��د كنت  ب��ال��ذري��ة. 
بأعمال  أق��م  فلم  ال��زف��اف،  ي��وم 
وغسل  ال��ص��اة  م��ن  الليلة  ه���ذه 
ق���دم���ي ال���زوج���ة وغ���ي���ره���ا، ثم 
ح����دث ال���دخ���ول ب����دون ال��ق��ي��ام 
على  أثر  لهذا  فهل  األعمال،  بهذه 
اإلجناب؟ وهل ميكنني قضاء هذه 

األعمال اآلن؟
اإلجن��اب،  عل��ى  لذل��ك  ال أث��ر  ج: 
  البي��ت أه��ل  ع��ن  ورد  بأن��ه  علم��ًا 
ق��ول:  عل��ى  واملداوم��ة  االس��تغفار 

إلي��ه«  وأت��وب  رب��ي  الل��ه  »أس��تغفر 
مائ��ة م��رة صباح��ًا ومائة مرة مس��اًء 
مفي��د لذلك، كذل��ك تاوة ه��ذه اآلية 
الكرمي��ة:}رّب ال تذرن��ي ف��ردًا وأن��ت 
خي��ر الوارثني{ مفيد أيض��ًا واألفضل 
أن تك��ون الت��اوة ف��ي القن��وت. وع��ن 
اإلمام الصادق )س��ام الله عليه( أنه 
يقال لطل��ب الولد في حال الس��جود: 
»يا رب ه��ب لي م��ن لدنك ذري��ة طيبة 
إنك س��ميع الدعاء، رب ال تذرني فردًا 
وأنت خي��ر الوارث��ني«. وورد أن��ه يقال 
مرة:»س��بحان  س��بعني  ي��وم  كل  ف��ي 
الل��ه«  »أس��تغفر  م��رة  وس��بعني  الل��ه« 
الله«  مرة»س��بحان  وس��بعني  صباح��ًا، 
الل��ه« مس��اًء  وس��بعني م��رة »أس��تغفر 
أيضًا. وفي احلديث الش��ريف أنه سأل 
ش��خص كثير املال وال يول��د له اإلمام 
الباق��ر  ع��ن ذل��ك فقال:»اس��تغفر 
الل��ه ربك س��نة ف��ي آخ��ر اللي��ل مائة 
 : مرة«. وعن اإلمام زي��ن العابدين
»قل في طلب الولد، ق��ل: رب ال تذرني 
واجع��ل  الوارث��ني،  خي��ر  وأن��ت  ف��ردًا 
لي م��ن لدن��ك ولي��ًا يرثني ف��ي حياتي 
ويس��تغفر ل��ي بع��د موت��ي، وال جتع��ل 
إن��ي  الله��م  نصيب��ًا،  في��ه  للش��يطان 
أن��ت  إن��ك  إلي��ك،  وأت��وب  أس��تغفرك 
الغف��ور الرحيم -س��بعني م��رة-، فإنه 
م��ن أكث��ر م��ن ه��ذا الق��ول رزق��ه الله 
م��ا متن��ى م��ن م��ال وول��د، وم��ن خي��ر 

الدنيا واآلخرة«.

الزواج من غير الم�سلمة
تزوج  ج��واز  في  يكفي  هل  س: 
الكتابية  غير  الكافرة  من  املسلم 
كان  وإن  بالشهادتني  تتلفظ  أن 
ما  منها  ظهر  فلو  اع��ت��ق��اد؟  ب��دون 
ي��خ��ال��ف إس��ام��ه��ا ك��ذه��اب��ه��ا ال��ى 
يخالف  مب��ا  نطقها  أو  الكنيسة 
كان  أو  كفرها  وي��وج��ب  اإلس���ام 
نطقها  أن  حقيقة  يعتقد  ال���زوج 
هل  للتزويج،  فقط  كان  للشهادتني 
ما ذكر لو حصل يلغي إسامها كأن 

لم يكن ويبطل العقد؟
الكتابي��ة  غي��ر  الكاف��رة  ج: 
يعل��م  ول��م  بالش��هادتني  نطق��ت  إذا 

استفتاءات

من أيام شهر ربيع األول: 9

ºهذا اليوم من أعياد الشيعة 
ألنه أول أيام إمامة آخر الحجج 
منقذ البشرية المولى بقية الله 
  األعظم  الحجة  ابن الحسن
وذلك سنة 260هجرية
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اإلنس��ان ب��أن ذل��ك مج��ّرد لف��ظ خال 
عليه��ا،  العق��د  فيج��وز  احلقيق��ة  م��ن 
ولك��ن م��ع االطمئن��ان إل��ى أن��ه مجرد 
ف��ي  العق��د  ويبط��ل  ال يج��وز،  لف��ظ، 
الص��ورة األول��ى مع انكش��اف أن��ه كان 

مجّرد لفظ.

ال�ستراط في الزواج
على  اش���ت���رط���ت  ام������رأة  س: 
يتزوج  أاّل  ال��زواج  عقد  في  زوجها 
زوج�ة  ذم��ت��ه  ف��ي  ك��ان  وإن  عليها 
الطاق.  طلب  حقها  فمن  غيرها، 
عليها،  ال��زوج  ت��زوج  من  عام  وبعد 
حاولت  وت��ق��ول:  ال��ط��اق.  طلبت 
لم  لكنني  وأحت��م��ل،  معه  أبقى  أن 
هل  ه��و:  سؤالي  فتركته.  أستطع 
معرفتها  بعد  عنده  بقاؤها  يعتبر 
بزواجه تنازاًل عن الشرط وبذلك 

يسقط الشرط؟
ج: ال يعتبر ذلك تنازاًل وال يسقط 

الشرط به.

الزواج المبكر
ف��ي  ال��������زواج  ح���ك���م  م����ا  س: 

سن مبكر؟
ج: هو مس��تحب، وقد أكد اإلسام 
عليه تأكي��دًا كبي��رًا حتى جعل��ه حقًا 
م��ن حق��وق األوالد عل��ى اآلب��اء، فعن 
أمي��ر املؤمن��ني : »إن من ح��ق الولد 
عل��ى وال��ده أن يزوجه إذا بل��غ«. يعني 
أن يقدم عل��ى تزويجه في س��ن مبّكر، 
ت��زوج  الش��ريف:»من  احلدي��ث  وف��ي 
فقد أحرز نصف دين��ه، فليّتق الله في 
النصف اآلخ��ر«. وفي حديث ش��ريف 
آخر: »ركعتان يصليهم��ا متزوج أفضل 
من س��بعني ركعة يصّليها أع��زب«. وفي 
حديث آخر:»أكثر أهل النار العّزاب«. 
ونح��و ذلك مم��ا يؤكد أهمية اإلس��راع 
في الزواج وتسهيله من خال قلة املهر 
وقّل��ة التوقع��ات وبحذف التش��ريفات 

وغير ذلك.

الزواج ق�سمة ون�سيب
الناس  بني  نسمع  ما  كثيرًا  س: 
وحتى بني الطبقة املتدينة ورجال 
ونصيب«  قسمة  »ال���زواج  أن  الدين 
وأن االنسان مسّير في أمر الزواج، 
في  السماء  في  يزوجهم  الله  وأن 
هذا  ح��ول  رأيكم  ما  آخ��ر...  عالم 

التراث املتداول بني يدي الناس؟
ج: خلق الل��ه تعالى اإلنس��ان حرًا 
واالختي��ار  اإلرادة  ومنح��ه  مخت��ارًا 
املس��تقبل  تقري��ر  ح��ق  ل��ه  وجع��ل 
واملصي��ر م��ن زواج وغيره، وي��دل على 
ذلك قول رسول الله : »إذا جاءكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإن 
ال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفس��اد 
أيضًا:»تخي��روا    وقول��ه كبي��ر«. 
لنطفك��م فإن الع��رق دس��اس«. نعم لو 
توسل اإلنس��ان بالله  هو وطلب من 
ربه أن يرزق��ه زوجًا صاحل��ًا أو زوجة 
صاحلة وس��عى في حتقيق ذل��ك فالله 
عب��اده  عل��ى  وفضل��ه  بكرم��ه  تعال��ى 
املؤمنني يوفقه لينال رض��اه ولكن هذا 
ليس جبرًا وإمنا هو غاية وتسديد من 

. الله

ت�سمية الولد
في  األح���ق���ي���ة  ل���ه  م���ن  س:   
وإذا  األب؟  أم  األم  املولود  تسمية 
ذلك  ف��ي  االث��ن��ان  وتشاجر  ح��دث 

فمن له األولوية في تسميته؟
ج: تس��مية املولود من حقوق األب 
للزوج��ني  ينبغ��ي  ولك��ن  املس��تحبة، 
عل��ى  الزوجي��ة  حياتهم��ا  بن��اء 
التفاه��م خصوصًا في قضية تس��مية 

ثمرة فؤادهما.

التعطر للمراأة
التعطر  للمرأة  يجوز  هل  س: 

ثم اخلروج من البيت؟
ج: يك��ره ذل��ك إن ل��م يك��ن س��ببًا 
للفتنة والفس��اد، وإال كان حرامًا، وفي 
  احلديث الش��ريف عن رس��ول الله

البريد اإللكتروني لفتاوى اإلمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

املوقع على اإلنترنيت:
www.ajowbeh.com

أجوبة المسائل الشرعية
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من أيام شهر ربيع2: 8

ºفي هذا اليوم سنة 232هـ 
أشرق الوجود بميالد اإلمام 
الحسن العسكري  في 
المدينة المنورة. أشهر ألقابه 
الزكي والنقي، وكنيته أبو 
محمد. سمي بـ)العسكري( 
ألنه  أسكن بين جند 
البالط العباسي األتراك 
كي يكون تحت المراقبة 
ويمنع شيعته من زيارته.



أنه ق��ال: »أي ام��رأة تطيبت وخرجت 
من بيته��ا فه��ي تلع��ن حتى ترج��ع إلى 
بيتها متى ما رجعت«. )وسائل الشيعة 
أب��ي  وع��ن  ج20ص161ح25308( 
ام��رأة  الصادق :»أمي��ا  عبد الل��ه 
تطيب��ت لغي��ر زوجه��ا ل��م تقب��ل منه��ا 
صاة حتى تغتس��ل من طيبها كغس��لها 

من جنابتها«. )الكافي ج5 ص507(.

النقاب
تلبس  أن  للمرأة  يجوز  هل  س: 
مع  زوج��ه��ا؟  علم  دون  م��ن  النقاب 

العلم أنه مينعها من ذلك؟
ج: النق��اب إذا ل��م يك��ن م��ن لباس 
للفتن��ة  موجب��ًا  يك��ن  ول��م  الش��هرة، 
م��ًا آخر  والفس��اد، ول��م يس��تلزم محرَّ
الس��ؤال  مف��روض  ف��ي  نع��م  فجائ��ز، 
ينبغي للزوجة احلص��ول على موافقة 
زوجها واجتناب ما ي��ؤدي إلى حصول 
تعال��ى  الل��ه  ف��إن  بينهم��ا،  مش��اكل 
يح��ب الزوج��ني املتحاّب��ني املتوافق��ني 

على طاعته.

الم�ساجد
ال��زواج  إقامة  يجوز  هل  س1: 

أو عقد الزواج في املسجد؟
ق��راءة  مج��ّرد  كان  إذا  ج1: 
عق��د ال��زواج في��ه للبرك��ة، وم��ن غير 
حرم��ة  م��ع  يتناف��ى  م��ا  اصطح��اب 

املسجد فيجوز.
غير  لإنسان  يجوز  هل  س2: 
املسلم بأن يدخل للمسجد بغرض 

التهنئة والتبريك لي؟
الل��ه  ق��ال  ذل��ك،  ال يج��وز  ج2: 
َنَج��ٌس  اْلُمْش��ِرُكوَن  »ِإنَّم��ا  تعال��ى: 
اْلَح��َراَم«  اْلَمْس��ِجَد  َيْقَرُب��وْا  َف��َا 
التوبة 28. وهذا احلكم يعّم املساجد 

األخرى أيضًا.

ال�سدقة
أم��ري��ك��ا،  ف��ي  نعيش  ن��ح��ن  س: 
ال��ط��ري��ق بعض  ف���ي  وي��ص��ادف��ن��ا 
امل��ت��س��ول��ني، ه���ل ي��ج��وز ل��ن��ا دف��ع 
نصارى،  بأنهم  علمًا  لهم،  الصدقة 
وفي  اخلمور،  على  ينفقونها  ورمب��ا 
هل  برأيكم  محرم،  آخر  مجال  أي 

نتصدق في هذا البلد؟
م��دح  ف��ي  تعال��ى  الل��ه  ق��ال  ج: 
بيت��ه:  وأه��ل  الك��رمي    الرس��ول
والس��يدة  املؤمن��ني  أمي��ر  اإلم��ام 
الطاه��رة فاطم��ة الزه��راء واإلمامني 
احلس��ن واحلس��ني  الذي��ن صام��وا 
ثاث��ة أي��ام وف��اًء لنذره��م وأطعموا 
»َوُيْطِعُم��وَن  الس��ائلني:  إفطاره��م 
َوَيِتيم��ًا  ِمْس��ِكينًا  ��ِه  ُحبِّ َعَل��ى  َع��اَم  الطَّ
َوَأِس��يرًا«. الدهر/8. ولم يكن األس��ير 
ب��أن إعط��اء  من��ه  ُيعل��م  مس��لمًا، مم��ا 
الس��ائل وإن لم يكن مس��لمًا ممدوح ما 
دام لم يحصل لنا اليقني بأنه يصرف 

في اخلمر ونحوه من احلرام.

الإرث
إرث���ي  اغ��ت��ص��ب  ع���م  ل���ي  س: 
واتهمنا  ح��ق،  بغير  أخواني  وإرث 
اجملتمع،  في  ذلك  وأشاع  بالتزوير، 
حسبي  فهو  لله  أم��ري  وكلت  لكني 
 - عمي  أق��اط��ع  ل��م  ال��وك��ي��ل،  ونعم 
لكنني  لله،  واحل��م��د   - الله  ه��داه 
ل رأسه ويديه دائمًا عند  كنت أقبِّ
في  وزي���ادة  ل��ه  ت��ق��دي��رًا  ماقاته 
االح���ت���رام، وب��ع��د م��ا فعل ال زل��ت 
ل  ال أقبِّ لكنني  وأكلمه،  عليه  أسلم 
حتى  املغتصبتني  وي��دي��ه  رأس���ه 
جادة  إلى  ويهتدي  بخطئه  يشعر 
احلق. فهل أنا على صواب في ذلك 
تقبيل  في  أستمر  أن  األفضل  أم 
يكن.  لم  شيئًا  كأن  كالسابق  رأسه 

أيهما األفضل؟
م��ن  وإكرام��ه  الع��م  احت��رام  ج: 
صلة الرحم، وصل��ة الرحم تزيد في 
رزق اإلنس��ان وُتطيل في عمره إن شاء 

. الله

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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ºفي هذا اليوم سنة 201هـ 
رحلت الى الرفيق األعلى 
السيدة العابدة فاطمة بنت 
اإلمام الكاظم  الملقبة 
بـ)المعصومة(، وقد فارقت 
الدنيا مغمومة مكسورة القلب 
  لفراق أخيها اإلمام الرضا
بعد 17 يوماً من نزولها 
في مدينة قم المقدسة.
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أجوبة المسائل الشرعية

ee هناك أحادي��ث وروايات عديدة تؤك��د أن على اإلنس��ان أن ال ُيظهر لآلخ��ر كل ما في
قلب��ه من ح��ب وعداء، وم��ا يختلج��ه من أف��كار جتاه��ه، إال مبقدار م��ا يقتضي��ه الظرف، 
كاألم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر أو نحوهم��ا، مم��ا ُيع��رف م��ن األدل��ة ف��ي مظانه��ا، 
كما ف��ي قول اإلم��ام الص��ادق  ألح��د أصحاب��ه: »صان��ع املناف��ق بلس��انك، وأخلص 

ودك للمؤمن«.
ee يأمره  م��ن الطبيعي أن املؤم��ن ال يحب املنافق ب��ل يبغضه ويكره��ه، إال أن اإلم��ام

هنا ب��أن يصانع��ه بلس��انه، أي يجامله ف��ي احلدي��ث، ألن من األخ��اق احلمي��دة للمؤمن 
أن ال يظه��ر كل الكراهية الت��ي يحملها في قلبه للش��خص الذي ال يتوافق مع��ه، وإن كان 
منافقًا، فكيف إذا كان مؤمنًا؟ وقد يختلف املؤمن عن أخيه املؤمن في أس��لوبه أو خلفياته 
أو عاداته أو ذوقه أو بعض صفاته، إال أن هذه الفوارق ليس من ش��أنها أن تس��لب املؤمن 
التزام��ه بالتعالي��م، ف��ا ينبغ��ي للمؤمن��ن أن يتباغض��وا بس��ببها، ول��ذا أوص��ى اإلم��ام 
ك للمؤم��ن«. أي عامله مبا هو  الصادق  بإخاص ال��ود للمؤمن بقول��ه: »وأخل��ص ودَّ
مؤمن، وأظهر حبك له بغض النظر عن شكله ولونه ولس��انه أو ذوقه أو تربيته اخلاصة 
الت��ي ال مناف��اة فيه��ا للموازي��ن اإلس��امية، أم��ا املنافق وه��و الذي يبط��ن الكف��ر ويظهر 
اإلس��ام، فإن اإلمام  يوصين��ا مبجاملته:»وصان��ع املنافق بلس��انك«. فهذا هو اخلط 
الع�ام لألخاق اإلس���امية، وهو أن تت�ح���دث وتتع�ام�ل م��ع الناس، مؤمنه��م، ومنافقهم، 
وكافرهم باحلس��نى، وإن كانت هناك مس��تثنيات واقتضاءات خارجية ف��ي بعض املوارد 
تس��تدعي تقدمي األهم على املهم، فيرجع فيها إل��ى مظانها. ولكن ال��ذي يجب أن نفهمه 
في اخلط العام هو أن على املؤمن أن يكون مداريًا وإيجابيًا ف��ي تعامله وكامه مع الناس 
حتى م��ع املنافقن، فض��ًا عن الكف��ار. قد يقتض��ي األمر باملع��روف والنهي ع��ن املنكر في 
مورٍد ما موقفًا خاصًا - وذلك يرجع إلى تقدير اإلنس��ان ومعرفته للحكم الش��رعي إال أن 
اخلط العام هو أن يعامل الناس باحلسنى، حتى املنافقن، عليه أاّل ُيظهر لهم ما في قلبه 
من بغض، ب��ل يصانعهم بلس��انه، ألن هذه م��ن الصفات الت��ي كان أهل البي��ت  يأمرون 

بها أتباعهم.
ee الناس عمومًا - فضًا ع��ن املؤمن��ن - إذا كان فيهم انح��راف فهو ف��ي الغالب انحراف

س��طحي في بداية أم��ره، ال يلبث أن ي��زول تدريجيًا إذا كان أس��لوب مناصحتهم حس��نًا، 
ولكن��ه يتعم��ق بواس��طة األس��اليب اخلش��نة. وإن الس��لوك احلس��ن يؤث��ر في اإلنس��ان 
املنحرف تأثيرًا إيجابيًا ويقّوم انحراف��ه غالبًا، ومن النادر أن ال يؤثر هذا األس��لوب في 
التعامل مع األف��راد خصوص��ًا إذا كانوا مؤمن��ن. ولذا عندم��ا نبحث في بع��ض اجلوانب 
املهّمة من تاري��خ علمائنا املاضن ، نرى أن هذا األس��لوب من األخ��اق في تصرفاتهم 

لتغيير المجتمع!!

إضاءات من محاضرة
 لسماحة املرجع الديني السيد صادق احلسيني الشيرازي

تغيب.. غير مقصود

ب���ات���ت وس���ائ���ل اإلع������ام ح��ق��ًا 
أصحاب  يستقطب  وث��ق��اف��ي��ًا،  معرفيًا 
اجملتمع،  وع��م��وم  ال��دول��ة  ف��ي  التأثير 
حياة  بجوانب  ترتبط  وس��ائ��ل  كونها 
اإلن��س��ان اخمل��ت��ل��ف��ة، ف��ل��م ي��ع��د امل��واط��ن 
أم��ام  محليًا  كائنًا   - ك��ان  بلد  أي  ف��ي   -
تونس  في  ح��دث  وم��ا  املعلومات،  تدفق 
وم��ص��ر - وي��ح��دث ف��ي ب��ل��دان أخ���رى - 
حترر  للمعلومة  السري  املفتاح  أن  يؤكد 
م��ن إع����ام ال��س��ل��ط��ة ال��غ��اش��م��ة ال��ذي 
وتبرير  احل��اك��م  م���دح  إال  ل��ه  ال ش���أن 
وات��ه��ام  امل��ع��ارض��ة  وتخوين  أخ��ط��ائ��ه، 
وصفها  عبر  خلفها  تقف  التي  املايني 
»عيال  أو  أو»ال��ع��م��اء«  »ال��غ��وغ��اء«  ب��� 
لذلك  الفتنة«!.  أو»أصحاب  الكنتاكي« 
وفنون  اإلع��ام  قواعد  ميتلك  من  ف��إن 
من  م��ؤث��رة  نسبة  سيمتلك  استثماره 
الفاعل  املوقع  وسيشغل  ال��ع��ام،  ال��رأي 
الدولة  إط��ار  ضمن  القرار  صناعة  في 
والدولية،  احمللية  اجملتمعية  واملكونات 
 : الراحل الشيرازي  اإلم��ام  يقول 
بأن  يجد  الشعوب،  لتاريخ  »املتفحص 
مدى  ف��ي  كبيرًا  تأثيرًا  ال��ع��ام  ل��ل��رأي 
استقالها وحريتها«. وهو ما يضع على 
اإلعامية  املؤسسات  في  العاملني  كاهل 
م��س��ؤول��ي��ة أخ��اق��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة على 
الدولة،  مؤسسات  سائر  تبنى  ضوئها 
ويصنع  الصالح  اإلنسان  يبنى  وبالتالي 

اجملتمع املنتج.
اإلعام  دور  أهمية  من  الرغم  على 
واالن��ع��ك��اس��ات ال��ب��اه��رة الن��ت��ف��اض��ات 
شهدتها  ال��ت��ي  احل��ري��ة  ن��ح��و  ال��ش��ع��وب 
املنطقة »تغيبت« معظم وسائل اإلعام 
هذه  تغطية  ع��ن   - لألسف   - الدينية 
التي  واإلنسانية  السياسية  األح��داث 
أن  ال��ى  تشير  وكأنها  ج��اري��ة،  زال��ت  م��ا 
احلرية  الى  التواقة  الشعوب  مساندة 
ترسخ  ب��ذل��ك  أن��ه��ا  أو  ال��دي��ن  م��ن  ليس 
املؤسسة  على  م��وق��ف«  ال����»ال  ان��ط��ب��اع 
»التغيب«  هذا  نتائج  من  فكان  الدينية. 
أن ت��دن��ى ع���دد زائ��ري��ه��ا م��ن��ذ أح���داث 
مصر،  انتفاضة  بعد  م��ا  وحتى  تونس 
إعامية  مصادر  الى  املتابعني  جلوء  وإن 
أخ�����رى دل���ي���ل ع��ل��ى وج���ود»ق���ن���اع���ة« 
الدينية  اإلع���ام  وس��ائ��ل  على  ينبغي 
الديني  امل��رج��ع  ي��ق��ول  »تصحيحها«. 
 : الشيرازي ص������ادق  ال���س���ي���د 
»ال���س���ي���اس���ة ج�����زء ال ي���ت���ج���زأ م��ن 
ال سيما  الناس،  خدمة  وإن  اإلسام... 
مظاهر  م��ن  واحمل���روم���ني،  امل��ظ��ل��وم��ني 

التدين واحلكمة ومكارم األخاق«.



أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

هو الذي فس��ح له��م الطري��ق ألن يبدعوا 
ما أبدعوه م��ن أعمال ضخمة ق��د خّلدها 
التاريخ، أما الذي��ن لم يتوان��وا عن إظهار 
ما في قلوبه��م نحو ه��ذا وذاك، فإنهم لم 
يستطيعوا حتقيق ما حققه أولئك الذين 
وص��ل به��م س��لوكهم األخاق��ي الرفي��ع 
إلى ما وصل. ف��إذا جتنب اإلنس��ان املؤمن 
وأخل��ص  عنه��ا،  وابتع��د  األم��ور  صغائ��ر 
م��ن  املؤم��ن  غي��ر  وصان��ع  للمؤم��ن،  وده 
مناف��ق أو كاف��ر، أمكن��ه أن يقط��ع ش��وطًا 
ف��ي هداي��ة الن��اس، فض��ًا ع��ن تق��ومي 
نفس��ه. وه��ذا معن��اه أنن��ا ل��و تعاملن��ا مع 
الن��اس به��ذه الروحي��ة ودارى كل واحٍد 
منا مائ��ة مناف��ق مث��ًا، فأغلب الظ��ن أنه 
س��يعود تس��عون منهم إلى جادة الصواب 
ومنه��ل اخلي��ر ش��يئًا فش��يئًا. وينبغ��ي أن 
ال يثنين��ا تخّل��ف الباق��ن، كم��ا ال ينبغي 
أن نضحي بالتس��عن - ما دام لديهم هذا 
االس��تعداد في املي��ل نحو الهدى - بس��بب 
امتناع أولئك العش��رة الباقن عن طريق 

الهدى والصاح.
ee ،بالل��ن ُيس��تمالون  عموم��ًا  الن��اس 

احل��دة،  وتنّفره��م  الرأف��ة،  وتؤلفه��م 
ف��إذا اس��تطاع اإلنس��ان كس��ب ود الن��اس 
نفس��ه،  م��ن  تنفيره��م  وع��دم  وُألفته��م 
أصب��ح أكث��ر توفيقًا ف��ي أم��وره وأعماله. 
نحن نحب احللم، ونح��ب الدفع بالتي هي 
أحسن وغيره من األمور احلس��نة، فهكذا 
اآلخرون. مثًا: ل��و صدرت من��ا زلة، فما 
الذي نح��ب أن نكافأ به؟ هل س��وى احللم 
والصفح؟ كذلك لو صدرت من غيرنا تلك 
الزل��ة، فإنه يح��ب الش��يء نفس��ه، يحب 
أن نحلم ونصف��ح عنه. فينبغي لن��ا دائمًا 
أن نحب لغيرن��ا ما نحبه ألنفس��نا، ونظهر 
لغيرنا من أنفس��نا ما نرجوه ألنفس��نا من 
أم��وره  غيرن��ا، فاإلنس��ان عندم��ا حت��دث 
كه��ذه، ينبغ��ي ل��ه أن يض��ع نفس��ه م��كان 
غي��ره، وغي��ره م��كان نفس��ه. وإن طبيعة 
ه��ذا  إلي��ه  توح��ي  م��ا  كثي��رًا  اإلنس��ان 
اإليحاء السلبي جتاه غيره لتميد به عن 
ج��ادة األخاق احلس��نة، فإن ل��م نحاول 
تغيي��ر ه��ذه الطبيع��ة فس��نبقى نتصرف 
م��ع الن��اس بش��كل س��لبي إذا وقعن��ا ف��ي 
قضية مش��ابهة، لكن لو حملنا األمر على 
محامله احلس��نة - لرؤيتنا له م��ن زاوية 
ُأخرى - لوضعنا احللول املناس��بة بحسب 
م��ا تقتضي��ه نفوس��نا الت��ي حت��ب اخلي��ر 
والصف��ح، وال يتأت��ى ذل��ك إال إذا روضن��ا 

النفس على التحل��ي باخلصال التي حتلى 
بها أئمتن��ا األطهار  وعلماؤن��ا األبرار. 
البي��ت  قوله��م:  أه��ل  وق��د روي ع��ن 
»م��ن اتهم نفس��ه أِم��َن خدع الش��يطان«. 
فإذا أراد اإلنس��ان أن يربي نفس��ه، فعليه 
- أواًل - أن يتهمه��ا دائم��ًا ف��ي تصرفات��ه 
الش��خصية، وذلك بأن يجعل نفسه مكان 
ف��ي كل القضاي��ا، وكذل��ك يجع��ل  غي��ره 
غي��ره م��كان نفس��ه، ألن��ه ف��ي كثي��ر م��ن 
القضاي��ا يحك��م لنفس��ه بش��كل، ولغي��ره 
إذا  نفس��ها  القضي��ة  يعن��ي  آخ��ر،  بش��كل 
وقعت له يحكم لنفسه بشكل ينسجم مع 
غرائزه وميول��ه، وإذا وقعت لغيره يحكم 

له بشكل آخر مغاير ملا حكم به لنفسه.
ee ال ش��ك أن الن��اس غي��ر متفق��ن ف��ي

األذواق فض��ًا ع��ن األخ��اق، فينبغي ملن 
يتعامل معهم أن يترفع عن وضائع األمور، 
وهذا األم��ر يتأكد بالنس��بة إل��ى العلماء 
ورجال الدين، ألنه��م مرتبط��ون ارتباطًا 
عرض��ة  فيكون��ون  الن��اس،  م��ع  وثيق��ًا 
للمش��اكل أكث��ر م��ن غيره��م، فهن��اك من 
يعارضه��م في مس��ألة أو يرده��م في رأي 
أو يختلف ذوقه مع أذواقهم، بل قد يصل 
األم��ر إل��ى وج��ود م��ن يواجههم بالس��ب 
والش��تيمة، لغاي��ة م��ا. فإن انش��غل رجال 
أعماره��م،  س��تتلف  وذاك،  به��ذا  الدي��ن 
ويضي��ع تاريخه��م وجهده��م ف��ي تواف��ه 
األم��ور. لق��د علمن��ا أئمتن��ا  أن نصانع 
املنافق بألس��نتنا - فضًا ع��ن ود املؤمن - 
لنكون قادري��ن على تغيي��ر اجملتمع فضًا 
عن تربية أنفس��نا. فاإلنس��ان إذا انش��غل 
باألم��ور الصغي��رة، س��وف ل��ن يص��ل الى 
األم��ور الكبيرة واملهم��ة. فاإلنس��ان ليس 
له ُعم��ران ف��ي ه��ذه احلي��اة، فل��و صرف 
عم��ره في األم��ور الت��ي ه��ي أق��ّل أهمية، 
فإّنه س��ُيصرف بذلك ع��ن األم��ور املهمة، 
املهم��ة  األم��ور  ف��ي  نتأّخ��ر  م��ا  ومبق��دار 
يتقدم أعداؤنا فيه��ا! والتوفيق فيما ُذكر 
  يحتاج إلى االس��تعانة الدائم��ة بالله
واالس��تعاذة به م��ن الزلل ف��ي املنعطفات 
اخلطي��رة، وف��ي الوقت نفس��ه يحتاج إلى 
تركيز وجهد مع صب��ر، فالله  ال يقطع 

أمل من يأمل فضله.

حرية.. ومسؤولية

احل���ري���ة ح���ق إن���س���ان���ي أس��اس��ي 
وم��ا  نفسه  ف��ي  ح��ري��ت��ه  ل��ل��ف��رد  يضمن 
إدارة  ف��ي  »ال��س��ي��ادة«  وللشعب  مي��ل��ك 
تكون  أن  يقتضي  احل��ق  وه��ذا  ال��دول��ة، 
»إرادة  من  مستمدة  الدولة«  »شرعية 
ال��ش��ع��ب ورض�����اه«، ح��ي��ث ي��ك��ون نظام 
سلطته  ك��ان��ت  إذا  احل��ك��م»ش��رع��ي��ًا« 
وتعد  احلرة«.  األمة  »إرادة  من  منبثقة 
النظام  أس���اس  النزيهة  االن��ت��خ��اب��ات 
تبرز  وهنا  ال��ش��وروي»ال��دمي��ق��راط��ي«، 
م��س��ؤول��ي��ة ال���ف���رد ف���ي ب��ن��اء ال��دول��ة 
الديني  امل��رج��ع  ي��ؤك��د  حيث  ال��ع��ادل��ة، 
ال��س��ي��د ص����ادق ال���ش���ي���رازي ض����رورة 
املشاركة الواعية في عمليات االنتخاب، 
وأن���ه »ل��ي��س امل��ط��ل��وب م��ن ال��ن��اخ��ب أن 
االقتراع  صناديق  في  بصوته  يدلي 
وي��ن��ت��ه��ي األم����ر، ب��ل ع��ل��ي��ه م��واص��ل��ة 
أنشطة  مراقبة  خال  من  مسؤولياته 

ممثلي الشعب«.
نظام  ي��ك��ون  أن  يجب  اإلس���ام  ف��ي 
احل��ك��م ق��ائ��م��ًا ع��ل��ى أس����اس إع��ط��اء 
ال���ن���اس ح��ق��وق��ه��م ف���ي إب�����داء ال���رأي 
واملشاورة،  بالشورى  يعمل  وأن  بحرية، 
العمل  ح��ري��ة  األح�����زاب  ت��ع��ط��ى  وأن 
نقد  في  احلق  لها  يكون  وأن  والتنافس، 
العالم  أنظمة  واق���ع  أن  إال  احل��ك��وم��ة 
اإلس��ام��ي م���ازال اس��ت��ب��دادي��ًا ودام��ي��ًا. 
»أذك���ر   : املرجع ال��س��ي��د  ي��ق��ول 
رس��ال��ة  أرس���ل    الراحل أخ���ي  أن 
إل��ى أح��د ال��رؤس��اء مم��ن ك��ان يدعي 
ل��ه فيها أن  ب��اإلس��ام، وك��ت��ب  احل��ك��م 
ال يقدم  بأن    النبي بتعامل  يقتدي 
كي  واح���د  شخص  حتى  إع���دام  على 
ال ُيغسل  ف��ال��دم  امل��ش��اك��ل،  ال حت���دث 
ذريعة،  العدو  بيد  يكون  ولئا  بالدم، 
ونتائج  عواقب  له  بالدم  الدم  فغسل 
يعمل  ل��م  ال��رئ��ي��س  ذل��ك  لكن  سيئة، 
ب��ذل��ك، وس��ف��ك ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��دم��اء 

وال يزال«.
إن ق��ي��م احل��ري��ة ت��ش��ك��ل ض���رورة 
من  ح��ال  ب��أي  عنها  االستغناء  ال ميكن 
النظام  عماد  ال باعتبارها  األح���وال، 
ب���ل ألن احل��ري��ة  ف��ح��س��ب،  ال��س��ي��اس��ي 
وجود  إن  جوانبها.  بكل  احلياة  ضرورة 
أنظمة  م��ع وج���ود  ي��ت��ن��اق��ض  احل��ري��ة 
بقمع  ال تكتفي  ال��ت��ي  واخل���وف  القمع 
احل��روب  إث���ارة  ال��ى  تلجأ  ب��ل  شعوبها 
إلشغال  األخ���رى  ال���دول  م��ع  الطائشة 
ال��ش��ع��وب ع��ن ح��ق��وق��ه��ا، أم���ا ال��ن��ظ��ام 
)طوعًا  سيتفرغ  فإنه  »الدميقراطي« 
والسعي  شعبه  مشاكل  حلل  ك��ره��ًا(  أو 
رفاهه، فهناك شعب صاحب سيادة  الى 
ي���راق���ب، وص��ح��اف��ة ت��ن��ق��د وت��ك��ش��ف، 
وقانون  حت��اس��ب،  مسؤولة  ومؤسسات 

يردع ويعاقب.



يِّب الكلم الطَّ
: يقول الرسول األعظم

ee قي��ام س��نة  س��بعن  عب��ادة  م��ن  خي��ر  س��اعة  ع��دل 
ليلها ونهارها.

ee من ولي عش��رة فلم يعدل فيهم ج��اء يوم القيام��ة ويداه
ورجاه ورأسه في ثقب فأس.

ee.من أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في اجلنة مصاحبًا
ee.إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوانهم
ee.أول من يدخل النار أمير متسلط لم يعدل

: يقول اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ee ليكن أحب األمور إليك أوسطها في احلق وأعمها في العدل

وأجمعه��ا لرض��ا الرعية، ف��إن س��خط العامة يجح��ف برضا 
اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رضا العامة.

ee ،أفضل ق��رة العي��ون لل��والة اس��تفاضة العدل ف��ي الباد
وظهور مودة الرعية.

ee ه��ذا ما عه��د عبد الل��ه عل��ي أمير املؤمن��ن إل��ى محمد بن
أبي بكر ح��ن واله مص��ر أم��ره بتقوى الل��ه، والطاع��ة له في 
الس��ر والعاني��ة، وخ��وف الل��ه ف��ي الغي��ب واملش��هد، وبالل��ن 
للمس��لم، وبالغلظة عل��ى الفاجر، وبالع��دل على أه��ل الذمة، 
ع��ن  وبالعف��و  الظال��م،  عل��ى  وبالش��دة  املظل��وم،  وبإنص��اف 
الناس، وباإلحسان ما اس��تطاع، والله يجزي احملسنن ويعذب 
اجملرمن، وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة واجلماعة، فإن 
لهم في ذلك م��ن العافية وعظي��م املثوبة ما ال يق��درون قدره 
وال يعرف��ون كنه��ه. وأم��ره أن يلن له��م جناحه، وأن يس��اوي 
بينهم في مجلس��ه ووجهه، ويكون القري��ب والبعيد عنده في 
احلق س��واء. وأمره أن يحك��م بن الن��اس بالع��دل، وأن يقيم 
بالقس��ط، وال يتبع الهوى، وال يخاف في الل��ه لومة الئم. فإن 

ره على من سواه. الله مع من اتقاه، وآثر طاعته، وأمَّ
ee .عليك بتقوى الله في مقامك ومقعدك وس��رك وعانيتك

وإذا أنت قضيت ب��ن الناس فاخفض له��م جناحك، ولن لهم 
جانبك، وابس��ط لهم وجهك، وآس بينهم ف��ي اللحظ والنظر 
حتى ال يطمع العظماء في حيفك لهم، وال ييأس الضعفاء من 

عدلك عليهم.
ee إن أش��د الناس حس��رة يوم القيامة عبد وصف عداًل ثم

خالفه إلى غيره.
ee مرات��ب وأعل��ى  اإلحس��ان  وجم��اع  اإلمي��ان  رأس  الع��دل 

اإلميان، وأحسن العدل إعانة املظلوم.
: يقول اإلمام جعفر الصادق

ee الع��دل أحلى من املاء. يصيب��ه الظمآن ما أوس��ع العدل إذا
عدل فيه وإن قل.

ee ما من مؤمن يع��ن مؤمنًا مظلوم��ًا إال كان أفض��ل من صيام
ش��هر رمض��ان واعتكاف��ه ف��ي املس��جد احلرام،وم��ا م��ن مؤمن 

ينصر أخاه وهو يق��در على نصرته إال ونص��ره الله في الدنيا 
واآلخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إال 

خذله الله في الدنيا واآلخرة.
ee يوم القيامة حتى يفرغ  ثاث هم أقرب اخللق إلى الله

من احلس��اب، رجل ل��م تدعه قدرته ف��ي حال غضب��ه إلى أن 
يحيف عل��ى من حتت يدي��ه، ورجل مش��ى بن اثن��ن فلم ميل 
مع أحدهما على اآلخ��ر ولو بش��عيرة، ورجل ق��ال احلق فيما 

وما عليه.
ee.العامل بالظلم، واملعن له، والراضي به شركاء ثاثتهم
ee من عذر ظاملًا بظلمه س��لط الله عليه م��ن يظلمه، فإن دعا

لم يستجب له.
ee عليك��م فيدع��و  مظل��وم  مس��لم  عل��ى  تعين��وا  أن  إياك��م 

فيستجاب له فيكم، فإن أبانا رس��ول الله كان يقول: إن دعوة 
املسلم املظلوم مستجابة.

ee من أع��ان على قتل مؤمن بش��طر كلم��ة جاء ي��وم القيامة
بن عينيه مكتوب آيس من رحمة الله.

ee ،يجيء ي��وم القيامة رج��ل إلى رج��ل حتى يلطخ��ه بدمه
فيقول: يا عبد الله مال��ك ولي؟ فيقول: أعن��ت علي يوم كذا 

وكذا بكلمة فقتلت.
ee من تول��ى أمرًا م��ن ُأم��ور الناس فع��دل، وفت��ح باب��ه، ورفع

س��تره، ونظر في أم��ور الناس كان حق��ًا على الل��ه  أن يؤمن 
روعته يوم القيامة ويدخله اجلنة.

لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
سورية - دمشق - ص ب 11904 فاكس 6471119)96311( 

العراق - كربالء املقدسة - هاتف: 320386 
النجف األشرف - هاتف: 215354

لبنان - بيروت - ص ب 5955/13
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لإلجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- 1921 املنامة - البحرين

هاتف17230232 فاكس 17254690
الكويت: ص- ب- 11989 الدسمة 

الرمز البريدي 35160 الكويت
هاتف 2552560 فاكس: 2552570 
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نوافذ

لماذا الكتاب
من خال وس��ائل االتصال والتواصل 
االجتماعي، حتديدًا )الفيس��بوك وتويتر 
واليوتي��وب( كان لإع��ام دور كبي��ر ف��ي 
جناح انتفاضتي تونس ومصر عبر توفير 
إمكانية التحاور وتبادل األفكار بعيدًا عن 
عي��ون أجه��زة الس��لطة الباغي��ة وأذرعها 
الباطش��ة، وإيص��ال رس��الة املظلومني الى 
اجملتمع الدول��ي واألمم األخ��رى، وتعرية 
م��ن قي��م أخاقي��ة وإس��امية  األنظم��ة 
يرفعونه��ا ش��عارات ويدوس��ونها - كل يوم 
- بأحذي��ة ال�»بلطجي��ة ومتطوعي الدفاع 
قدم��ه  ال��ذي  ال��دور  ه��ذا  النظ��ام«.  ع��ن 
اإلعام ش��كل منعطف��ًا إنس��انيًا هائًا من 
خ��ال إث��ارة الضع��ف واخلوف في وس��ط 
أجهزة النظ��ام احلاك��م وتعجي��ل انهياره 
ورحيله، وبالتالي تقليل اخلس��ائر بش��كل 
كبي��ر ج��دًا. وإذا كان احلديث ع��ن الثورة 
على االستبداد والفس��اد فاألولى أن يكون 
عن ث��ورة اإلع��ام الت��ي حركت الش��عوب 
يق��ول  نح��و احلري��ات وحق��وق اإلنس��ان. 
اإلم��ام الش��يرازي الراح��ل : »ينبغ��ي 
حق��وق  ع��ن  الدف��اع  قضي��ة  تصب��ح  أن 
اإلنس��ان أم��رًا حقيقي��ًا ال ميك��ن ألحد أن 
يتج��اوزه، فبعد الث��ورة الرائع��ة في عالم 
ف��ي  الكبي��ر  والتق��دم  املعلوم��ات  تب��ادل 
وس��ائل التواصل ب��ني الش��عوب أصبح من 
الصع��ب إخفاء انته��اكات حقوق اإلنس��ان 
الش��عوب،  ض��د  احل��كام  ميارس��ها  الت��ي 
وه��ذا يعتب��ر تط��ورًا هام��ًا وكبي��رًا يؤدي 
إل��ى حتق��ق احلري��ات اإلنس��انية، ورعاية 
حقوق اإلنسان مستقبًا، ويؤدي أيضًا إلى 
صعوب��ة إقام��ة األس��وار احلديدية حول 

أي مجتمع من اجملتمعات«.
أهمية استثنائية

ال ش��ك أن الق��رار االس��تراتيجي ف��ي 
مس��تويات الدولة العليا، ومراك��ز التأثير 
السياس��ي واجملتمع��ي، ينت��ج ف��ي الدوائ��ر 
الت��ي  الق��رار،  لصناع��ة  االستش��ارية 
تق��دم البدائل واملش��اريع ومس��الك احلل 
املقترح��ة، بعد دراس��تها ضم��ن مرتكزات 
بن��اًء  العلي��ا،  الوطني��ة  االس��تراتيجية 
آلي��ات  ووف��ق  معلوماتي��ة،  قاع��دة  عل��ى 

املنط��ق الذهني، ف��ي مقارن��ة العوامل ذات 
األس��اس،  امل��ادة  وإن  وحتليله��ا.  الصل��ة 
الت��ي تش��كل املص��در الرئي��س للمعلومات 
الداعم��ة للمناقش��ة ف��ي صناع��ة القرار 
االستراتيجي املعلوماتي هي الرأي العام، 
نبض الفرد واجملتمع، بأنشطته السياسية 
واملدني��ة والثقافية والعلمي��ة، الذي يعبر 
عنه بوس��اطة ممثلي الش��عب »النواب«، أو 
من خ��ال املنظم��ات غي��ر احلكومي��ة، مبا 
فيها الواجه��ات الدينية واملراكز الثقافية 
أو املؤسسات اإلعامية واملراكز البحثية. 
وإن آلي��ة املنظوم��ة اإلعامي��ة وتأثيرها 
االس��تراتيجي، تس��توجب دراسة مفصلة 
ف��ي  يق��ف  واملع��ارف،  العل��وم  م��ن  جلمل��ة 
واملعلوماتي��ة،  االتص��ال  عل��م  مقدمته��ا 
الذي يضب��ط الصلة والتم��اس بني طرفي 
املرس��ل  جه��ة  وه��ي  اجملتمعي��ة،  املعادل��ة 
وتتش��كل  املتلق��ي،  أو  املس��تقبل  وجه��ة 
واملعلوم��ات  اإلع��ام  رس��الة  م��ن  مادت��ه 
عب��ر  ونقله��ا  فيه��ا،  املتضم��ن  واخلط��اب 
قن��وات االتص��ال، فتكتم��ل بذل��ك دائ��رة 
االتصال من خال اتصال أركان املنظومة 
الرسالة،  املس��تقبل،  اإلعامية:»املرس��ل، 
قن��اة اإلرس��ال«. وتش��مل ه��ذه املنظوم��ة 
احلس��ية  املعلوماتي��ة  الوس��ائل  جمي��ع 
والتماسية، املقروءة واملسموعة واملرئية، 
واملنقولة عب��ر ش��بكات املعلوم��ات احمللية 
والدولية. وإن هذه األهمية االس��تثنائية 
وف��ق  واإلع��ام،  الع��ام  ال��رأي  ملوض��وع 
املنظور التخصصي املهني، يجعله مستحقًا 

لاهتمام فكرًا وعلمًا وثقافة.
حلقة ذهبية

ب��ني يدين��ا ه��ذا الكت��اب الرائ��د ف��ي 
فك��ر املعلوم��ات، ال��ذي خل��ص فيه الس��يد 
للمجتم��ع،  عام��ة  توجيه��ات  ال��ى  اجمل��دد 
وأخ��رى موجه��ة للمتخصص��ني واملهتمني، 
والعامل��ني ف��ي مج��االت املوض��وع وحقل��ه 
املهن��ي، والناش��طني ف��ي الوس��ط الثقافي 
وبالنظ��ر  والعلم��ي.  والفك��ري  والبحث��ي 
وامل��ادة  وموضوع��ه،  الكت��اب  ألهمي��ة 
الغزي��رة فيه، وحج��م املباح��ث املتضمنة 
لعناوين��ه، وكونها م��ادة اختصاصية تطل 
عل��ى أكث��ر م��ن عل��م وحق��ل معرف��ي، ف��ي 

الصحافة  املعلوماتي��ة،  االتصال،  مجاالت 
واتخ��اذه،  والق��رار  صن��ع  واإلع��ام، 
امليدان��ي،  والبح��ث  السياس��ية  الهندس��ة 
ف��إن م��ن الناف��ع عرض��ه والتعري��ف ب��ه، 
واالهتم��ام اخل��اص مبوضوعات��ه الغنية 
املفي��دة  والقواع��د  والتج��ارب  بال��رؤى 
لطلب��ة الكلي��ات اإلعامي��ة وللعامل��ني في 
وس��ائل اإلع��ام. إن كت��اب )ال��رأي العام 
واإلعام( ملؤلفه املفكر اإلسامي والفقيه 
اجملدد الس��يد محمد بن املهدي احلس��يني 
الش��يرازي يعد حلق��ة متممة من سلس��لة 
اجمل��دد  كتبه��ا  الت��ي  الفق��ه«  »موس��وعة 
ف��ي مائ��ة وخمس��ني  الراح��ل  الش��يرازي 
مجل��دًا. ولك��ن قد تك��ون ه��ذه احللقة هي 
احللقة الذهبية ف��ي تلك السلس��لة، ذلك 
أن اإلع��ام يخاط��ب العقل البش��ري على 
اختاف نزعات��ه ومعتقداته، ويس��تخدم 
جميع الوس��ائل واألدوات التي تتشكل من 
مختلف العلوم املعرفي��ة، إضافة للجوانب 
الس��لوكية املتضمن��ة في��ه، عل��ى مس��توى 

الفرد واجملتمع.
رباعية معلوماتية

تضمنه��ا  الت��ي  املعلوم��ات  م��ادة  إن 
ل��ن  متين��ة،  حرفي��ة  ع��ن  تن��م  الكت��اب، 
تامس املوضوع بعنوانه فق��ط، كما تفعل 
الكثي��ر من اإلص��دارات، الت��ي تزين زجاج 
واجه��ات املكتب��ات األنيق��ة، عل��ى العك��س 
ف��إن احلرفي��ة في الكت��اب، جتس��دت عبر 
املوض��وع،  وبنيوي��ة  وكينونت��ه،  العن��وان 
التي ش��كلت الرباعية املعلوماتية، »الرأي 
الدعاي��ة«،  اإلش��اعة،  اإلع��ام،  الع��ام، 
بغي��ر    املؤل��ف الس��يد  ضمنه��ا  والت��ي 
مصادف��ة، عناوي��ن للفص��ول األربعة التي 
تتضمنه��ا هيكلي��ة الكت��اب. وان مف��ردات 
الرباعية املعلوماتية ال��واردة في الكتاب، 
عل��م  لغ��ة  ف��ي  اصطاح��ًا،  عنه��ا  يعب��ر 
االتص��ال اجلس��م املعلوماتي أو الرس��الة 
أي  اإلعام��ي،  اخلط��اب  أو  اإلعامي��ة 
املادة التراس��لية بني املصدر واملتلقي، بني 
املرس��ل واجمليب، بني مركز العقل القيادي 

اإلشرافي والعقل البشري اجملتمعي.

قراءة من مشهد األحداث

لـ كتاب )الرأي العام واإلعالم(

 لإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي
القسم األول
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شباب الحرية.. الواقعية الجديدة

أنت حر
بص��اح  يك��ون  األم��ة  ص��اح  إن 
تس��لط  م��ا  وإذا  ومحكوميه��ا،  حكامه��ا 
واس��تبد  الش��عب  م��ن  بغفل��ة  طاغي��ة 
ألن  يط��ول،  ل��ن  األم��ر  ف��إن  وطغ��ى، 
إال  ال يك��ون  البش��ري  اجملتم��ع  تط��ور 
حتف��ز  م��ا  فغالب��ًا  احلري��ة،  باجت��اه 
أوجاع االس��تبداد اإلنس��ان ال��ى الوعي 
ذل��ك،  ومب��وازاة  احلري��ة،  بض��رورة 
اإلنس��انية  القيم��ة  ه��ي  احلري��ة  ف��إن 
الس��امقة التي ال تتجزأ، ف��إذا ما حتكم 
ديني��ًا  أم  كان  سياس��يًا  االس��تبداد 
بش��عب أو أم��ة، فإن��ه ل��ن يتم��ادى ع��ن 
احلق��وق  واس��تباحة  الدم��اء،  س��فك 
املرج��ع  يق��ول  والكرام��ات.  واحلري��ات 
 : الشيرازي الس��يد صادق  الديني 
»في أج��واء االس��تبداد والديكتاتورية 
تنم��و االجتاه��ات املتطرف��ة واحلركات 
ال��رأي  حري��ة  وتقم��ع  التدميري��ة، 
نظ��ام  ف��ي  مقدس��ة  إنه��ا  م��ن  بالرغ��م 
الله، فاإلس��ام يري��د أن يجع��ل الناس 
أحرارًا حيث يقول لك اإلس��ام: اعمل 
ما تش��اء، فلك حرية العمل شريطة أال 
تضر غيرك، فإنه ال ضرر وال ضرار في 
اإلس��ام، كما أن اإلسام يضرب بشدة 
على يد الظالم ومن يريد إحلاق الضرر 
باآلخرين، ف��إذا ضمنت ذل��ك فأنت حر 

في كل أمورك«.
الحرية.. للجميع

ترك��ز  م��ن  ويكب��ر  كبي��ر  القل��ق  إن 
الس��لطة فضًا ع��ن اس��تبدادها، والبد 
فالس��لطة  أي س��لطة،  كب��ح جم��اح  م��ن 
املطلقة تفس��د بصورة مطلق��ة. والذين 
يتخلون ع��ن احلرية من أج��ل احلصول 
عل��ى األم��ن ل��ن يك��ون له��م األم��ن ول��ن 
احلري��ة  وإن  احلي��اة.  عل��ى  يحصل��وا 
قضي��ة اإلنس��ان من��ذ أن أن وهب��ه الله 
احلي��اة، فمن طبيعة اإلنس��ان بحثه عن 
حريته التي بها يضمن حياته وكرامته 
واعتقاده مبا يؤمن به ال مبا ُيكره عليه، 

والنج��اح،  التنمي��ة  طري��ق  واحلري��ة 
املقم��وع  فاإلنس��ان  واإلب��داع،  والتق��دم 
كاملقب��ور ال يس��تطيع أن يصن��ع احلياة، 
وس��يظل يش��هد - كل ي��وم - احتف��االت 
س��حق إرادته وأحام��ه، ورمب��ا يتحول 
الى ثورة ال تبق��ي وال تذر س��واء أكانت 
م��ن  وبالرغ��م  ش��ر.  أم  خي��ر  بوس��ائل 
أن احلري��ة قيم��ة إنس��انية ال تخت��ص 
بشعب أو أمة دون غيرها، ما زال العرب 
واملس��لمون - اليوم كما هو باألمس - ما 
بني مستلب بس��لطة اس��تبداد، أو أسير 
حكم وراث��ي، أو مقهور ببطش سياس��ة، 
أو مخ��دوع بفقه »دين« لي��س من الدين، 
أو ملوث عقله بجراثيم التكفير وشرك 
اإلره��اب. وق��د أش��ار اإلمام الش��يرازي 
الراحل  الى حجم الواقع اإلسامي 
مش��كات  قائًا:»أصبح��ت  امل��أزوم 
بحي��ث  والتعق��د  الكث��رة  م��ن  املس��لمني 
يصعب على فريق واحد أو جهة واحدٍة 
التصدي له��ا أو حلها ح��ًا جذريًا، ومما 
يؤس��ف علي��ه، أن أنظمتن��ا تب��رر إلغاء 

احلريات بالفوضى«.
واقعية جديدة

ب��دأت  ومص��ر  تون��س  أح��داث  م��ع 
تس��تعيد  اإلس��امي  العال��م  ش��عوب 

ثق��ة مس��تلبة، فقد مت��ردت عل��ى حالة 
إحباط خانقة، ودقت لألنظمة ناقوس 
الش��باب  إرادات  وحت��ررت  الرحي��ل، 
وانعتق��ت  اجلمع��ي(،  )النم��ط  ف��خ  م��ن 
م��ن مس��لَّمات فرضته��ا )أجي��ال الق��رن 
املاض��ي( عل��ى حاض��ر ليس له م��ع تلك 
أي��ة مش��تركات، وم��ا متس��ك  املس��لمات 
بس��بب  إال  املنقرض��ات  بتل��ك  البع��ض 
خلو أصحابها من غيرها فقد اس��تهلكت 
أفكارهم بعد أن اس��تهلكتهم شطحاتهم 
وأخطاؤه��م. وال ينب��ع التف��اؤل بتنامي 
م��ن  اإلس��امي  العال��م  بل��دان  حري��ة 
مح��ض أمنيات راق��دة في وج��دان هذه 
الش��عوب املقه��ورة واحملروم��ة من��ذ زمن 
كل  ف��ي  يتح��دث  الواق��ع  وإمن��ا  بعي��د، 
ي��وم ع��ن غ��د جدي��د ب��دأ يش��رق على 
بلدان الش��رق األوس��ط لينتش��ر الى ما 
حوله. وإن أح��داث تونس ومصر أحيت 
قيم��ة احلري��ة وضرورته��ا ف��ي العالم 
العرب��ي وعم��وم الش��رق األوس��ط. وإن 
بدواف��ع  تنطل��ق  ل��م  اإلحي��اء  عملي��ة 
ضيق��ة  عرقي��ة  أو  ديني��ة  مش��تركات 
الع��دل  إنس��انية تنش��د  وإمن��ا بدواف��ع 
واحلرية والسام والرفاه، وهي أهداف 
ال ميك��ن أن ت��رى النور ف��ي ظ��ل أنظمة 
اس��تبداد وفس��اد وقه��ر وخديع��ة. وإن 
الواقعية اجلديدة التي رس��مها الشباب 
والشابات أخذت تترسخ يومًا بعد آخر، 
وأبرز معالم ه��ذه الواقعي��ة اجلديدة: 
أنظم��ة  وأن  منه��ا،  الب��د  احلري��ة  أن 
االس��تبداد والفس��اد ضعيف��ة وواهية، 
وأن اخلاص منها لن يك��ون إال بالنزول 
ال��ى الش��ارع والصب��ر الكبي��ر م��ن أجل 
أخاقية  وبوس��ائل  للحري��ة  االنتص��ار 
نبيلة، فإن هذه الوس��ائل تعد من أمضى 
السبل ل�»ترحيل« أنظمة تفتقر ألبسط 

قيم العدل واإلنسان واحلضارة.

° إصدار: مؤسسة اإلمام الشيرازي العالمية
° إعداد: لجنة االستفتاء في مكتب اإلمام الشيرازي

° توزيع: مؤسسة المستقبل للثقافة واإلعالم
° تصميم وإخراج: موقع اإلمام الشيرازي

يمكنكم االطالع على النسخة اإللكترونية

www.ajowbeh.com على العنوان التالي:   

يرى علماء األنثربولوجيا أن اإلنسان يولد وهو مييل الى سوء استخدام السلطة، والسلطة - غالبًا - أرض خصبة 
للفساد واالستبداد، وهذه حقيقة اجتماعية حتذر الذين يفرطون بثقتهم بأشخاص فيعتقدون أن مثل هؤالء لم ولن 
باحلاكم  ويغررون  قطيعًا  ليصبح  للشعب  يبررون  تلك  بثقتهم  وهم  رقيب،  أو  حسيب  دون  فيتركوهم  خطًأ،  يرتكبوا 
باحلكومات  املبتلون  »ليعلم   : الراحل الشيرازي  اإلمام  يقول  خطيرة.  آثار  من  لاستبداد  ما  مع  مستبدًا  ليكون 
يعملوا  أن  الناس  الواجب على  وإن  للتعذيب،  للنهب، وأجسادهم  وأموالهم  للمقصلة،  مهيأة  رقابهم  بأن  الديكتاتورية 

بكل الوسائل لنيل احلرية، فإن احلرية قيمة عليا في اإلسام وهي أساس البقاء ثم التقدم«.

اإلسامية  األح���زاب  تتمكن  ل��م 
بزمام  أخ���ذوا  ال��ذي��ن  اإلسامية  وغير 
ب���ل���دان ال���ش���رق األوس�����ط م���ن ت��ق��دمي 
احل���ري���ة وال���ت���ق���دم وال����رف����اه ل��ل��ن��اس، 
شأن  وم��ن  دك��ت��ات��وري��ون،  معظمهم  ألن 
التضييق  ل��ون��ه  ك���ان  أي����ًا  ال��دك��ت��ات��ور 
على ال��ن��اس. ل��ذل��ك ف��إن م��ن ال��ض��روري 
االهتمام لفضح الدكتاتوريات في العالم 
دكتاتور  هناك  ال يكون  حتى  اإلسامي، 

يحكم حسب هواه.
 اإلمام الشيرازي الراحل


