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في مواكب السير نحو األمن والسالم..
* رئيس التحرير

هنالك س��ؤال ي��دور يف ذه�ني منذ زم��ن بعيد ،حائر
دون جواب حتى حني ..ملاذا تفقد بالدنا االسالمية االمن
واالستقرار مبجرد انتقاهلا من النظام الديكتاتوري اىل
النظام الدميقراطي ،ومن النظام الشمولي اىل التعددي،
حيث احل��ري��ات السياسية و ال��دي��ن��ي��ة..؟ ن��ظ��رة خاطفة
نلقيها على اخلارطة ،نالحظ املفارقة العجيبة حقاً ،فمن
افغانستان ومروراً بالعراق والصومال يف السنوات املاضية،
ويف الوقت احلاضر نالحظ معامل الفوضى هنا وهناك يف
ليبيا ومصر وتونس ،فهل إن احلكومات الديكتاتورية هي
اليت تتقن صنع احلياة واألمان للناس ،فيما املطالبون
باحلرية والعدالة والقيم واملبادئ ،أناس ال يعيشون إال
يف الفوضى واالضطرابات ...؟!
مب��ا ان االن��س��ان يف طبعه (ع���ج���و ً
ال) ،كما
يكشف القرآن الكريم ،وال يرى اكثر من املنجز
على االرض امامه ،فان احل ّكام دائماً يستغلون
ه��ذه ال��ث��غ��رة وحي��رص��ون على ت��وف�ير االم��ن
واالستقرار له يف عمله ومسكنه ،ويوفرون له
القدر الكايف من احتياجاته وقدرته الشرائية،
لكن كل ذلك مشتق من االم��ن واالستقرار يف
قمة اهلرم املقلوب للسلطة ،فهو آمن ويعيش يف
حببوحة العيش ،ما بقيت السلطة احلاكمة آمنة ،مبا
عليها من مساوئ الديكتاتورية وجرائم و مظامل.
لكن عندما يتحقق التغيري يف النظام السياسي ،و
يواكبه تغيرياً يف املنظومة الثقافية والفكرية ،فان تلك
املعادلة جيب ان تكون من املاضي ،ألن األص��ل يف احلياة
هي القيم واملبادئ اليت ال خيتلف عليها أحد ،ويف مسرية
الشعوب الناهضة حنو التحرر والتغيري ،جند لتلك القيم
واملبادئ ،املصاديق على ارض الواقع ،ومثالنا اليوم ،العراق..
فقد أثبت اكثر م��ن م��رة ام��ام ال��ع��امل ،ان��ه األق���در على
استبدال االم��ن املشتق من الديكتاتورية ،باالمن املنبعث
م��ن صميم امي��ان��ه بقيمه وم��ب��ادئ��ه .فالتعاليم الدينية
واملفاهيم االخالقية م��ن التعاون والتسامح واالح��س��ان
والتكافل االجتماعي وغريه كثري ،هو الذي حيقق االمن
واالستقرار للمجتمع وللدولة بشكل عام ،مستلهماً ذلك
احلي
من القدوات الكبرية والسامية اليت قدمت النموذج ّ
للتاريخ واالج��ي��ال ،متمثلة بالرسول االك��رم واألئمة
املعصومني م��ن ب��ع��ده ص��ل��وات اهلل عليهم ،ول��ع��ل ه��ذا ما
يفسر سبب توجه احلشود املليونية يف الزيارات املسنونة

اىل املراقد املطهرة يف العراق ،بل ان هذا ما نشاهده ايضاً
يف غري بلد اسالمي يتش ّرف بوجود أثر ألهل البيت عليهم
السالم.
ه��ذا من الناحية النظرية ،وم��ن حيث امل��ب��دأ ،أم � ٌر ال
غبار عليه ،بل حمبب اىل النفوس ..لكن ما الفائدة اذا
كنا غري جديرين بالتص ّدي حبزم وصالبة واميان راسخ
للمحاوالت الرامية جلعل العراقيني ال يهنأون باميانهم،
إمنا يسريون بني فرتة واخرى يف برك الدماء ،ويشهدون
يومياً زي���ادة اع���داد االي��ت��ام واالرام����ل..؟ و رمب��ا ال خيفى
على بعض املعنيني باالمن العراقي ،هوية األي��ادي اليت
تدفع االموال الراقة املزيد من الدم العراقي ،لكن ينطبق
عليهم املثل الشائع( :العني بصرية واليد قصرية)!!
نعم؛ انهم يعجزون عن حتقيق االم��ن الكامل على
رب��وع ال��ع��راق ،لكنهم (ش� ّ
�ط��ار) يف خ��وض احلرب
ال��ك�لام��ي��ة وع����رض ال��ع��ض�لات ب��ن��ش��ر الغسيل
الوسخ هلذا وذاك ،وهذا ما يفسح اجملال – رمبا
بشكل غري مقصود -لتلك األيادي السوداء بأن
تنفذ هدفها القديم يف العراق ،وهو اإليهام
للعامل ب��أن اتباع اه��ل بيت رس��ول اهلل صلوات
اهلل عليهم ،ليسوا ج��دي��ري��ن بتحقيق االم��ن
واالستقرار يف بلد مثل ال��ع��راق ،وإذن؛ يف حني
ثبت لكل منصف وانسان عادل يف حبثه وحتليله،
أن يف العراق ما هو جدير بأن يوفر االمن واالستقرار،
ليس للعراق بل ويصدره ويعّلمه للعامل ..فقد عرف
املنصفون يف العامل ويف العراق ايضاً ،ان عدل االمام علي
وتضحية ولده االمام احلسني عليهما السالم ،هما اللذان
أض��اءا مع كثري من املفاهيم وامل��ب��ادئ السامية ،طريق
احلرية والفضيلة والتقدم للشعوب واالنسانية.
وبعد كل ذلك نسأل :أال يستحق هذا الشعب املؤمن
والصامد أن ينعم باألمن واالستقرار بعد كل التضحيات
اجلسام اليت قدمها يف نضاله ضد نظام الطاغية البائد..؟
فاذا كان اجلواب بـ (نعم) من املسؤولني يف بغداد ،عليهم
قبل كل شيء اخل��روج من خلف احلواجز الكونكريتية
والنزول اىل الشارع واالصطفاف مع اجلماهري ،وأجزم ان
أي مسؤول ،بهذه اخلطوة لن يشعر بأي خطر على حياته
وسط أهله وابناء شعبه ،فهم من سيتوىل محايته والدفاع
عنه ،إن كانت مثة خماطر على حياته .ويا ليت يكون هذا
النزول يف الزيارات املليونية حيث يزدلف الناس من كل
احن��اء ال��ع��راق وال��ع��امل حنو امل��راق��د املقدسة ،حنو مصدر
األمن والسالم واالستقرار.

وراء األخبار

«سحب الثقة»  ..إطار ديمقراطي فارغ
أكثر من شهر وأي��ام عصيبة
تعيشها احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة وه��ي
ت��واج��ه م��ط��ال��ب��ات ش��دي��دة بسحب
الثقة عنها يف جملس النواب ،على
خلفية ال�تراج��ع املستمر يف ملفات
اخل���دم���ات واإلع���م���ار واألم�����ن ،اىل
جانب قضية ال��ت��داول غ�ير املرحب
به للسلطة وإدارة احلكم ،حيث ما
ي��زال رئيس ال����وزراء ن��وري املالكي
ميسك ب��زم��ام وزارة الداخلية مع
توليه منصب القائد العام للقوات
املسلحة ،مبا يعين انه املسؤول االول
واالخري عن امللف األمين.
اجل�����دي�����د يف ح���ل���ب���ة ال����ن����زاع
ال��س��ي��اس��ي ،ه��و التصعيد اخلطري
يف اللهجة السياسية ب�ين شخص
رئيس الوزراء الذي يرأس (ائتالف
دول����ة ال���ق���ان���ون) ،وب�ي�ن االط����راف
املص ّرة على سحب الثقة ،متمثلة
بالتيار الصدري والقائمة العراقية
و ن���واب م��ن احل���زب ال��دمي��ق��ارط��ي
ال��ك��ردس��ت��ان��ي امل��ت��ن��اغ��م م��ع م��واق��ف
م��س��ع��ود ال���ب���ارزان���ي رئ��ي��س اقليم
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ك��ردس��ت��ان ال���ع���راق .ف��ال��ت��ط��ورات
االخرية خالل االيام املاضية أكدت
أن االط���راف السياسية املعارضة،
متكنت من دفع املالكي حنو اجلدار
ملسافات ال بأس بها أشعرته خبطر
السقوط مما حدا به الختاذ اجراءات
دراماتيكية لتفادي العاصفة.
أو ً
ال :ك��ش��ف م���ا ُي���دع���ى ان��ه��ا
توقيعات مزورة لعدد من النواب قام
بها املعارضون للمالكي ،الستحصال
العدد املطلوب وهو ( )170نائباً ليكون
رئ���ي���س اجل��م��ه��وري��ة خم�����و ً
ال من
الناحية الدستورية بتقديم طلب
س��ح��ب ال��ث��ق��ة اىل رئ��ي��س جملس
النواب ،ويتم سحب الثقة عن رئيس
ال��وزراء .فما كان من املالكي إال ان
ع ّد تزوير عدد من التواقيع ،قضية
ال تغتفر «وال ميكن ان متر بسالم!»..
ثانياً :اإلحياء بأن املعارضني له
واملصرين على سحب الثقة ،إمنا
هم من االقلية داخل جملس النواب،
وايضاً يف اجملتمع ،فقد لفت املراقبون
خطوة املالكي وائتالفه باحتضان

املنشقني عن التيار الصدري بزعامة
الشيخ قيس اخل��زع��ل��ي ،على انها
حماولة جادّة خللق رأي عام مؤيد
ل���ه ،ي��ض��اف ال��ي��ه احل��ي��اد االجي��اب��ي
ال����ذي ي��ت��خ��ذه اجمل��ل��س االس�لام��ي
االع��ل��ى وس��ائ��ر امل��ك��ون��ات احملسوبة
على ال��ت��ي��ار االس�لام��ي يف ال��ع��راق،
السيما وان ان��ت��ق��ادات ص���درت من
علماء دين بعدم حكمة االصطفاف
م���ع ال��ع��ل��م��ان��ي�ين م��ق��اب��ل إض��ع��اف
حكومة املالكي.
ثالثاً :احلديث عن وجود ملفات
فساد ميكن ان يكشفها رئيس الوزراء
خالل جلسة االستجواب ،وذلك يف
هلجة مل خت��ل م��ن تهديد ووعيد،
منها ما ج��اء على لسان النائب عن
دولة القانون عبد السالم املالكي بإن
«املطالبة باستجواب املالكي ستكون
نتائجها سلبية على الكتل املطالبة
ب��االس��ت��ج��واب ول��ي��س ال��ع��ك��س ألن
رئيس الوزراء سيكشف كل ملفات
الفساد اليت كانت تتسرت عليها تلك
الكتل وترفض استجواب وزرائهم

بسببها» .إال ان هذه اخلطوة ،مع انها
من الناحية الدميقراطية ،عملية
مشروعة ،إال انها يف ع��راق النزاع
ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة ،مي��ك��ن ان ي��زي��د يف
ّ
والتشظي بني الكتل
حالة الكراهية
السياسية ،عندما يبدأ كل طرف
بكشف غسيل اآلخ���ر أم���ام ال���رأي
العام.
يف ال����وق����ت ال�������ذي ي���ع���د ف��ي��ه
السياسيون وامل��راق��ب��ون يف ال��ع��راق
وخ�������ارج�������ه ،م����س����أل����ة امل���ط���ال���ب���ة
ب��س��ح��ب ال��ث��ق��ة ،ض��م��ن امل��م��ارس��ات
الدميقراطية يف أي بلد بالعامل،
ورمبا يتغلب رئيس احلكومة على
املعرتضني ويقنعهم بصحة مواقفه
ويستمهلهم ف�ترة اط��ول لتحقيق
م��ش��اري��ع��ه ووع�����وده .إال ان ال��واق��ع
ال��ع��راق��ي بعيد اىل ح��د كبري عن
املمارسات الدميقراطية احلقيقية،
ب���دل���ي���ل أن مج���ي���ع أه�����ل احل��ك��م
جي���دون يف أي انتقاد هل��م مبنزلة
معول السقاطهم وان��ت��زاع املكاسب
السياسية منهم.

وراء األخبار

«االنفجارات بالجملة»  ..تكتيك جديد لالرهاب في العراق

يف ال�����وق�����ت ال��������ذي ت��ن��ش��غ��ل
احلكومة العراقية برئاسة نوري
امل��ال��ك��ي ب��ص��راع��ه��ا م��ع امل��ع��ارض�ين
وال��س��اع�ين السقاطه م��ن كرسي
احلكم ،تنشط اجلماعات االرهابية
امل���دع���وم���ة م���ن اخل������ارج ،لتنفيذ
عملياتها االج��رام��ي��ة يف مناطق
خمتلفة من البالد ،لتكريس حالة
ال�لااس��ت��ق��رار يف ال���ع���راق .وحسب
ال��ت��ج��ارب احل��دي��ث��ة ،ف��إن االره���اب
ال��دم��وي يف ال��ع��راق ،ينتهج اسلوباً

جديداً مع الشعب العراقي ،بعنوان
«ان��ف��ج��ارات باجلملة»  ،ففي ظل
اي ازم���ة سياسية تلقي بظالهلا
النفسية ال��ث��ق��ي��ل��ة ،ي��ت��ف��اج��أ اب��ن��اء
الشعب بسلسلة انفجارات بتوقيت
واحد يف اكثر من منطقة ومدينة
بالعراق ،كما حصل يف شهر آذار
املاضي وفيما كانت ازم��ة «طارق
اهل��امش��ي» يف اوج��ه��ا .ففي الثاني
ع��ش��ر م���ن ش��ه��ر ح���زي���ران امل��اض��ي
شهد ال��ع��راق ( )30ت��ف��ج�يراً ضمن
سلسلة منتظمة يف بغداد والكوت
وك��رب�لاء واحللة ودي��اىل وصالح
ال��دي��ن واالن��ب��ار ،وذل���ك على شكل
عبوات ناسفة او سيارات مفخخة
او قذائف هاون ،اهلدف منها التأثري
بشكل اك�بر يف ال��واق��ع السياسي
واالجتماعي يف العراق ،وقد بلغت
آخ��ر حصيلة للضحايا ( )200بني
شهيد وجريح.
أما ردود الفعل من السياسيني
فجاءت متوقعة ،حيث ع��زا رئيس
كتلة امل��واط��ن النيابية باقر جرب
الزبيدي التفجريات ال�تي شهدتها
ال����ب��ل�اد اىل ان���ش���غ���ال امل���س���ؤول�ي�ن
ع����ن امل���ل���ف االم���ن��ي ب���اخل�ل�اف���ات

السياسية .وق��ال الزبيدي يف بيان
ل���ه ان « ان��ش��غ��ال امل���س���ؤول�ي�ن عن
االم����ن ب���اخل�ل�اف ال��س��ي��اس��ي منح
االره��اب فرصة استهداف املدنيني
االبرياء وان تكرار هذه اخلروقات
ه���و م���ؤش���ر ع��ل��ى غ���ي���اب اخل��ط��ط
االمنية الرصينة اليت حتفظ ارواح
وممتلكات املواطنني «.
من جانبه محلت كتلة األحرار
ال��ت�ي مت��ث��ل ال���ت���ي���ار ال����ص����دري يف
جملس النواب ،احلكومة مسؤولية
ال���ت���ف���ج�ي�رات ،م��ت��ه��م��ة احل��ك��وم��ة
بالتقصري كونها متسك «بتالبيب

السلطة» وتستأثر بكل املؤسسات
األمنية ،مبينة ان احلكومة تتهاون
يف حم��ارب��ة املفسدين يف األجهزة
األم��ن��ي��ة ،معربة ع��ن قناعتها بأن
اجلهات املنفذة للهجمات حممية
من جهات امنية وسياسية.
وق���ال ال��ن��اط��ق ال��رمس��ي باسم
ك��ت��ل��ة االح�����رار ال��ن��ي��اب��ي��ة مشرق
ن���اج���ي يف ب���ي���ان ل������ه« :إن ه���ذه
ال��ت��ف��ج�يرات ت��ؤش��ر ع��ل��ى هشاشة
وضعف اجلهد االستخباري وعدم
العمل على حتسني تلك املنظومة
االستخبارية».

المالكي يطلب من أوباما وقف عمل (اكسون – موبيل) مع االكراد
ت��ش�ير ال��دالئ��ل اىل ان ص��راع �اً
خفياً يدور خلف الواجهة السياسية
احمل��ت��دم��ة ب��احل��رب ال��ك�لام��ي��ة بني
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي
وب�ين املطالبني بسحب الثقة عنه
يف جم��ل��س ال���ن���واب ،وه���ذا ال��ص��راع
ت���دور رح���اه ح��ول ملف النفط يف
االقليم الكردي ،الذي يبدو انه احد
عوامل تصّلب رئيس االقليم مسعود
ال���ب���ارزان���ي يف م��ط��ال��ب��ه ب��االط��اح��ة
بنوري املالكي.
ففي آخ��ر ت��ط��ور يف ه��ذا امللف
ال��ش��ائ��ك وامل��ث�ير ل��ل��خ�لاف ،كشف
ال���ب���ي���ت االب����ي����ض االم���ري���ك���ي ان���ه
ت��ل� ّق��ى ط��ل��ب�اً م��ن امل��ال��ك��ي بالتدخل
www.al-hodaonline.com

ملنع ش��رك��ة (اك��س��ون – موبيل)
االمريكية من املضي يف اتفاقها مع
االك���راد الستثمار حقول نفطية
يف مش���ال ال���ع���راق .وق���ال املتحدث
باسم البيت االبيض« :تلقينا طلبا
م��ن رئيس ال����وزراء ال��ع��راق��ي ن��وري
امل��ال��ك��ي ل��ل��ت��دخ��ل مل��ن��ع (إك���س���ون
موبيل) من املضي قدما يف اتفاق مع
كوردستان» .وبني« :لن نعلق على
اخل��ط��اب قبل أن ن��رد على رئيس
ال���وزراء امل��ال��ك��ي» .يف اش���ارة منه اىل
تريث الرئيس االمريكي يف اختاذ
موقف حمدد ازاء املوضوع.
وك�����ان امل��س��ت��ش��ار االع�ل�ام���ي
ل��رئ��ي��س ال��������وزراء ن�����وري امل��ال��ك��ي

كشف م��ؤخ��راً ،أن ع��ق��ود شركة
(اكسون موبيل) النفطية مع اقليم
كردستان متثل «بادرة خطرية قد
ت��ؤدي اىل اشعال ح���روب» ،مؤكدا
أن املالكي خ��اط��ب أوب��ام��ا للتدخل
إلي���ق���اف ات���ف���اق���ات ال��ش��رك��ة مع
االقليم.
وك��ان��ت الشركة االمريكية
وقعت يف  18تشرين االول املاضي
عقداً مع حكومة اقليم كردستان
ال����ع����راق الس��ت��ث��م��ار س��ت��ة ح��ق��ول
نفطية ،بعضها يقع ضمن مناطق
متنازع عليها يف حمافظة نينوى،
االم�����ر ال�����ذي رف��ض��ت��ه احل��ك��وم��ة
العراقية وعدته غري قانوني.
شعبان 1433
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وفاة نايف  ..بداية االنهيار أم بداية اإلصالح
* حسن الشيخ

يعترب األمري نايف بن عبد العزيز
الرجل األق��وى يف ال��دول��ة السعودية
اليت يقف على قمة اهل��رم فيها امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز فهو باإلضافة
إىل أنه حاز مؤخرا على والية العهد
ف��ق��د ت���رب���ع ع��ل��ى ع����رش ال��داخ��ل��ي��ة
السعودية قرابة األربعة عقود ومنها
مت��ك��ن م���ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ع��دي��د
م��ن مفاصل ال��دول��ة حت��ت مسميات
وعناوين تبيح له التدخل يف شؤون
ال���وزارات األخ��رى كاجمللس األعلى
ل�ل�إع�ل�ام واجمل���ل���س األع���ل���ى للحج
وغريهما.
واستنادا إىل التقارير الدولية
احل��ك��وم��ي��ة وغ��ي�ر احل��ك��وم��ي��ة ي��رى
ك���ث�ي�ر م����ن امل����راق����ب��ي�ن أن س�يرت��ه
ك��ان��ت ح��اف��ل��ة مب���ص���ادرة احل��ق��وق
وق��م��ع احل���ري���ات ومم���ارس���ة الظلم
واالضطهاد ألصحاب الرأي وسجناء
الضمري ،وإذكاء روح الطىائفية من
خالل التحالف مع التيار التكفريي
واستخدامهم كأداة لتفتيت النسيج
ال��دي�ني واالجتماعي متهيدا للقمع
والتنكيل باملخالفني ،وال تقف سريته
عند هذا احلد بل تتعداها إىل إسالة
ال����دم����اء وه���ت���ك احل����رم����ات ك��ه��دم
املساجد وغريها.
بينما يربر البعض هلذه األعمال
ب��أن��ه��ا ت��أت��ي يف س��ي��اق تثبيت األم��ن
واالستقرار وإبعاد كل ما من شأنه
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زع��زع��ة امللك واحل��ك��م ال��ذي تستأثر
بهما عائلة آل سعود.
وأي����اًك��ان��ت ال��ن��ظ��رة ل��ت��ارخي��ه
فرحيله يفتح الباب أم��ام املتشدقني
باإلصالح من داخل العائلة السعودية
وال����ذي����ن ي���ب��ررون ت���أخ���ر اإلص��ل�اح
وغيابه بالدور ال��ذي يلعبه نايف ،أو
أن��ه سيشكل حلقة مهمة يف دخ��ول
ال��ع��ائ��ل��ة احل��اك��م��ة إىل امل���زي���د من
ال��وه��ن وال��ض��ع��ف مم��ا جيعلها تسري
حنو انهيارات متتالية يصعب عليها
إدارة البالد.
امللك السعودي ال��ذي ب��دأ عهده
بشعارات اإلص�لاح ها هو يقرتب من
النهاية دون أن حيقق شيئا يذكر
مع أن ما يسمى جبناح اإلصالح داخل
ال��ع��ائ��ل��ة ك��األم�ير ط�ل�ال واألم��ي�رة
بسمة صرحا يف أكثر من مناسبة
ب��ت��ص��رحي��ات م��ف��اده��ا أن ال��ف��رص��ة
األخ���ي��رة إلح������داث اإلص��ل�اح����ات يف
السعودية بيد امللك عبد اهلل ف��إذا مل
حت���دث ف���األم���ور ال ت��ب��ش��ر خب�ي�ر يف
السعودية.
وعلى ما يبدوا أن امللك عبد اهلل
يتعامل مع قضية اإلصالح يف البالد
م��ن منطلق إرض����اء العائلة وفقط
وهذا واضح من خالل القرارات اليت
ص���درت ع��ن��ه ،ففي ح��ي��اة ول��ي عهده
األم��ي�ر ن��اي��ف ي���رى ب��ع��ض املتابعني
للشأن السعودي أن ال��ق��رارات امللكية
ت��ص��اغ م��ن ال��داخ��ل��ي��ة ول��ع��ل األوض��ح
فيها هو عزل الشيخ العبيكان املستشار

يف ال��دي��وان امللكي وال��ذي افتتح بيان
العزل امللكي بعبارة « بناء على توصية
ولي العهد».
وبعد وف��اة األم�ير نايف وقبل أن
تنقضي أيام احلداد سارع امللك بتعيني
األم�ي�ر س��ل��م��ان ول��ي��ا للعهد واألم�ي�ر
أمحد وزيرا للداخلية واألمري حممد
بن نايف نائبا لوزير الداخلية.
وهذه اخلطوة املتسرعة تأتي يف
سياق نسف هليئة البيعة اليت شكلها
امللك عبد اهلل واملعنية بانتخاب ولي
ال��ع��ه��د ت��ف��ادي��ا حل����دوث ان��ق��س��ام��ات
أو ن��زاع��ات داخ���ل ال��ع��ائ��ل��ة ،وه���ذا ما
دع����ى ب��ع��ض امل��ت��اب��ع�ين إىل تفسري
التعيينات بأنها اسرتضاء للمتنفذين
داخ��ل العائلة وتقسيم للرتكة بني
األجنحة املتنفذة واليت يتزايد الصراع
بينها يوما بعد يوم.
وم��ن ال��واض��ح أن ك��ل م��ا يفعله
امللك عبد اهلل يف ال��وس��ط العائلي ال
يقرتب من اإلص�لاح ال��ذي تطالب به
العديد من الفئات يف اجملتمع السعودي
وال يالمس رفع حالة الفساد املنتشرة
يف البالد بل هي حماولة للملمة صف
العائلة لالستمرار يف التحكم بالبالد
والعباد يف بالد احلرمني.
وهذا النهج يؤكد حقيقة وهي
أن م��ن حي��ك��م م��ن ه���ذه ال��ع��ائ��ل��ة هو
ش��ري��ك يف ك��ل م��ا حي���دث م��ن قمع
للحريات وم��ص��ادرة للحقوق ونهب
لألموال وإفقار للشعب وفساد ينخر
كل مفاصل الدولة.

ف��ل��ي��س ن��اي��ف ه��و ال��س��يء فيهم
ولكنه ومن خالل املواقع الذي تبوأها
وقوة الشخصية اليت متلكها يعد سيد
السيئني فيهم ال غري.
ومع انتفاء اخلطوات اجلادة حنو
اإلص�لاح أو العجز والشيخوخة اليت
تلف أركان احلكم تكون النتيجة أن
ه��ذه العائلة ال ميكن هلا االستمرار
طويال يف السلطة ،فرحيل األقوياء
كنايف وشيخوخة اجليل األول إىل
حد العجز عن إدارة احلكم وشئون
ال��ب�لاد ،وت��ن��ام��ي ال��ص��راع ب�ين اجليل
الثاني املصاب هو أيضا بالشيخوخة،
وتزايد الوعي بني أبناء الشعب إىل حد
املطالبة بالشراكة يف احلكم والثروة
وال��ذي يربز تارة باملطالبة باإلصالح
املتضمن ان��ت��خ��اب جم��ل��س للشورى
ي��ع�ين وحي���اس���ب احل��ك��وم��ة وأم����راء
املناطق ،وأخرى بامللكية الدستورية،
وغريها من املطالبات اليت وصلت إىل
حد الصدامات بني العائلة احلاكمة
والشعب مما أدى إىل سقوط الشهداء
ودخ����ول اآلالف ف ال��س��ج��ون وف���رار
الكثريين إىل خارج البالد.
والبديل عن اإلص�لاح هو املزيد
من االنهيارات داخل العائلة ،واملزيد
م��ن تنامي ال��ق��وة الشعبية الرافضة
للدكتاتورية واألنظمة الشمولية.
وال���س���ؤال :ه��ل سيتفهم الوضع
ال���دول���ي واإلق��ل��ي��م��ي ه���ذا ال���واق���ع أم
سيستمران يف التعكيز لنظام بال
ليس له شبيه إال يف العصور املاضية؟.
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قيادة العسكر تسبق الرئيس باإلنقالب على الحالة االسالمية
حممد مرسي املهندس الستيين
يف ال��ع��م��رُ ،ي��ع��د أول شخصية من
احلركة االسالمية يف مصر يتوىل
منصب رئاسة اجلمهورية يف أكرب
البالد العربية من حيث السكان –
 82مليون نسمة -وأحد أهم الدول
العربية واالس�لام��ي��ة م��ن الناحية
االسرتاتيجية يف الشرق االوس��ط،
وق��د ج��اء ه��ذا التطور بعد خماض
ث���وري ودمي��ق��راط��ي ع��س�ير ،حيث
أقيمت أول انتخابات ح ّرة ونزيهة
ب��اع�تراف معظم دول ال��ع��امل ،بعد
االطاحة بنظام احلكم الديكتاتوري
امل���وال���ي ل��ل��غ��رب وامل���ع���ادي للحالة
االسالمية.
ويف كلمة ألقاها امام أنصاره
مبقر محلته االنتخابية وبعد غلق
صناديق االق�تراع واالع�لان االول��ي
لنتائج االن��ت��خ��اب��ات ،تعهد مرسي
بالعمل مع كل املصريون من اجل
«احلرية والدميوقراطية والتنمية
والسالم» ،وكان مؤيدوه يهتفون:
«ي��س��ق��ط ي��س��ق��ط ح��ك��م ال��ع��س��ك��ر»
و»ثوار احرار حنكمل املشوار».
وق�����ال م���رس���ي ،ال�����ذي ي���رأس
ح����زب احل���ري���ة وال���ع���دال���ة ،ال���ذي
ميثل الواجهة السياسية لألخوان
امل��س��ل��م�ين ،ان����ه «ي��ت��وج��ه اىل اه��ل
مصر مجيعاً بدون استثناء بالشكر
وال���ت���ق���دي���ر وال����ع����رف����ان واحمل���ب���ة
واحلرص على ان نكون إن شاء اهلل،
ي��داً واح���دة لصنع مستقبل افضل
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يقودنا اىل احلرية والدميوقراطية
والتنمية والسالم» .واض��اف« :حنن
امل��ص��ري��ون جئنا برسالة س�لام اىل
كل من حيب السالم يف هذا العامل».
وق������د ت���ب�ي�ن ف������وز م����رس����ي يف
االنتتخابات بعد فرز ( )12الفا و793
م��ك��ت��ب اق��ت�راع اي ب��ن��س��ب��ة %97,66
من امجالي مكاتب االق�تراع حصل
ال��دك��ت��ور حم��م��د م��رس��ي ع��ل��ى 12
مليونا و 743ال���ف ص���وت وحصل
الفريق امحد شفيق على  11مليونا
و 846ال���ف ص���وت واذا م��ا اضيفت
اص����وات امل��ص��ري�ين يف اخل����ارج ف��ان
النسبة تصبح ( %52,5ملرسي) مقابل
( %47,5لشفيق)».
وح��س��ب االم��ي�ن ال��ع��ام للجنة
العليا لالنتخابات فان نسبة االقبال
على صناديق االق�ت�راع يف اجلولة
ال��ث��ان��ي��ة ،ك��ان��ت «أق���ل ب��ك��ث�ير» من
نسبة امل��ش��ارك��ة ( )%46يف اجلولة
االوىل ال�تي أجريت يف  23و 24آيار
املاضي.
وقد اتهمت محلة مرشح التيار
العلماني أمحد شفيق محلة املنافس
االس�لام��ي باستباق النتائج عندما
اعلنت محلة مرسي فوز مرشحها
 ،واص����ف����ة ه�����ذه اخل����ط����وة ب��ان��ه��ا
«اختطاف» لالنتخابات .لكن الشارع
امل��ص��ري مبعظمه ي��ب��دو متفائ ً
ال
باملستقبل مع حممد مرسي  ،اكثر
م��ن أمح��د شفيق ال���ذي ك��ان آخر
رئيس وزراء يف نظام حكم مبارك

ال��ب��ائ��د ،وه��ي الوصمة ال�تي أثقلت
مسعته اجتماعياً وسياسياً .حيث
يعد معظم املصريني س��واء الذين
أدل����وا ب��أص��وات��ه��م وال��ذي��ن ب��ق��وا يف
بيوتهم ،ان مرشح السلطة البائدة
وال��ن��ظ��ام ال��ل��ي�برال��ي – العلماني،
ل���ن ي��ك��ون مب���ق���دوره ال���ن���زول اىل
ال��ش��ارع وحم��اك��اة ال��وض��ع امل�تردي
ال��ذي يعيشه الشعب املصري حيث
البطالة والتضخم وح��االت الفساد
املنتشرة بشكل فظيع على الصعيد
االخالقي واالداري ،هذا اىل جانب
حقوق االن��س��ان من حرية التعبري
والرأي.
أم����ا ال���وج���ه اآلخ�����ر للعملية
السياسية ،يكمن العسكر متمث ً
ال
ب��اجمل��ل��س ال��ع��س��ك��ري ال���ذي ي��رأس��ه
رئ��ي��س ارك�����ان اجل��ي��ش امل��ص��ري
والشخصية العسكرية املخضرمة
املشري حممد حسني طنطاوي ،فهو
يعد نفسه صمام أمان الوضع االمين
�ح��ي م��ب��ارك عن
يف ال��ب�لاد م��ن��ذ ت��ن� ّ
احلكم بضغط الثورة اجلماهريية
يف شهر ش��ب��اط م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي،
وم����ع ت��ض��اف��ر ك���ل االح���ت���م���االت
والتوقعات بفوز مرشح االسالميني
يف االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ،ح��دث
��س���دا – حسب
ت���ط���وران ه���ام���ان ج� ّ
م��ع��ظ��م امل���راق���ب�ي�ن -ع��م��ل��ي��ة إف���راغ
السلطة التنفيذية ومنصب الرئاسة
م��ن قوته احلقيقية على االرض،
ف��ق��د اع��ل��ن��ت احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة

يف مصر بطالن نتائج االنتخابات
الربملانية اليت فاز فيها االسالميون
باغلبية ساحقة .ثم ج��اءت خطوة
اجمللس العسكري ب��إع�لان (املكمل
ال�����دس�����ت�����وري) ب���ت���ول���ي ال��س��ل��ط��ة
التشريعية حلني اج��راء انتخابات
ب��رمل��ان��ي��ة ج���دي���دة ،وب���ذل���ك ي��ك��ون
ال��ع��س��ك��ر مسيطرين ع��ل��ى عملية
ّ
سن القوانني وإعداد امليزانية العامة
للدولة  ،كما هلم حق (الفيتو) على
االج����راءات ال�تي تتخذها احلكومة
اليت سيشكلها رئيس اجلمهورية.
ون���دد «حت��ال��ف ش��ب��اب ال��ث��ورة»
ال����ذي ك���ان أط��ل��ق االح��ت��ج��اج��ات
ض��د ن��ظ��ام م��ب��ارك وي��ض��م العديد
من االط��ي��اف ،بـ «انقالب العسكر».
وقال يف بيان ان «اجمللس العسكري
ب��االن��ق�لاب غ�ير ال��دس��ت��وري املكمل
اع����ط����ى ل���ن���ف���س���ه ص��ل�اح����ي����ات مل
ت��ك��ن م��وج��ودة ح��ت��ى يف دس��ت��ور 71
والدساتري القدمية».
ويشبه املراقبون ه��ذه اخلطوة
اخل����ط����وة االن���ق�ل�اب���ي���ة يف م��ص��ر،
ب��اخل��ط��وة امل��م��اث��ل��ة ال�ت�ي اخت��ذت��ه��ا
املؤسسة العسكرية يف تركيا عام
 1997بالضغط على رئيس ال��وزراء
بالتنحي عن
«جن��م الدين ارب��ك��ان»
ّ
منصبه ،بعد تصاعد حدّة التعارض
ب�ي�ن (ح�����زب ال���رف���اه االس�ل�ام���ي)،
ال����ذي اوص����ل ارب���ك���ان اىل احل��ك��م،
وبني القوانني واالنظمة العلمانية
السائدة يف تركيا.
شعبان 1433
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من ابشع االحنرافات
اليت نالحظها
اليوم ،قتل االطفال
خالل احلروب
االهلية والنزاعات
املسلحة اليت يقع
فيها املدنيون غالباً
ضحية بني الطرفني،
ومنها ما حصل يف
مدينة (احلولة) يف
سوريا ،وما حيصل يف
العراق ،ويف فلسطني
وافغانستان ،وغريها
من البالد االسالمية
6
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الرؤية القشرية وغياب «أولي االلباب»
وراء ضياع الفرد والمجتمع
* إعداد  /حسني حممد عيل

م����ن احل�������االت ال��ت��ي ي��ع��اجل��ه��ا
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م يف نفس االن��س��ان،
حّبه للظواهر وابتعاده عن االساس
�����ح ج�����داً ،حكمة
واجل���وه���ر ،وواض� ٌ
ال��ب��ارئ ع��زوج��ل يف ه��ذه االلتفاتة
ال��ك��رمي��ة ،أن ي��ش�ير ع��ل��ى االن��س��ان
اىل م��ا حيفظ ح��اض��ره ومستقبله
يف آن ،يف وق���ت جن��د ه���ذا االن��س��ان
حي��اول املكابرة ،ويقتصر يف رؤيته
اىل احلياة على ظواهر االم��ور ،فاذا
كانت جذابة ومثرية وتليب رغباته،

آمن بها ،وإال فال ..ولذا جند القرآن
الكريم يوجه اخلطاب بشكل خاص
اىل «أولي االلباب» يف ست عشرة آية
كرمية ،منها اآلية الكرميةْ :
«يؤ ِتي
الحْ ِ ْك َم َة َم ْن ي َ
َم ْن ي ُْؤ َت الحْ ِ ْك َم َة
َشا ُء و َ
َذ َّ
َف َق ْد أُو ِت َي َخيرْ ً ا َ
َما ي َّ
ك ُر ِإاَّل
ريا و َ
ك ِث ً
ُ لأْ َ ْ
�اب» (س��ورة البقرة ،)269/
أو ُل��و ا ل� َب� ِ
وال��ذي��ن يقصدهم ال��ق��رآن الكريم،
هم أولئك الذين ال يقتصرون على
املظاهر ،إمن��ا يبحثون عن اجل��ذور
واملضامني و احلقائق.
ر االن��س��ان ..اذا اراد اص�لاح
و ل�ي َ
ً
بيته – مثال -فهل يكتفي بالطالء

ال��ب��راق وال��ن��ق��وش اجل��م��ي��ل��ة على
اجل���دران وال��س��ق��وف ،وه��و يعلم ان
أساس بنائه مهزوز وضعيف؟ انه لن
يتمكن من اجللوس حتت سقف هذا
البيت ،النه يعلم بعدم وجود ضمان
وأم��ان لئال يسقط عليه السقف او
يهوي اجل���دار ،او يف اق��ل الفروض
تسرب املياه من الشقوق وغري ذلك..
وال���ق���رآن ال��ك��ري��م حي��دث��ن��ا عن
احل��ي��اة برمتها ،حيث ح��ي��اة الفرد
واجملتمع ،وما يتخللهما من نوازع
نفسية و إرادات وتفسريات ملختلف
ش��ؤون احلياة .وه��ذا ما نالحظه يف

بصائر

اآلي���ة ال��ك��رمي��ة ال�تي ت��ق��رن عمران
املسجد احلرام ،وليس بناءه بالكامل،
مع االميان باهلل تعاىل«ِ ..إنمَّ َ ��ا ي َْع ُم ُر
َم� َ�س��اج� َ�د اللهَّ ِ َم� ْ�ن َآم� َ�ن ب���اللهَّ ِ و ْ
َال � َي� ْ�و ِم
ِ
ِ
الز َ
الصال َة وَآ َت��ى َّ
كا َة
اآلخ� ِ�ر َوأَ َق���ا َم َّ
ِ
ش ِإ َّ
َولمَ ْ يخَ ْ َ
ال اللهََّ َف َع َسى أُ ْو َل ِئ َك أَن
َي ُكو ُن ْوا ِم َن المُْ ْه َت ِد َ
ين» (س��ورة التوبة
 ،)19/فالبناء ال��ظ��اه��ري للمسجد
مهما عال وكرب ،ليس أمراً مقدساً
يف االس��ل��ام ،ب��ق��در م���ا ي��ك��ون روح
املسجد وفاعليته هو املهم و املطلوب،
وكذلك احلال بالنسبة للصالة اليت
«عمود الدين إن ُقبلت قبل ما سواها
وان ُردت رد ما سواها»  ،وال حيدثنا
القرآن الكريم عن ظواهر الصالة إ ّ
ال
قلي ً
ال ،امنا يبني لنا اهمية جوهرها
وحقيقتها .فخالل قراءتنا و تدبرنا
يف آيات الذكر احلكيم حول الصالة،
جند الدعوة اىل اخلشوعَْ « :ق��د أَ ْف َل َح
المُْ� ْ�ؤ ِم � ُن� َ
��ذي� َ
��ن ُه� ْ��م فيِ َص�لا ِت� ِ�ه� ْ�م
�ون ا َّل� ِ
اش ُع َ
ون» ( /2-1املؤمنون) ،ويف آية
َخ ِ
اخرى حيذرنا القرآن الكريمَ « :ف َو ْيل
ِل ْل ُم َصِّل َ
ني ا َّل� ِ�ذي� َ�ن ُه� ْ�م َع� ْ�ن َصال ِت ِه ْم
اه َ
َس ُ
ون» ( 5-4املاعون) ،أي ان الويل
والثبور ملن يغفل عن صالته بسبب
انشغاله بامور اخرى .أو أولئك الذين
جيعلون من صالتهم جمرد (ديكور)
و مظهر دون حمتوى ،فهي ال تنهاه
عن الفحشاء واملنكر ،وال تقربه اىل
اهلل ت��ع��اىل ..رمب��ا يكون البعض من
املصلني ،لكنه ال ّ
يزكي وال يعمل
الصاحلات ،بل و يرائي ويتكرب على
ال��ن��اس م��ن خ�لال ه��ذه ال��ص�لاة ،ان
صالة كهذه اشبه بصالة اجلاهليني
َما
اليت حتدث عنها القرآن الكريم« :و َ
َ
ان َصال ُته ْ
كَ
ُم ِع ْن َد ْال َب ْي ِت ِإَاّل ُم َكا ًء
َو َت ْص ِدي ً
َة» (االنفال .)35 /وكذلك
االمر بالنسبة اىل الزكاة ،فالزكاة
اليت تدفع لغري سبيل اهلل ،لن توفق
يف رف��ع حالة الفقر عن االم��ة ،وال
حتقق امل��س��اواة يف اجملتمع ،وهكذا
سائر االحكام واملمارسات العبادية
والدينية ،فالقرآن الكريم ،ومن بعده
النيب االعظم واهل بيته صلوات اهلل
عليهم ،ومن بعدهم العلماء االخيار،
يؤكدون على أهمية وحمورية بناء
احلقائق واألسس ،وليس االكتفاء
بظواهر االمور.
www.al-hodaonline.com

اإلصالح في
ميدان (االخالق)

اذا ك���ان احل��دي��ث اح��ي��ان �اً عن
(االخ�لاق) كمفردة ومفهوم ديين
يتجسد يف
عظيم ،فانه باحلقيقة
ّ
اجل��وه��ر وال��ل��ب��اب ول��ي��س ب��ظ��واه��ر
االم��ور وبعض املمارسات واالعمال
ال��ظ��اه��ري��ة ،مهما ك��ان��ت كبرية
وج���ذاب���ة .ف��اخل��ل��ق مب��ع��ن��ى ج��وه��ر
االن���س���ان .م���ن ه��ن��ا جن���د ال��ت��أك��ي��د
ال��ش��دي��د على قيم (االخ��ل�اص) يف
ال��ق��رآن الكريم والسنة الشريفة،
ي��ق��ول احل���دي���ث ال��ش��ري��ف« :ي���ا بن
آدم ..اخلص العمل فان الناقد بصري
بصري» .وقد أكد البارئ يف غري آية
كرمية :انه «عليم بذات الصدور»..
من هنا علينا أن ُنصلح انفسنا
يف كل امليادين ،والسيما يف ميدان
(االخ����ل���اق) ،ون���ع���ود اىل اجل����ذور
ون��ب��ح��ث يف االس������اس .رمب���ا ي��ك��ون
رباق واجلذاب ،احد عوامل
الظاهر ال ّ
ال��ك��س��ب ال��س��ري��ع ،ك��م��ا ه��و احل��ال
يف امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��دوائ��ي��ة
وغريها من السلع الضرورية ،فان
تسويق السلعة مع العناية بالظاهر
وح��س��ب ،يعين اننا سنخوض عامل
الغش والتدليس وأكل مال احلرام.
ويف ميدان الثقافة ،على أهل البيان
والقلم أن يكون احلديث يف سبيل
اهلل ،وخي��رج من القلب ليدخل اىل
القلب مباشرة ،وإال لن جيد طريقه
اىل ارض ال��واق��ع ،وه��ذا ك��ان واقع
بعض اجلاهليني الذين عاب عليهم
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م مقارنتهم سقاية
احلجيج وع��م��ارة املسجد احل���رام،
وه��ي الكعبة امل��ش��رف��ة ،م��ع االمي��ان
ب��اهلل واجل��ه��اد يف سبيله« :أَ َج� َع� ْ�ل� ُت� ْ�م
ِس َقاي َ
َع َما َر َة المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َر ِام
َة الحْ َ ِّ
اج و ِ
ْ
للهَّ
َ
َج َ
اه َد
اآلخ ِر و َ
ك َم ْن َآم َن ِبا ِ وَال َي ْو ِم ِ
للهَّ
للهَّ
َ
َ
َ
ْ
يل ا ِ ال َي��س��ت�وُون ِع َ
ند ا ِ
فيِ َس ِب ِ
وَاللهَُّ َ
ال ي َْه ِدي ْال َق ْو َم َّ
ني َّ
الظالمِِ َ
*ال ِذ َ
ين
َج� َ ْ
�اج � ُر ْ
َآم� ُن� ْ
�وا و َ
يل
وا و َ
َه� َ
�اه �دُوا فيِ َس ِب ِ
َ
َ
َ
اللهَّ ِ ِبأ ْموَالهِِ ْم َوأن ُف ِس ِه ْم أ ْع َظ ُم َد َر َج ًة
ِع��ن� َ�د اللهَّ ِ َوأُو َل��� ِئ� َ
��م ْال� َ�ف��ا ِئ � ُز َ
ون»
��ك ُه� ُ
(ال��ت��وب��ة ،)20-19 /فما ال��ف��ائ��دة من
توزيع البعض الطعام واملاء للحجاج
يف موسم احلج ،ثم يعود بعدها اىل

ظلمه للناس واخ��ذه الربا والرشوة
وغريها من االحنرافات واملوبقات..؟
أسباب وعلل
وراء قسوة القلب

ان االش��ه��ر ال��ث�لاث��ة العظيمة:
رج�����ب األص������ب وش���ع���ب���ان امل��ع��ظ��م
ورم��ض��ان امل��ب��ارك ،متثل باحلقيقة
فرصة عظيمة ال تعوض ألن يؤوب
االنسان اىل جذوره واصله وفطرته،
ويقارنها باملمارسات واملواقف اليت
يتخذها كل يوم ،بل يف كل ساعة،
ف��ان كانت متعارضة او متباعدة،
عليه فوراً النظر يف االسباب والعلل،
وكيف حصل ذلك..؟!
وم���ن اب��ش��ع االحن����راف����ات ال�تي
نالحظها اليوم ،قتل االطفال خالل
احلروب االهلية والنزاعات املسلحة
اليت يقع فيها املدنيون غالباً ضحية
ب�ين ال��ط��رف�ين ،ومنها م��ا حصل يف
م��دي��ن��ة (احل���ول���ة) يف س���وري���ا ،وم��ا
حي��ص��ل يف ال���ع���راق ،ويف فلسطني
واف��غ��ان��س��ت��ان ،وغ�ي�ره���ا م���ن ال��ب�لاد
االس�لام��ي��ة ،ح��ي��ث يقتل االط��ف��ال
وامل��دن��ي��ون ب���دم ب����ارد ،ل��ك��ن ه���ذا لن
حيقق للقتلة إال ال���زوال واالب���ادة
ال أم ً
عاج ً
آج�لا ..ومثال ذلك الدولة
االموية اليت كانت معروفة بقوتها
العسكرية والسياسية ،لكن ال��ذي
سهم واح��د!..
ه ّز اركانها وهدمهاٌ ،
ه��و ذل��ك ال���ذي أص���اب حن��ر الطفل
الرضيع ال��ذي ك��ان يف حجر أبيه
االم���ام احلسني عليه ال��س�لام ظهر
ي��وم ال��ع��اش��ر م��ن احمل���رم ،ويف كل
املقاييس واملعايري ،مل يكن هنالك أي
م�برر لقتل ه��ذا الطفل ال��ذي كان
يطلب املاء وحسب.
وبعد م��رور حوالي اربعة عشر
قرناً من الزمان على تلك احلادثة
املريعة ال�تي ما ت��زال ته ّز الوجدان
االنساني ،هل يعتقد أحد اننا خنلو
من أشباه (حرملة)..؟! من املؤكد ان
ذلك املشهد لن يتكرر ،لكن املمارسة
ق���ائ���م���ة ،ك���م���ا جن����د يف ت��ارخي��ن��ا
وحاضرنا الكثري من اشباه (حرملة)،
يف ال��ع��راق وس��وري��ا وبقاع اسالمية
اخرى .فهل نظرنا اىل السبب والعّلة
وراء هذه الظاهرة الغريبة والبعيدة

الدولة االموية
كانت معروفة
بقوتها العسكرية
والسياسية ،لكن
الذي ه ّز اركانها
سهم واحد!..
وهدمهاٌ ،
هو ذلك أصاب حنر
الطفل الرضيع الذي
كان يف حجر أبيه
االمام احلسني عليه
السالم ظهر يوم
العاشر من احملرم،
ويف كل املقاييس
واملعايري ،مل تكن
هنالك أي مربر لقتل
هذا الطفل الذي
كان يطلب املاء
وحسب
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لكن ما أن يأتي طوق النجاة من اهلل
تعاىل ،اذا بالبعض ،ومن اجل حفنة
م��ن االم����وال  ،ال�تي ه��ي باحلقيقة
زي���ادة على ح��اج��ة االن��س��ان ،يعمل
ك��ل ش��يء وال ي��ت��ورع ع��ن ارت��ك��اب
أي ش��يء .ثم الننسى أن مسؤولية
احنرافات كهذه تقع على اجلميع..
ف���ال���راش���ي وامل���رت���ش���ي وال��س��اك��ت
عما ي��رى وامل��ش��ج��ع ع��ل��ي��ه ..كلهم
ش��رك��اء يف اخل��ط��ي��ئ��ة ،وه���ذا امل��آل
والذنوب املرتاكمة ،هي اليت جتلب
النقم االهلية علينا ،وهي اليت تزيل
النعم ،ومتنع السماء قطرها وترتفع
تفجر البلد
الربكات ،ومن ثم قد ّ
يف واقعه االجتماعي واالقتصادي
والسياسي ،اذا مل يتم ت��دارك االمر
ومعاجلته جذرياً.
حل مشاكل
العراق من الصميم

عن االنسانية..؟
خ��ي��ر م�����ن جي���ي���ب ع���ل���ى ه���ذا
التساؤل الكبري؛ االمام احلسني عليه
السالم ،الذي كان ال يكل وال ّ
ميل
عن نصيحة أهل الكوفة وجيش بن
سعد ،لئال يلطخوا ايديهم بدمه،
ل��ك��ن��ه��م ب��امل��ق��اب��ل اخ�����ذوا ي��ض��رب��ون
الطبول حتى ال يسمعوا كالمه،
فقال عليه السالم حينئذ« :لقد ُملئت
بطونكم من احلرام» ..إذن؛ علينا أن
نعي وحنذر ونأخذ العرب و الدروس،
فحينما تكون الرشوة أساس النظام
االقتصادي لبلد بأكمله  ،وحينما
يكون الدجل وبيع الضمري اساس
التعامل يف ذل��ك ال��ن��ظ��ام ،وحينما
يسرق الناس بعضهم بعضاً و خيدع
ويعم الغش والتزوير
بعضهم بعضاًّ ،
8
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واالحتيال .فمن الطبيعي ان متتلئ
البطون باحلرام ،وهذا بدوره يؤدي
اىل قسوة القلوب ،واذا قست القلوب
احنسرت االخالق .لذا على االنسان
ان يفكر دائماً يف مصدر اللقمة اليت
يعطيها الوالده واهله ،وكذلك يف
املال الذي يبين به بيته وحياته .الن
امل��ال القادم من الرشوة واالحتيال
وال��ك��ذب على ال��ن��اس ،ي��ك��ون متاماً
السم ال��ذي يدخل ذرة واح��دة
مثل ّ
يف اجلسم ،ثم ينتشر ليقضي عليه.
يف ال��ع��راق نالحظ – لألسف-
ظ���اه���رة ال���ت���ط���اول ع��ل��ى االح���ك���ام
واالخ�ل�اق يف التعامالت التجارية
واالداري���ة ،علماً ان اجلميع كانوا
يف عهد الظلم والطغيان يدعون اهلل
للخالص من تلك احملنة العظيمة،

ان االزم���������ات ال���س���ي���اس���ي���ة يف
ال���ع���راق مي��ك��ن ح��ل��ه��ا ع��ل��ى ط��اول��ة
االج��ت��م��اع��ات ،وم���ن خ�ل�ال احل���وار
وال��ت��ش��اور م��ع احل��ك��م��اء وال��ع��ل��م��اء،
ومن غري املقبول واملعقول أن يبقى
االنسان ظمآناً اىل جانب امل��اء ،ويف
العراق الرموز العظيمة اليت متثل
القمة يف احلكمة والقيم واملبادئ
ال��س��ام��ي��ة .حن��ن اىل ج��ان��ب االم���ام
علي عليه السالم ،ال��ذي يُقسم أنه
لو أعطي االقاليم السبعة على ان
ي��س��ل��ب من��ل��ة ص��غ�يرة ج��ل��ب شعري
م��ا ف��ع��ل ..ث��م ان يف ال��ع��راق علماء
اف����ذاذاً و شعباً ك��رمي �اً .ك��ل ه��ذا،
يدعونا الن نأخذ العرب وال��دروس
م��ن امل��اض�ين ال��ذي��ن حكموا وغنموا
يف ح��ي��ات��ه��م ال��ق��ص�يرة وال���زائ���ل���ة،
ل��ك��ن ن��ه��اي��ة ال��غ��رور وال��ط��غ��ي��ان مل
تكن س��وى ح��ف��رة يف ال��ق�بر ولعنة
ال��ن��اس امج��ع�ين .ف��ق��د م� ّ
��ل الشعب
العراقي وسئم الوعود واملمارسات
الرتقيعية الظاهرية ،إمن��ا ينتظر
مم��ن انتخبهم أن يوسعوا رؤيتهم
للواقع وينظروا بإمعان اىل جوهر
وأس���اس املشاكل امل��وج��ودة الجي��اد
ح��ل هل���ا ،ث��م م��س��اع��دة ه���ذا الشعب
الطامح للوصول اىل املراتب العليا
من التقدم واالزدهار.
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المرجع المدرسي يدعو السياسيين لتقديم التنازالت من أجل بناء العراق
ح���ث مس��اح��ة امل���رج���ع ال��دي�ني
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي
املُ����د ّرس����ي(دام ظ��ل��ه) أب��ن��اء الشعب
العراقي كافة السيما من االعلماء
واملفكرين وأهل البصائر مبحاربة
ال��ت��ف��رق��ة وال����دع����وة اىل ال��وح��دة
حلماية ال��ب�لاد م��ن األن���زالق فيما
الحيمد عقباه.
واوض��ح مساحته يف جانب من
ح��دي��ث ل��ه حب��ض��ور وف����ود وحشد
م��ن ال��زائ��ري��ن مبكتبه يف كربالء
املقدسة أن:
بلدنا يواجه سيال من املشاكل
واالزم���ات والفنت والفساد وعلينا
مج���ي���ع���ا االع����ت����ص����ام حب���ب���ل اهلل
مل��واج��ه��ت��ه��ا وال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه��ا بكل
جدية وتفاؤل باملستقبل .مؤكدا
أن :علينا أن الننسى اب��دا ما عاناه
الناس يف العراق من ويالت يف زمن
النظام البائد ،من خالل االنشغال
ب��ب��ع��ض امل���غ���ري���ات م����ن امل��ن��اص��ب
والكراسي الزائلة وبعض املكاسب
احلزبية واملادية الصغرية .
ويف س��ي��اق ال��ب��ح��ث ع��ن حلول
www.al-hodaonline.com

ل�لازم��ة السياسية يف ال��ب�لاد حبث
مس���اح���ت���ه م����ع ع�����دد م����ن ك��ب��ار
القيادات يف البالد السبل الكفيلة
بتجنيب ال��ب�لاد ال��ن��ت��ائ��ج السيئة
الس��ت��م��رار االزم����ة ،م��ؤك��دا على
ال��دع��وة اىل احل���وار وال��ت��ع��اون من
أجل الوصول اىل حلول تأخذ بعني
االع��ت��ب��ار امل��ص��احل ال��ع��ل��ي��ا للشعب
والوطن.
ويف هذا االط��ار تلقى مساحته
ات��ص��ال�ين م��ن رئ��ي��س اجلمهورية
ج�لال الطالباني ،ورئيس اجمللس
االس�لام��ي االع��ل��ى مس��اح��ة السيد
ع��م��ار احلكيم ،حيث مت التأكيد
ع��ل��ى ض�����رورة م��واص��ل��ة اجل��ه��ود
واملساعي من أجل مجع كل الكتل
واألط���راف السياسية على طاولة
احل�����وار ال���وط�ن�ي ال��ب��ن��اء لتحقيق
انفراج يف االوض��اع يف إطار املبادئ
الدستورية واالت��ف��اق��ات واألوراق
املطروحة حلل اخلالفات.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ق���ال مس��اح��ة
امل��رج��ع املُ���د ّرس���ي خ�لال استقباله
وفودا من سادات وعشائر كربالء

املقدسة ،أن :العراق كله يف سفينة
واح��دة ومن اليفهم هذه احلقيقة
ي��ت��ض��رر والب����د م��ن رس���م سياسة
واضحة الدارة البالد حبكمة لكي
التغرق هذه السفينة .
واك��د خالل استقباله للوفود
العشائرية على ان « تكامل البالد
ومن��وه��ا وت��ق��دم��ه��ا ال ي��ت��م إال من
خ�ل�ال اب���ن���اء ه���ذا ال��ب��ل��د ان��ف��س��ه��م.
داعيا الساسة ومجيع املعنيني اىل
اس��ت��ث��م��ار ش��ه��ر ال��رمح��ة رج���ب ل��ـ:
جتاوز العقبات اليت مير بها العراق.
ك��م��ا اوض����ح مس��اح��ت��ه أن الكثري
من التقاليد وال��ع��ادات العشائرية
بالصلح تعد
وخاصة فيما يتعلق ُ
امورا اجيابية علينا ان نستغلها يف
ب��ن��اء البلد ومي��ك��ن للسياسيني ان
حيلوا خالفاتهم بالرجوع اىل علماء
الدين واالستفادة من جتارب شيوخ
العشائر
اىل ذل����ك أك����د مس��اح��ت��ه ان
ادارة ال��ب��ل��د جي��ب ان تعتمد على
احلكمة واملشاورة والتعاون ،مبيناً
ان قسطا كبريا من ذلك يأتي من

خالل املرجعيات الدينية والعشائر
العراقية من خالل ممارسة دورها
يف مراقبة عمل احلكومة وحتديد
ً
خدمة للمصلحة العامة
االخطاء
.وخالل استقباله يف مكتبه بكربالء
امل��ق��دس��ة وف����داً م��ن (ت��ي��ار الشهيد
االول – تنظيمات حمافظة بابل)
دع��ا مساحته اىل تأسيس جملس
ش���ورى لعشائر ال��ع��راق يسهم يف
حل اخل�لاف��ات ليس على املستوى
االج���ت���م���اع���ي ف���ق���ط ،ب����ل وح��ت��ى
ال��س��ي��اس��ي��ة ب�ين االح�����زاب وال��ك��ت��ل
امل��ت��ص��ارع��ة ،وي��ك��ون هل���ذا اجمللس
كلمة ورأي يف اي خالف قد يؤثر
يف استقرار العراق  .وبني مساحته
ان ال���ع���راق ال���ي���وم مي���ر مب��رح��ل��ة
ح��س��اس��ة ف��ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ال��ق��ي��ام
ب��دوره يف سبيل بناء البلد  ،داعياً
السياسيني اىل ان يتفقوا ويوحدوا
كلمتهم وان يرتكوا الصراعات
والتجاذبات وان يقدموا التنازالت
م���ن اج����ل ب��ن��اء ال���ع���راق الن����ه بلد
اجلميع وحيتاج اىل تضافر مجيع
اجلهود من اجل النهوض بواقعه .
شعبان 2012
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االرتباط بين الحوزة العلمية والعشائر يشكل قوة اليمكن مجابهتها
ش��دد مس��اح��ة امل��رج��ع املُ��د ّرس��ي
(دام ظله) على اهمية توثيق العالقة
ب�ي�ن احل�����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��ش��ائ��ر
ال��ع��راق��ي��ة مل��ا يشكالنه م��ن مصدر
ّ
ونهضة للبلد والشعب.
قوة ومنعة
واوض����ح مساحته خ�ل�ال استقباله
وف���ودا عشائرية بينها شيخ عموم
قبيلة متيم الشيخ مزاحم كنعان
التميمي ،وش��ي��خ ع��ش�يرة امل��ع��ام��رة
يف حم��اف��ظ��ة ب��اب��ل ال��ش��ي��خ مجيل
مهدي ه���زاع  ،اوض���ح أن «االنظمة
واحلكومات اليت توالت على العراق

ح��اول��ت تفكيك العشائر واب��ع��اده��ا
عن احلوزة العلمية ألنهم عرفوا ان
االرتباط بينهما يشكل قوة كبرية ال
ميكن جمابهتها» .
ودع����ا مس��اح��ت��ه اب��ن��اء العشائر
ال��ع��راق��ي��ة اىل «ال��ت��م��س��ك ب��ال��دي��ن
وااله��ت��م��ام واحمل��اف��ظ��ة على القيم
وامل��ث��ل السليمة وض����رورة أن تعم
بينهم روح االخوة والتعاون و وحدة
الكلمة والصف ،ألن العراق حباجة
اىل ج���ه���ود ك���ل اب��ن��ائ��ه اخل�يري��ن
للنهوض بواقعه».

ك���م���ا دع�����ا مس���اح���ت���ه ش��ي��وخ
وابناء العشائر اىل العودة لالهتمام
ب��ال��زراع��ة واالراض���ي ال��زراع��ي��ة وأن
ع��ل��ى ال����دول����ة احل�����ذر م���ن اه��م��ال
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ،وأن عليها دعم
ال��ف�لاح ال��ع��راق��ي ليستطيع تطوير
انتاجه واملساهمة يف دع��م اقتصاد
البالد وامنها الغذائي ،مؤكدا على
أن االهتمام بالزراعة واحلفاظ علي
األراض��ي الزراعية يـُعد طوق جناة
من األزم��ات االقتصادية السيما مع
تزايد اعتماد االقتصاد العراقي على

ص���ادرات النفط فقط وحت��ول��ه اىل
اقتصاد احادي اجلانب ،عازياً ذلك اىل
سوء االدارة يف البالد واجلهل بقيمة
واهمية االراضي الزراعية .
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ح���ذر مساحته
من التهاون والالمباالة يف التعامل
مع بعض االفكار والثقافات الفاسدة
والدخيلة اليت يتعرض هلا اجملتمع،
م��ؤك��داً ان انتشار ثقافات كهذه
ي��ؤدي اىل النيل من ديننا واخالقنا
ومبادئنا.
وخ��ل��ال اس��ت��ق��ب��ال��ه يف مكتبه
ب��ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة وف����داً م��ن شيوخ
عشائر ال��دع��وم  ،دع���ا العشائر اىل
االهتمام اجلدي بالثقافة االسالمية
وارس����ال ابنائها ل��ل��ح��وزات العلمية
والتفقه يف الدين ونشره يف اوساط
جمتمعهم ليكون هلم دور يف حماربة
الثقافات الدخيلة والفاسدة ،وتوجيه
ابنائه حنو الطريق الصحيح بالكلمة
الطيبة واملوعظة احلسنة.
واك�����د مس��اح��ت��ه ان ال���ع���راق
حباجة اىل ثورة اميانية لكي يواجه
التحديات تلك ،وحماربة استشراء
الفساد االداري واملالي .وبني مساحته
ان شيوخ العشائر قاموا بدور جيد يف
اصالح اجملتمع العراقي  ،من خالل
العمل على اصالح ذات البني  ،مشرياً
اىل ان اهلل سبحانه وت��ع��اىل ونبيه
ال��ك��ري��م واالئ��م��ة م��ن ب��ع��ده اك���دوا
كثرياعلى االصالح بني الناس.

المرجع المدرسي يهيب بالدولة فسح المجال أمام الشعب العراقي للمساهمة في بناء البلد
قال مساحة املرجع الديين آية اهلل
العظمى السيد حممد تقي املدرسي
(دام ظ��ل��ه) ان مجيع م��ن يف ال��ع��راق
مسؤولون وعليهم حتمل املسؤولية،
داعيا الصاحلني واملؤمنني يف البالد
اىل ع��دم اإلتكال على الغري يف محل
راية اإلصالح والبناء .وأهاب مساحته
 ،يف كلمة له خالل استقباله وفودا
مبكتبه يف مدينة كربالء املقدسة،
باحلكومة وجملس النواب وجمالس
احملافظات ،بفسح اجمل��ال أم��ام عامة
ال��ن��اس للمساهمة يف ب��ن��اء ال��ب�لاد،
م��س��ت��درك��ا ب��ال��ق��ول إن األس����اس يف
البناء هم ابناء الشعب بأمجعه  ،الفتا
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يف الوقت نفسه اىل أن العراق هو بلد
األن��ب��ي��اء وال��ص��احل�ين ،ل���ذا جي��ب أن
يزدهر ويتقدم يف كل اجملاالت.
وأك����د مس��اح��ت��ه ع��ل��ى ض���رورة
اهتمام احلكومة وعموم ابناء الشعب
والسيما العشائر ،بالقطاع الزراعي
وأس��ت��ص�لاح األراض���ي واملساهمة يف
ال��ت��ق��دم ال���زراع���ي ب��ال��ب�لاد  ،حم��ذرا
يف ه��ذا اجل��ان��ب م��ن مغبة استمرار
االهمال هلذا القطاع احليوي وترك
مهنة ال��زراع��ة واالجت����اه فقط حنو
احلصول على الوظائف احلكومية.
وح���ول األه��ت��م��ام جب��ان��ب الصناعة ،
أكد مساحته على ضرورة االهتمام

ب���ال���ص���ن���اع���ة ،م����ن خ��ل��ال ت��أس��ي��س
ال���ش���رك���ات وامل���ن���ش���آت ال��ت�ي ت��ط��ور
اجل���ان���ب ال��ص��ن��اع��ي وحت�����دث ث���ورة
صناعية يف البالد.
ومح��ل مساحة امل��رج��ع املدرسي
ّ
قصرت
احلكومة املسؤولية فيما إذا ّ
ب��ت��وزي��ع االراض�����ي ع��ل��ى امل��واط��ن�ين،
اراض للمواطنني
داعياً اياها لتوزيع ٍ
إلقامة املشاريع الصناعية والزراعية
وامل���س���اك���ن ،م��دع��وم��ة ب��ال��ق��روض
امليسرة  ،مبينا حول ذلك ان احلكومة
م���س���ؤول���ة أم������ام اهلل ف��ي��م��ا خي��ص
التقصري يف هذا اجلانب ف��األرض هلل
وملن عمرها وليست ملكا للحكومات

 ،وم��ا احلكومة وامل��س��ؤول��ون اال أمناء
عليها الصالحها وعمرانها.
وأشار مساحته اىل ضرورة جلب
اخلرباء يف جمال التخطيط لتقسيم
االراض������ي وت��وزي��ع��ه��ا وف���ق خ��رائ��ط
علمية م��ث��م��رة  ،زراع��ي��ا و صناعيا
واسكانيا .وحث السياسيني على ترك
اخلالفات جانبا والتوجه حنو االهتمام
بالعراق وشعبه  ،من خ�لال الرجوع
اىل العلماء والعشائر وأه��ل احلكمة
والعقل ،منوها يف الوقت ذات��ه اىل ان
الشعب عليه ان يسعى اىل بناء البلد
وتطويره بشتى الوسائل  ،دون االتكال
على احلكومة فقط يف هذا اجملال.
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خطوات للوصول الى
مجتمع رسالي وأمة ناهضة

االح��س��ان م��ن ب�ين االس��س املهمة لبناء
و تقدم اجملتمعات ،ف��أي جمتمع يف البالد
االسالمية ،يطمح للنهوض ،البد ان يعتمد
على مبدأ التواصي فيما بني اف���راده ،ومن
اجمل��ت��م��ع��ات ال�ت�ي جت��د ال���ض���رورة القصوى
لتطبيق ه��ذا امل��ب��دأ ،اجملتمع ال��ع��راق��ي ،ف��اذا
انعدمت آص��رة التواصل والتواصي وتفرق
ال��ن��اس ع��ن بعضهم ف�لا مي��ك��ن ل��ل��ع��راق ان
ينهض ويتقدم.
إن الوصول اىل هدف إعادة انتاج وصياغة
اجملتمع الرسالي وبناء االمة الشاهدة حباجة
اىل أن يكون اجملتمع اليوم حيويا ومتفاعال
يف االمور او الشروط التالية:
اوهلا «التواصي» ،وهو الذي يزيد االنسان
عزماً واراد ًة ألن ارادة االن��س��ان قد تضعف
وق��د ال ت��ك��ون كافية مل��واج��ه��ة التحديات.
فالتواصي بني الناس هو دعوة مفتوحة لعمل
اخلري ،وتبنيّ الفضيلة وتنميتها واتباع احلق
واحل��ث على العمل الصاحل وتقوية عزمية
امل��ؤم��ن�ين وت��ق��دي��م النصح هل��م.ام��ا الشرط
الثاني فهو «التشاور واالستماع للرأي اآلخر»
 ،فيجب علينا مجع عقولنا وافكارنا ملواجهة
التحديات احملدقة باالمة  .فاالنسان حينما
يستفيد من خربات و علم وجتارب اآلخرين
يكتمل عقله وشخصيته ،فاجملتمع حيتاج
اىل امل��ش��ورة ،وذل��ك مفيد يف تطوير البالد
وازال��ة املشاكل ،ألن كل انسان لديه عقل
وطريقة تفكري معينة ممكن ان نستفيد منها
يف بناء العراق .والشرط الثالث« :التعاون»
الن احل��ي��اة ال ميكن ان تستمر اال بتعاون
www.al-hodaonline.com

كل افراد اجملتمع  .فعلينا ان نقوي الروابط
فيما بيننا كي يقوى صفنا ويشتد عزمنا
ونتشارك يف العطاء وب��ن��اء البلد ،فالعراق
حب��اج��ة اىل ت��ع��اون اجلميع وت��ض��اف��ر كل
اجلهود من اجل النهوض بواقعه  ،فاجملتمع
ال��ذي يتعاون اب��ن��اؤه فيما بينهم ،يعطيهم
اهلل سبحانه وتعاىل قو ًة وعزة كما يف قوله
ت��ع��اىل( :وت��ع��اون��وا ع��ل��ى ال�ب�ر وال��ت��ق��وى وال
تعاونوا على االثم والعدوان) ،والذي يسبب
التفرق ب�ين ال��ن��اس ه��و امل��ص��احل الشخصية
والتعصب االعمى فعلينا ان نتخلص من هذه
االفكار وننتبه ملصلحة البلد .و الشرط الرابع
هو «املواساة» وهي من اعظم صفات املؤمنني
و من مقومات الفالح والبناء يف اجملتمع  .اما
الشرط اخلامس فهو مبدأ العفو والتسامح،
والعراق حباجة اليوم اىل ذلك بني اجلميع
 ،وخ��ص��وص��ا ب�ي�ن ال��س��ي��اس��ي�ين ،وال��ت��خ�ّل��ي
ع��ن حياكة امل��ؤام��رات بعضهم ض��د بعض
ول�لاط��اح��ة ب��ال��ط��رف االخ���ر ،فلغة احل��رب
وامل��ش��اك��ل والتسقيط السياسي وال��دي�ني
لن تكون جمدية باملرة  ،الن العراق أنهكته
احل��روب وهو حباجة اىل الراحة والتعاون،
كي ينعم اجلميع بالعيش الرغيد .وحنن
اليوم يف العراق حنتاج اىل تفضيل املصلحة
العليا ،وان خيرج االنسان من ذاته من اجل
الدين و الوطن  ،فعلى السياسيني ان يتعاونوا
من اجل مصلحة العراق وت��رك مصاحلهم
الشخصية والفئوية واحلزبية جانباً،و عليهم
ان يعوا ان مبدأ التداول السلمي للسلطة صار
اليوم امرا بديهياً يف العامل.

مواقف
ن��دع��و مج��ي��ع ال��ك��ت��ل ال��س��ي��اس��ي��ة يف ال��ب�لاد اىل تغليب
جانب احلكمة يف املواقف والقرارات واالحتكام اىل الدستور
وجت��اوز املصاحل اخلاصة واآلنية يف سبيل حتقيق مصاحل
الشعب والوطن العليا .ونطالب مجيع املسؤولني وقادة الكتل
السياسية باالسراع يف اجللوس اىل طاولة مستديرة للحوار
ال��وط�ني اجل��ام��ع للخروج م��ن االزم���ة ال�تي عصفت بالبالد
وكادت أن تشوه صورة ومسعة البلد وتقوض ما حتقق من
اجنازات الشعب واحلكومة والربملان خالل السنوات املاضية.
ونؤكد أن على الساسة و املسؤولني يف البالد مراجعة
النفس ،والعمل على اشاعة جو التعاون واالصالح يف اجملتمع
والدولة بد ً
ال عن اشاعة اخلالفات والضغائن ،ألن هذا الشعب
والوطن أمانة يف اعنقانا مجيعا وعلينا ان حنافظ عليه بكل
ما اوتينا من قوة وحكمة بأذن اهلل تعاىل.
دريس (دام ظله) يف السادس
* من بيان لسامحة املرجع ا ُمل ّ
من شهر رجب األصب ،بشأن االزمة السياسية يف البالد.
ّ
إن األع��داء ال يتو ّرعون عن أيّة جرمية من أجل إمخاد
جذوة احلق يف العراق ،ولكن الشعب العراقي الصابر قد عقد
العزم على االستقامة ،واملضي ُقدماً يف سبيل حتقيق أهداف
ال��دي��ن ،والتمسك بقيمه ووالي���ة أئمة أه��ل البيت «عليهم
أفضل الصالة والسالم «حتى النهاية .إننا نوصي املسؤولني
يف العراق بأن يكونوا على قدر املسؤولية ويتجاوزوا خالفاتهم
من أج��ل مصلحة الشعب العراقي .وننوه اىل ان��ه وملواجهة
عمليات االره��اب والقتل وزعزعة االمن واالستقرار ينبغي
النظر جبدية وخبطط مدروسة يف تشكيل جلان أمنية يتم
إش��راك الشعب فيها للمحافظة على األم��ن وبالتعاون مع
األجهزة املختصة  .كما ونؤكد على أن الذين يبثون األفكار
املسمومة ،وينشرون ثقافة الكراهية ،سوف يالقون جزاءهم
العاجل ،وسوف ترتد إليهم سهام الكيد اليت يطلقونها على
املظلومني يف العراق ويف كل مكان.
دريس حول التفجريات
* من بيان مكتب سامحة املرجع ا ُمل ّ
اإلرهابية التي تعرض هلا ابناء الشعب العراقي يف الثاين
والعرشين من رجب األصب.
حنذر من أن قوى اقليمية حتاول احلفاظ على عروشها
الظاملة ومصاحلها غري املشروعة ،تسعى اىل اثارة الطائفية
يف املنطقة وباخلصوص يف العراق وتستهدف متزيق الشعب
واضعاف القوى الوطنية املخلصة .وعلى ابناء األمة يف كل
مكان أن حيذروا من الوقوع يف هذا الفخ الشيطاني ،وأن يعملوا
على توحيد كلمتهم وطاقاتهم ضد قوى الشر .لذا نطالب
اجلميع بضرورة اليقظة يف مواجهة هذه التحديات ،وعلى
املسؤولني يف العراق أن يكونوا على قدر املسؤولية ويرتكوا
االنشغال بقضايا ثانوية عن واجباتهم يف محاية العباد والبالد
من هذه املؤامرات اخلطرية اليت حتاك ضد بلدهم وشعبهم.
دريس حول التفجري
* من بيان مكتب سامحة املرجع ا ُمل ّ
االرهايب الذي تعرض له ديوان الوقف الشيعي ببغداد
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صادق العبادي لـ «الهدى»

ال خيار لنا
سوى طرح
كلمات و ثقافة
أهل البيت [ع]
للعالم
اذا فشل اإلسالميون علی المستوی السیاسي ،سيرفضهم
الناس وال يرفضون االسالم.
األولوية لخدمة األمة والبناء الداخلي لها.
نجاح الشيعة فی الماضی كان بسبب إلتزامهم خط االجتهاد
فی الفكر و الفقه.
ما يحدث في «الربيع العربي» ليس حركة سياسية بحتة ،بقدر
ما هي حركة ثقافية  -سیاسية.
نحن أمام ثورات شعوب ال انقالبات عسكرية.
* حوار  :السيد جواد الرضوي
* تصوير :حسني اخلفاجي
يف زي���ارت���ه األخ��ي��رة مل��دي��ن��ة ك��رب�لاء
امل���ق���دس���ة ،وض���م���ن س��ل��س��ل��ة ح������وارات تعد
هل��ا اجمل��ل��ة ،التقت أس���رة التحریر،األستاذ
ص��ادق العبادي،الكاتب والباحث يف الشؤون
التارخيية واالسالمية ،وكان هذا احلدیث
واحل�����وار و حت��ل��ی��ل ال���رؤي���ة ح���ول خمتلف
األحداث املعاصرة.
سألناه عن كيف وملاذا شهدت منطقتنا
العربية واإلسالمية هذا احل��راك السياسي
العارم ال��ذي أسقط حكومات عاتية كانت
راس��خ��ة يف ع���امل ال��س��ی��اس��ة؟ ك��م��ا سألناه
عن سبب تزحزح العسكر والسياسيني عن
ك��راس��ي احل��ك��م ،وع��ن ال��ع��وام��ل ال�تي تؤثر
فياستمرارية احل���راك ال��ث��ق��ايف ،و كذلك
12
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اسئلةعن امكانية جناح اإلسالميني يف األداء
السیاسي ،وعن دور ابناء األمة يف نشر ومحل
ثقافة أهل البیت عليهم السالم اىل العامل،
وعن مواضيع عديدة اخرى.
انه الكاتب والباحث يف الشؤون التارخيية
واالس�لام��ي��ة ،وال��ن��اش��ط اإلس�لام��ي االس��ت��اذ
ص���ادق ال��ع��ب��ادي ،ال���ذي أج���اب على اسئلتنا
بإسهاب.
اهل���دی:م���ن���ذ ع����ام واك���ث���ر ،وامل��ن��ط��ق��ة
العربية تشهد حراكاً سياسياً أمثر عن تغيري
بعض األنظمة يف البالد العربية ،وقد أطلقوا
عليها «الربيع العربي» .مبوازاة هذا احلراك
السياسي ،هل ترون أن هناك حراكاً ثقافياً
جارياً يف الساحة؟
ً
بداية؛ نبارك جمللة «اهل��دى» عودتها
ج:
اىل الصدور ،ونأمل ان تكون جملة رائدة يف
جمال الثقافة والتغيري الثقايف.

بالنسبة اىل سؤالكم ع��ن العالقة بني
احلراك السياسي واحلراك الثقايف ،باعتقادي
ان ما نشأ من تغيري بعض األنظمة ،هو نتيجة
طبيعية للحراك الثقايف الذي شهدته البالد
العربية يف العقود املاضية ،وهذا أمر طبيعي،
ألننا لسنا امام انقالب عسكري كما كان
حیدث سابقا أو احتالل عسكری كما حدث
يف العراق ،وامنا امام حركة و ثورة شعوب
واعية ،و شهدنا ذلك يف شعب مصر وتونس
وليبيا واليمن والبالد االخرى.
ولو نظرنا ایل الوراء قلي ً
ال؛ سوف نشاهد
حراك ثقايف منذ بداية القرن العشرين،
آثار
ٍ
وال����ذي مت��ح��ور يف خ��ط�ين م��ت��وازی�ین هما:
اخلط املؤيد للغرب ضمن االطار العلماني او
الوجودي او التحرري .واخلط اآلخر والذي
متحور حول الفكر املاركسي واالشرتاكي،
وكالهما وصل اىل السلطة بدعم خارجي.
فكان انتصار االجتاه العلماني والرأمسالي،
بدعم من ال��دول االورب��ي��ة ،س��واء بانقالبات
ع��س��ك��ري��ة او ب���ـ «ث������ورات» ح��س��ب م���ا أط��ل��ق
عليها حینها ،فيما انتصرت ال��دول االخرى
ال��ت�ي س�����ارت ب��امل��ن��ح��ى االش��ت�راك����ي حتت
مسمى «الثورات الشعبية» ،بدعم من الدول
االشرتاكية .يف ذلك التاریخ سيطرت تلك
�رن م��ن ال��زم��ن على احلكم.
ال��ق��وی ط��وال ق� ٍ
فكانت بالدنا بعد سقوط الدولة العثمانية
ف��ی ت��رك��ی��ا ،وخ�ل�ال ح��وال��ي ستة او سبعة
ع��ق��ود ،حت��ت ظ��ل ال���دول امل��وال��ي��ة للغرب أو
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للشرق ،لكن كالهما مل یوصلنا ایل ساحل
األمان و التقدم والرفاهية واالستقرار،وقد
اثبتت فشلها يف الواقع التطبيقي ،أي مل يثبت
نظام واحد على االقل يف البالد االسالمية او
البالد العربية التزامه باملنهج الذي دعا اليه،
أوط� ّب��ق الشعارات ال�تي رفعها ،س��واء كانت
ش��ع��ارات دميقراطية – غربية ،او شعارات
اشرتاكية – ماركسية.
و منذ اواسط األربعینیات واخلمسينيات،
ب��دأت احلركة اإلسالمية بالنمو يف البالد
العربية واالسالمية .واصطدمت بشدة مع
تلك احلكومات ومت تطويقها بشدة ،خصوصا
فی العراق وسوریا ومصر وغریها ،لكن أول
حصيلة هلذا النمو هي الثورة االسالمية يف
ايران عام  1979بقیادة االمام اخلمینی.بعدها
بدأت احلركة مرحلة جدیدة من احلراك
ال��س��ی��اس��ي وال��ث��ق��ايف ،خ��ص��وص��ا ف��ی تركیا
ومصر وال��ع��راق واخللیج ومش��ال افریقیا.
مرة اخری بدأت السلطات املتسرتة بشعارات
العلمانية وال��دمی��ق��راط��ي��ة و اإلش�تراك��ي��ة
بضرب احلركة االسالمية ،وحنن نتذكر
م���اج���ری ف���ی ت��رك��ی��ا من
ان���ق�ل�اب ال��ع��س��ك��ر وم����ا ق��ام
ب��ه نظام البعث ف��ی العراق
ما شهدته معظم البلدان االسالمية
ونظام السادات فی مصر .
من حترك ،امنا هو استمرار لعقود من
حن����ن ن���ع���ل���م ان أي���ة
العمل الثقايف والسیاسي للحركات
ح���رك���ة ويف اي جمتمع
ليست ول��ي��دة ع��ام��ل واح��د،
والشعوب و املفكرین
وامن�������ا ع����وام����ل م���ت���ع���ددة.
وب���ع���ب���ارة اخ������رى ،مل يكن
انتصار احلركة االسالمية يف ايران وليدة وحترفها عن مسارها الواقعي واملعلن .علماً
ال��ظ��روف الداخلية فحسب ،امن��ا للظروف ان ت��ل��ك ال���ث���ورات مل ت��ك��ن جم���رد ح��رك��ات
وال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة ای��ض��ا دور ف��ی دع��م و مدعومة خارجیا،بل كانت ثورات مدعومة
اس��ت��م��راري��ة احل��رك��ات ،ونقصد بالعوامل من الشعوب املتعطشة للتحرر و التقدم ،امنا
اخلارجية ليس فقط دع��م ال��دول بقدر ما دول الغرب كانت أذكى واكثر حنكة من
هو الدعم املعنوي واملادي للشعوب واملنظمات قادةالثورات ،فحرفت مسار تلكاحلركات او
واهلیئات املدنية ايضا .مثال وجود العالقة بني اوجدت املشاكل امامها ،وضغطت علیها اىل
وكل من الشعب الفلسطيين درج��ة استسالم احلكومات اليت انبثقت عن
الشعب االيراني ٍ
والشعب العراقي ،وكذلك وجود العالقة بني تلكم ال��ث��ورات ،و أت��ت بأناس ان مل نتهمهم
علماء الدين يف ايران و نظرائهم يف العراق بأنهم «ع��م�لاء» هل��ا ،علی ال��رغ��م م��ن ظهور
(يف النجف االش���رف و ك��رب�لاء املقدسة) ،وثائق تشری البعض منها ایل حقائق خطریة،
وكذلك العالقة مع الشعب اللبناني والشعب فإنهم كانوا أكثر التصاقا بسیاسات وافكار
املصري ،كل تلكالروابط كانت هلا تأثرياتها األجنيب.
يف إجن��اح احل��رك��ة وال��ث��ورة االس�لام��ي��ة يف
وب��ذل��ك متكنت ال���دول الغربية باجراء
ايران ،اضافة اىل تأثريات وضغوطات الدول تغيريات لقادة األنظمة السياسية يف املنطقة
الغربية.
ع�ب�ر ن��ف��وذه��ا ،ل��ك��ن ال��ش��ع��وب واحل���رك���ات
حنن نتذكر انه عندما جنحت الثورة االس�لام��ي��ة مل ت��ب��ق م��ك��ت��وف��ة االي�����دي ،بل
االس�لام��ي��ة يف اي����ران ع���ام  ،1979ف���إن اول كانت دائما فی حالة حركة ونشاط .وما
طائرتني وصلتا طهران لدعم الثورة،جاءت
م���ن ال��ك��وی��ت ول��ب��ن��ان ،ك��ان��ت األوىل من
الكويت ،وهي ُتقل وفداً شعبياً كبرياً ارسله
االمام الراحل آية اهلل العظمى السيد حممد
الشريازي «قدس سره»،للتهنئة بنجاح الثورة
االسالمية ،والطائرة الثانية كانت لرئیس
منظمة التحریر الفلسطینية الراحل ياسر
عرفات ،الذي جاء هو اآلخر على رأس وفد
كبري للتهنئة بنجاح الثورة .وهذا يعين ان
الثورة االسالمية يف ايران كانت هلا عالقات
بالشعوب العربية واالس�لام��ي��ة ،ومل تكن
هناك قطيعة بينهما.
بعد جن��اح ال��ث��ورة االسالمية يف اي��ران،
كانت الدول الغربية (أمثال فرنسا وامريكا
وبريطانيا) تتصور ان بامكانها ان حتتوي
ه��ذه الثورة وتسیطر علی سیاساتها ،كما
احتوت الثورات االخرى اليت حدثت يف مصر،
واليمن ،والعراق ،واجلزائر ،واليت استطاعت،
بأساليبها السياسية عرب حاجة تلك الدول
اىل االم���وال وال��دع��م او ع��دم صمود قادتها
ام���ام ال��ت��ح��دی��ات ،ان حت��ت��وي تلك ال��ث��ورات
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نشهده الیوم من حترك فی معظم البلدان
االسالمية ،امنا هو استمرار لعقود من العمل
الثقايف والسیاسي للحركات والشعوب و
املفكرین .
حرية االجتهاد الفكري والفقهي

اهل����دی :ك��ي��ف ومل����اذا ت��زح��زح العسكر
وال��س��ي��اس��ي��ون ع��ن ك��رس��ي احل��ك��م يف ب�لاد
الربيع العربي؟ وماهي دالالت هذا التقهقر؟
ال���ع���ب���ادي :ب���اع���ت���ق���ادي؛ ك����ان ال��ع��امل
االس�ل�ام���ي ي��ع��ي��ش ازم����ة ف��ك��ري��ة حقيقية
وواق��ع��ي��ة ،وه��ي ان الفكر االس�لام��ي كان
يعيش يف اطار التقليد بكل تفاصيله.لقد قمت
قبل سنوات برتمجة كتاب صغری احلجم
ولكن بالغ األهمية للشهيد آي��ة اهلل الشيخ
مرتضى املطهري حتت عنوان»:احلركات
اإلسالمية يف ال��ق��رن ال��راب��ع ع��ش��ر» ،يسلط
الضوء على هذه النقطة وخالصتها ،ان قادة
احلركة االسالمية الشيعة امنا جنحوا يف
اي���ران؛ ألنهم ق��ادة التزموا خبط «اإلجتهاد
الفكري و الفقهي» ،وخط التحرر الفكري،
وعدم جناح احلركات االخری،
ك��ان بسبب االن��غ�لاق الفكري
ف���ی ت��ل��ك امل��رح��ل��ة اض���اف���ة ایل
العوامل السیاسية .یقول الشهيد
امل���ط���ه���ري»:حن���ن :ع��ن��دن��ا اط���ار
فكري هو االسالم وعندنا القرآن
ال��ك��ري��م ،ك��م��ا ع��ن��دن��ا تفاصيل
الشؤون السياسية واالجتماعية
و ال��ف��ق��ه��ي��ة م���ن خ��ل�ال ح��ري��ة
االجتهاد عند فقهاء الشیعة ومفكریهم بكل
معناه .ان أخواننا يف البالد االسالمية االخرى،
مثل لبنان و سورية ومصر ،وبدرجة اقل يف
اخلليج ،كانوا اقل حظاً يف التغيري ،و نظراً
ألزمة الفكر التقليدي الذي كانوا يعيشونه
تأخر جناح جتربتهم» .
و يف ت���ص���وري؛ان وج����ود ش��رحي��ة من
املناضلني واملثقفني واملفكرین االحرار الذين
�ج��روا دي��اره��م او هجروا قسرا واستقروا
ُه� ّ
يف اوروب����ا ،ب���دأوا حب��رك��ة ثقافية جديدة
اعتمدت اص��ول االنفتاح الثقايف واالجتهاد
الفقهی ،وهي الفكرة اليت متتد جذورها يف
الفكر االسالمي،حیث ان البعض منهم اختذ
من الشيخ حممد عبده وم��ن السيد مجال
الدين االفغاني منوذجاً فكرياً هلم ،وقد شكل
احل��راك السياسي وال��ث��ورة يف اي��ران بقيادة
االمام اخلميين الراحل فی تلك الفرتة ،دافعاً
قویا آخر هلم.
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لكن جیب ان ال ننسى أن احلراك الثقايف
ال يعطي مثاره خالل عام أو اكثر ،إمنا حيتاج
األم��ر لعقود م��ن ال��زم��ن حتى يبلغ مرحلة
ال��ن��ض��ج ،وق��د شهدنا مظاهر ه��ذا احل���راك،
والذي اخذ اشكا ً
ال متعددة،مثال ذلك جتربة
تركيا..حیث انها كانت حت��اول اإلنضمام
لإلحتاد االوربي ،وكانت مطالبة بفتح اجواء
احل��ري��ة السياسية ،وج��دن��ا ظ��ه��ور احل��راك
السياسي – االسالمي ،متمث ً
ال بـ «حزب الرفاه
االسالمي» و «حزب العدالة والتنمية» ،حیث
شهدنا صعود االسالميني اىل سدة احلكم من
خ�لال اإلنتخابات والتجربة الدميقراطية
.أما بالنسبة اىل البالد االخرى،مثل مصر ،و
سوريا ،و العراق ،فلم يكن هنالك جمال لنمو
احلركة االسالمية نظرا لقمعها ،ولكنها مل
تتوقف عن العمل والنشاط ،بل جند اليوم مثار
هذا النشاط.
لذلك،أحسب ان كل ما ح��دث يف العام
امل��اض��ي وم��ا حي��دث االن يف ال��ب�لاد العربية
مبا يسمى «الربيع العربي» ليست حركة
سياسية فقط ،بقدر ما هي حركة ذات جذور
ثقافية ،لكنها بالشكل سياسية .لقد شهدنا
ثورة اجلماهري يف مصر ،كما شهدنا توجههم
حنو صناديق االق�ت�راع ،ال��س��ؤال هنا :من هم
الذين انتخبهتم هذه اجلماهري؟انهم انتخبوا
اب��ن��اء اجل��ي��ل اجل��دي��د ،م��ن ت��ی��ارات احلركة
االس�لام��ي��ة متمث ً
ال ب��ق��ی��ادات��ه��ا و باملثقفني
واملفكرین من ابنائها ،سوا ًء يف تونس او مصر او
ليبيا ،ومل یتوجه الشعب ایل جيل العسكر وال
السياسيني احملرتفني .واملثال االبرز اآلخر ،هو
مصر ،حيث يقود االخوان املسلمون والتيارات
االسالمية االخری الساحة السياسية.
ومثال آخر على مكانة املثقفني واملفكرین
املسلمنی يف ساحة التغيري ،هو سوريا ،حيث
مت اخ��ت��ي��ار ش��خ��ص م��ث��ل «ب���ره���ان غ��ل��ي��ون»،
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وهواملعروف بشخصيته الثقافية والفكرية،
ليكون قائداً للحراك السياسي رغم انه يفتقد
للخربة والتجربة السياسية.
إنهم يختارون البدیل االسالمي

اهل�����دی :م���ن وج��ه��ة ن��ظ��رك��م ..م���ا هي
العوامل ال�تي تؤثر يف ه��ذا احل���راك الثقايف،
وتساعد على استمراريته؟ وما هي العوامل
ال�تي تثبط او تنشر بعض السلبيات يف هذا
احلراك؟
ال���ع���ب���ادي :اجل������واب ي��ك��م��ن يف م��ع��رف��ة
خ��ص��ائ��ص ه����ذا احل��������راك.ان االم����ة تبحث
ٌ
ومعروف ان حل
باستمرار عن حل ملشاكلها،
االزمات واملشاكل ال حيدث بتعاطي املسكنات،
متاماً كبعض األمراض اليت تصيب االنسان
وال تفيد معهااألدوية املسكنة ،بل حتتاج اىل
عالج ناجع وجذري .عندنا جتربة من تاریخ
االمة االسالمية بعد انتصار االسالم يف القرن
االول ،بعد توسع رقعة الدولة االسالمية اىل
ال��ش��رق وال��غ��رب ،ح��دث خلل يف واق���ع االم��ة
االسالمية ،وهو ان حكومة األمويني مل تتنب
تطبیق م��ب��ادئ وج��وه��ر ال��ن��ظ��ام االس�لام��ي
ال��ذي ج��اء ب��ه النيب االك���رم صلى اهلل عليه
وآله ،والدليل على ذلك ،انهم حولوا اخلالفة
االس�لام��ي��ة اىل «ملك ع��ض��وض» ،وحرفوها
ع��ن م��س��اره��ا ال���ش���وروي ،او ح��س��ب التعبري
احلديث من»املسار الدمیقراطي» ایل املسار
«الدكتاتوري» ،وال ميكن تربير التنازل عن
م��ب��ادئ ال��ش��وری وال��ع��دال��ة وامل��س��اواة ،بتوسع
ال��ف��ت��وح��ات االس�لام��ي��ة يف ذل���ك ال��ع��ه��د ،الن
االولوية هي خدمة االمة والبناء الداخلي هلا،
ولیس التوسع السیاسي .وق��د كانت ث��ورة
االم��ام احلسنی و العلوینی وغریهم فی هذا
االطار .
لقد ث��ار املسلمون بقيادة العلويني ضد

ال��ن��ظ��ام االم����وي ،وك���ان امل��ف�ترض ان تكون
مثار الثورة لصاحلهم ،ولكن حصلت تغيريات
وتطورات غريت مسار االحداث - ،كما يعرف
اجلميع التفاصيل التارخيية -فوقع احلكم
بيد العباسيني ،لكن احل���راك الثقايف لدى
املسلمني مل يتوقف لوجود األئمة املعصومني
عليهم السالم ،واالخيار من الفقهاء والعلماء.
يف بداية العصر العباسي ،ويف القرن الثاني
وال��ث��ال��ث ،كنا ام���ام أم���ة و دول���ة ك��ب�يرة و
شعوب ،إال اننا كنا نفتقد للنظام املتكامل
للحياة ،مثل نظام يف الفقه ،او يف االقتصاد ،أو
يف السياسة وغريها،لذا كان العباسيون ،وهم
يف قمة هرم السلطة حمتاجني للنظام والفكر
الذي ميتلكه أئمة اهل البيت،عليهم السالم،
وك��ان��وا يستعينون ب��ه��ا ب�ين ف�ت�رة واخ���رى
ويطبقونها ،لكن من دون ان يعلنوا ذلك للناس.
ان ال��دول��ة االسالمية يف ذل��ك ال��ي��وم ،كانت
تطبق املضمون االسالمي ،و عندما ندرس تلك
التجربة نری ان املضمون االسالمي كان فی
حینه نظاما راقیا ال یقل عن املضمون العلماني
الیوم  .يفتخر العامل الیوم بالنظام العلماني
ودعواته حبرية االنسان والدفاع عن حقوقه
وكرامته ،ويقصدون بان لالنسان احلرية
يف ان خيتار الدين او ال خيتار.املشكلة ليست
ه��ن��ا.ف��االس�لام اول م��ا ط���رح و ط��ب��ق حرية
اختیار االنسان لدینه وعقیدته ،بل املشكلة
عند العلمانية يف الدعوة القسرية اىل فصل
الدين عن السياسة ،يف حني ان الواقع يرفض
فصل الدين عن السياسة،فهل ت��رك الغرب
اليوم املسیحية؟ أم انه وضع للدین وللسیاسة
حدوداً معینة؟.
لقد جاء االسالم و ربط الدين بالسياسة،
ول���ك���ن ه����ذا ال���رب���ط ك����ان خل���دم���ة االم���ة
والفكر .وبعبارة اخ��رى ،ان الدين واملؤسسات
الدینية مل تكن ِّ
حم��ددة مبعنى الغاء احلرية
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لالمة(،باستثناء بعض ال��ت��ج��ارب الفردية
وال��ق��ص�یرة) ،وامن���ا وض��ع احل���دود أو االط��ار
العام هل��ذه احل��ري��ة ،والعلمانية امن��ا ظهرت
يف اوروب���ا بسبب ان الكنيسة وضعت ح��دوداً
امام حرية العقل البشري باسم الدين،فقال
االنسان االوروبي :اذا كان الدين حيدد فكري
وحرييت،فال أريده .اما املسلمون فلم یواجهوا
مثل ه��ذا امل��أزق ،بل العكس هو ال��ذی حصل،
عندما ن���ادت ال��ق��وی العلمانية ع�بر جتربة
اتاتورك فی تركیا ،و البهلوي فی ای��ران ،و
حزب البعث فی العراق وسوریا والناصرية
فی مصر والیمن ،مبحاربة عقائد الناس و
فقهائهم و علمائهم .فقد رفض الناس احلكام،
ومل يرفضوا االسالم.
ان ت��اری��خ احل��ك��م االس�ل�ام���ي ،وب��ال��رغ��م
م��ن تعدد االنظمة احلاكمة م��ن االمويني
اىل العباسيني اىل السالجقة اىل العثمانيني
والصفويني،والذي دامثالثة عشر قرناً ،شكل
عالمة فارقة يف تاريخ احلكم يف ظل الدين.
والسبب ان املنظومة االسالمية يف احلضارة
ويف احل��ك��م ك��ان��ت أرق���ى مم��ا طرحها دع��اة
العلمانية فی بالدنا،النها مل ت��د ُع اىل فصل
الدين عن السياسة ،بل مزجت الدين بالسياسة
خبصيصة معينة.فالدين ال يقف امام حرية
االنسان وال حرية الفكر وال تقدم البشر .ان
االنسان يريد حرية يف الفكر واحلياة ،لكنها
حرية ّ
مؤطرة بالقيم االخالقية ،وأية حكومة
مل ت��ل��ت��زم مب��ن��ح ه���ذه احل���ري���ات ،ث���ار ضدها
الشعب ،وجاء حبكومة اخرى.
واحسب االن ان احل��راك اجلماهریی مل
خي��رج ع��ن ذل��ك االط���ار جب��وه��ره ،امن��ا اخذ
مسميات وادوات ج��دي��دة .ه��ذا ال��ص��راع بني
الدين والعلم والسياسة ،كان موجوداً منذ
ذلك الوقت ،وإمنا اختلفت االدوات ،كدخول
احلاسوب والشبكة العنكبوتية مثل «االنرتنت»
وال��ت��ی ُتعد ال��ي��وم ج���زءاً م��ن ع��وام��ل احل��راك
السیاسي والثقايف.
حالياً ،الزالت هناك تیارات التزال تؤمن
بالعلمانية ،واخ��ری تؤمن ب��اإلس�لام وثالثة
ال ت���زال ت��ؤم��ن ب��امل��ارك��س��ي��ة ،وراب��ع��ة تؤمن
بالرأمسالية .هذه املدارس الفكرية مطروحة
ام���ام ال��ش��ع��وب لكي خت��ت��ار م��ا ت��ری��د .وال��ي��وم
نری ظاهرة ان الشعوب العربية واالسالمية
اختارت املنهج االسالمي يف مصر،ويف تونس و
يف البالد االخرى ،لقد اختار اجملتمع مرشحني
اسالميني ،ومل خيرت علمانيني او ماركسيني
او غربيني دعنا نفسح اجمل��ال هلذه التجربة
وعدم احلكم عليها مسبقاً.
www.al-hodaonline.com

النجاح بشرطين

اهل��دی  :مع وج��ود هذا اخليار االسالمي
واح���ت���م���ال ف����رص جن����اح اإلس�ل�ام���ي�ي�ن فی
االنتخابات لوجود رؤی��ة ل��دی ال��ش��ارع بانهم
افضل اخليارات املطروحة ،هل تعتقدون بأن
اإلس�لام��ي�ين سينجحون يف االس��ت��ف��ادة من
هذه الفرصة لتحقيق اهداف وآمال الشعوب
وتطبيق الشعارات املطروحةعلى ارض الواقع؟
ال����ع����ب����ادي :ه�����ذه ال���ن���ظ���رة واألج��������واء
اإلجیابيةالسائدة يف «ب�لاد الربيع العربي»
جتاه اإلسالمینی لن تستمر إال بشرطني:
األول :ان ت��ل��ت��زم ال��ق��ی��ادات وال��ت��ي��ارات
واألحزاب االسالمية بالقیم واملنهج االسالمي
الصحيح وتقدیم اولوية مصاحل الشعب علی
منافعها ومصاحلها ،وان ال جتعل مصاحل
األف��راد واألح��زاب الشخصية كأولوية علی
حساب القيم وحرية االنسان ،بل تضع حرية
االنسان ،وحقوقه وكرامته وعزته وتقدمه
هي احملور.
الشرط الثاني :النجاح يف التطبيق .وال
یكفي ط���رح ال��ش��ع��ارات امل��غ��ري��ة وال التسرت
ب��ال��دی��ن ،امن��ا املهم ه��و النجاح ف��ی التطبیق
والوصول ایل احلد األدنی من حاجات الشعب
مادیا و معنویا.
ایضا هناك دروس هامة خلفها لنا الرتاث
االسالمي ،فعندما نراجع تعاليم االمام علي،
عليه السالم عندما يقول« :اذا دخل الفقر من
باب خرج اإلمیان من باب آخر» ،وعندما نرى
تعاليم اهل البيت عليهم السالم ،يف وصاياهم
حول حقوق اجلار ،ومكافحة الفقر ،واحرتام
ح��ق��وق االم����ة ،وه���ذا ك���ان واق���ع االم����ة .ان
التاریخ نقل لنا ان االمام علياً ،وبالرغم من انه
واجه معارضة مسلحة من بعض االشخاص،
إال ان األم����ة مل ت � ُث��ر ض����ده ،الن���ه مل جي�ّي�رّ
حكمه ملصاحله الشخصية،فالناس يريدون
عم ً
ال .يريدون تطبيقاً ،يريدون نظاماً یؤمن
مصاحلهم ،فإذا فشل اإلسالميون يف تطبيق
القيم اإلسالمية ،ف��إن الناس سريفضونهم.
ف��ال��ن��اس ال ي��رف��ض��ون اإلس��ل�ام ك��دي��ن ،بل
يرفضون التطبيق اخلاطئ لالسالم.
اهل����دی :م��ن ال���واض���ح ،ان ال��ع��امل يبحث
عن اخل�لاص ،واحل��راك يف هذه ال��دول دليل
على ذلك .اآلن ،كيف ميكن ان نركز على
حمورية ثقافة واخ�لاق وعلوم اه��ل البيت،
حتى نستطيع ان نقدم جتربة مناسبة اىل
الشعوب االسالمية؟
العبادي :كما يعرف اجلميع ،ان سریة

ومنهج اه��ل البيت،ولیس احلكم السیاسي
للحكومات املتتالية،هو ال���ذي ح��اف��ظ على
دمی��وم��ة االس��ل�ام ،ف��ل��واله��م ،ل��ك��ان اإلس�ل�ام
خطر وحت ٍد كبریين حلكام امثال یزید
امام ٍ
وم���روان وغريهما،الذين مل يكونوا ميثلون
الوجه احلقیقي لالسالم .
ان وجود اهل البيت عليهم السالم ،يتجسد
يف سریتهم و فكرهم ،ومنهجهم واخالقهم.
وعندما نقول:انهم ان���وار ،مبعنى ،ن��ور العلم
و ن��ور االمي���ان و ن��ور األخ�ل�اق .ول��ي جتربة
شخصية فی هذا اجملال أود طرحها  .عندما
كنت مقیما يف الوالیات املتحدة األمريكية يف
التسعینیات ،دخلت مرة يف مكتبة تابعة ملعهد
اسالمي فی فریجینیا ،وك��ان مدير املكتبة
مسلما أمریكیا،على غري مذهب اهل البيت،
وقبل ان اطلب منه عنوان كتاب معنی ،كان
مشغو ً
ال ب��ق��راءة كتاب باللغة االجنليزية،
فالقیت نظرة علی العنوان فكان «الصحيفة
ال��س��ج��ادي��ة» ل�لإم��ام علي اب��ن احل��س�ین زين
العابدين عليهما السالم.
سألته :ماهذا الكتاب الذي تطالعه؟
أج��اب�ني :ان��ه كتاب لعلي اب��ن احلسني،
حفيد علي بن بي طالب ،وهوكتاب قیم...
وبدأ ميدح الكتاب أميا مدح .هذه القصة تدل
علی ان املسلمنی مازالوا ینظرون ایل كالم
وس�ی�رة اه��ل البیت نظرة اجیابية خ�لاف�اً ملا
یتصوره البعض ،لذا فان افضل الدفاع عنهم،
لیس بذكر مساوئ خمالفیهم ،وامنا بعرض
كالمهم وسریتهم.
ح��دث لي موقف آخ��ر ويف امريكا ايضاً،
عندما ركبت مع صديق يف سيارة ،وكان
ال��س��ائ��ق م��ن امل��ه��اج��ري��ن ال��ع��راق��ي�ين م��ن اهل
بغداد ،ومل يكن علی مذهب اهل البیت عليهم
السالم ،وعرفت حینها انه مدير ألحدى مزارع
الدواجن ،فدار بيننا حديث فقهي حول حّلية
اللحوم وطريقة الذبح وما أشبه.
ف���ق���ال« :ان�����ا ح��ن��ف��ي امل����ذه����ب ..وع��ن��دم��ا
اردت معرفة افضل طریقة شرعية للذبح
احل�ل�ال،درس���ت امل����دارس الفقهية اخلمس،
وتوصلت ایل ان أنسب طریقة شرعية وحتی
من الناحية الصح ّية،ما طرحه االمام جعفر
الصادق».
من كل ما تقدم ،نستنتج ان أهل البيت،
منهج وفكر،ولیس عاطفة وشعائر فقط ،لكن
مع األس��ف الشديد ان البعض الیعرف اهل
البيت اال من خالل بعض املراسيم الظاهرية.
لقد عاش االم��ام علي عليه السالم ()63
دروس وعرب
سنة ،وكل حياته وممارساته ٌ
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لنا ،لكننا ال نذكر م��ن سریته وال من
تارخیه اال مظلومیته .كذلك االمام احلسني
عاش ( )58سنة ،وكانت حياته وممارساته
ايضاً
دروس وع�بر ،ولكننا النعرف من هذا
ٌ
ال��ت��اری��خ ال��ط��وی��ل ،اال عشرة ای���ام أخ�ی�رة من
حیاته فی كربالء.ان علينا التوجه اىل تاریخ
و سرية وكالم األئمة واكتشاف ماذا فعلوا
سیاسیا و اجتماعیا ودینیا وخلقیا،ماذا فعلوا
طوال حياتهم مع اصدقائهم وموالیهم ومع
اعدائهم ومنافسیهم ،قبل تولیهم مقالید
اإلمامةوبعد ان تولوا مهام االم��ام��ة واب�لاغ
الرسالة .فاالمام احلسني عليه السالم ،رفع
راية االصالح والتغيري يف اجملتمع منذ بدايات
نهضته ضد اإلحنراف والتضليل،وهتف« :إني
مل أخرج أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظاملاً.
وإمنا خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي».
إذن؛ عندنا نظام وفكر میتد ألرب��ع��ة عشر
معصوماً ،كل واحد منهم عنده تاريخ ،وس ّنة،
وفكر ،وعلم ،وفقه واخالق ،فاذا اردنا ان ننجح،
علينا ان نطبق هذا النظام والفكر السماوي،
ولیس توجهاتنا الشخصية.
من هنا علينا تكثيف جهودنا على طرح
نهج وسرية أهل البيت عليهم السالم ،وذلك
من خالل عمل ممنهج ومنظم ،مستلهمني
بذلك من احلالة املنظمة ال�تي علمنا إياها
االس��ل�ام ،كما ه��ي ال��ع��ب��ادات مثل ال��ص�لاة،
والصوم ،واحلج.
وه��ذا م��ا ك��ان يقوم ب��ه االم���ام الراحل
السيد حممد الشريازي «قدس سره» خلدمة
منهج اهل البیت فمن مجلة نشاطاته ،خالل
ف�ت�رة الستينيات والسبعینیات م��ن القرن
امل��اض��ي ،ت��أل��ي��ف ون��ش��رال��ك��ت��ب او ال��ك��راس��ات
الصغرية،وعلى طول السنة ،وهي حتمل نهج
اه��ل البيت وشرحها للناس ،ولیس التهجم
علی اآلخرین واالنشغال مبثالبهم ،ويف نفس
ال��وق��ت ك��ان مساحته «ق���دس س���ره» يعطي
الشعائر احلسينية حقها.
اذن؛ جي��ب علینا ان نتعلم م��ن االم���ام
ع��ل��ی ب���ن اب����ی ط���ال���ب واالم�����ام
احلسني وب��اق��ي االئ��م��ة عليهم
ال�����س��ل��ام ،ك��ي��ف
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كانوا يتعاملون مع اعدائهم ،وكيف كانوا
يتعاملون مع اصحابهم ايضاً .لكن لالسف
هذه املعرفة قليلة يف اوساطنا ،باملقابل هنالك
معرفة ببعض االم���ور ال��ظ��اه��ري��ة .يف حني
جند ان اتباع املذاهب االخ��رى ليست لديهم
حساسية او موقف من حيث املبدأ إزاء أئمتنا،
إذا ما طرحنا نهجهم وفكرهم بشكل صحيح،
الننا كأمة اسالمية ال خيار لدينا ،سوى ان
نطرح ثقافة وكلمات اهل البيت اىل العامل،
وال�تي هي ام��ت��دادا لسریة ال��رس��ول االك��رم،
صلى اهلل عليه وآله.
االخالص في النوايا

اهل��دی :سؤالنا االخ�ير ما هو دور القيادة
املرجعية اآلن يف نشر ثقافة اهل البيت؟ وما
هو دورنا حنن يف نشر ومحل هذه الثقافة اىل
العامل املتعطش هلا؟
العبـــــــادي :يف تصـــــــوري؛ سيبقى
أئمة اهـــــــل البيت هــــــــــــــم القـــــــدوة
واالس���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وة ،ول����ك����ن م����ع األس����ف
الشديد،وبالرغم من ادع��اء البعض من
انهم على منهج اهل البيت ،إال انهم فی
املمارسة بعيدون عن ذل��ك املنهج  .ولو
��وال يضع عشر
ان أي مسلم شيعي ،م� ٍ
خ��ص��ال وص��ف��ات م��ن اح��د األئ��م��ة على
ورق��ة ،ويضع عشر خصال وصفات من
بعض املدّعني بأنهم على نهج اهل البيت،
ويقارنبنی اإلثننی ،س�يرى الفارق الكبری
وع��دم وج��ود االل��ت��زام مبنهج اه��ل البيت،
الذي هو املنهج الواقعي.
علينا ان خنلص ن��واي��ان��ا وان نلتزم
اجلانب العملي والسلوك القویم،
ان ت��ك��ون ال��ق��ی��م الدينية
وسریة النيب واألئمة
ه������و امل����ق����ي����اس،
ول���ي���س ال�����والء
ل�����ل����اف����������راد
وال�������رم�������وز،
جي������������ب ان
نلتزم باملنهج

االسالمي الصحيح الذي ميثل خط الرسالة
والرسول واالمام .أما اذا مل تلتزم الفئة العاملة
باملنهج ،فان الناس يف قرارة انفسهم سوف ال
يرتكون الدين ،إمنا يرتكون العاملنی باسم
الدین،وسوف یبحثون عن بدائل للوصول اىل
تعالیم الدين.
اهلدی :هل من اضافة يف نهاية هذا اللقاء
املمتع معكم؟
ال��ع��ب��ادي :ن��أم��ل جمل��ل��ة اهل���دی التوفيق
والنجاح.
شكراً جزي ً
ال ،على هذا اللقاء وعلى هذه
الفرصة الطيبة.

رأي

لنجعل مزاراتنا مصدرًا لألمان
* مراقب
قبل احلديث حول هذا املوضوع الشائك،
وهو حديث قديم – جديدٌ ،
حري بنا أن نقف
مل ّياً أم��ام اكثر من  136انساناً سقطوا بني
شهيد وجريح جراء انفجار سيارة مفخخة
تسللت اىل مبنى الوقف الشيعي يف بغداد يف
الرابع من الشهر املاضي ،بعد أيام من إثارة
مسألة ملكية الروضة العسكرية يف سامراء.
ثم ّ
نذكر أن امل���زارات ،السيما
م��راق��د األئ��م��ة االط��ه��ار عليهم
ال��س�لام ،مل تكن ي��وم�اً م��ص��دراً
للنزاع الطائفي او السياسي،
م���ن���ذ ال�����ق�����رون ال��ت��ي ُش���ي���دت
خالهلا ،و إن كانت هلا متوجات
وت���أث�ي�رات ع��ل��ى ال���واق���ع ،فانها
ب��اجت��اه انظمة احل��ك��م الظاملة
وامل��س��ت��ب��دة ،ل���ذا ك���ان الوحيد
ال���ذي يشعر بالقلق م��ن ه��ذه
املراقد واصحابها ،هم احلكام،
ول���ي���س ال���ش���ع���وب ،الن ه���ذه
الشعوب كانت باميانها ووالئها
الصادق باألئمة االطهار ،جتد
عندهم االستجابة حلاجاتها
البسيطة و املستحيلة .وه��ذا
حت����دي����داً م����ا ي��دف��ع��ه��ا ش���وق���اً
ً
وهلفة للتوجه اىل هذه املراقد
يف م��ن��اس��ب��ات ع���دي���دة ،ف���رادى
ومجاعات .حتى جاءت احلقبة
ال�تي أُلصقت بهذه امل��راق��د املقدسة وصمة
سياسية ،و أضحت بعد ك��ل ه��ذا التاريخ
ال��ط��وي��ل م��ن احل��ض��ور ال��ف��اع��ل يف القلوب
والنفوس ،اىل وسيلة للمحاصصة واملناورة.
ه��ن��ا ل��ن��ت��س��ائ��ل؛ اي����ن ت��ك��م��ن ق����وة ه��ذه
امل����زارات..؟ هل يف مكانة وأهمية اصحابها
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��ق��ائ��دي وال��ت��ارخي��ي؟ أم
باحمليطني بهذه املزارات؟
واجلميع ي��درك حقيقة الرمزية اليت
حتملها هذه املزارات ،فمنها انبلج نور العلم،
وبزغ علماء دين كبار ،ومنها ايضاً انطلقت
ش���رارات ال��ث��ورة ضد انظمة احلكم الظاملة
والديكتاتورية ،بل منها حتققت آمال األمة
يف االستقالل واحل��ري��ة وحتقيق الكرامة.
وع��ن��دم��ا ن��ق��ول ان��ه��ا م��ص��در ق��ل��ق للطغاة
www.al-hodaonline.com

والظلمة ،فانها يف الوقت نفسه ،مصدر خري
وعطاء لألمة ،السيما للناس احمليطني بهذه
امل��راق��د املقدسة .لكن كيف يعرتف ه��ؤالء
�ان ع��ادي��ة تصنف
بنقطة ضعفهم أم��ام م��ب� ٍ
من الناحية الظاهرية ضمن اجل��م��ادات..؟!
فاحلل الوحيد ،يف رفع وإزالة هذه الرمزية
املقدسة ،وال بأس بأن حتمل امساء وعناوين
اخرى مثل (مسجد) أو (مقام) ..ومن نافلة
القول عن الرمزية وخشية الطغاة منها ،ما

ج��اء يف مقال كاتب س��ع��ودي وه��و يتحدث
عن اخلشية من احلالة الرمزية يف البالد
العربية ال�تي تشهد انتفاضات مجاهريية،
وقال «ان (ميدان التحرير) يف القاهرة يريده
البعض ان يكون رم��زاً على غ��رار األضرحة
ومقامات االولياء»!
إذن؛ ملاذا خنسر هذا الرمزية العظيمة،
وحنوهلا من مصدر قلق للطغاة ومن حيوم
يف فلكهم من مطبلني و متزمتني من أشباه
املتدينني ،اىل مصدر قلق ملن يلوذ بها ويعدها
مصدر خري وعطاء ل��ه..؟ لقد ك��ادت جهود
أولئك أن تثمر عن تراجع احلماس عندنا يف
العراق ،خالل الزيارات اجلماهريية املليونية،
مثل زيارة االربعني وزيارة اخلامس عشر من
شعبان ،حيث كانت تعاضدهم اجلماعات

االرهابية والتكفريية بوسائل املوت املتعددة،
لكن االميان الراسخ هو الذي قوّى العزمية
واالص���رار ل��دى ابناء الشعب العراقي لعدم
التباطؤ عن املضي يف مواكب الزائرين من
كل مكان حنو هذه املراقد املقدسة.
وملن جيول ببصره على البيوت واحملال
ال��ت��ج��اري��ة احمل��ي��ط��ة ب��ال��روض��ة العسكرية
يف م��دي��ن��ة س��ام��راء امل��ق��دس��ة ،ي���درك حجم
اخلسارة الكبرية اليت أحلقت بنا ،عندما ال
جي��د اب��ن��اء ه��ذه املدينة األم��ان
واالستقرار اىل جانب الروضة
العسكرية املقدسة .ومنذ االيام
االوىل ل��ن��ش��وب ال��ف��ت��ن��ة ال�تي
أراد هلا أع��داء ال��دي��ن ،ان تكون
(ط��ائ��ف��ي��ة) ،ويف االي����ام االوىل
م��ن نسف ال��روض��ة العسكرية
وان��ه��ي��ار تلك القبة الشاخمة،
ذك����رت أن امل��ش��ك��ل��ة ستبقى
ق��ائ��م��ة ،ط��امل��ا ابتعد احل��ل عن
الواقع االجتماعي ،وظل حيوم
يف الدوامة السياسية املفرغة،
وإال من الذي يستنشق السموم
يف االج����واء امل��ل��وث��ة ب�ين السنة
وال��ش��ي��ع��ة ج����راء ال���ن���زاع على
قضايا تافهة من قبيل االمالك
وغريها ،سوى الزائرين من كل
ب��ق��اع ال��ع��امل ال��ذي��ن خي��اط��رون
وي����ت����ح����دون امل�������وت ل����زي����ارة
االم���ام�ي�ن اهل����ادي وال��ع��س��ك��ري
عليهما ال��س�لام وجي���ددون ال���والء لصاحب
االمر والزمان عجل اهلل فرجه؟ ثم لنفرتض
ان مث��ة ت��س��وي��ات سياسية أخ���ذت جم��راه��ا،
وه � ّدأت االوض��اع االمنية ،فمن ال��ذي يزيل
ال�تراك��م��ات النفسية والسلبية م��ن بعض
املوتورين.
من هنا ،اعتقد أن الدافع الديين والوطين
يقتضي أن ن��وس��ع م��دي��ات تفكرينا لتكون
أق��رب اىل السعة ال�تي عليها تلكم امل���زارات
واملراقد املقدسة ،فنحن قطعاً ال ندرك حجم
املكانة العظيمة هلذه املزارات عند اهلل تعاىل
وتأثريها يف نفوس البشر .لكن ه��ذا افضل
من أن نوظف الروضة العسكرية املقدسة
ضمن امللفات السياسية املتأزمة اليت حتتاج
للمساومة واملناورة واالخذ والعطاء و....
شعبان 1433
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تحقيقات

مؤسسة اإلمام أمير المؤمنين «ع» ..

ُ
وأياد بيضاء ال تحد
مشروع تربوي رسالي ٍ
* حتقيق /عصام حاكم

ح��دي��ث ال تنقصه ال��ص��راح��ة يف ال��ط��رح
وسرتاتيجية العمل اخلالق البعيد عن املسالك
الضيقة واملسارات املعوجة ،لرتسم من هناك
فلسفة االنطالق صوب آفاق العلم واملعرفة،
ومتكني ال���ذات االنسانية م��ن أخ��ذ دوره���ا يف
تصيري النظرية ألن ت��ك��ون م��ش��روع �اً قاب ً
ال
للتنفيذ ،وحماكاة الواقع ومالمسة جوانبه
التطبيقية ،وه��ذا ما حاولنا التوصل اليه يف
ثنايا حتقيقنا املوجز يف الكثري من حمطاته،
م��ا ب�ين م��رح��ل��ة ال��ت��أس��ي��س وال���واق���ع ال��راه��ن
واملستقبل القادم ،خصوصا اذا ما تعّلق االمر
ب��ص��ون ومح��اي��ة ك��ي��ان االس���رة املستضعفة
املنكوبة بفقدان املعيل ،واليت حتتضن – كما
شاء هلا القدر – اليتيم واألرملة .فيكون الدور
أساساً يف كفالة اليتيم ومعونة احملتاج  ،وهذه
الصفات ق��د تنصف ذات املؤسسة ال�تي حنن
ال��ي��وم ب��ص��دد احل��دي��ث عنها ،ومعرفة بعض
جوانب عملها ،وقضايا اخرى قد تتعلق مبصادر
18
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متويلها ومدى حضورها وحجم املستفدين من
خدماتها.
كانت البداية مع مساحة السيد حممد
ج����واد امل���درس���ي جن��ل آي���ة اهلل ال��س��ي��د عباس
امل���درس���ي ،امل��ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى م��ؤس��س��ة ام�ير
امل��وم��ن�ين عليه ال��س�لام ،ال���ذي رح���ب بفكرة
التحقيق ،ع��ا ّداً إياها خطوة مكملة ملشروعه
اخل�يري واالنساني ،ملزيد من تكريس ثقافة
االح��س��ان والتكافل االجتماعي يف اجملتمع..
وبدماثة خلقه وق��وة منطقه وطرحه اهلادئ
قال:
اليتيم ارض خصبة ميكن ان تزرع فيها
اش��ج��اراً طيبة يستفيد منها اجملتمع ،وعلى
ه���ذا االس����اس تشكلت ال��ف��ك��رة ب��ع��د سقوط
النظام ع��ام  2003ول��دى عودتنا اىل ال��ع��راق ،
فوجدنا يف كربالء املقدسة وحدها ما يقارب
مخسة وثالثني الف يتيم ومخسة عشر الف
عائلة مهجرة ،فض ً
ال عن املفقودين اىل جانب
االطفال الذين يفتقدون االب بسبب الطالق،
وه���ذه االرق���ام ج���اءت ع��ن ط��ري��ق احصائيات

اجريناها ضمن ج��والت قمنا بها واستغرقت
س��ت��ة اش��ه��ر ،وك��ن��ا حب��اج��ة ال��ي��ه��ا لتأسيس
مشروع ضخم على مساحة واسعة حتت عنوان
«مؤسسة لتأهيل االيتام يف كربالء املقدسة».
وبطبيعة احلال املوضوع له موارد متعددة،
فال ميكن ان نهتم بالقضية التعليمية دون
االهتمام بالقضية االنسانية واملالية ،فاليتيم
انسان سريع التأثر وحساس ،لذا قدمنا اجلهد
االنساني ابتدا ًء على اجلهد التعليمي ،كون
طموحنا هو تربية ه��ؤالء األي��ت��ام ,ويف احدى
امل��رات دخلنا احدى البيوت ووجدنا سبعة من
االيتام يف مرحلة املدرسة ،وهم حمرومون من
التعليم .فكانت البداية من روضة ثم ثانوية
ال��رس��ول االع��ظ��م ال�تي حققت جن��اح�اً كبرياً
واليوم يدرس فيها  450طالباً.
رسالتكم الى المجتمع لدعم
مشروعكم االنساني
أول من يدعو ويبلغ لأليتام هو القرآن
الكريم ،ففي مخسة م��واض��ع حيثنا كتابنا
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ّ
حتاضون على
اجمليد على رعاية االيتام (وال
ط��ع��ام امل��س��ك�ين) ،فالبعض رمب��ا ي��ق��ول ليس
عندي م��ال ألق��دم��ه ،لكن ال��ق��رآن ي��رد عليه..
ّ
واحلض .ومن اجل ذلك
أال تتمكن من الكالم
حنن حباجة اىل تنظيم جمتمعنا الن ينضوي
حتت مؤسسات انسانية ،وحنن اليوم نالحظ
اليهود يف العامل متطورين ومكتفني مالياً بل
ومسيطرين على مقاليد الكثري من املؤسسات
املالية العاملية ،النهم اعتمدوا فكرة املؤسسات،
فكل يهودي يف العامل عضو يف مخس مؤسسات
انسانية .وحن��ن محلة ال��ق��رآن الكريم واتباع
أه��ل بيت ال��رس��ول االك���رم علينا أن نتعاون
ونتكاتف لدعم ه��ذه الشرحية املظلومة .ثم
ان ال��ع��امل ال��ي��وم ،ه��و ع��امل م��ؤس��س��ات وم��ن ال
يستطيع ان ينفق لليتيم ،ليسهم يف العمل
من خالل املؤسسات املوجودة ،وهناك
من يعمل يف العراق يف هذه املؤسسات
بأزهد االج��ور ..وان��ا قاصر يف ثنائهم،
وهم متمسكون بهذا العمل ملا يروه من
الربكة واخل�ير يف عملهم االنساني،
ويعمل يف مؤسستنا حاليا ( )100شخص
من العراق والدول اجمل��اورة ،ليل نهار
ودون مقابل خلدمة ه��ذه الشرحية عودتنا اىل العراق ،فوجدنا يف
وبدافع إمياني وانساني.
ان ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ي��دع��ون��ا اىل كربالء املقدسة وحدها ما يقارب
إك��رام اليتيم ،وليس فقط إطعامه مخسة وثالثني الف يتيم ومخسة
وكسوته ،تقول اآلية الكرمية:
«كال عشر الف عائلة مهجرة ،فض ً
ال
سام
بل تكرمون اليتيم» ،وه��و معنى ٍ
بأم
مل نصل اليه ،وكذلك االهتمام
عـــــن املفقودين اىل جانب االطفال
اليتيم ،يعد أمراً هاماً جدا ،الن االرملة،
وهذا ما اكتشفناه ،متثل دين االطفال الذين يفتقدون االب بسـبب
ودن��ي��اه��م ،ف���اذا ك��ان��ت ت��ق��رأ ال��ق��رآن الطالق»
ومتدينة داخل البيت ،ستؤثر يف االيتام،
لذا حتركنا على هذه الشرحية ايضاً،
وكانت البداية تشييد مركز مهين لتعليم يؤذيين التقرب به اىل اهلل..
اخلياطة اىل جانب الدورات الثقافية النسوية
يف اح��دى املناطق دخلنا على ام��رأة وقد
وإل��ق��اء احمل��اض��رات الدينية وال�ترب��وي��ة تقام مجعت جمموعة م��ن االي��ت��ام يف بيتها ،وقد
يف املساجد اليت شيدها مساحة السيد عباس وض��ع��ت س��ب��ورة لتعليمهم ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
املدرسي ،وقمنا ايضا بتنظيم زيارات مجاعية واالخ�لاق واآلداب  ،وذلك بشكل طوعي وهي
اىل االمام احلسني عليه السالم ،وكان لزيارة بادرة خرية لذا اقرتح على كل عائلة أن تكفل
االمام عليه السالم االثر الكبري على االيتام يف يتيماً واح��داً وتضمها اىل باقي اف��راد االس��رة،
نفوسهم ويف سلوكياتهم فقد كان للزيارة لنتمكن من حل هذه االزمة.
دور يف تهذيب سلوك اليتيم
مدارس ومنهج رسالي
لنجعل مساعدة
ضمن مشروعنا الرتبوي بدأنا بتأسيس
اجتماعية
اليتيم ثقافة
الروضات عام  2007كما أسسنا مدرسة أمري

القرآن مكذب بالدين !..لذا فالصالة والصوم لدخول مدرسة أمري املؤمنني االبتدائية ،وهي
والظاهر ال��دي�ني ليس معياراً ل�لامي��ان ،إمنا مدرسة أهلية ،لكن جماناً لاليتام .وهي ان شاء
ونصب اهتمامتنا
م��س��اع��دة االي��ت��ام وحت��م��ل مسؤوليتهم ،هي اهلل تكون مدرسة للنخبة،
ّ
امل���ص���داق ..ه��ن��اك ف��ت��اة ص��غ�يرة حت��م��ل اس��م على ان يكون للربنامج ال��دي�ني  -التعليمي
(رقية) ذات الثالث سنوات ،وكان امسها ضمن ص���دى ،فليس ال��ك��س��ول م��ن ي��دخ��ل اىل ه��ذا
ق��وائ��م ال��روات��ب ،وب��ع��د ان ثبت امس��ه��ا ضمن الربنامج ،امنا املتميزيون الذين يكونوا قادة يف
قائمة العطاء ،اتصلنا بوالدتها الستالم الراتب املستقبل.
الشهري ،فكان اجل��واب مفاجئاً وصاعقاً ،إذ
بالنسبة للمنهج ،ف��ان وزارة الرتبية يف
شكرتنا الوالدة واعتذرت عن االستالم ،فسألنا العراق تسمح لنا باضافة ثالثة دروس على
عن السبب فأجابت ان (رقية) قد وافاها األجل املنهج املوجود ،فأضفنا القرآن الكريم واالحكام
و رحلت اىل بارئها وهي شاكية ما القته من الشرعية وال��ت��اري��خ االس�لام��ي ،لنبني تاريخ
معاناة املرض الذي الزمها طيلة فرتة حياتها ابطالنا وقادتنا ،ومن اهدافنا ايضا ان نؤكد
القصرية.
للطفل انه كبري حتت رعاية االمام احلسني
ّ
ان سنة النيب تقضي بكفالة اليتيم ،حتى وأهل البيت (ع).
املؤذي منه ،فكان يقول :إني اكفل اليتيم الذي
و بعد الروضة واالبتدائية والثانوية ،لدينا
تواصل مع جامعة اهل البيت الستيعاب
الطلبة ومن لديهم طموحات خمتلفة،
كما أسسنا مدرسة للعلوم الدينية
السيد حممد جواد املدريس ..
ل�لاي��ت��ام حت���ت اس����م (م���درس���ة ام�ير
املؤمنني) ،ومدتها سنتان ،واىل جانب
«تشكلت الفكرة بعد سقوط
مدرسة امري املؤمنني للبنني ،وهناك
النظام عام  2003ولدى
مدرسة خاصة للبنات.

يقول القرآن «ذلك الذي يد ّع اليتيم» ،أي
الذي ال شغل له باليتيم ،وانسان كهذا يعده
www.al-hodaonline.com

املؤمنني االبتدائية ،قبل سنتني ،ونسعى أن
ت��ك��ون ال���روض���ات ال��ت��س��ع امل���وج���ودة ،منطلقاً

نظرة على المشاريع
التربوية واإلنسانية التي
تقوم بها المؤسسة
ويف جولتنا على املؤسسات الرتبوية
واالنسانية هلذه املؤسسة املعطاء ،تبني
لنا وج��ود عدد ال بأس به من امل��دارس
والروضات اهلادفة اىل نشر وتكريس
الثقافة االسالمية ,فقد قامت املؤسسة
ببناء دور ل�لاي��ت��ام ال��ذي��ن ال ميلكون
ماؤى وتعمل على مساعدتهم من اجل
ان حييوا حياة طبيعية.
 -1يف جمال تزويج الشباب قامت املؤسسة
ب��ت��زوي��ج ال��ع��دي��د م���ن ال��ش��ب��اب ال���ذي���ن ليس
باستطاعتهم توفري متطلبات الزواج مثل غرف
الزواج او املالبس او املواد الغذائية او املساعدة
املالية للزوج او الزوجة.
 -2يف جم��ال ال��ك��ف��االت وال��رع��اي��ة تقوم
املؤسسة بكفالة ما يقارب مخسة آالف يتيم
كفالة م��ادي��ة ومعنوية م��ن خ�لال ادخاهلم
يف الروضات وامل��دارس التابعة هلا وتعليمهم
وتربيتهم تربية صاحلة ودينية على حب
واخالق اهل البيت عليهم السالم.
 -3ك��ذل��ك ه��ن��اك دورت�����ان صيفيتان
للطلبة على مدار السنة يف الفروع واملؤسسات
التابعة اىل مؤسسة االم���ام ام�ير املؤمنني يف
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كربالء لدى املؤسسة العديد من الفروع يف
داخل وخارج القطر.
 -4قامت املؤسسة ببناء ما يقارب مخسة
ع��ش��ر م���س���ج���داً يف ك���رب�ل�اء امل���ق���دس���ة ويف
حمافظات اخرى متت بإشراف مؤسسة إعمار
املساجد التابعة هلا.
 -5قامت مؤسسة االمام امري املومنني عليه
السالم بفتح معمل خياطة الغرض منه تعليم
االرام��ل مهنة اخلياطة جماناً حتى تستطيع
االم االعتماد على نفسها وتوفري املعيشة هلا
وألوالده���ا وه��ي يف بيتها ,يقع املعمل يف حي
العسكري يف مسجد اهل البيت.
التقينا ايضا ب��االخ كفاح عبد احلسن
ح��س��ان اجل��اب��ري م��س��ؤول ع�لاق��ات املؤسسة
ليحدثنا
عن مدرسة االمام امري املؤمنني القرآنية
لاليتام :حيث قال:
هي إح��دى امل���دارس التابعة اىل مؤسسة
االم�����ام ام�ي�ر امل��ؤم��ن�ين ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام تعمل
ه��ذه امل��درس��ة على استقبال االط��ف��ال الذين
يتخرجون من روض��ات مؤسسة االم��ام امري
املؤمنني عليه السالم اخلريية حتى يبقوا حتت
رعاية واهتمام املؤسسة ومتابعتها.
توفر املدرسة كافة مستلزمات التعليم
احلديث ووسائل الراحة املتاحة من تربيد اىل
نقل اىل قرطاسية وملبس وتغذية ومساعدات
مادية وعينية.
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ك��م��ا ي���ش���رف ع��ل��ى ال���ت���دري���س ك���ادر
تدريسي متخصص وحتت اش��راف مدير ذي
خ�بره طويلة وك��ف��اءة يف جم��ال التدريس,
تعمل املدرسة كمؤسسة متكاملة من حيث
م��س��اع��دة ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج�ين وامل��س��اك�ين
كذلك يوجد فيها خ�لال العطلة الصيفية
دورات ت��ق��وي��ة جم��ان��ي��ة للطلبة يف دروس
العقائد والفقة واالخالق والقرآن الكريم
ي��درس يف املدرسة باالضافة اىل دروس
ال�ترب��ي��ة دروس حت��ف��ي��ظ ال���ق���رآن ودروس
االخ�لاق ودروس العقائد ودروس احلاسوب
وكذلك نوفر لاليتام سفرات اسبوعية منها
تعليمية ودينية وترفيهية .امل��درس��ة جمازة
من وزارة الرتبية حسب االمر االداري املرقم
 871يف 2011/7/31وموقع املدرسة حاليا يف حي
املوظفني يف كربالء قرب متوسطة مجانة.
كما التقينا امل��س��ؤول االع�لام��ي «رائ��د
ص��ب��اح راش����د امل���اج���دي» وق���د ح��دث��ن��ا ق��ائ�لا:
ب��إن عمل امل��ؤس��س��ة يشمل مجيع القطاعات
االنسانية واحلياتية ابتدا ًء من:
 -1جمال الرتبية والتعليم.
 -2جمال الصحة.
 -3جمال املساعدات املادية.
 -4جمال البناء.
 -5جمال الكفاالت والرعاية.
 -6وجماالت عديدة اخرى.
ام��ا فيما خيص جم��ال الرتبية والتعليم

قامت املؤسسة بتأسيس مخس روضات قرآنية
ومدرسة وهذه الروضات هي:
 -1روضة السيدة رقية عليها السالم /حي
النصر
 -2روضة القاسم بن احلسن /يف اجلمعية
 -3روضة عبد اهلل بن احلسن /احلر
 -4روض���ة ال��زه��راء عليها ال��س�لام /حي
العسكري
 -5روضة احلسيين الصغري /حي الغدير
 -6م��درس��ة االم����ام ام�ي�ر امل��ؤم��ن�ين /حي
املوظفني
ت��ع��م��ل ه���ذه ال���روض���ات وامل������دارس على
تربية وتعليم االيتام تربية دينية وعقائدية
على حب اهل البيت وحتفيظ القرآن الكريم
ودروس اخ��رى وقد بلغ عدد األيتام املنتمني
اىل الروضات  450يتيماً ثم بعد ذلك يتخرجون
من ه��ذه الرياض اىل املدرسة ضمن املتابعة
امل��ط��ل��وب��ة ل�لاع��ت��ن��اء ب��ه��م م��ن ص��غ��ره��م حتى
الكرب ليستطيعوا االعتماد على انفسهم حيث
توفر هلم املؤسسة كافة مستلزمات العملية
التعليمية من نقل اىل قرطاسية اىل تدريس
وإطعام وإكساء ومساعدات اخرى.
ام���ا يف جم���ال ال��ص��ح��ة وال���ع�ل�اج ت��ق��وم
املؤسسة بعالج جمموعة من االيتام واملرضى
الذين ليس لديهم االمكانية امل��ادي��ة للعالج
خ��ارج القطر كاهلند وإي���ران ومت عالجهم
على حساب املؤسسة.
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يف جمال املساعدات املادية تقوم املؤسسة
بتوفري مساعدات مادية وعينية وتقديم املواد
الغذائية واملالبس واللحم وكذلك كفاالت
شهرية حيث تتكفل املؤسسة االن ما يقارب
«مخسة آالف» يتيم وتقوم مبساعدتهم شهريا
يف مجيع اجملاالت املادية واملعنوية.
كما كان لنا لقاء مع احد االيتام الذين
تكفلت مؤسسة ام�ير املؤمنني عليه السالم
رعايته وهو «الطفل حممد» الذي قال لنا بأنه
ومنذ ثالث سنوات قد انضم اىل قافلة االيتام
عندما استشهد وال��ده يف ال��زي��ارة االربعينية
لالمام احلسني عليه السالم وه��و اآلن ينعم
ب���دفء وح��ن��ان االب����وة احلقيقية م��ن خ�لال
متابعة ومواصلته الدراسة والتعلم يف مؤسسة
االم���ام ام�ير املؤمنني وه��ي تعنى ب��االي��ت��ام اال
اننا يف حقيقة االمر نعيش يف كنف الرعاية
احلسينية حيث الدروس العقائدية واالميانية
وان امل��ؤس��س��ة ت��ق��دم لنا ك��ل م��ا حنتاجه يف
حياتنا اليومية.
ب��ع��د ذل���ك التقينا ب��االخ��ت (ب��ه��ي��ة جياد
حسن) وه��ي عمة مصطفى وابراهيم ،أوالد
الشهيد امل��غ��دور يف منطقة ال����دورة ببغداد،
ال��ل��ذي��ن ت��ك��ف��ل��ت امل��ؤس��س��ة ب��رع��اي��ت��ه��م��ا بعد
استشهاد والدهما ,حيث كان يعمل يف حمل
للحالقة ومل يكن منتسبا ألج��ه��زة ال��دول��ة
االمنية او احلكومية او احلزبية كما تقول،
فضال عن ذلك فهي تؤكد على انها وعائلتها

وابناء اخيها الذين ال تتجاوز اعمارهم األربعة
اعوام ونصف ُه ّجروا من منطقة الدورة ,وهي
تناشد عرب هذا اللقاء احلكومة على أن توليهم
الرعاية والدعم الكايف.
وتضيف به ّية« :م��ن��ذ اك��ث��ر م��ن سنتني
اراج��ع دوائ��ر الدولة على امل ان احصل على
حق هل��ؤالء االطفال وليس هناك من جميب
هلذا النداء» وتتابع قائلة بإن اخاها الثاني هو
اآلخ��ر قد استهدفته يد الغدر واالره��اب وقد
راع سوى اهلل
خلف وراءه ستة اطفال ،ليس هلم ٍ
سبحانه وتعاىل وهي تتساءل  ..اين هي الدولة
من مصري هؤالء االيتام؟ علما بأننا اليوم نسكن
يف حمافظة كربالء وتلك املؤسسة اليت حنن
بصدد احلديث عنها هي اليت احتضنت هؤالء
االط��ف��ال وت��ق��دم هل��م ك��ل م��ا حيتاجون إليه
وضمن امكانيتها املادية واالنسانية والغذائية.
واستمرت لقاءاتنا بااليتام اليت ترعاهم
املؤسسة والتقينا بأحد االيتام الذي فضل عدم
ذكر االسم يف اللقاء لينقل لنا واقع عائلته وما
تقدمه تلك املؤسسة لاليتام فقال :انا يتيم االب
واالم واعيش اليوم مع جدتي واثناء وجودي يف
هذه املؤسسة ملست حرصاً شديداً وحناناً كبرياً
ومنذ عامني حيث دخولي فيها وهم يعاملونين
وبقية االيتام كأبنائهم وحيرصون علينا من
اجل التقدم يف الدراسة ويسهرون على تربيتنا
ً
حمبة الهل بيت النبوة عليهم
تربية اسالمية
السالم.

أما جدة هذا الصيب قالت امتنى من اهلل
سبحانه وتعاىل ان يوفق القائمني على هذه
املؤسسة خصوصا مساحة آي��ة اهلل العظمى
السيد حممد تقي املدرسي ومساحة آية اهلل
العظمى ال��س��ي��د ع��ب��اس امل��درس��ي وان يسدد
خطاهم وجيعلهم من انصار االيتام والفقراء
واملساكني فلوال وجود تلك املؤسسات لكانت
كارثة االي��ت��ام واحمل��روم�ين اك�بر يف الواقع
العراقي .وقبل ان ن��ودع اجلميع على ام��ل ان
نلقاهم ثانية كانت ملشاهدة االي��ت��ام االث��ر
االكرب يف نفوسنا ،كما انها متيط اللثام عن
مجلة من التساؤالت وعالمات االستفهام عل
وعسى ان يلتفت املسؤولون اىل معاناة اجلميع
والعمل على تذليل كل املعوقات اليت تقف يف
طريق عمل اخلري وخدمة االنسانية.

الرعاية االنسانية والرتبوية يف روضة احلسيني الصغري

سامحة السيد جواد املدريس يف سفرة ترفيهية مع االيتام
www.al-hodaonline.com
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هذه االسئلة طرحناها ،فوجدنا اجابتها يف موسوعة تفسري «من
هدى القرآن» لسامحة املرجع الديني آية الله العظمى السيد
محمد تقي املدريس «دام ظله الرشيف» .
وتعميام للفائدة ،ننرش يف كل عدد ،مجموعة من االسئلة مع
اجوبتها املستوحاة من املوسوعة املذكورة مبارشة.

سورة الفاتحة
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َّ ِّ َ
الضالين)
فضل السورة

مافضل سورة احلمد املباركة؟
 يكفي ه��ذه ال��س��ورة املباركة فضالً،انها افضل سورة انزهلا اهلل يف كتابه اجمليد.
فقد روي ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله،
قال جلابر بن عبد اهلل االنصاري :ياجابر؛ اال
اعلمك افضل س��ورة انزهلا اهلل يف كتابه؟
فقال جابر  :بلى بابي ان��ت وام��ي يارسول
اهلل ؛ عّلمنيهما« .فعلمه احلمد أ ّم الكتاب ،ثم
قال صلى اهلل عليه وآله  :ياجابر؛ اال اخربك
عنها؟ قال  :بلى بأبي انت وامي ؛ فأخربني،
قال صلى اهلل عليه وأله :هي شفاء من كل
دا ٍء إال السام» (.)2( )1
الشكر لكل النعم

ما املراد باحلمد يف قوله تعاىل( :الحْ َ ْم ُد

للِهَّ ِ)؟
 امل��راد هو الشكر لصفات اهلل احلسنىاليت تتجسد عمليا يف نعمه الكثرية والكبرية
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علينا؛ واب���رزه���ا نعمة ال��ع��ن��اي��ة اجلسدية
والروحية اليت جعل اهلل بها االنسان اكرم
وافضل من كثري ممن خلق .اذن علينا ان
نقف خاشعني امام اهلل الذي مشلنا بعنايته.
العناية للعالمين

م���اه���و م���دل���ول ق���ول���ه ت���ع���اىلَ ( :ر ِّب
ْال َعالمَِ َ
ني)؟
 ال�ترب��ي��ة االهل��ي��ة ال خت��ص االن��س��انوح��ده ،إذ إن كل االح��ي��اء ينعمون برتبية
اهلل ورعايته هلم ،منذ نشوئهم وحتى املمات.
فاحليوان ،والنبات ،والرب ،والبحر ،واجلبال،
والكواكب ،والنجوم ،واجملرات ،و ..و ..كلها
تنعم بعناية اهلل ورع��اي��ت��ه ال��دائ��م��ة ،فكما
مشلنا اهلل تعاىل بعنايته ،مشل العامل الذي

من حولنا ،ايضا ،بعنايته.
الخشية من اهلل

مل���اذا ورد ال��ت��ذك�ير ب��ـ ( َي� ْ
���و ِم ال��دِّي� ِ�ن)
يم «؟
مباشرة بعد « الرَّحمْ َ ِن َّ
الر ِح ِ
 ان نعم اهلل ليست عبثا وبال حكمة ؛ انهاتهدف اىل تربية االنسان واختياره ،ثم جزائه
على احلسنى او السوأى .فاهلل – إضافة اىل
حكيم سريع
رمحته الواسعة والدائمة –
ٌ
احلساب ،شديد العقاب ،فال بد ان خنشاه؛
�ك َي� ْ��و ِم ال��دِّي� ِ�ن) وه��و ي��وم اجل��زاء
الن��ه َ
(م��ا ِل� ِ
االكرب.
«مالك» أم «ملِ ك»؟

ِّين) ّ
أي
يف قوله تعاىلَ :
(ما ِل ِك ي َْو ِم الد ِ
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التعبريين أدق..؟ «مالك» أم «مِلك» وملاذا؟
��ك) يف قوله
 ي��ب��دو ان التعبري ب��ـ َ(م���ا ِل� ِ
ِّين) افضل من التعبري
تعاىلَ :
(ما ِل ِك ي َْو ِم الد ِ
بـ «ملك» ذلك الن امللك قد ال ميلك يف دولته
اال شيئا واحدا فقط هو احلكم والسلطة ؛ يف
حني ان اهلل ميلك السلطة والتصرف ،وميلك
كل االشياء حتى االشخاص الذين حيكم
عليهم.
مالكية القيامة

ملاذا اضيفت املالكية ليوم الدين  -وهو
يوم القيامة  -يف اآلية املباركة يف حني ان
اهلل عز وجل مالك للدنيا واالخرة؟
 اضاف املالكية ليوم الدين النه  -تعاىل ميهل الكافرين يف الدنيا؛ والن هناك ح ّكاماآخرين يف الدنيا .واما يف يوم الدين .فاحلكم
هلل وحده ،وال ميهل الكافرين.
االخالص واالستعانة

ماهي الفكرة اليت حيملها قوله تعاىل :
َّاك َن ْع ُب ُد وَِإي َ
ِ(إي َ
َّاك َن ْس َت ِع ُ
ني)؟
 إننا نعبد اهلل وحده ونستعني به وحده .ولكن ملاذا؟
 اذا ك��ان اهلل ( َر ِّب ْال � َع �المَِ� َين) ،وك��ان
��ك َي� ْ��و ِم
��ن ال� َّ�ر ِح��ي� ِ�م) ،وك���ان َ
(م���ا ِل� ِ
(ال���رَّحمْ َ � ِ
ِّين) ،فال بد ان خنلص له العبادة ،ونتوجه
الد ِ
اليه يف كل صغرية وكبرية ،ونستعني به يف
كل صغرية وكبرية ،ايضاً.
الحرية االنسانية

ع���وداً اىل الفكرة ذات��ه��ا ،ه��ل اننا ام��ام
حتديد حرية االنسان؟
 عندما نتعمق قليال يف معنى هذه اآليةامل��ب��ارك��ة جن��ده��ا تلخص فلسفة احلرية
االنسانية بصورة متينة .م��ادام هلل االمساء
احلسنى ،واليت منها ضمان حرية االنسان،
دعنا نرتك ،اذن ،االصنام اليت ُتعبد من دون
اهلل؛ النها ال تتصف بشيء من تلك الصفات ؛
فال هي رب ،وال رمحن ،وال متلك اجلزاء يف
يوم احلساب.
باهلل وليس بغيره

عندما نتوسل باهلل وحده وال نتوسل
بغريه ،ماذا يعين ذلك بالتحديد؟
 اننا نتوسل باهلل ،ونوثق معه عالقاتنا،وم��ن أب��رزه��ا ،االه��ت��داء اىل تنفيذ اوام���ره
وتنفيذها مم��ا يساعدنا على جت���اوز كل
www.al-hodaonline.com

عندما نتعمق قلي ً
ال يف
معنى اآلية املباركة
َّاك َن ْع ُب ُد َوِإي َ
ِ«إي َ
َّاك
َن ْس َت ِع ُ
ني» ،جندها تلخص
فلسفة احلرية االنسانية
بصورة متينة

االستقامة لمن يطلبها

وملاذا نطلب االستقامة من اهلل اصال؟
 ليست االستقامة من نعم اهلل الطبيعيةعلى االنسان ،ليست –مثال -كنعمة البصر،
حيث يولد الطفل بصريا ،ول��ذا فاننا ندعو
(اه��د َن��ا
اهلل ان مينحنا االستقامة ،ونقول ِْ :
الص َر َ
يم) ،وهذا الدعاء دليل على
ِّ
اط المُْ ْس َت ِق َ
ان اهلل ال مينح االستقامة اال ملن يطلبها منه
بالجد والمثابرة

حم��ن��ة وحت��ق��ي��ق ال��ت��ط��ل��ع��ات .وال نتوسل
ب��غ�ير اهلل ح��ت��ى ال نصبح ات��ك��ال��ي�ين وذي���وال
لآلخرين ،تفرض علينا وصايتهم ،ومن ثم
يستعبدوننا.
الصامتة والناطقة

نطلب من اهلل ونقول ْ :
الص َر َ
اط
(اه ِد َنا ِّ
المُْ� ْ
��م) ف��م��ت��ى ن��ك��ون ع��ل��ى ال��ص��راط
��س��� َت��� ِق���ي� َ
املستقيم؟
 ح��ي�ن ن��ت��رك االص�����ن�����ام ال��ص��ام��ت��ة(احلجارة) ،وعندما نرتك االصنام الناطقة
(كالذين يعبدون من دون اهلل) ،نكون على
الصراط املستقيم.
أشخاص الصراط المستقيم

ه���ل جت��س��د ال���ص���راط امل��س��ت��ق��ي��م يف
اشخاص معنيني؟
 علينا ان نعرف ان اهلل جيسد الصراطاملستقيم يف اشخاص معينني ،إذ إن االميان
البد ان يكون له رصيد واقعي لئال يتحول
اىل افكار جمردة.
وتشري الروايات ال��واردة عن اهل البيت،
عليهم ال��س�لام ،اىل ان ال��ص��راط املستقيم
جتسد يف شخص االمام علي بن ابي طالب،
عليه السالم ،ويف االئمة االطهار من بعده.

سورة احلمد ،بآياتها السبع،
هي خالصة لرؤى االسالم
وبصائره يف احلياة ،واما
التفصيل ،فنجده يف
القران الكريم كله

وه���ل نستطيع ان حت��ق��ق م��ث��ل ه��ذه
الغاية بسهولة؟
 ليس بالسهولة حتقيق االستقامة؛ النالتخلص من االصنام مهمة صعبة للغاية،
وعلى االن��س��ان ان يضع امامه هدفاً صعباً
ليحققه يف احلياة ،وهو «االستقامة» ويسعى
من اجل حتقيقه جبد ومثابرة.
مراحل ثالث

اذن ماهو السبيل لتحقيق االستقامة
وسلوك الصراط املستقيم؟
 حتقيق االس��ت��ق��ام��ة ي��ت��م ع�بر ث�لاثم���راح���ل :امل��رح��ل��ة االوىل :التصميم على
االس��ت��ق��ام��ة ،ول��ن ي��ك��ون التصميم ج���ادا اال
اذا ع��رف االن��س��ان ان يف احلياة طرقا شتى
ال ت��ؤدي به اىل اهدافه املنشودة ،وان هناك
طريقا واح��دا فقط هو ال��ذي يوصله اليها،
وعرف ان التعرف على هذا الطريق والسري
فيه ه��و م��ن واج��ب��ات��ه ال�تي عليه ان يسعى
لتأديتها ،وليست من ِنعم اهلل الطبيعية عليه.
املرحلة الثانية :حتديد دواعي االحنراف
اليت تضغط على االنسان باجتاه االحنراف،
او تضغط عليه لكي خيتار  -بوعي وعمد-
ط��ري��ق االحن����راف؛ مثل ح��ب ال��ش��ه��وات من
ال��ن��س��اء وال��ب��ن�ين ،وال��ك��م��ال��ي��ات ،وال��ت��ف��اخ��ر،
وح��ب السلطة ،وحن��وه��ا .املرحلة الثالثة:
التخلص م��ن ع��وام��ل االحن����راف اجلربية
ال�تي تدفع االن��س��ان اىل االحن���راف من دون
وعي وال تصميم ،وذلك مثل اجلهل والغفلة،
والنسيان ،إذ انها من عوامل الضاللة اليت
جيب التخلص منها هي االخ��رى حتى تتم
االستقامة
ليست أبدية

اذا وفق االنسان لالستقامة ،هل ميكن
ان يبقى مستقيما على الصراط املستقيم؟
 قد ال تكون االستقامة ابدية ،اذ انشعبان 1433
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التخلص من الضاللة الالواعية ال يكون إال بعد التخلص من االحنراف الواعي ،اذ ان
نور اهلل ال يدخل قلبا متكرباً معانداً مصمما على االحنراف؛ لذلك جند القران الكريم
يأمرنا بالتخلص من غضب اهلل اوال ،ثم يأمر بالتخلص من الضاللة
ع���واص���ف ال��ش��ه��وات وام�����واج ال��ض��غ��وط
االجتماعية احل��واج��ز النفسية و وس��اوس
الشيطان تلعب بقلب االن��س��ان كما تلعب
االعاصري بريشة طائرة .من هنا ،على االنسان
ان ينتظر نعمة اهلل حتى تظل االستقامة
دائمة.
وما دامت االستقامة نعمة توهب لالنسان
وقد ال توهب له ،فعليه ان يظل يقظا .كلما
ابعدته عوامل االحنراف عن اخلط ،عاد اليه
بفضل وعيه وثقته ب���اهلل ..وبتصميم على
االستقامة يف احلياة حتى يأتيه اليقني.
هؤالء هم

(ص��ر َ
اط َّال ِذ َ
ين أَ ْن َع ْم َت
يف قوله تعاىلَ ِ :
َع َل ْي ِه ْم) من هم الذين أنعم اهلل عليهم؟
 ال��ذي��ن ان��ع��م اهلل عليهم ه��م النبيونوالصديقون والشهداء والصاحلون ،وحسن
اولئك رفيقا.
نعمة الهداية

ومباذا انعم اهلل عليهم؟
 انعم اهلل عليهم نعمة اهلداية اليت تؤديطبيعيا اىل االنتفاع بسائر نعم اهلل.
منحرفون الى االبد

اىل من يشري قوله تعاىل  َ :لمْ ْ
وب
(غيرْ ِ ا َغ ُض ِ
24
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َع َل ْي ِه ْم)؟
 ان اك���ث���ر ال���ن���اس ي��ن��ح��رف��ون عناالس��ت��ق��ام��ة بشهواتهم؛ الن��ه��م يستسلمون
لضغوط الشهوات .هؤالء يغضب اهلل عليهم،
ويسلب منهم ن��ور ال��ف��ط��رة ،ووه���ج العقل،
فاذا بهم يف ظلمات ال يعتربون ،لذلك يدعو
املؤمنون ان تدوم عليهم نعمة اهلداية :
َ
(غ�ْي�رْ ِ المَْ� ْ�غ� ُ
�وب َع� َل� ْي� ِ�ه� ْ�م) مم��ن تعمدوا
�ض� ِ
االحن���راف ،فسلب اهلل منهم نعمة اهلداية،
فظلوا منحرفني اىل االبد.
التضحية لمبادئ فاسدة

اي���ض���اً ،ي��دع��و امل��ؤم��ن��ون يف صلواتهم
اليومية ومن خالل قراءتهم لسورة الفاحتة
(الض ِّال َ
املباركة اىل ان ال جيعلهم اهلل من َّ
ني)
فمن هم هؤالء الضالون؟
ري مـــــن النــــــــــاس ينحرفون
 كـــــــث ٌجلهــــــــــلهم بالـــــدين وملـــــا فيه مـــــن سعادة
وخ�ير ،مثــــــــــل الكـــــثري مـــــمن يفــــــــــنون
عمرهم بعيداً عن قيم اهلل ،ويتجهون مييناً
ومش���ا ً
ال ،ويضحون من اج��ل مبادئ فاسدة.
ه��ؤالء ه��م اجل��ه�لاء؛ النهم ل��و ع��رف��وا الدين
الصحيح ،مل��ا ت��وان��وا ع��ن التضحية م��ن اجل
مبادئ الدين.
لذلك املؤمنون الذين يقعون يف الذنوب
يف ظ���روف مع ّينة ،ث��م ي��ت��وب��ون م��ن قريب،

هؤالء تقودهم الغفلة والنسيان ،لذلك يدعو
املؤمنون الصادقون ان يهديهم اهلل الصراط
(الض ِّال َ
املستقيم ،وال جيعلهم من َّ
ني) .
ثم التخلص من الضاللة

يف اآلي���ة امل��ب��ارك��ة ،مل���اذا ج��اء الطلب
ب��ال��ت��خ��ل��ص م���ن غ��ض��ب اهلل ق��ب��ل ال��ط��ل��ب
بالتخلص من الضاللة؟
 ان التخلص من الضاللة الالواعية اليكون إال بعد التخلص من االحنراف الواعي،
اذ ان ن��ور اهلل ال يدخل قلبا متكرباً معانداً
مصمما على االحنراف.
ل���ذل���ك جن���د ال���ق���ران ال��ك��ري��م ي��أم��رن��ا
ب��ال��ت��خ��ل��ص م��ن غ��ض��ب اهلل اوال ،ث��م يأمر
بالتخلص من الضاللة.
خالصة اإلسالم

واخ�يرا نقول يف مجلة واح��د :اذا اردنا
ان نصف س��ورة الفاحتة املباركة يف مجلة
واحدة ،فماذا نقول فيها؟
 ان س���ورة احل��م��د ،بآياتها السبع ،هيخالصة ل��رؤى االس�لام وبصائره يف احلياة،
واما التفصيل ،فنجده يف القران الكريم كله.
------------------1ـ السام  :املوت
2ـ وسائل الشيعة ،ج  ،37ص 232

من هدى القرآن

القرآن الكريم في فواتحنا..
* الشيخ حسني اخلشيمي

متثل ت�لاوة القرآن الكريم ج��زءاً مهماً
من واقع جمالس العزاء والتأبني ،واليت نعرب
عنها بـ (ال��ف��وات��ح) ،حيث تعد ت�لاوة القرآن
دعامة أساسية ،فال خيلو جملس (الفاحتة)
من تالوة آيات الذكر احلكيم ،إما من خالل
ق���ارئ يتلوه على مسامع امل��ع��زي��ن ،او عرب
اجهزة مكربات الصوت ،ويف كلتا احلالتني،
املشهود وامللحوظ هو أن صوت التالوة يصدح
يف األرج����اء ،فيما امل���وج���ودون يف شغل عن
القرآن الكريم ،فمنهم من يسأل عن صحة
وأح���وال ه��ذا ،وم��ن يسأل عن أخبار ذاك!...
وهذا مبعنى أننا ،ومن حيث ال نعلم قطعاً ،ال
نراعي حرمة القرآن الكريم ،وال نلتزم بآداب
االستماع واإلنصات،اليت تدعونا اليها آيات
القرآن الكريم واالحاديث الشريفة ،فتعلو
االص��وات يف حمضر كالم اهلل ،فنغفل عن
املخاطب ،يف الوقت الذي نع ّد
مراعاة حرمة
ِ
حنن ان االستماع اىل اخلطيب ،او اىل املتكلم
يف اجملالس واملنتديات اذا ما اراد إلقاء كلمة
معينة امراً بالغ االهمية ،نعرب فيه عن مدى
احرتامنا للخطيب او املتكلم ،فنراعي قضية
اح�ترام��ه م��ن خ�لال االستماع اىل كالمه،
ولكننا نتساهل يف مراعاة كالم رب العزة.
واآلية القرآنية صرحية يف هذا اجملال،
حيث يأمرنا ربنا بقوله« :وَِإ َذا ُق� ِ�ر َئ ْال ُق ْرآَ ُن
�ص � ُت��وا َل َعَّل ُك ْم ُت� ْ�رحمَ ُ � َ
َف ْ
�ون»
اس َت ِم ُعوا َل � ُه َوأَ ْن� ِ
(االع������راف .)204 /يف ه���ذه اآلي���ة الكرمية
تأكيد على امر االستماع اىل تالوة القرآن
www.al-hodaonline.com

ال��ك��ري��م ،واي��ض �اً اىل االن��ص��ات ،وه��و مبعنى
السكوت وع��دم احلديث واالمتناع عنه عند
مس���اع ت�ل�اوة ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،ك��م��ا ذك��ر
امل��ف��س��رون وع��ل��م��اء ال��ل��غ��ة يف ب��ي��ان معنى
(االنصات) و (االستماع).
لكن مل���اذا ه��ذا األم���ر ال��ش��دي��د واملباشر
لإلنصات وليس االستماع فقط..؟
أح���د ع��ل��م��اء ال��دي��ن ي��ق��دم م��ث��ا ً
ال رائ��ع �اً
وقريباً اىل واقعنا ،إذ يفرتض أن احدنا جالس
أم��ام شخصية كبرية كأن يكون مسؤو ً
ال
حكومياً او عامل دين كبرياً ،وهو يتكلم يف
جملس خاص ،ثم يشرد املستمع بذهنه هنا
وهناك ،فهل يكون هذا من آداب اجملالس..؟
بل من املؤكد غالباً ،أن الكثري ممن يكونون
يف جملس من هذا النوع ،يكونون منصتني
ومستمعني بكل وجودهم وكيانهم ،السباب
عديدة ،رمبا منها املصلحة املادية مع املسؤول
احلكومي ،او املعنوية مع عامل الدين ،او حتى
رمبا يكون اخلوف واحلذر اذا كان مسؤو ً
ال
أمنياً..
والسبب اآلخر الذي ميكن أن نستفيده؛
هو دعوة البارئ ع ّزوجل الينا ألن نغرتف من
هذا املعني الزالل الذي ال ينضب ،وينقل لنا
التاريخ ان أحدهم جاء اىل رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم يسأله عن القرآن ،فتال
عليه النيب صلى اهلل عليه وآل��ه بعض آيات
القرآن الكريم ،فصعق وشد على فم رسول
اهلل وقال له« :أناشدك اهلل والرحم إال ّ
سكت».
و رج���ع اىل ق��وم��ه ي��ق��ول هل���م« :ان����ه سحر
يؤثر» !..ذلك الن للقرآن الكريم سحره بأثره

العجيب على نفسه ،فهو خياطب وج��دان
االن��س��ان ،وم��ش��اع��ره ،ل��ذل��ك ك��ان سبباً يف
خروج الكثريين من نفق الضاللة والتيه ،اىل
رحاب اهلداية واالميان والصالح ،وباعرتاف
اجلميع ،السيما أولئك الذين حاربوا القرآن
ال��ك��ري��م ،ح�ين ن��زول��ه ب��ان��ه ك��ل�ا ٌم يسحر
القلوب ،وتستهويه الروح وتسمو بتالوته.
ل��ذل��ك ف���إن ق��ض��ي��ة م���راع���اة االس��ت��م��اع
واالن��ص��ات لتالوة ال��ق��رآن الكريم مرتبطة
بصالح وهداية االنسان ،وتذكره باآلخرة
والعقاب والثواب .واهلل تعاىل يريد أن نعي
ونفهم أن الكالم الصادر من القرآن الكريم،
ليس ك��أي ك�لام يتلى ويسمعه ال��ن��اس،
مهما ك��ان ،انه كالم اهلل تعاىل ،فيه كل
ما حيتاجه االنسان يف حياته ،من الرمحة
والربكة واخلري ،فإذا كانت الكلمات اليت
خترج من انسان خملوق مثلنا ،ونتوجه إليه
ألهميته مبا هو عليه من مقام ومنزلة ،لن
تبقى ول��ن ت��دوم ،إمن��ا هي مقيدة بظروف
زمانية ومكانية ،بينما كالم اهلل باق ما بقي
الدهر .لذا ٌّ
حري بنا ،وحنن حنضر جمالس
الفاحتة والتأبني ،حيث أجواء احلزن واألسى
على فقد األح��ب��ة ،أن نهيئ القلب والسمع
والفؤاد ،ألن يكون ل ّيناً خصباً لتلقي كالم
السماء ،فرمبا يكون التأثري اكرب و أجلى،
وان ن��ك��ون اك��ث��ر وع��ي�اً ملثل ه��ذه احل���االت،
ونتخذ م��ن ه��ذه اجمل��ال��س ف��رص��ة جديدة
للهداية تكون على أثر آيات القرآن الكريم،
واي��ض �اً م��ن خالهلا نعرب ع��ن م��دى إجاللنا
الكبري لصاحب الكالم ،وهو اخلالق جل وعال.
شعبان 1433
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إضاءات في منهج التدبر في القران الكريم

ّ
حقيقة كتاب الله

دريس
السيد سجاد ا ُمل ّ

@Sajadmodarresi

يف القرآن من كل
مثل عربة ،ومن كل
سبيل منار ،ومن كل
علم درس ،ولكل خري
قدوة ،ولكل معروف
وسيلة .يعطي لكل
حادثة مث ً
ال سابقاً،
ولكل ظاهرة قانوناً
عاماً ،ولكل مشكلة
ال واقعياً
طارئة ح ً
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يقَ ،و
َاط ُن ُه ِع ْل ٌمَ ،ظ ِ
ُح ْك ٌمَ ،و ب ِ
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يقَ ،ل ُه نجُ ُ و ٌم َو َع َلى نجُ ُ ِ
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يح الهْ ُ َدى َو َم َنا ُر
َغ َرا ِئ ُب ُهِ ،في ِه َم َص ِاب ُ
الحْ ِ ْك َم ِة َو َد ِل ٌ
يل َع َلى المَْ ْع ِر َف ِة...
بهذه الكلمات دعا النيب االكرم
صلى اهلل عليه وآله الناس للعودة اىل
القرآن الكريم واالستضاءة بنوره يف
ك��ل جم���االت حياتهم،السيما اذا
م��ا واجهتهم ال��ف�تن كقطع الليل
املظلم ،حيث يتيه االنسان يف زحام
االف��ك��ار وامل��واق��ف املتضاربة احياناً
واملتناقضة اخرى.
وم��ن هنا تظهر اهمية كتاب
اهلل ح��ي��ث ي��ك��ون امل��ن��ج��ي واملخلص
للبشرية من مشاكلها اذا ما اتبعوا
ه�����داه ،ول��ك��ن ق��ب��ل ذل���ك ع��ل��ي��ن��ا ان
نتساءل ما هو القرآن؟
يف هذه احللقة حناول تسليط
ال��ض��وء ع��ل��ى ه���ذا اجل��ان��ب امل��ه��م يف
منهجية التدبر يف القرآن الكريم،
الذي يعد الركن االساس ،واملنطلق
االول ل��ف��ه��م اآلي�����ات امل���ب���ارك���ات،
ف�لاب��د م���ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ق��رآن
لنستطيع االنفتاح عليه واالخذ من
معينه الصايف .و سيكون الرتكيز
على تعريف ال��ق��رآن الكريم وبيان
صفاته من خالل اآليات املباركات
والروايات الشريفة ،فالقرآن يع ّرف
نفسه أفضل م��ن أي تعريف آخ��ر،
وك��ذل��ك ال��ع�ترة امل��ف��س��رة للقرآن
املستوعبة روح الكتاب ،هي القادرة
على فهم حقيقته وبيانها للناس.

القرآن في القرآن:

ان اك��ث��ر م���ن م��ئ��ة آي����ة تبني
خصائص ال��ق��رآن الكريم و شؤونه
املختلفة ،وه��ذه اآلياتتمثل ذخرية
علمية غنية للحصول على معرفة
واسعة بالقرآن الكريم ،وسنذكر
ب��ع��ض ص��ف��ات ال���ق���رآن م���ن خ�لال
بعض اآليات املباركات:
القرآن نور..

حقيقة االن��س��ان ه��ي الظلمة،
فهو اجلهول،واجلهل ظالم يف قبال
نور العقل .وهو الغافل عن احلقائق
وهو املتبع حلمياته وعصبياته ،اليت
تعد ظالماً يف ظالم و ...فكيف ميكن
هل���ذا االن��س��ان ان ي��ص��ل اىل معالي
درجات الكمال والرفعة؟
ال خي��رج االن��س��ان م��ن ظلماته
حتى ينزل اهلل على رسوله الكتاب
ليخرج ال��ن��اس م��ن ظلمة اجلهل،
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وم����ن ظ��ل��م��ة احل��م��ي��ة
بالتزكية ،فحينها سيهتدي اىل
السبيل اىل اهلل عزوجل ،وبالتقرب
اليه تعاىل يصل اىل اعلى درج��ات
الكمال ،حيث ال كمال بعده ،يقول
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ِإلىَ ُّ ِ
َ
يم « (املائدة .)16-15/
ُم ْست ِق ٍ
ُ
وم��ن خ�لال اآلي��ت�ين األخ��ري�ين
ن��ك��ت��ش��ف ص���ف���ات اخ�����رى ل��ل��ق��رآن
الكريم:
أ -كتاب اهلداية:
ان ال��ق��رآن روح وج��س��د ظاهر،
وروح القرآن وغايته ،اهل��دى والنور
والذكرى ،اما جسده فهي االلفاظ
وال���ك���ت���اب���ات امل����دون����ة ع��ل��ى اوراق
املصحف.
وظ��اه��ر ال��ق��رآن متاح للجميع،
فبامكان ك��ل ان��س��ان اقتناء نسخة
م��ن املصحف ال��ش��ري��ف ،وان كان
املقتين ال يؤمن ب��اهلل ومب��ا ان��زل اهلل
أبداً ،اما روح القرآن وضياؤه وهداه،
فال ميكن لكل انسان الوصول اليها،
اذ البد من انفتاح القلب على القرآن،
وه���ذا حي��ت��اج اىل ال��ت��زود بالبصرية
الالزمة لفهم آياته املباركات.
يقول املرجع امل��درس��ي( :وكما
ال���ن���ور ال ي��ن��ف��ع اال م���ن ل���ه ب��ص��ر،
ك��ذل��ك ال��ك��ت��اب ال ي��درك��ه اال من
ل��ه ل��ب ،ف��اذا مل يكن لالنسان عقل
سليم ،فانه يعجز عن درك معاني
القرآن) .والكتاب يعين الشيء الثابت
وامل��ؤك��د ،ج��اء يف م��ف��ردات ال��ق��رآن:
(ثم يعرب عن املراد الذي هو املبدأ اذا
اري��د توكيده بالكتابة) ،وللقرآن
الكريم ثوابت واضحة ومبينة ،تبني
احلقائق وتكشف اصول احلياة.
ومن هنا نعرف ان اهلداية ،هي
الغاية الثابتة للكتاب اجمليد « :ي َْه ِدي
ِب ِه اللهَُّ» واهلداية اىلُ « :س ُبل السَّلاَ ِم»
يف الدنيا واالخ��رة ،لكن هذه اهلداية
ال تشمل اجلميع بل هي خمتصة بـ
َّ :
(ات َب َع ِر ْضوَا َن ُه).
ب  -تفصيل لكل شيء:
ان اهلل تبارك وتعاىل خلق اخللق
و أودع فيه السنن وال��ق��وان�ين اليت
ال ت��ت��ب��دل وال ت��ت��غ�ير ،وجعلها هي
احلاكمة واملهيمنة على اخلليقة،
www.al-hodaonline.com

ف��امل��خ��ل��وق��ات ت��س�ير يف اط���ار السنن
وهذه السنن بدورها مرتبطة ارتباطاً
مباشراً بامساء اهلل جل وعال ال حتيد
عنها قيد امنلة ,والقرآن الكريم هو
ال��ك��ت��اب ال���ذي اودع اهلل فيه طريق
معرفة اهلل ومعرفة امسائه ومعرفة
سننه ومعرفة البصائر اليت ينبغي ان
يسري وفقها االنسان يف حياته ،ومن
ٌ
تبيان
هنا،كان يف ال��ق��رآن الكريم
ْ
َّ
َ
لكل ش���يء ،ي��ق��ول ت��ع��اىلَ ( :و ن��زل��ن��ا
ي ٍء َو ُه ً
دى
تاب ِت ْبياناً ِل ُك ِّل َش ْ
َع َل ْي َك ْال ِك َ
َو َرحمْ َ ًة َو ب ْ
ى ِل ْل ُم ْس ِلمني) .
ُشر 
وم���ن ه��ن��ا ت��رت��ف��ع الشبهة عند
من حي��اول االستهزاء بهذه الفكرة
اجل��وه��ري��ة م��ن خ�لال ذك��ر بعض
االمور اجلزئية اليت مل يرد ذكرها
يف ال��ق��رآن الكريم ،حيث ان القرآن
الكريم هو ٌ
تبيان لكل شيء ألنه يبني
اخل��ط��وط ال��ع��ام��ة يف احل��ي��اة وال�تي
تندرج حتتها االم��ور اجلزئية ،فهي
من ثم مذكورة يف القرآن الكريم،
ف��ق��د ورد ع��ن ام�ي�ر امل��ؤم��ن�ين عليه
السالم انه قال« :أم انزل اهلل سبحانه
ديناً تاماً فقصر رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآل��ه عن تبليغه وادائ���ه؟ واهلل
سبحانه يقولْ َ :
ْ
اب
«ما َف َّرط َنا فيِ ال ِك َت ِ
ِم ْن َش ْي ٍء «.
ففي القرآن من كل مثل عربة،
وم���ن ك��ل سبيل م��ن��ار ،وم���ن كل
علم درس ،ولكل خري ق��دوة ،ولكل
معروف وسيلة .يعطي لكل حادثة
مث ً
ال سابقاً ،ولكل ظاهرة قانوناً عاماً،
ول��ك��ل مشكلة ط��ارئ��ة ح� ً
لا واقعياً،
ْ
َّ
اس
لن
ل
نا
يقول تعاىل َ ( :و َل َقد َض َر ْب ِ ِ
َّ
ِّ
َ
َ
هذا القرآن ِم ْن ُ
يف َ
كل َمث ٍل ل َعله ْ
ُم

َي َت َذ َّ
ك ُرون) ،ويقول تعاىل ايضاًَ ( :و
يف هَ��ذا القرآن ِل َّ
اس
َل َق ْد َص َّر ْفنا 
لن ِ
لإْ
ْ
ْ
ِم ْن ُ
ك ِّل َم َث ٍل َو َ
كان ا ِن ُ
سان أَك َث َر
ي ٍء َج َدال) .
َش ْ
وه��ذا س��ر خلود القرآنالكريم،
فهو يبقى مع الزمن ويتحرك امامه،
فانك ال جتد آية يف القرآن الكريم اال
وهي ثابتة ودائمة ومستمرة ،وحتى
ان احلديث عن االمم السالفة جتده
حديثاً عن التاريخ البشري الثابت
وم���ا ف��ي��ه م��ن ق��ص��ص وع�ب�ر وسنن
اهلية ج��رت يف امل��اض�ين وجت��ري يف
احلاضرين وستجري يف الالحقني

اىل يوم القيامة.
ج  -كتاب مبني:
ان اهلل ت���ب���ارك وت���ع���اىل ان���زل
ك��ت��اب��ه هل��داي��ة ال��ن��اس وجن��ات��ه��م،
ل��ذا من ال��ض��روري ان يكون الكتاب
مفهوماً عندهم ،وه��ذا يستدعي ان
يكون ال��ق��رآن بلغة م��ن ان��زل اليهم
ولذا كان القرآن كتاباً عربياً ،فقال
تعاىل (ِ :إَّنا أَ ْن َز ْلنا ُه ُق ْرآناً َع َر ِب ًّيا َل َعَّل ُك ْم
ك��ذ ِل� َ
َت ْع ِق ُلون) ،وق��ال اي��ض �اًَ ( :و َ
�ك
ْ
أَ ْو َح ْينا ِإ َل ْي َك ُق ْرآناً َع َر ِب ًّيا ِل ُتن ِذ َر أُ َّم
ْال ُقر 
ى َو َم ْن َح ْولهَ ا َو ُت ْن ِذ َر ي َْو َم الجْ َ ْم ِع
لجْ
ال َر ْي َب في ِه َف ٌ
ريق فيِ ا َ َّن ِة َو َف ٌ
ريق
السعري) .
فيِ َّ
وهداية الناس بالقرآن تستدعي
يسره لالفهام ليستفيدوا من هداه،
َس ْرنا ُه ِبِلسا ِن َك
يقول تعاىل َ ( :فإِنمَّ ا ي َّ
ُم َي َت َذ َّ
َل َعَّله ْ
ك ُرون) ،وال تتم الفائدة
ان مل يكن يعرف بوضوح عن احلق،
َال ِك َت لمْ
ْ
ني) ،ويقول
اب ا ُِب ِ
يقول تعاىل ( :و ِ
ايضاً( :الر ِت ْل َك ُ ْ
تاب المُْبني) .
آيات ال ِك ِ
ام��ا سبب ك��ون ال��ق��رآن الكريم
باللغة العربية ،فاما ألنه انزل على
العرب،الن لغتهم اوسع لغات العامل
يف بيان احلقائق ،وه��ي ق��ادرة على
تبيان دق��ائ��ق امل��ط��ال��ب ،وام���ا مبعنى
فصاحته ،ألن اح��د معاني كلمة
(عربي) هو الفصيح.
د -القرآن شفاء:
يرين قلب االنسان اذا انغمس يف
وح��ل الشهوات واحلميات ،فيحتاج
اىل دواء يشايف به داءه ،ولن جيد هذا
الدواء اال يف القرآن الكريم فهو دواء
ل��داء ال��ص��دور ،وكما يقول القرآن
الكريم ( :يا أَ ُّيهَا َّ
اس َق ْد جا َء ْت ُك ْم
الن ُ
�ظ � ٌة ِم� ْ
َم� ْ�و ِع� َ
��ن َر ِّب � ُك� ْ�م َو ِش��ف��ا ٌء لمِ ��ا فيِ
ْ
ْ
ٌ
حمْ
ُور َو ُه ً
دى َو َر َ ة ِلل ُمؤ ِمنني)،
ُّ
الصد ِ
فهو شفاء وفيه اهلدى والرمحة ،لكن
ملن يؤمن به ،ويقول تعاىل ايضاًَ ( :و
ُن َن ِّز ُل ِم َن القرآن ما ُه َو ِشفا ٌء َو َرحمْ َ ٌة
ين ِإ َّ
ين َو ال َي��زي� ُد ال� َّ
�ظ�المِ � َ
ِل� ْ�ل� ُ�م� ْ�ؤ ِم��ن� َ
ال
َخسارا) .
هذه كانت ابرز صفات القرآن
ال��ك��ري��م ال�ت�ي بينتها آي���ات ال��ذك��ر
احل���ك���ي���م ،وس���ن���ح���اول يف احل��ل��ق��ة
ال��ق��ادم��ة ان ن��رك��ز احل���دي���ث عن
تعريف ال��ق��رآن الكريم عند العرتة
الطاهرة ألنها عدل القرآن الكريم.

سر خلود القرآن
الكريم ،هو انه يبقى
مع الزمن ويتحرك
امامه ،فانك ال جتد
آية يف القرآن الكريم
اال وهي ثابتة ودائمة
ومستمرة ،وحتى ان
احلديث عن االمم
السالفة جتده حديثاً
عن التاريخ البشري
الثابت وما فيه من
قصص وعرب وسنن
اهلية
شعبان 1433
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لمحة خاطفة عن رؤية
المرجع المدرسي حول :ضرورة
التطوير في المعاهد الدينية

*الشيخ صاحب الصادق

أن من أبرز اهلموم
اليت كأنت ـ وال
تزال ـ تشغل بال
املرجع املدرسي هي:
تشخيص ونقد
أسباب التخلف يف
األمة بشكل عام،
وتسليط الضوء على
عوامل التقدم
28
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ملاذا مل يتطور الفقه كثرياً؟
ملاذا أغلق البعض باب اإلجتهاد؟
وحتى الذين مل يقفلوه نظرياً،
ملاذا تراهم مل ّ
يتوغلوا فيه بعيداً؟
هذه التساؤالت أثارها مساحة
امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل العظمى
ال��س��ي��د حم��م��د ت��ق��ي امل��درس��ي (دام
ظله) يف العام  1411هـ يف اجمللد الثأني
من موسوعته العلمية( :التشريع
اإلسالمي مناهجه ومقاصده).
وم���ن ي��ق��رأ األع��م��ال الفقهية
وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة لسماحته،
يالحظ بوضوح أن من أبرز اهلموم
ال�تي كأنت ـ وال ت��زال ـ تشغل بال
املرجع املدرسي هي :تشخيص ونقد
أسباب التخلف يف األمة بشكل عام،

وتسليط الضوء على عوامل التقدم.
حيث يرى مساحته أن تسريع
عجلة التغيري وال��ت��ق��دم يف األم��ة
ترتبط ـ بشكل ج���ذري ـ حبركة
التطوير يف احل��وزات العلمية اليت
ُي��ف�ترض فيها ق��ي��ادة مسرية األم��ة
إىل األمام معنوياً .وبعودة اجلامعات
إىل أحضأن الدين ،واليت يُراد هلا أن
تدير حياة األمة مادياً.
ف��ف��ي م��ق��دم��ة ك��ت��اب (املنطق
اإلس��ل�ام����ي أص����ول����ه وم��ن��اه��ج��ه)
ك���ت���ب مس����اح����ت����ه»:ح��ي�ن ت��ف��ق��د
األم����ة ش��خ��ص� ّي��ت��ه��ا ،ف��ل��ي��س بينها
وب�ي�ن نهايتها إال خ��ط��وة واح���دة»
وي��ض��ي��ف»:أن شخص ّية األم���ة هي
روح��ه��ا اجل��م��اع��ي��ة ال�ت�ي يستوحي
منها كل فرد من أبنائها العزمية
واألمل.»...
ول���ك���ن إذا ض���اع���ت ش��خ��ص� ّي��ة
األم������ة ،ومل ي��ع��د ي��ش��ع��ر أب��ن��اؤه��ا
بالروح الواحدة اليت جتمعهم ،فأن
كل واحد سيتخذ طريقاً خمتلفاً،
وس���ي���ش���ع���ر اجل���م���ي���ع ب��ال��ض��ع��ف،
والعجز ،واهلزمية».
ورغ���م م��ا تعيشه األم���ة ـ منذ
حقب ث�لاث ـ من صحوة إسالمية
م��ت��ن��ام��ي��ة ،إال أن ال���غ���زو ال��ش��رس
الذي تواجهه من الثقافات الغريبة
والدخيلة ،ال ي��زال يشكل تهديداً
املتميزة.
جدياً هلا بضياع شخص ّيتها ِّ
والب�����د م���ن ال��ع��م��ل اجل�����اد إلع����ادة
شخصية األمة وهويتها.
ي��ق��ول امل���رج���ع امل����درس����ي« :أن
املسلمني يبحثون اليوم عن هوية.
أنهم يبحثون عن شيء يتشّبثون به.
ولكنهم ال جيدونه ـ ولن جيدوه ـ ما
دام��وا بعيدين عن دينهم وتراثهم.
وإذا ع����ادوا إىل اإلس��ل�ام ـ كدين
وتاريخ ـ فسوف جيدونه أكثر من

جم��� ّرد ه��و ّي��ة .أن��ه الكنز احلقيقي
الذي ال ينفد».
ورغ��م أن هذه الكلمات ُ
كتبت
ق��ب��ل ح���وال���ي  35ع���ام���اً ،ورغ����م أن
املسلمني اق�ترب��وا أكثر مما مضى
من ه��ذا الكنز ،إال أن الواقع يشهد
ب��أن ه��ن��اك مسافة ال ت���زال تفصل
ب��ي��ن امل���س���ل���م�ي�ن وب���ي��ن ه��وي��ت��ه��م
وشخصيتهم .فمن الذي يستخرج
(ك��ن��وز اإلس�ل�ام) ويعيدها لألمة
لكي تصوغ حياتها وتواصل مسريتها
أنطالقاً من ذلك؟
جي�����ي�����ب مس������اح������ة امل�����رج�����ع
امل��درس��ي»:ه��ن��اك ط��ائ��ف��ت��أن ،هما:
رج��ال الدين حني يصبحون رجال
علم .ورج��ال العلم حني يصبحون
رجال دين» .
ِّ
ويف هذه الدراسة نسلط الضوء
ع��ل��ى رؤي����ة امل���رج���ع امل���درس���ي عن
تطوير احل��وزات العلمية للوصول
بها إىل ما يتناسب مع دورها الكبري
ومسؤوليتها التارخيية.
يف البدء يتساءل مساحته عن
أسباب االنكفاء الذاتي الذي اب ُتِل َيت
به احل���وزات ،وي��ق��ول»:اإلس�لام دين
العلم .واملعاهد الدينية (احل��وزات)
��رج���ت ك���ب���ار ع��ل��م��اء
ه���ي ال��ت�ي خ� َّ
املسلمني يف خمتلف اإلختصاصات.
ف��ل��م��اذا ان��ك��ف��أت ه��ذه امل��ع��اه��د اليوم
على ذاتها ،وزعمت أن مسؤوليتها
تنحصر يف إع��ادة صياغة أفكارها
دون أي انفتاح على أف��ك��ار ال��ع�المَ
تطعم احلوزات
من حوهلا؟ و ملاذا مل ِّ
الدينية مناهجها باجلديد اجل ّيد
من مناهج العلوم احلديثة .أو ـ ال
أقل ـ ملاذا مل تطوِّر هي مناهجها مبا
يتناسب مع تقدّم العصر؟»
ثم يشري مساحته إىل صعوبة
عملية التطوير وخطورته يف الوقت
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ذات���ه .إذ إن م��ن أه��م خم��اط��ر هذه
العملية هو أن يتحقق التطوير على
حساب األصالة وفصل احلوزات عن
جذورها القيمية ،ومن ثم إغراقها
يف متطلبات ومتغيرّ ات العصر بعيداً
عن أصالتها .ويف هذه احلالة تأتي
عملية التطوير مشوّهة ،وسيكون
اخل��ط��ر أك�ب�ر م��ن االن��ك��ف��اء على
ال��ذات .يقول املرجع املدرسي»:بلى؛
العملية ه���ذه ليست ب��س��ي��ط��ة ،إذ
التطوير ـ أ ّياً كأن ـ يرتبط إرتباطا
وثيقاً باحلدود الغامضة والدقيقة
اليت تفصل بني األصالة والتقليد،
ب�ين م��ا جي��ب أن ي��ب��ق��ى وم���ا جيب
أن ُي��ط �وّر .وب��ال��ت��ال��ي ،ب�ين القضايا
ِّ
املتعلقة بالقيم الثابتة اليت ال جيوز
التنازل عنها حتت ّ
أي ضغط ،وبني
التقاليد ال�تي لصقت بها يف غفلة
من الوعي ،أو القضايا اليت كأنت
ص��احل��ة يف ي���وم ،ث��م أصبحت من
خم��ل��ف��ات ال��ع��ص��ور االوىل .وليس
حق ّ
من ّ
ودب أن يعينِّ
هب ّ
كل من َّ
هذه احل��دود الدقيقة ،ألن تعيينها
حباجة إىل معرفة شاملة بالعصر
ومتغرياته من جهة ،وبالدين ـ القيم
الثابتة منه ،واملواضيع املتغرية ـ من
جهة أخرى.
ث��م حل� ّ�س��اس � ّي��ة ه���ذه القضايا
خي��ت��ل��ف ف��ي��ه��ا ال����ن����اس اخ���ت�ل�اف���اً
ك��ب�يراً ،ف��األم��ر ال��ذي ه��و ـ يف رأي
أح��د املفكرين ـ م��ن صميم الدين
ف���اذا ت��غ�ّي�رّ أطبقت ال��س��م��اوات على
االرض ،أنه بالذات تقليد أعمى ـ يف
رأي مجاعة أخرى ـ وخيالف الدين،
والدين بريء منه .مث ً
ال :حمل املرأة،
أه��و البيت فقط ،أم رح��اب احلياة
كلها؟
ف��ري��ق م���ن ال���ن���اس ال ي��ك� ّف��ون
ع��ن ال���ص���راخ ب���أن اهلل ،وال���رس���ول،
واملسلمني ،يقولون أن امل��رأة جيب
أّ
ال خت��رج م��ن ح��دود البيت .بينما
ف���ري���ق آخ�����ر ،ي���ق���ول���ون ب��ك��ل ثقة
وق��ن��اع��ة :أن االس�ل�ام يفرض على
امل���رأة االح��ت��ش��ام ،ث��م ي��وج��ب عليها
أن تساهم يف بناء احلياة ،ابتدا ًء من
البيت وأنتها ًء باالصالح السياسي.
وه���ؤالء واول��ئ��ك ،يقدمون معاً
شواهد وأدّلة عديدة .وجذر املشكلة
www.al-hodaonline.com

أن الدين اختلط عندنا بالتقاليد،
ُفسر
وال��ق��رأن ّ
(مح���ال ذو وج���وه) ي َّ
تفسريات ش� ّت��ى ،ويف ه��ذا اجل��و قد
يتطرف الذين ي��ري��دون التطوير،
ف����ي����ت����ج����اوزون ح�������دود االص����ال����ة
وي���ت���م���ردون ع��ل��ى امل���اض���ي خب�يره
وش���ره ،بقيمه الصاحلة وتقاليده
البالية ،ويكفرون ـ بالتالي ـ حتى
بالشخصية املتميزة لألمة».
فهل يعين ه��ذا التحذير الذي
ي��ط��ل��ق��ه امل���رج���ع امل����درس����ي ،غلق
األب����واب يف وج��ه التطوير حفاظاً
على األصالة؟ وهل يصبح األنغالق
على ال���ذات ،وال� َّ�ت��س� ُّ�م��ر يف امل��اض��ي ـ
بكل جوأنبه ومستوياته ـ هو َ
الق َدر
املكتوب على احلوزات العلمية ؟
ّ
ليوضح رؤيته
يعود مساحته
ح��ول ه��ذه النقطة بالقول»:ولكن
بالرغم من ذلك البد أن نقتحم هذا
امليدأن اخلطر ،ونتجاوز العقبات،
ون��ع��ط��ي ل�لأم��ر األول���وي���ة ،ع��وض�اً
ع��ن ال��ق��ض��اي��ا اجل��أن��ب��ي��ة ،ون��ص��رف
م��ن أجله الطاقات اهلائلة (امل��ادي��ة
وامل��ع��ن��وي��ة) ال�تي ُت��ص��رف يف إع��ادة
ص��ي��اغ��ة االف���ك���ار امل��اض��ي��ة بقوالب
جديدة ،وحتى إعادة طباعتها بذات
األساليب».
ً
ول��ك��ن��ن��ا ق��د ن��واج��ه ف��ري��ق �ا من
رر عدم قيامه بالتطوير،
الناس ي�ب ّ
وإل��ت��ص��اق��ه ب��امل��اض��ي ،ب��ال��ق��ول ب��أن
اإلس�ل�ام ي��ع��ارض ال��ت��ط��وي��ر ،بينما
ي����رى مس���اح���ة امل���رج���ع امل���درس���ي
أن االس��ل�ام ال ي��ع��ارض التطوير
ف��ح��س��ب ،ب���ل أن م��ن��اه��ج��ه ت��دف��ع
امل���ؤم���ن�ي�ن ب���ه���ذا اإلجت�������اه ،وت��ف��ت��ح
أمامهم أبواب التغيري وآفاق التطوير
يف إط���ار األص���ال���ة وال��ق��ي��م .يقول
مساحته بهذا الصدد حتت عنوأن:
(اإلس��ل�ام دي��ن ال��ت��ط �وّر)»:وأمن��ا مل
يبينِّ اهلل سبحأنه يف القرأن الكريم
إال أحكاماً قليلةَّ ،
ورك��ز ـ يف بقية
آياته على منظومة من القيم اليت
أراد ترسيخها يف وعي األمة بشكل
كامل ،أمن��ا فعل ذل��ك ليفتح أمام
االمة أب��واب التطوّر .والنيب حممد
(صلى اهلل عليه وآل��ه) مل يكتب لنا
أسفاراً مطوّلة يف التشريع ،أمنا بينَّ
ورس��خ قيم
أص��ول العلم واحلكمةَّ ،

وجه
القرأن بتشريعاته الرشيدة ،ثم َّ
االمة إىل خلفائه املعصومني فقال:
(أن��ي ت��ارك فيكم الثقلني :كتاب
اهلل وع�ترت��ي أه��ل بييت ،وأنهما لن
ي��ف�ترق��ا ح� ّت��ى ي���ردا ع��ل� ّ�ي احل���وض.
م��ا أن متسكتم بهما ل��ن ت��ض��ل��وا).
وخ��ل��ف��اء ال���رس���ول (ع��ل��ي��ه وعليهم
أفضل الصالة والسالم) مل ِّ
يؤلفوا
كتباً مطوّلة يف االحكام الفقهية،
أمن��ا ق��ال��وا( :علينا إل��ق��اء األص���ول،
ووج��ه��وا األمة
وعليكم التفريع) ّ ،
من بعدهم إىل الفقهاء ،وقالوا( :وأما
احل��وادث الواقعة فارجعوا فيها إىل
رواة حديثنا).
ول��ك��ن ال��س��ؤال :أحن��ن ط �وّرن��ا ـ
حسب مسؤوليتنا الدينية ـ األحكام
متسكنا
وف��ق متغ ّ
ريات العصر ،أم ّ
ب��اجل��أن��ب ال��ث��اب��ت م���ن ال��ش��ري��ع��ة
ّ
وضخمناه وأعدنا صياغته من جيل
اىل ج��ي��ل.أم��ا امل��ت��غ�يرات فرتكناها
الجتهادات الناس؟».
ول��ك��ي ن��ع��رف بالضبط م��ا هو
امل��ق��ص��ود ب��ال��ت��ط��وي��ر يف احمل��ت��وى،
وم��اه��ي امل��وض��وع��ات ال�ت�ي تتطّلب
التغيري والتطوير ،يطرح مساحة
امل���رج���ع امل����درس����ي جم��م��وع��ة من
األسئلة تتعّلق بأهم جوأنب حياة
األم����ة ..ت��ل��ك اجل��وأن��ب ال�ت�ي ظّلت
مغفولة يف احل���وزات رغ��م ّ
تعطش
األمة إلجابات واضحة وتفصيلية
���وازن ب�ين احل��ف��اظ على األص��ال��ة
ُت� ِ
(القيم) وبني اإلستجابة ملتطلبات
احل����ي����اة امل����ع����اص����رة .وك���ن���م���اذج
جمل��االت التطوير ،يتساءل مساحة
امل��رج��ع امل��درس��ي»:م��اه��و االق��ت��ص��اد
االس�لام��ي؟ وكيف ينبغي أن يتم
توزيع الثروة؟ كيف جيب أن ننمي
ث��روة ب�لادن��ا؟ ماهي القوأنني اليت
ِّ
�رب العمل؟
تنظم عالقة العامل ب� ّ
وه��ل جي��ب أن ي��ش��ارك ال��ع� ّ�م��ال يف
االرباح؟ وكم؟ وملاذا؟ وهل للعمال
ضمأن إجتماعي؟ ماهو حكم الدين
يف األراض���ي؟ فهل جي��وز تقسيمها
على الفالحني إذا اقتضت الضرورة
الستقالل بالدنا االقتصادي؟ ومتى
تكون حالة ال��ض��رورة؟ وه��ل حنن
األن يف تلك احلالة؟ ما هي أنظمة
األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر؟

حني تفقد األمة
شخص ّيتها ،فليس
بينها وبني نهايتها
إالخطوة واحدة
وشخص ّية األمة هي
روحها اجلماعية
اليت يستوحي منها
كل فرد من أبنائها
العزمية واألمل,
ولكن إذا ضاعت
شخص ّية األمة ،ومل
يعد يشعر أبناؤها
بالروح الواحدة اليت
جتمعهم ،فأن كل
واحد سيتخذ طريقاً
خمتلفاً ،وسيشعر
اجلميع بالضعف،
والعجز ،واهلزمية
شعبان 1433
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ماهي الوسائل السليمة ال�تي جيب إتباعها القيام بهذه املهام اجلسام».
األسئلة الثالث اليت إفتتحنا بها املقال :ملاذا
ال��ي��وم؟ جي���وز االص��ل�اح ال��س��ي��اس��ي امل��س�َّ�ل��ح،
فئة من الناس ترى أن اإلسالم مل يتطوّر الفقه كثرياً؟ مل��اذا أغلق البعض
ورداً على ٍ
���رد ع��م� ٍ�ل ص��ام��ت؟ دي��ن ال يواكب التطوّر يف احل��ي��اة ،ولذلك باب اإلجتهاد؟ وحتى الذين مل يقفلوا باب
أم جي���ب أن ي��ك��ون جم� َّ
أم ع��ص��ي��أن م��دن��ي؟ ك��ي��ف جي��ب مقاومة تستنكر ه��ذه ال��ف��ئ��ةـ ال��دع��وة للتطوير يف اإلجتهاد نظر ّياً ،ملاذا تراهم مل يتوغلوا فيه
االح��ت�لال؟ وم��اه��ي عناصر ال��ن��ج��اح فيها؟ املناهج واألساليب ،وتزعم أن اإلس�لام دين بعيداً؟
ك��ي��ف جي��ب أن ُي��ب��ن��ى اجمل��ت��م��ع؟ وكيف التكاليف الشخصية ،ف�لا جي��ب حتميله
يف اإلج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذه األس��ئ��ل��ة يقول
ن��وج��د ف��ي��ه ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة؟ ك��ي��ف جنعله أك��ث��ر م���ن ذل����ك ،ودع�����وا ال���ن���اس ي���ط���وّروا مساحته« :لألمة أ ّي��ة أم��ة ـ روح عامة ،فاذا
جمتمعاً متقدماً؟ كيف حنافظ على القيم حياتهم كيفما ي���ش���اؤون .ي��ق��ول مساحة ك��أن��ت ع��ال��ي��ة تعيش ع��ن��ف��وأن األن��ط�لاق،
ال�تي تسود عليه؟ ماهي تفاصيل الربنامج املرجع املدرسي»:التطوّر الذي نعيشه اليوم أن��ع��ك��س��ت ع��ل��ى س��ائ��ر أب��ع��اد ح��ي��ات��ه��ا ،ففي
يتقيد به األنسأن ال يشبه ما م� ّرت به البشرية سابقاً ،فكيف السياسة تتطلع إىل الفتوحات ،ويف االقتصاد
االخالقي ال��ذي جيب أن َّ
املؤمن؟ هل هي املرونة أو التصّلب؟ ومتى نتحداه؟هل لالسالم ـ هذه الرسالة االهلية إىل التقدم واالبداع ،ويف االجتماع إىل التعاون
املرونة ،ومتى التصّلب؟ وهل هي األنعزال أم ال�تي ال خيلقها الزمن ـ إجابات شافية عن وال��وح��دة ،ويف التشريع إىل س� ّ�ن القوأنني
األنفتاح؟ ومتى هذا ،ومتى ذاك ؟»
االسئلة اليت تطرحها حتديات العصر؟ ِمن املناسبة لكل تلك االبعاد .وإذا تراجعت روح
الناس من ينكر خلود االس�لام ،أو يزعم أن االم��ة أنعكست على أنشطتها ،ودخ��ل��ت يف
وهكذا يرى مساحته أن مسؤولية عالمِ
الدين والفقيه ال تنحصر يف إع��ادة دراس��ة االسالم حمدود بالشؤون الشخصية ،وهكذا نفق اجلمود والتخلف ,وحني كأنت االمة
وحب��ث الكتب وال���دراس���ات ال��ق��دمي��ة فقط ال ِّ
يكلف هؤالء ـ كما أولئك ـ أنفسهم عناء االسالمية يف عنفوأن شبابها ،تقدمت يف كل
واإلك��ت��ف��اء ب��ذل��ك .وال تتوقف عند دراس��ة اإلج��اب��ة عن ه��ذه االسئلة ،ويقولون :دعوا االجتاهات ،ولكنها أنكفأت على نفسها عندما
اإلف�ت�راض���ات غ�ير ال��واق��ع��ي��ة وإب����داء ال���رأي العقل البشري يعاجل مشاكل املسلمني ،وال دخلت خريف عمرها ،وأحاطت بها سلبيات
ال��ش��رع��ي ح��وهل��ا ،ب��ل أن مسؤولية الفقيه
حتملوا ال��دي��ن أكثر مم��ا حيتمل ,ولكننا الشيخوخة املبكرة .وإذ عادت اليوم إىل فصل
ِّ
تتعدّى ذل��ك لإلهتمام بالقضايا اليومية نعتقد ـ ونربهن على ما نعتقد ـ أن االسالم الربيع ،وجت��ددت حياتها ،وأنبعث فيها روح
املؤمل أن تتقدم ـ مرة أخرى ـ
امللحة ،وجعلها حمور الدراسة ،وإبداء الرأي رس��ال��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ض��اع��ف��ة .أن���ه شاطئ التحدي ،فأن َّ
ّ
ال���ش���رع���ي ال���ث���اب���ت
يف كل االجت��اه��ات،
ال������واض������ح احمل�������دّد
وم����ن����ه����ا ب���ال���ط���ب���ع
أننا حباجة إىل من يعرف السياسة ،ويعرف الدين ،ويعطينا رؤية دينية
يف ق���ض���اي���ا ال���ن���اس
ح���ق���ل ال���ت���ش���ري���ع.
جتاه مشاكلنا السياسية ,وحباجة إىل من يعرف االقتصاد ،ويعرف بصائر
ومشاكل األمة.
وق��د ذك��ر العالمة
الدين فيه ،ووفق تلك البصائر ّ
حيل لنا قضايأنا
ث�������������م ي�����ش��ي��ر
إق����ب����ال ال��ل�اه����وري
ومشاكلنا االقتصادية
مساحته إىل من��اذج
مخ�����س�����ة أس�����ب�����اب
من العلماء والكوادر
جل���م���ود ال��ت��ش��ري��ع
اليت حتتاجها األمة .إذ لو تربّى العالمِ ودرس اخلالص ملن تعصف به أمواج الفنت .وإذا مل عند املسلمني ،واليت سوف أسردها باختصار،
��رج بعيداً ع��ن هموم األم��ة ومشاكل ينفع االسالم البشر ـ
بالرغم من أنها ـ حسب مايبدو لي ـ ليست
وخت� َّ
الناس ،لبقي معزو ً
ال عنهم ،وبذلك ّ
ظل بعيداً
وب���ال���ذات امل��ؤم��ن�ين ب��ه م��ن خ��ط��ر ه��ذه أسباباً حقيقية ،بل هي مظاهر للسبب الذي
وحتمل مسؤول ّيته االم���واج العاتية ،ف� ِ�م� ْ�ن ّ
عن أداء رسالته املطلوبة
أي خطر يعصمهم سبق احلديث عنه:
ُّ
أو ً
ال�ت�ي ج��ع��ل��ه��ا اهلل يف ع��ن��ق��ه .ي��ق��ول امل��رج��ع أو ينجيهم؟ القرأن هدى من الضاللّ ،
وأي
ال :تقديس آراء الشيوخ السابقني وعدم
املدرسي ـ عن لسأن األمة « :أننا حباجة إىل ضالل أكرب من مشاكل البشرية اليوم؟ الشجاعة يف نقدهم.
من يعرف السياسة ،ويعرف الدين ،ويعطينا ال��ق��رأن ن��ور اهلل يف ظلمات االرض ،أولسنا
ثأنياً :تأ ّثر الثقافة االسالمية بالتصوّف
رؤي���ة دي��ن��ي��ة جت���اه مشاكلنا السياسية ,حنن املسلمني تل ّفنا الظلمات املرتاكمة؟ األجنيب الداعي إىل الرهبنة وال�تي ختالف
وحباجة إىل من يعرف االقتصاد ،ويعرف ال��ذي��ن ه��ج��روا ال��ق��رأن يف مثل ه��ذه االي��ام ،روح االسالم.
بصائر الدين فيه ،ووفق تلك البصائر ّ
حيل ق��د خ��س��روا طريق النجاة وض� ّي��ع��وا خشبة
ثالثاً :حماولة العلماء احملافظة على
ّ
لنا قضايأنا ومشاكلنا االقتصادية .وحباجة اخل�لاص ،اال أن ذل��ك هلو اخل��س��رأن املبني .ما تبقى من االس�لام كما هو ،بغري تغيري،
إىل من يعرف الثقافة احلديثة وتياراتها يف ول��ك��ن ك��ي��ف؟ه��ل مي��ك��ن أن نستفيد من وذلك بعد عاصفة التتار اليت كادت تقتلع
الرتبية ،وعلم النفس ـ بفروعه العديدة ـ كتاب ربنا هدى لواقعنا املظلم من دون أن جذور االسالم.
واألدب ،والفن ،ثم يعطينا نتيجة حبوثه .أنئذ نطوِّر أساليب فهمنا ومناهج إستنباطنا منه،
راب���ع���اً :إخ��ت�لاف امل���ذاه���ب االس�لام��ي��ة،
طالبونا بتطبيق االسالم( .فمن بدَّله بعدما وحن���اول أن نستوحي منه بصائر جديدة مما دع��ا كل مذهب اىل التعصب ألفكاره
مسعه فأ ّ
منا امثه على الذين يبدّلونه) سورة وأحكاماً للوقائع احلادثة؟»
واجلمود عليها.
البقرة .»181 ،ثم يضيف مساحته»:وبالطبع
ب��ع��د ه���ذا امل���ش���وار اخل��اط��ف م��ع بعض
خامساً :سيطرة علماء الدين على املناهج
ل��و مل تتغيرَّ مناهج ال��دراس��ة ،واهتمامات ج���وأن���ب رؤي����ة مس��اح��ة امل���رج���ع امل��درس��ي التعليمية يف الدولة العثمأنية مما منعوا
ال���دارس�ي�ن ،وحم����اور ح��ل��ق��ات امل��ن��اق��ش��ة يف دام ظله ح��ول ض���رورة التطوير بالنسبة تطويرها، ».
اجملاميع الدينية ،ال يستطيع علماء الدين للمعاهد واحل����وزات الدينية ،ن��ع��ود لطرح
* عامل دين مقيم يف ايرأن
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الثقــافة
مصــدر
ثقــل األمــة
* عيل عبد احلسني

ل��ن نأتي جبديد إذا م��ا قلنا إن معامل ثقافتنا األصيلة
استطاعت أن تنهض ب��ن��شء األم���ة ،وتبعث فيه ط��اق��ة مـن
احلماس والفاعلية والنشاط ،األمر الذي مكنها مـن احتالل
الصدارة والريادة  ،فهي مل تفقد مصداقيتها على صعيد الواقع،
ومل تتبدل صيغها الدافعة للنهوض ،غري أن بعض األساليب
املتخذة واألفهام القاصرة ،هي اليت فسحت اجمل��ال للتشويه
أن يشق طريقه يف االوس��اط الثقافية ،حتى حدا جبملة مـن
الباحثني والكتاب املـناداة باسم احلداثة والتطوير والتجديد،
إىل غريها مـن أمور.
واألص��ح أن جندد الفهم لفقه املعاني األصيلة ..فثقافتنا
األصيلة ما زالت قادرة على التعايش ومعاجلة األمور وبلورتها
حسب مقتضيات احلاضر واملستقبل ،ويف نفس الوقت أن كل
م��ا ج��اء مـن ت���راث ف��ك��ري اكتسبته األم���ة يف خ��ط جتربتها
الطويل ،قابل للنقض والتقويم ،كما أن هناك ما هو حباجة
إىل صياغة جديدة وإعادة النظر فيه .وبني أيدينا مصادر تغنينا
وتعيننا الستنباط احلقائق وال��رؤى ،وهي ينابيع ال تنضب أو
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تضمحل مهما امتد ال��زم��ان أو تغري امل��ك��ان ،أال وهما القرآن
الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،والسنة
املطهرة العصماء.
فالقرآن الكريم هو وح��ي السماء ال��ذي ال ينقطع أب��داً،
والعاصم واألمان لألمة مـن مدهلمات وخطوب الزمان ،والذي
من شأنه إعادة صياغة شخصيتها ،وجتديدها وفق متطلبات
احلاضر واملستقبل ،ويعينها على معاجلة قضاياها املصريية
بشكل أفضل .وه��و ال��ذي يغرس فيها ب��ذور اخل�ير والصالح،
وميارس دوراً تربوياً على مدى احلياة ،ولذا فإن النيب االكرم
صلى اهلل عليه وآل��ه ،حي� ّ
�ث األم��ة ويأمرها باالعتصام بعُرى
القرآن الكريم وعرتته الطيبني الطاهرين ،ألنهما مصدرا ثقل
األمة وعزتها احلقيقية ،فيقول( :إني ٌ
تارك فيكم ال ّثقلني ،ما
إن ّ
متسكتم بهما لن تضّلوا بعدي ،وأحدهما أكرب مـن اآلخر،
كتاب اهلل ٌ
حبل ممدود مـن ّ
السماء إىل األرض ،وعرتتي أهل
علي احلوض).
بييت ،أال وإ ّنهما لن يفرتقا حتى يردا ّ
لقد امتازت ثقافتنا القرآنية بسمات رفيعة ،ميزتها عن
سائر الثقافات واألف��ك��ار ،فهي تقوم على التغذية بالبصائر
النرية القادرة على تفجري الطاقات واإلمكانات الدفينة ،وامللبية
للعقل البشري احتياجاته الالزمة امللحة ،وهي تنهض به مـن
وه��دة التقاعس والتقهقر ،وتبعث فيه الفاعلية والنشاط،
ليتبلور ويتكامل بشكله الصحيح .وجمرد افتقاده ذلك جيعله
معاقاً غري ق��ادر على اكتشاف احلقائق اليت تنهض به خلري
األمور وأفضلها.
وأمام
الزحف
اهلائل
مـن الثقافات املتنوعة اليت ال تصدها
احلواجز
واحل
�
�دود ،واليت ال يستطيع املسلم أن يعيش مبـنأى
عنها،
فإن
ثقافة اإلس�لام ال تغلق مـنافذ التفكري عند املسلم،
وإمنا حتثه على اقتفاء كل ما يرجى مـنه اإلفادة والصالح بنداء
أخذ احلكمة ،و أن تكون املعيارية يف االقتباس ما يكون متوافقاً
ومـنسجماً مع مفاهيم اإلسالم ومبادئه األصيلة ،والباري عز
وجل يقولَّ :
ين ي ْ
َس َت ِمع َ
«ال ِذ َ
ُون ْال َق ْو َل َف َي َّت ِبع َ
ُون أَ ْح َس َن ُه أُ ْو َل ِئ َك
لأْ
للهَُّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َّال ِذ َ
اب» (سورة الزمر .)18/
ين َه َد ُاه ُم ا َوأ ْول ِئك ُه ْم أ ْو ُلوا ا ل َب ِ
نعم إن الغزو الثقايف الذي حقق الكثري مـن مطالبه وغاياته
وما زال ينتهج نفس احملاور والسبل ،لتحقيق أكرب معدل مـن
اإلجن��ازات والتقدم على صعيد الواقع واألم��ة ،وغ��دت أفكاره
تتسلل إىل خمادعنا وخصوصياتنا احلضارية ،ومل يبق أمر
مـن األمور إال وأقحم نفسه فيه ،لكن رغم كل ذلك ينبغي أن
ندرك أن ذلك ليس لتفوقه وقدرته وقوته ،فاستطاع أن حيقق
ما حققه طوال هذه احلقب ،وإمنا تس ّنى له السيطرة والقدرة
نتيجة الفراغ الثقايف الواعي الذي تشهده ساحة أمتنا مـنذ أمد
ليس بقصري ،وغياب الدور الفعلي واملوجه للمؤسسات الثقافية
القائمة ،إذ بات ُجل اهتمامها االقتصار على ممارسة أنشطة
حمدودة األطر ال تعدوها ،والواقع حباجة إىل شحذ أكرب مـن
النشاط والتجديد يف وسائل العمل والدعوة.
ولتوفري حتقق آليات النهوض يف األمة ينبغي أن تتعمق يف
زيادة علومها ومعارفها ،فإن ذلك هو االكتناز احلقيقي واملثمر
الذي يدفعها لبناء النسيج اإلمنائي ،ودون ذلك لن يتيسر هلا
تقديم الصعود الذاتي لشخصيتها ،فإمنا ترقى األمم وتتقدم
مبا أوتيت وكسبت ،ومبا حتمل مـن مضامني نرية يف الرؤى
واملفاهيم ،تنطلق بها حنو معارج الرقي والتحضر ،وما أتينا
على ذكره مـن شواهد ٌ
دال على ذلك.

شعبان 2012
ايلول الثاني
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الحوزات والمعاهد الدينية :مسؤولية التصدي والتجديد «»2-2

آفاق التجديد

طالب احلوزات
العلمية حرموا
حتى من كونهم
فئة اجتماعية
مستحقة كباقي
الفئات من احلقوق
واالستحقاقات،
مثل توزيع االراضي
والضمان الصحي
واالجتماعي.
واملشكلة تكمن يف
اخلشية من هيمنة
احلكومة على شؤون
احلوزة والتدخل
يف منهاجها وضرب
استقالهلا
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* الشيخ عبد احلسن الفرايت

م���ازال ي��دور يف خلد الكثريين
ض������رورة ت��ن��ظ��ي��م احل�������وزات وف��ق
االس�����س ال��ت�ي ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا امل��رح��ل��ة
ال���راه���ن���ة ،م��واك��ب� ً�ة م���ع ت��ط��ورات
العصر وتقدم الزمان ،ومنذ اكثر
م���ن مخ��س�ين س��ن��ة م���ض���ت ،ت�ت�ردد
هذه الدعوة من قبل كبار العلماء
ومازالت تتكرر مرات ومرات.
وم�����ن ه���ن���ا ك�����ان ع���ل���ى ك��ل
منأوتي حظاً من احلكمة ونصيباً
م��ن العلم ،ان ُي��دل��ي ب��دل��وه يف هذا
اجملال ،ويبدي خربته وفكرته ورأيه
مبايتناسب واه��م��ي��ة ه��ذا امل��وض��وع
عسى ان يتحقق باحسن وجه.
ف��ق��ه��اؤن��ا يف احل�����وزات ك��ان��وا
يصنعون املعاجز ،او ما اشبه املعاجز
يف معاجلتهم ألدق املسائل العلمية
والفلسفية والفقهية والتشريعية
واالصولية ،ومن يقارن بني الفقه
االس�لام��ي ال���ذي ت��ط��ور على اي��دي
فقهائنا االجالء ،وبني الفقه الغربي،

جي��د ال��ب��ون الشاسع بينهما ،كما
ان م��ن ي��درس علم النفس او علم
االخالق عند علمائنا ،يدرك ان فهم
الغربيني يف علم االجتماع او النفس
او العلوم االنسانية الميكن ان يبلغ
فهم علمائنا.
من هنا؛ فان اهتمامنا بتنظيم
احل������وزات ال��ع��ل��م��ي��ة ال ي��ع�ني اب���دا
االنتقاص من قيمة هذه احل��وزات،
او جتاهل دوره��ا الكبري والفعال يف
تطوير العلم ويف االبقاء على جوهر
احلضارة االسالمية.
وه��ن��ا ن���ود ان ن��ش�ير اىل بعض
آفاق التجديد والتطوير يف احلوزات
العلمية:
أو ً
ال :االستقاللية عن
أصحاب النفوذ والثروة

رغ��م ان ه��ذا االف��ق ،من اآلف��اق
االص��ي��ل��ة وال��ع��م��ي��ق��ة ت��ارخي��ي �اً يف
عمر احل��وزة العلمية ،اال انه مازال
ي��ن��ب��ض ب��احل��ي��وي��ة ،وخي��ض��ع بني
الفينة واالخ��رى للجدل والنقاش
والدعوة اىل اعادة صياغته وبلورته
من جديد .ويكتسب أفق استقاللية
احل���وزات اهمية ك��ب�يرة،ن��ظ��راً اىل
ان مرتكزات العلم والتفقه والبحث
يف ه���ذه امل��ؤس��س��ة ،ت��رت��ب��ط بشكل
م��ب��اش��ر وش��ب��ه م��ب��اش��ر ب��ك��ت��اب اهلل

اجمليد وبصائر الوحي ومن هنا فان
اي عامل سياسي او اقتصادي او ما
ش��اب��ه مي���ارس ضغطا على مناهج
وسلوكيات احلوزة ورجاالتها ،فهو
مبنزلة ناقوس خطر قد يهدد الدين
ومقوماته برمته.
أم���ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ع��اه��دن��ا يف
ع��امل��ن��ا االس�ل�ام���ي ،فينقل آي���ة اهلل
الشهيد مرتضى املطهري (رمح��ه
اهلل) ع��ن اح���د علماء اي����ران ،ال��ذي
انتخب ضمن جلنة التقريب بني
امل��ذاه��ب االس�لام��ي��ة ،ان��ه زار مصر
ب��ع��د (ث�����ورة ي��ول��ي��و) ع���ام  1952يف
مصر ،ولدى دخوله اىل مكتب امام
االزه�����ر ال��ش��ري��ف ال��ش��ي��خ حممود
شلتوت ،تفاجأ برؤية صورة مجال
ع��ب��د ال���ن���اص���ر م��ع��ل��ق��ة يف غ��رف��ة
ام��ام االزه���ر ،وف��وق رأس���ه ،فسأله:
مساحة الشيخ !..كيف تعلق هذه
الصورة وانتم و مقامكم الديين وما
تعرفون من ص��راع زعيم القومية
ال��ع��رب��ي��ة مج���ال ع��ب��د ال��ن��اص��ر مع
االس�لام��ي�ين يف م���ص���ر..؟! ف��أج��اب
ال��ش��ي��خ شلتوت:متبسماً و ملوحاً
باصابعه ،القضية ،فلوس !!..فأجابه
رجل احلوزة الشيعي قائال :وهذا هو
الفرق بيننا وبينكم،حنن الشيعة،
ن��وف��ر امل����ال م���ن ب���رك���ات فريضة
اخل����م����س ،وم���ن���ه���ا ن��غ��ط��ي ح��اج��ة
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حوزاتنا وطالبنا مالياً ،ومننع تدخل
احلكومات يف شؤوننا!
ولكن ع��اد اجل��دل بعد انتصار
ال��ث��ورة االس�لام��ي��ة يف اي����ران حول
ه��ذا امل��وض��وع ،فقد أوص���ى مؤسس
اجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة ال��راح��ل
آي���ة اهلل ال��ع��ظ��م��ى ال��س��ي��د روح اهلل
امل���وس���وي اخل��م��ي�ني ب���ض���رورة بناء
احل���وزة ومناهجهااملألوفة بعيدة
ع��ن احل��ك��وم��ة ،وك��ذل��ك تأكيده
على رب��ط موقوفاتاملذهب السين
وم���دارس���ه يف اي����ران ض��م��ن نطاق
ق��ان��ون ال���وق���ف ،واس��ت��م��رار ص��رف
روات��ب��ه��م ،وي��رى بعض الفقهاء ان
الوضع خيتلف بعد انتصار الثورة
االسالمية.
ً
بينما نقرأ رأيا آخر ألحد علماء
ال���دي���ن يف اي�������ران ..ف��ف��ي م��ع��رض
اجابته على سؤال وُجه له من جملة
«البصائر» الفصلية عام 1985بشأن
ال��ع�لاق��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة ال�ت�ي ينبغي
ان ت��ق��وم ب�ين ال��دول��ة االس�لام��ي��ة،
واحل���وزة العلمية ،وع�لاق��ة علماء
ال���دي���ن مب��ؤس��س��ات ال���دول���ة ي��ق��ول
مس��اح��ةآي��ة اهلل ال��ع��ظ��م��ى الشيخ
جعفر ال��س��ب��ح��ان��ي م��ا ن��ص��ه« :ه��ذا
ال��س��ؤال ك��ان م��ن املنطقي طرحه
قبل جناح الثورة االسالمية يف ايران،
أما بعد جناحها فال جمال لطرحه!..
اذ ان احل�����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة ت��ع��د االن
ويف ظل الوضع اجلديد ،ج��زءاً من
الدولة االسالمية ،وال��ذراع الفكري
هل���ا ،خ��اص��ة اذا ع��رف��ن��ا ان ال��دول��ة
االس�لام��ي��ة ي��ق��وده��ا فقيه اسالمي
جامع الشرائط ،وان نظام الدولة
ه��و االس��ل��ام ،وه���و حي��ت��اج،خ��اص��ة
يف مجلة مؤسساتها ومرافقهاـ اىل
خم��ت��ص�ين يف ال��ع��ل��وم االس�لام��ي��ة
كمجلس الشورى والقضاء وقسم
االعالم وغري ذلك).
ام���ا مس��اح��ة آي���ة اهلل العظمى
الشيخ م��ك��ارم ال��ش�يرازي،ف��ق��د أخذ
منحى آخ���ر ب��االج��اب��ة ع��ل��ى نفس
ال���س���ؤال« :ان��ن��ا نعتقد ان احل���وزات
ال��ع��ل��م��ي��ة ي��ن��ب��غ��ي ان ت��ك��ون دائ��م��ا
مستقلة عن الدولة ،حتى عن الدولة
االس�لام��ي��ة ،وان حتتفظ بطابعها
الشعيب ،وه��ذا ال حي��ول دون اع��داد
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العلماء والفضالء الح��راز املناصب
السياسية يف الدولة االسالمية».
طلبة الحوزة
وأموال النفط العراقي

وبعد سقوط الصنم يف العراق
بتاريخ  2003/4/9م وصياغة نظام
ج��دي��د إلدارة امل��وق��وف��ات وال��ش��ؤون
الدينية ،بقي ه��ذا اهل��اج��س ي��راود
ال��ك��ث�يري��ن،ن��ظ��راً اىل ان االخ���وة يف
الوقف السين يعنون مبجمل الشؤون
م��ن امل��وق��وف��ات وامل�����زارات واملساجد
وكذلك املدارس الدينية وطالبها.
فيما انربى الوقف الشيعي لالهتمام
ب��ش��ؤون امل�����زارات وامل��وق��وف��ات دون
احل��وزات وطالبها ،كون املرجعية
الدينية يف ال��ع��راق اح��دى مقومات
االم����ة وص���م���ام أم��ان��ه��ا ،والمي��ك��ن
ربطها بدائرة حكومية.
غ�ي�ر ان وض����ع ط��ل�اب ال��ع��ل��وم
الدينية بقي كما هو عليه ،فالطلبة
يف مدارس ابناء العامة يصلهم من
واردات النفط العراقي ،اىل جانب
ريع املوقوفات التابعة للوقف السين،
ب��ي��ن��م��ا ط��ل�اب احل������وزات العلمية
ح���رم���وا ح��ت��ى م���ن ك��ون��ه��م فئة
اجتماعية مستحقة كباقي الفئات
م��ن احل��ق��وق واالستحقاقات ،مثل
توزيع االراض��ي والضمان الصحي
واالج��ت��م��اع��ي .وامل��ش��ك��ل��ة تكمن يف
اخلشية من احتمال هيمنة احلكومة
ع��ل��ى ش���ؤون احل����وزة وال��ت��دخ��ل يف
منهاجها وضرب استقالهلا.
ث��ان��ي�اً :ض���رورة تعميق الصلة
بالقرآن الكريم والنصوص الدينية
ي��ن��ب��غ��ي ان ي���ك���ون االجت������اه يف
احل���وزات واملعاهد االسالمية على
حن���و االت���ص���ال االع���م���ق واالق����وى
بالنصوص الشرعية ،فنحن ال نريد
ان ننزع انفسنا من واقعنا املتخلف
لنعلقها يف الفراغ ،امنا ننتشلها من
هذا الواقع الفاسد ،لنربطها بالواقع
احلضاري املتكامل ،وهو واقع القرآن
الكريم وسرية الرسول الكريم واهل
بيته عليهم افضل الصالة والسالم.
علينا ان نتمثل سرية نبينا (ص)
واصحابه املخلصني وس�يرة ائمتنا
وحوارييهم ،فنستلهم هذه السرية

وحن��اول تطبيقها يف حياتنا ،كما
علينا ان نعود اىل النصوص القرآنية
ونكثر من قراءتها وحناول تفسريها
والتدبر فيها واالتعاظ بها ،فنجعل
ال��ق��رآن شعارنا ،ونعيش يف واقعنا
معه ،ال ان نتخذ منه دثاراً نتدثر به
يف اوق��ات احلاجة ،وكذلك احلال
بالنسبة اىل االحاديث.
ان دراس���ة امل��ت��ون امل��ت��داول��ة قد
شغلت ح��وزات��ن��ا ع��ن دارس���ة املتون
االخ���رى ،وكأننا لسنا حباجة اىل
دراس���ة نهج البالغة او الصحيفة
ال��س��ج��ادي��ة ..وك���أن وص��اي��ا ائمتنا
عليهم ال��س�لام ووص��اي��ا السابقني
من علمائنا اليت من شأنها صياغة
الشخصية االس�لام��ي��ة واالميانية
املتكاملة ،ال تعنينا اساسا.
ثالثًا :توثيق العالقة
بين النظرية والتطبيق:

البد من اجياد العالقة الوطيدة
ب�ي�ن م���ا ي�����درس يف احل�������وزة ،وم��ا
تتطلبه الظروف اجلديدة واالم��ور
املستحدثة ،فليس كل علم نافعا،
وليس ك��ل تعليم مطلوبا ،فالبد
ان جنعل احل��اج��ات العلمية اساسا
للتعلم ،فلكي نعمل علينا ان نتعلم،
ولذلك ال جيب ان نتعلم اال ما ينفع
عملنا.
إن م��ن أوىل واج��ب��ات امل���دارس
ال��دي��ن��ي��ة ل���دى اس��ت��ق��ب��اهل��ا لطالب
العلم ،أن تدعوه ومنذ اليوم االول،
اىل االرت��ب��اط بالناس والبدء بنشر
العلوم الدينية يف منطقته ،ال ان
يعد ال��س��ن��وات تلو ال��س��ن��وات ،حتى
يفكر بالتبليغ ،الن ه��ذا التسويف
هو مدعاة للتقصري ونسيان العلم
والتواني والتكاسل يف العطاء لالمة،
ث��م ان التبليغ ينبغي ان ي��ب��دأ من
مستوياته البسيطة على الناس لكي
يتمرن الطالب ويكتشف االسلوب
االم��ث��ل للدخول يف قلوب اجملتمع
السيما الصغار يف السن.
راب����ع����اً :االه���ت���م���ام ب��ال��ب��ح��وث
االسرتاتيجية والدراسات العليا
م�����ن ال������ض������روري االه���ت���م���ام
ب��ال��ب��ح��وث وال���دراس���ات العليا ال�تي
حتتاجها االم���ة االس�لام��ي��ة ،ومثة

ال نريد ان ننزع
انفسنا من واقعنا
املتخلف لنعلقها يف
الفراغ ،امنا ننتشلها
من هذا الواقع
الفاسد ،لنربطها
بالواقع احلضاري
املتكامل ،وهو واقع
القرآن الكريم وسرية
الرسول الكريم واهل
بيته عليهم افضل
الصالة والسالم
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الحوزة العلمية

ع��ن��اوي��ن أس�����اس وم���ث�ي�رة يف ه��ذا
اجملال :هل لإلسالم القدرة على ردم
الفجوة القائمة بني العامل الثالث
وال���ع���امل امل��ت��ق��دم؟ وك��ي��ف ميكن
حتقيق التنمية االقتصادية يف هذا
العامل املتداخل اقتصاديا؟
ازاء هذا الوضع نرى اهتمامات
ع��ل��م��ائ��ن��ا ان���ص���ب���ت ع���ل���ى م��س��ائ��ل
فرعية ال ختلو من اهمية ،ولكنها
ق��د اشبعت حبثا ودراس����ة م��ن قبل
علمائنا السابقني ،كالبحث عن
احلقيقة الشرعية ،واجتماع االمر،
وال��ن��ه��ي ،وال����دالالت اللفظية وما
اشبه ذل��ك م��ن موضوعات الميكن
ان يضيف اليها ال��ب��اح��ث��ون اجل��دد
اال ال��ق��ل��ي��ل ،يف ح�ي�ن ان م��س��ائ��ل
اخ���رى اك��ث��ر اهمية ظلت مهملة
يف ح���وزات���ن���ا ،م���ن ق��ب��ي��ل التنمية
االقتصادية وال�ترب��ي��ة االسالمية،
وإض��اف��ة اىل ذل��ك،وه��ن��ال��ك تساؤل
اخ��ر :ه��ل ل�لاس�لام اس��ل��وب وطريق
معينان السقاط الطاغوت واقامة
ح��ك��م اهلل يف االرض؟ ل��ق��د قدمت
دراسات معدودة حول هذا املوضوع،
ب����ل ح���ت���ى ب���ع���د ان���ت���ص���ار ال���ث���ورة
االسالمية يف ايران ،مل تصدر دراسة
وافية وعميقة يف هذا الشأن.
لو اجتهت احلوزة العلمية بهذا
االجت����اه ،الف���ادت ال��ع��امل االس�لام��ي
الكثري ،ولو تأملنا الرواية الشريفة
عن االم��ام احلجة عجل اهلل فرجه،
وب����ال����ذات ع���ب���ارة «وام�����ا احل�����وادث
الواقعة »...لوجدناها واقعية يف قوله
عجل اهلل فرجه:
«واما احلوادث الواقعة فارجعوا
بها اىل رواة احاديثنا»،فاملشاكل
املستحدثة واجل���دي���دة ،والقضايا
ال�تي مل حتصل سابقا ،حت��ت��اج اىل
استنباط كما ق��ال اهلل ت��ع��اىل»:واذ
ِإ َذا َجا َء ُه ْم أَ ْم ٌر ِم َن الأْ َ ْم ِن أَ ِو الخْ َ ْو ِف
�ول
أَ َذ ُاع����وا ِب � ِه لأَْو َل� ْ��و َردُّو ُه ِإلىَ ال� َّ�ر ُس� ِ
وَِإلىَ أُو ِلي ا َ ْم ِر ِم ْنه ْ
ُم َل َعِل َم ُه َّال ِذ َ
ين
َس َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْنه ْ
يْ
ُم َو َل� ْ�ولاَ َف ْض ُل اللهَّ ِ
لاَ
َع َل ْي ُك ْم َو َرحمْ َ � ُت� ُه َّت َب ْع ُت ُم َّ
الش ْي َط َ
ان
ِإاَّل َق�ِ�ل��ي� ً�ل» (س����ورة ال��ن��س��اء .)83/
فاالستنباط الي��ك��ون إال يف االم��ر
اجلديد ويف القضايا احلديثة اليت
تطرح الول م��رة ،او القضايا اليت
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حن���ن حب���اج���ة م���اس���ة اىل حت��دي��د
حكمها.
خامسًا :االهتمام
بروح المبادرة

ينبغي ان خنلق قدوات صاحلة
للمجتمع ،فالذي يؤثر يف االنسان،
ه���و ال���ق���دوة احل��س��ن��ة ال احل��دي��ث
وامل��وع��ظ��ة« :ك��ون��وا دع���اة لنا بغري
ال��س��ن��ت��ك��م» ،ك��م��ا ي��ق��ول احل��دي��ث
ال����ش����ري����ف،والري����ب ان احل�����وزات
واملعاهد العلمية كانت ناجحة يف
ه��ذا اجمل��ال ،ولكن ينبغي االهتمام
اكثر ،كاالهتمام بتزكية النفس
واالخ���ل��اق احل��س��ن��ة ك��ال��ت��واص��ي
والتكافل وم��ا شابه ذل��ك من ام��ور،
لو اهتمت احلوزات العلمية بها ،فإن
ث���ورة ثقافية ب��ل م��وج��ة حضارية
س���وف ت��ن��ب��ع��ث م���ن ت��ل��ك االراض����ي
امل��ب��ارك��ة ال�تي احتضنت احل���وزات
العلمية.
ومن اجل النجاح يف هذا املسعى،
لن نكون حباجة اىل قانون يصادق
ن����واب ال�ب�رمل���ان ،امن���ا حن��ن حباجة
اىل ث��ورة تنبع م��ن داخ��ل احل��وزات
العلمية.
يف ك��ث�ير م���ن االح���ي���ان جند
انفسنا حباجة اىل حركة ذاتية،
واىل روح امل�����ب�����ادرة ،ف����احل����وزات
العلمية حب��اج��ة اآلن اىل حركة
ج��ذري��ة ذات��ي��ة تنبع م��ن ضمريها،
وتسد النقائص امل��وج��ودة فيها ،اما
اذا انتظرنا اآلخرين لكي يأتوا اىل
احل��وزات ويصلحوها ،وعلى حساب
اس��ت��ق�لاهل��ا ،ف���ه���ذا ل��ي��س ب��ال��ع�لاج
اجل����ذري؛ الن اس��ت��ق�لال احل���وزات،
اهم إرث ورثته االجيال السابقة من
فقهائنا االبرار (رضوان اهلل عليهم).
* مدير حوزة االمام
القائم (عجل اهلل فرجه)
--------------/1املعهد االسالمي  :بني االصالة والتطوير
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي (دامظله)
/2التشريع االسالمي  :مناهجه ومقاصده
ج - 2آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي
 /3معامل الدين ومالذ اجملتهدين  -العالمة
الشيخ حسن بن زين الدين ابن الشهيد الثاني
/4جملة البصائر الفصلية  -العدد  - 4السنة
الثانية  -صيف (1405هـ 1985 /م).

مسائل ابتالئية
مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)
كفارة العاجز عن الصيام
س :زوجيت عاجزة عن الصيام والقضاء ،فما هي الكفارة؟
وهل جتوز لألقرباء مثل األم إذا كانت حمتاجة؟
ج :يجب عليها دفع الفدية عن كل يوم (مد)
من الطعام وهو ثالثة أرباع الكيلو من الحنطة،
أو قيمتها مع االشتراط على الفقير أن يشتري
بها طعامًا .أما الدفع لألم فإن كانت واجبة النفقة
على ابنتها اليجوز إعطاؤها الفدية.
التداوي بالجن
أنا سيدة أعاني من األكزميا (حساسية باجللد)،
وال أج��د احل��ل عند االط��ب��اء ،وبعض االخ���وات قالت لي
قد يكون مرضي سببه مس من اجلن ،والعياذ باهلل،
فماذا تنصحوني أن أفعل؟
ج :لم يثبت أن للجن دورًا في مثل
هذه األم��ور ،فال تصدقي هذه األق��وال،
وواصلي العالج إلى جانب الدعاء من
اهلل ت��ع��ال��ى ب��ال��ش��ف��اء ،ف��م��ا م��ن داء إال
دواء.
وجعل اهلل له
ً
تأخير الصالة
ما حكم يف تأخري الصالة عن وقت الفضيلة بدون
عذر؟ وهل يعترب هذا العمل إستخفافا بالصالة؟
ج :ال بأس بذلك ،ولكن إذا أصبح ذلك عادة
عد إستخفافًا بالصالة.
مستمرة للشخص فقد ُي ّ
التصفيق في المساجد والحسينيات
ما هو رأي مساحتكم بالتصفيق يف املواليد واالفراح ألهل
البيت واليت تكون باملساجد واحلسينيات؟
ج :ال دليل على حرمة التصفيق ،وإذا كان
وسيلة إلظهار الوالء ألهل البيت عليهم السالم
فهو حسن ،شرط أن ال يرافقه شيء من المحرم،
وأن ال يكون فيه هتك لحرمة المسجد.
معاهدة اهلل
شخص عاهد اهلل ان اليفعل عم ً
ال حمرماً ثم فعل ذلك
وبعد مدة من الزمن عاهد اهلل مرة اخرى ان اليفعل نفس
الفعل وفعل ذل��ك وبعد م��دة من الزمن ايضا عاهد اهلل ان
اليفعل نفس الفعل االول وفعل ذلك فما الذي يرتتب عليه؟

ج :عليه أن يدفع الكفارة في كل مرة ،وكفارة
مخالفة العهد ه��ي أح��د ث�ل�اث :إم��ا عتق رقبة،
أو صيام شهرين متتابعين ،أو إطعام ستين
مسكينًا.
غلق الماء اثناء الوضوء
عند الوضوء اكثر الناس قبل ان ميسح قدميه يقوم
بغلق امل��اء وبعدها ميسح على قدميه فهل يعترب مقاطعة
للوضوء ويبطله أم ال؟
ج :ال يض ّر بالوضوء ،وهذا العمل أفضل حذرًا
من اإلسراف.
االستغفار في ركعة الوتر
ان��ا ك��ث�يراً م��ا اس��ه��و يف االستغفار والعفو يف
ركعة ال��وت��ر ،ه��ل جي��وز ل��ي أن اق��ول اكثر من
املطلوب ؟
ج :ال إش��ك��ال ف��ي زي���ادة اإلستغفار
وطلب العفو.
المحادثة عبر االنترنت
ه����ل احمل����ادث����ة ب��ي�ن اجل���ن���س�ي�ن حم���رم���ة يف
الدردشة؟ والبعض يقول انه اليوجد صوت والصورة
فكيف حترم..؟!
ج :بشكل م��ب��دئ��ي ل��ي��س ح���رام���ًا .ولكن
األفضل أن تتحدث البنت مع بنات جنسها ،وأن
يتحدث الولد مع األوالد حفاظًا على أنفسهم من
السقوط في مزالق الشيطان ،صحيح إن اإلسالم
دين يسر وليس دين عسر ،ولكن الصحيح أيضًا:
(إن الشيطان لإلنسان عدو مبين) و (إن الشيطان
ينزغ بينهم) فهناك الكثير من الحاالت تطورت
فيها الدردشة العادية في البدء والتي كانت من
دون صوت وصورة إلى عالقات شيطانية محرمة،
فعلى المؤمن أن يكون حذرًا من فخاخ الشيطان.
السجود في حرم المعصوم
م��ا ح��ك��م ال��س��ج��ود ع��ن��د ال��ب��اب ق��ب��ل دخ����ول ح���رم أح��د
املعصومني (عليهم السالم) ؟
ج :إذا ك��ان السجود هلل تعالى ش��ك��رًا على
نعمة الزيارة مث ً
ال فال بأس ،أما السجود للمعصوم
فغير جائز ألن السجود هلل تعالى.

تستقبل الهدى اسئلتكم واستفساراتكم الفقهية عبر البريد التاليeditor@al-hodaonline.com :

www.al-hodaonline.com
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مجتمع

القيادة الخالقة للعقل في طرق النجاح

العقل يوضح الطريق
ولكن بشرط أن
تستشريه ،بعيداً عن
اهلوى والعاطفة
واألحكام املسبقة.
يقول اإلمام علي
عليه السالم« :ليست
الرؤية كاملعاينة،
مع اإلبصار ،وقد
تغش العيون أهلها،
وال يغش العقل من
استنصحه»
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* السيد حممود املوسوي

@mmosawy

ع���ن���د احل����دي����ث ع����ن ال��ن��ج��اح
وحتقيق املنجزات وطرق الوصول
القمة ،ال ميكن ّغ��ض الطرف
إىل ّ
عن احلديث عن العقل ،فقد احتل
احل��دي��ث ع��ن العقل مكانة مميزة
ع��ن��د ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن خت��ص��ص��وا يف
جمال علم النفس قدمياً ،ويف جمال
النجاح البشري حديثاً ،فعلم النفس
بعد تطوّر كبري يف الدائرة الغربية
هل��ذا العلم ،أخ��ذ منحى يف العديد
من حبوثه حنو تعزيز مكانة العقل
شيئاً فشيئاً ،فبعد أن ك��ان علم
النفس يعيش التخبط الكبري ،أخذ

طريقه إىل بعض البحوث األفضل،
وم��ن ختبطهم ن��رى أن تعريفهم
لعلم النفس أصبح م��ن املصاعب،
وق��د ع� ّرف��ه بعضهم بأنه «البحوث
ال�تي ي��ت��داوهل��ا علماء ال��ن��ف��س» ،أي
أنهم فقدوا السيطرة على اجلامع
املوضوعي والغاية من ه��ذا العلم،
وإن م��ن��ش��أ ه���ذا ال��ت��ي��ه ه��و جهلهم
بالنفس وجهلهم بالعقل ،ذل��ك أن
البحوث العقلية كانت تبحث يف
ميادين علم النفس بعد أن كانت
حكراً على ميدان الفلسفة.
وب��ع��د أن أخ����ذوا زم��ن �اً ط��وي�لاً
يف البحث عن التفسري للعقل من
ناحية عضوية ،ليكتشفوا ماهية
ال��ع��ق��ل وت��وغ��ل��ه��م يف ه���ذا االجت���اه،
حنا علم النفس حنو معرفة العقل
ب��وظ��ائ��ف��ه ،ح��ي��ث «ك�����ان اه��ت��م��ام
امل��درس��ة الوظيفية يف علم النفس
منصباً على تفهم وظ��ائ��ف العقل
ب����د ً
ال م���ن ال���وص���ول إىل توصيف
جامد حملتوياته ،فهم يعتقدون أن
أه���م وظ��ائ��ف��ه ه��ي م��س��اع��دة ال��ف��رد

ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع ال��ب��ي��ئ��ة .مبعنى
اه��ت��م��ام��ه��م ك����ان م����رك����زاً على
وظائفه وفائدته بد ً
ال من االهتمام
بكنهه أو تركيبه»  .وه��ذا املنحى
يعد ت��ط��وّراً واق�ت�راب���اً م��ن الفطرة
يف معرفة احلقائق ،حيث أن عدم
إحاطة اإلنسان حبقائق األشياء من
مجيع جهاتها مستحيلة ،ولذا كان
عليه أن يتواضع للحقائق ويسعى
إىل اكتشافها م��ن خ�لال امل��ص��ادر
العلمية املستمدة من اهلل تعاىل وهو
خ��ال��ق األش��ي��اء ،أو م��ن خ�لال تتبع
اآلثار.
ونتيجة ذلك التطور اكتشف
العلماء القدرة العقلية اهلائلة لدى
اإلن���س���ان« ،يف ال��ع��ام 1980م ،ك��ان
ال��ع��ل��م��اء ي��ع��ت��ق��دون أن��ن��ا نستخدم
مخسة باملائة من إمكاناتنا العقلية.
وحب��ل��ول أواخ���ر العقد ق��ال الكثري
من العلماء إن النسبة املستغلة ال
تتجاوز واحداً باملائة .واليوم ،يعتقد
الكثريون أن نسبة ما نستخدمه من
إمكاناتنا العقلية أق��ل م��ن الواحد

مجتمع

باملائة!» .
العقل وإنارة الطريق

ان��ت��ش��رت مقولة العقل بشكل
ه��ائ��ل ،وأخ����ذ ال��ك��ث�ير م��ن العلماء
واملختصني ي��ش�يرون إل��ي��ه كأحد
أه���م احمل��رك��ات حن��و ال��ن��ج��اح ،بل
القمة ،وهذه
هو القائد إىل صعود ّ
احلقيقة صحيحة ،ول��ك��ن علينا
االستفادة من العقل بشكل صحيح،
ومي��ك��ن ذل���ك م��ن خ�ل�ال ال��ت��ع � ّرف
على مهام العقل ودوره يف عملية
ال���وص���ول إىل ال��ن��ج��اح .ف��م��ا ال��ذي
حيتاجه اإلنسان من عقله لعملية
النجاح؟
ان��ه حي��ت��اج إىل إن���ارة الطريق
وت��ب��ص�يره خب��ط��وات��ه الصحيحة
ل���ل���وص���ول إىل األه���������داف ،ك��م��ا
حي��ت��اج��ه يف حت���دي���د ن����وع اهل���دف
األفضل.
والعقل كما يشري إليه السيد
املرجع املد ّرسي « :هو ذلك النور الذي
نمُ َّيز به اخل�ير عن الشر ،واحلسن
عن القبيح ،وحينما ينحسر ع ّنا عند
العارمينْ  ،نرتكب
الغضب والشهوة
َ
ال��ق��ب��ائ��ح ،ث��م ن��ل��وم أنفسنا عندما
يعود ،هو الذي نفقده عند الصغار
واجمل��ان�ين واحل��م��ق��ى ف��ن��رى فيهم
نقصاً ك��ب�يراً ،وه��و ال���ذي حياسب
ال��ن��اس بعضهم بعضاً على أساسه
وحيملونهم به مسؤولية أفعاهلم،
َّ
وهكذا يصف اإلسالم العقل بصفاته
اليت َّ
تتجلى يف العقالء».
لقد ج��اء يف كتاب اهلل اجمليد:
َّ
ون ْال َق ْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
َس َت ِم ُع َ
ين ي ْ
(ال ِذ َ
ون
�ك َّال� ِ�ذي� َ�ن َه� َ�د ُاه� ُ�م اللهَُّ
أَ ْح� َ�س� َن� ُه أُ ْو َل � ِئ� َ
لأْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
اب) ،فإن اهلل
َوأ ْو َل ِئ َك ُه ْم أ ْول��وا ا ل َب ِ
ت��ع��اىل وص���ف أول����ي األل���ب���اب وه��م
أص���ح���اب ال��ع��ق��ول ،ب��أن��ه��م عندما
يستقبلون القول واآلراء واألفكار،
ف���إن عقلهم ي��رش��ده��م إىل إت��ب��اع
األح��س��ن واألف��ض��ل ،وق��د ي��ق��ال أن
ذل���ك أم���ر م��س�ّل��م ب���ه ،ومي��ك��ن لكل
أح��د أن خيتار األف��ض��ل وليس من
يُعملون عقوهلم يف األشياء فحسب.
ولكننا لو شاهدنا الواقع سنكتشف
خالف ذل��ك ،فإن الكثري من الناس
حي�دّدون خياراتهم ليس على مبدأ
www.al-hodaonline.com

األفضل واألحسن ،وإمنا حيدّدونها
على مبدأ اللذة والرغبة النابعة من
ق���وّة ال��ش��ه��وة ،ف�ترى البعض يُقدم
على ت��رك التعلم وي��ف� ّ
�ض��ل البقاء
يف مستنقع اجلهل ،وت��رى البعض
ّ
يفضل التجارة فيما يهدم اجملتمع،
م��ث��ل جت�����ارة امل����خ����درات وجت����ارة
اجلنس ،وهكذا يف السلوك والتعامل
مع الناس.
ال��ع��ق��ل ي��ن�ير ال��ط��ري��ق وكلما
اعتمد اإلنسان على قوته العقلية
اجمل ّردة وعقله الذي فطره اهلل تعاىل
عليه ،ستجد خياراته أكثر نضجاً،
قد يفهم البعض أن خيارات الناس
وسلوكهم إمنا هي نتيجة حتمية
لوراثتهم أو حمليطهم ،وإن كان
للبيئة أث��ر ول��ل��وراث��ة أث��ر ،إال أننا
لو التزمنا بإرشادات العقل فسوف
ي��ت��ف�وّق على اآلث���ار املتنوعة اليت
تسهم يف حتديد خيارات اإلنسان,
وما ينبغي هو ض��رورة الرجوع إىل
العقل وتسليمه ق��ي��ادة ال���ذات لكي
تأخذ طريقها األفضل.
كيف نتجنب قرارات الهوى؟

لكي نتجنب غلبة اهل��وى على
العقل ،البد أن نتعرف على حركة
ال��ق��وى وال��رغ��ب��ات يف داخ��ل��ن��ا ،ف��إن
اهلل تعاىل خلق اإلنسان وأودع فيه
جم��م��وع��ة م���ن ال���ق���وى األس��اس��ي��ة
وك���ل واح����دة هل��ا أمس��ه��ا اخل��اص
ونزعاتها اخلاصة ،وهي:
ولنأت
(النفس ،ال��روح ،البدن)،
ِ
إىل ه���ذه امل���ف���ردات ل��ن��رى كيف
تعمل وكيف ميكن أن نديرها من
أجل أن تدفع كل قوى اإلنسان يف
طريق جناحه.
 /1ال��ب��دن :وه���و اجل��س��م امل���ادي
لإلنسان وهو وعاء حلاجات اإلنسان
الفطرية ،وه���ذه احل��اج��ات جتعله
مييل دائماً إىل ما تشبعها ،فاحلاجة
إىل الطعام واحل��اج��ة إىل اجلنس
وال���راح���ة وال���ن���وم وس���ائ���ر امل��ل��ذات
املتفرعة منها .وال��ب��دن وق���واه إمنا
يتطلع إىل اإلشباع دون النظر إىل
كيف يتم ذل��ك اإلش��ب��اع ،أو مب��اذا
يتم ،أي أن البدن له حاجات طبيعية
وه���و يف م��ي��ل دائ���م حن��و إش��ب��اع��ه��ا,

فالشعور الذي ينبع من البدن يسهم
يف ت��ك��وي��ن اإلن��س��ان ومن���و اإلن��س��ان
ب���ل ويف س���ع���ادة اإلن���س���ان ،ب��ش��رط
االن���ت���ظ���ام ،ل��ت��ت��م ت��ل��ب��ي��ة ال��رغ��ب��ات
كلها بالطريق الصحيح وباملقدار
الصحيح.
 /2ال�������روح :وه����ي س���ر ح��ي��اة
اإلنسان ،وهي اليت حييط بها البدن
ولكننا ال نعرف كنهها ،كما قال
تعاىلَ ( :و َي� ْ�س�َ�أ ُل��و َن� َ
وح ُق ِل
�ك َع� ِ�ن ال� ُّ
��ر ِ
َما أُو ِتي ُتم ِّمن
وح ِم ْن أَ ْم ِر َربِّي و َ
ال� ُّ�ر ُ
َّ
ً
َ
ْال � ِع� ْ�ل� ِ�م ِإال ق � ِل��ي�لا)[ .اإلس����راء .]85 :
وه���ذا ي���دل ع��ل��ى أن��ن��ا ال ينبغي أن
نتكّلف معرفة حقيقة الروح ،وإمنا
علينا أن ن��ع��رف صفاتها وآث��اره��ا
وك��ي��ف ينبغي أن نتعامل معها،
فهي من أمر اهلل تعاىل ،وهي متثل
اإلفاضات الربانية واخل�ير احملض
على اإلنسان ،وكلما تزوّد اإلنسان
منها كلما ت��ع��اىل ش��أن��ه وتسامى
وص��ار مساره يف االجت��اه الصحيح,
فهي تنجذب إىل اهلل تعاىل ،لذلك
جند أن اإلنسان يصل إىل مستويات
األنس بذكر اهلل وبالعبادة ويكون
سعيداً عندما يساعد اآلخ��ري��ن أو
يقدم خدمة جملتمعه.
 /3ال��ن��ف��س :ج���اءت يف ال��ق��رآن
ال��ك��ري��م مب��س��م��ي��ات ع���دي���دة ،مثل
(النفس األمارة بالسوء) ،و (النفس
اللوامة) ،و(النفس املطمئنة) .وكل
هذه التسميات لوجود واحد وليست
وج�����ودات م��ت��ع��ددة ،وأن اخ��ت�لاف
مسمياتها راج��ع إىل االخ��ت�لاف يف
أح��واهل��ا ،ف��إن ح��ال النفس األم��ارة
َم��ا
ال�تي ق��ال عنها ربنا عز وج� ّ�ل( :و َ
�س َ
أل َّم����ا َر ٌة
����ر ُئ َن� ْ�ف� ِ�س��ي ِإ َّن ال� َّ�ن� ْ�ف� َ
أُ َب� ِّ
َّ
��ي ِإ َّن َر ِّب��ي
ِب��ال� ُّ�س��و ِء ِإال َم��ا َر ِح� َ
��م َر ِّب� َ
َغ � ُف��و ٌر َّر ِح��ي� ٌ�م)(ي��وس��ف ،)53 /تأمر
وتتأمر على اإلنسان ,وهي
بالسوء
ّ
تسعى حنو حتقيق أهدافها يف هذا
اجملال السيئ.
أم���ا ال��ن��ف��س ال��ل��وام��ة ال�ت�ي ق��ال
عنها رب��ن��ا ع��ز وج� ّ
���لَ ( :ولاَ أُ ْق� ِ�س� ُ�م
ب َّ ْ
س َّ
َّام ِة)(القيامة ،)2 /فإنها
اللو َ
النف ِ
ِ
متقدمة شأناً على النفس األم��ارة،
ف��ع��ن��دم��ا خت���رج ال��ن��ف��س م���ن أس��ر
السوء واالجنذاب غري املشروط حنو
األخ��ط��اء وال��ش��رور ،وتبدأ تتساءل،
شعبان 1433
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ع���ن ج�����دوى ذل����ك ال��ف��ع��ل وت��ل��وم
اإلنسان على ارتكابه هذا الفعل أو
ذاك ،وتشعر بالندم.
حينها تصبح (ل�وّام��ة) ،أي إنها
تقوم بفعل املراقبة فتجعل اإلنسان
ي��ع��ي��ش ال��ت��ج��اذب ب�ين ف��ع��ل اخل�ير
وفعل الشر.
وال��ن��ف��س امل��ط��م��ئ��ن��ة ال�ت�ي ق��ال
اهلل تعاىل عنهاَ ( :ي��ا أَ َّيُ��ت� َه��ا َّ
س
الن ْف ُ
اض َيةً
المُْ ْط َم ِئَّن ُةْ .ار ِج ِعي ِإلىَ َرِِّب��ك َر ِ
َّم ْر ِض َّي ًةَ .ف ْاد ُخِلي فيِ ِع َبا ِدي .و ْ
َاد ُخِلي
َج َّ��ن�ِت�يِ )(.ال��ف��ج��ر ،)30 – 27/وه��ي
عندما تكون النفس يف حالة إذعان
كامل لنداء الرب عز وجل وإىل ما
يدعو إليه من اخلري والصالح ،فال
تقدم على فعل م��ا يوجب الغضب
اإلهل���ي وم��ن ث��م فهي ال تفعل إال
اخلري الذي يعود عليها أو يعود على
اجملتمع من حوهلا.
ل��ن��ص��ل اآلن ل�ل�إج���اب���ة ع��ل��ى
ال��ت��س��اؤل :ك��ي��ف نتجنب ق���رارات
اهلوى؟
اإلج���اب���ة مي��ك��ن أن ت��ك��م��ن يف
ت��ص��وي��ر م���ع���ادل���ة ق����وى اإلن���س���ان
كا ّ
التي :النفس تتصف بالصفات
ال��ث�لاث( :األم����ارة ب��ال��س��وء ال��ل�وّام��ة
املطمئنة) ،حيث ت��ك��ون يف جت��اذب
وح����رك����ة ب��ي�ن (ال�����ب�����دن) وق�����واه
ورغ��ب��ات��ه ،م��ن جهة ،وب�ين (ال���روح)
واجنذاباتها م��ن جهة أخ���رى ،ف��إذا
اق�ترب��ت م��ن ق��وى ال��ب��دن والتصقت
ب��ه��ا دون غ�ي�ره���ا ،أص��ب��ح��ت نفساً
أمارة بالسوء ،وإذا التصقت بالروح
واستجابت هلا تصبح نفساً مطمئنة،
وإذا بقيت مرددة بني الروح والبدن
فإنها تكون نفساً لوّامة.
إذاً؛ ه���ذه العملية حت��ت��اج إىل
إدارة ،وه���ي ت��ت��ش��ك��ل حب��س��ب ن��وع
اإلدارة ال�تي تتلقاها ،وهنا حتديداً
يأتي دور العقل ليكون مديراً هلذه
العملية ،فيتحكم بقرارات النفس
ل��ي��ج� ّره��ا حن��و ك��ل خ�ير ت��دع��و له
ال������روح ،وي���ل�ب�ي ل��ل��ن��ف��س رغ��ب��ات��ه��ا
ال��ف��ط��ري��ة م���ن اجن���ذاب���ات ال��ب��دن،
فعندما يشعر باجلوع فالعقل يدعوه
إىل أن يليب تلك الرغبة بالكم الذي
ال ي��ض��ر ،وب��ال��ن��وع ال���ذي ال يضر،
وب��ال��ك��ي��ف ال���ذي ال حي���رم ،وه��ك��ذا
38
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يدعوه العقل إىل أن يلتزم بالروح
الداعية إىل اخل�ير فيساعد الناس
ويعّلم الناس.
ْ
َم��ا
��س و َ
وق��د ق��ال ت��ع��اىلَ ( :و َن���ف� ٍ
َسو َ
َّاهاَ .فَألهْ َ َمهَا ُف ُجو َر َها َو َْت��ق�و َ
َاه��ا.
ْ
ْ
َ
َق ْد أَفل َح َمن َز َّ
كَ
اب َمن
اهاَ .و َقد َخ َ
َس� َ
��اه���ا)(.ال���ش���م���س ،)10-7/ف��إن اهلل
د َّ
تعاىل ّي�نّب� لإلنسان طريقي اخلري
والشر ،والنفس اليت تسري يف اجتاه
التزكية والتطهري هي النفس اليت
تكون وعاء للخري والصالح ،ومن ثم
هي اليت تسري حنو النجاح.
وكل احلديث الذي جيري يف
النفس وحركتها ووص��وهل��ا حنو
صالحها ،وإن كان بعضه يشري إىل

انتشرت مقولة
العقل بشكل هائل،
وأخذ الكثري من
العلماء واملختصني
يشريون إليه كأحد
أهم احملركات حنو
النجاح ،بل هو القائد
القمة،
إىل صعود ّ
وهذه احلقيقة
صحيحة ،ولكن
علينا االستفادة من
العقل بشكل صحيح
اآلخرة ،إال أن الدنيا وسائر األهداف
الشخصية واأله���داف االجتماعية
مشمولة به أيضاً ،كما يقول السيد
امل��رج��ع ال��ش�يرازي (ق��دس س��ره) يف
فقه االجتماع« :و (أفلح) ،و(خاب) يف
اآلية الكرمية ليسا لآلخرة فحسب،
وإمن��ا للدنيا أيضاً ،فإنه وإن كان
مطرح نظر القرآن احلكيم ،اآلخرة،
وأن الدار اآلخرة هي احليوان ،لكنه
ينظر إىل الدنيا كقنطرة ،ولذا ورد
يما آ َت َ
اك
يف القرآن الكريم( :وَا ْب َت ِغ ِف َ
نس َن ِصي َبكَ
اللهَُّ َّال��دا َر الآْ ِخَ��ر َة َولاَ َت َ

ِم َن الد ْ
ُّن َيا)» ( .القصص)77 /
اآللية العملية لقيادة العقل

يف طريق حتقيق النجاح حنتاج
إىل آل��ي��ة ع��م��ل��ي��ة واض���ح���ة لعمل
العقل ،ليعيننا حن��و بلوغ النجاح،
ولكي يكشف لنا سبيله ،ويدفعنا
وحي��ث��ن��ا ل��ل��ع��م��ل ط��ب��ق �اً ملعطياته
الصائبة البعيدة عن تأثريات النفس
ورغباتها أو كسلها وختاذهلا ،وهنا
ن��ك��ت��ف��ي مب���ا ذك����ره ال��س��ي��د ه���ادي
امل���درس���ي يف ك��ت��اب��ه ال��ق � ّي��م ح��ول
النجاح ،يقول»:إن دور العقل ميكن
تلخيصه يف ثالثة جماالت:
األول :التجارب.
الثاني :توضيح الطريق.
الثالث :التدبري.
ففي اجمل��ال األول يقوم العقل
باستخالص العرب من املاضي ،فهو
ي��ع��ط��ي��ك اخل��ب��رة .ي��ق��ول احل��دي��ث
الشريف« :العقل حفظ التجارب»،
و» خري ما ج ّربت ما وعظك « ،ألن
«العاقل من وعظته التجارب».
ويف اجمل��ال الثاني :ف��إن العقل
يوضح فع ً
ال الطريق ولكن بشرط
أن ت��س��ت��ش�يره ،ب��ع��ي��داً ع���ن اهل���وى
والعاطفة واألحكام املسبقة .يقول
اإلم���ام علي عليه ال��س�لام« :ليست
الرؤية كاملعاينة ،مع اإلبصار ،وقد
تغش العيون أهلها ،وال يغش العقل
م��ن استنصحه» .وي��ق��ول« :كفاك
من عقلك ما أوضح لك سبل غيك
م��ن رش����دك» .وي��ق��ول« :اس�ترش��دوا
العقل ترشدوا ،وال تقصوه فتندموا».
ويف اجملال الثالث :فإن التدبري
والتخطيط هما من أهم ما ّ
وكل
ب��ه العقل.يقول اإلم���ام علي عليه
السالم« :ال مال أعود من العقل ،وال
عقل كالتدبري» .
ويبدو أن العمل األساس للعقل
هو توضيح الطريق ،ولكن من خالل
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ع�بر ال��ت��ارخي��ي��ة
والنصوصية واحلقائق املختلفة،
ليصنع منها خطة سليمة وخ ّ
القة
للمستقبل ،ل��ت��دف��ع اإلن��س��ان حنو
جناح حقيقي ذي مواصفات خرية
وصاحلة وذات فائدة.
* كاتب من البحرين
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المرأة والتغيير  ..البداية من داخل البيت!
* آدم

مشكورة اجلهود املبذولة لعقد الندوات واملؤمترات لبحث حقوق
املرأة ،واالهتمام بشخصيتها ومكانتها يف اجملتمع ،فإذا ال خنتلف على
أن املرأة متثل عاملاً فسيحاً يف املنظومة االجتماعية ،وهلا دور كبري يف
بناء اجملتمعات واألمم وتأثري على سري االحداث ،فمعنى هذا أننا نضع
سّلم أولويات لبحث شؤون املرأة ،فهل يبدأ السّلم من حميط العمل؟
أم يبدأ من العامل املادي واالقتصادي؟ أم نعطي االلوية للحرية
واملساواة..؟ بل نتساءل :هل تعيش املرأة العربية واملسلمة يف
عامل املُثل واملفاهيم ،وال صلة هلا بأرض الواقع؟
أقطع؛ أن السيدات «الناشطات» من املدافعات عن
حقوق امل��رأة ،يعلمن ان حميط االس��رة والبيت
هو الواقع امللموس ال��ذي تعيشه امل��رأة ،لكن
املشكلة أننا احياناً حناول القفز على هذا
الواقع بفعل ضغوط نفسية ،لننتزع
انفسنا من الواقع املرير اىل حيث
النموذج ال��ص��احل والناجح،
ل���ك���ن ه�����ذه احل���رك���ة
حب����������د ذات��������ه��������ا،
ت��ب��ع��دن��ا أك��ث��ر
ع��������ن احل�������ل�������ول،
الن��ن��ا س��ن�ترك ث��غ��رات
وإش��ك��االت ع��دي��دة خلفنا،
ث��م ن��ري��د ال��ت��ط�ّل��ع ب��ع��ي��داً حنو
حتقيق آمال عريضة ومجيلة ،من
قبيل ضمان حقوق املرأة أمام صالحيات
واسعة للرجل ،أو حصوهلا على حصانة من
جت���اوزات حمتملة ،وه��ي طموحات مشروعة،
لكن ه��ذا ال يعين ان نبقى متفرجني على املسارات
اخلاطئة يف الرتبية داخ��ل االس���رة ،لنتسّلم فيما بعد
فتيات او شباباً يبنون ّ
عشاً زوجياً مليئاً باالشواك اجلارحة.
فمع وج��ود الندوات واحل���وارات حول امل��رأة – الزوجة ،علينا أن
نفكر مل ّياً باملرأة يف مرحلة الطفولة والصبا واملراهقة ،وإال ما الذي
يدفع الرجل ألن يتجاوز على حقوق زوج��ت��ه ،ل��وال احمليط املشحون
بالتجاوزات بني األب واألم؟ ولو نسّلط اجملهر أكثر ،نرى ان معظم
املشاحنات واملالسنات املنتجة لألزمات الصغرية منها والكبرية ،تعود
باألصل اىل املنهج الذي درج عليه الشاب – الزوج -والشابة – الزوجة-
وهما اطفال يشهدون كيفية تعامل األبوين فيما بينهما ،فان كان
االحرتام والو ّد والتضحية هو سيد املوقف ،فمن املستبعد ان خيرج من
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عائلة كهذه انسان كريه وأناني وعدواني.
نعيد ونكرر الشكر لكل القائمني على إقامة ال��ن��دوات احلوارية
حول املرأة وحقوقها ،ويا ليت تكون هنالك ندوات عن واجباتها ،وأمنيتنا
االخ��رى االكثر إحلاحاً هو أن نشهد ن��دوات حوارية ح��ول الرجل –
الزوج ،والبحث يف حقوقه وواجباته يف ضوء النظام االسالمي الغين عن
التعريف .وهذا جيعلنا ننصف الدين وأحكامه وتشريعاته ،كما ننصف
التأسي بها ،متمثلة
ونشكر اهلل على وجود ق��دوات عظيمة بامكاننا ّ
بالرسول األك��رم وأه��ل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني ،ال أن
جند يف هذا الدين املكّبل يف معظم احلاالت ،بني دفيت الكتب،
منطقة نلقي فيها مساوئنا ومناهجنا الوضعية املستهلكة
والقاصرة.
ن���ع���م؛ رمب����ا ي���ق���ول ال��ب��ع��ض :إن ه����ذا من
اخ��ت��ص��اص ع��ل��م��اء ال��دي��ن وخ��ب�راء الرتبية
والتعليم لرفع املستوى الرتبوي والثقايف
لدى اجملتمع ،لكن املشكلة أننا رمبا
نقدم احياناً رسائل خاطئة اىل
اب���ن���اء ه���ذا اجمل��ت��م��ع ،م��ث� ً
لا
عندما تناقش ناشطة
اجتماعية مسلمة
م���س���أل���ة ح��ق��وق
املرأة يف ضوء قانون
االح������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة،
تقول« :ان مشكالت أنظمة
االح���وال الشخصية امل ّتبعة يف
ال��دول االسالمية ،إما يف نصوصها
او اجراءاتها ،فتقوم النصوص واالحكام
على تصورات فقهية عتيقة عن أدوار الزوج
او الزوجة ،تتنافى يف معظمها مع مبادئ العدالة
وامل��س��اواة يف األس���رة احل��دي��ث��ة»! مبعنى ان القانون
الذي كتبه انسان عادي أو قرار احملكمة هو الذي يضمن
سعادة املرأة .واملثري لألسى حقاً ،أن البعض هذه االيام ،جيد
ان الدين هو املسؤول عن تعديل قوانني االحوال الشخصية لصاحل
املرأة ،فهو الذي جيب ان يتغري ويتعدّل ويتحدّث !!...وليس االنسان
املتغيرّ واملتبدّل بطبعه .متناسني وجود كتاب اهلل اجمليد بني أيدينا الذي
حذرنا أمري املؤمنني عليه السالم يف حلظات حياته االخرية من مغبة
االبتعاد عنه وتركه ليعمل به اآلخرون.
فإن كانت مثة روحية ثورية عالية لدى البعض بإحداث (حراك
نسائي) يف جمتمعاتنا االسالمية ،اعتقد أن األجدر إحداث هذا احلراك
يف داخل أسرنا وعوائلنا .مع أطيب التمنيات للجميع بالسعادة واهلناء.
شعبان 1433
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سوء الظن آفة التجمعات البشرية
*الشيخ فارس اجلبوري

اذا كان سوء الظن
هو حبد ذاته آفة،
فانه سبب آلفات
اخرى تضرب
النسيج االجتماعي،
كالتجسس على
اآلخرين ،واغتيابهم،
فان االسرتسال وراء
الظنون وحماولة
التحقق منها ،امنا
يتم بالتجسس على
من يساء الظن بهم
40
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قد ال خيتلف اثنان على ان قيام
التجمعات ال��ب��ش��ري��ة ،مهما كان
حجمها او مسماها،أسراً كانت،أو
ش���ع���وب���اً ،او م���ؤس���س���ات ،وت��ف��اه��م
افرادها وتعاونهم ،ال ميكن لالنسان
االستغناء عنه ,بأي حال من االحوال،
وهذا ما يبينه القرآن الكريم؛ فقال
اس ِإَّنا َخ َل ْق َن ُ
تعاىل»:يَا أَ ُّيهَا َّ
اك ْم
الن ُ
ْ
ُ
ِم ْن َذ َ
ُ
َ
ْ
َج َعلناكم ش ُعوبًا
ك ٍر َوأُ ْن َثى و َ
ْ
ْ
َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِإ َّن أَك َر َم ُك ْم ِعن َد
اللهَّ ِ أَ ْت َق ُ
اك ْم»(سورة احلجرات.)13 /
غري ان هلذه التجمعات ،مع تفاهمها
وتعاونها ،آفات تنخر جسدها ،وسوء
الظن هو احد تلك اآلف��ات ،والظن:
ه��و التصور ال��ذي ينقصه الدليل،
واكثره باطل ،والبعض منه يصبح
إمثا؛ ذلك ان قلب االنسان يتعرض
الم������واج خم��ت��ل��ف��ة م���ن اهل���واج���س
وال����ت����ص����ورات ،م��ن��ه��ا م���اه���و ح��ق،
وه��ي ال�تي تعتمد امل��ص��ادر املوثوقة
للمعرفة ،يف حني ان اكثرها باطل،
وه��ي وس���اوس الشيطان واف���رازات
العقل ال��ب��اط��ن ،وهل���ذا أم��ر ال��ق��رآن
الكريم باجتناب أكثر الظن ،فقال
تعاىل»:يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ين آَ َم ُنوا ْاج َت ِن ُبوا
ض َّ
را ِم� َ�ن َّ
الظ ِّن ِإ َّن ب َْع َ
َ
الظ ِّن
ك� ِث�ي ً
ِإ ْث ٌم»(احلجرات .)12
ول��ع��ل س���وء ال��ظ��ن ب��اآلخ��ري��ن،
أخ���ط���ر ت��ل��ك اآلف������ات ال��ت�ي تفكك
ال��ت��ج��م��ع��ات وت���ض���رب اف�������راداً من
اجملتمع ،مما يؤدي اىل آثار خطرية
تزعزع عالقة االن��س��ان باآلخرين،

اب��ت��دا ًء ب��االس��رة وان��ت��ه��اء مبؤسسة
السلطة.
فكم من اسرة فككها سوء الظن،
وهنا يقول االمام علي عليه السالم:
«وال يغلنب عليك سوء الظن فانه ال
يدع بينك وبني خليل صلحا» (حبار
االنوار ج 74ص .)227
وك��م��ا ع��ان��ت االس���رة م��ن آث��ار
سوء الظن باآلخرين ،فان التجمعات
االك�بر منها نالت النصيب االوفر
من آث��اره ايضا؛ ففكك الكثري منها،
واص��اب قسما آخر بالشلل؛ النعدام
او قلة التفاهم والتعاون الناجتني
ع��ن س��وء الظن ب�ين اف���راد التجمع
ال���واح���د ،وم��ع��ل��وم ان ال��ت��ج��م��ع��ات
قائمة على اساس التفاهم والتعاون
وتقسيم امل��ه��ام وتكاملها ،ف���اذا قل
التفاهم وال��ت��ع��اون او ان��ع��دم��اّ ،
قل
عطاؤهاأو انعدم؛ فتبقى شكال بال
حمتوى ،ويف النهاية يكون مصريها
االنهيار وال شيء غريه.
واذا ك�����ان س�����وء ال���ظ���ن ه��و
حب��د ذات���ه آف���ة ،ف��ان��ه س��ب��ب آلف��ات
اخ��رى تضرب النسيج االجتماعي،
ك���ال���ت���ج���س���س ع���ل���ى اآلخ����ري����ن،
واغ��ت��ي��اب��ه��م ،ف��ان االس�ترس��ال وراء
الظنون وحماولة التحقق منها ،امنا
يتم بالتجسس على من يساء الظن
ب��ه��م ،وق��د يتنامى س��وء ال��ظ��ن بني
املؤمنني ويتطور اىل غيبة بعضهم
بعضاً .ففي احلديث عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله»:فمن سِلم من
الظن سِلم م��ن الغيبة»(مستدرك
الوسائل ج9ص .)147كما ان سوء

الظن ق��د يقود اىل الفنت العمياء،
فقد جاء يف الدعاء عن االم��ام زين
العابدين عليه السالم« :فان الشكوك
والظنون لواقح الفنت ومكدرة لصفو
املنائح واملنن» (مناجاة املطيعني).
وخل��ط��ورة اآلث��ار املرتتبة على
س��وء ال��ظ��ن ،فقد أول��ت��ه النصوص
الشريفة اهتماما ب��ال��غ��ا ،وح��ذرت
م��ن��ه أمي���ا حت��ذي��ر ،ف��وص��ف��ت��ه ت��ارة
ب��ان��ه ك���ذب ،ب��ل أك���ذب ال��ك��ذب!.
حيث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآل���ه»:اي���اك���م وال��ظ��ن ف���ان الظن
اك���ذب ال��ك��ذب وك��ون��وا اخ��وان��ا يف
اهلل كما امركم(»..وسائل الشيعة
ج72ص ،)59وت��ارة بينت بأن املؤمن
ال ي��رت��ق��ي م��ع��ه اىل م��س��ت��وى اخ��وة
املؤمنني فقال االم���ام الباقر عليه
ال��س�لام( :ان امل��ؤم��ن أخ��و امل��ؤم��ن ال
يشتمه وال حي��رم��ه وال ي��س��يء به
الظن) (حبار االنوار ج75ص.)176
وقد حنا االسالم منحى أعمق،
ب���أن ب�ين حقيقة اخل��ط��ر امل�ترت��ب
على سوء الظن،وجعله احد ثالثة
ح��رم��ه��ا اهلل م���ن امل��س��ل��م،م��ق��ارن �اً
خطورته خبطورة وحرمة دم املسلم
وم��ال��ه ،فعن رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وآل��ه( :ان اهلل تعاىل ح��رم من
املسلم دمه وماله وان يظن به ظن
ال��س��وء) (حب���ار االن����وار ج72ص)62
وق���د ج���اء يف اخل�ب�ر( :ن��ظ��ر رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه اىل الكعبة
فقال مرحبا بك من بيت ما اعظمك
وم��ا اعظم حرمتك واهلل ان املؤمن
اعظم حرمة عند اهلل منك الن اهلل
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حرم منك واحدة وحرم من املؤمن
ثالثا دمه وماله وان يظن به السوء)
(اجملتبى ص )30واذا كانت حرمة
س��وء الظن باملؤمن ه��ي اح��د اوج��ه
تعظيم حرمته على حرمة الكعبة؛
فلالنسان ان يتصور عظمة حرمة
سوء الظن باملؤمنني ومن ثم مدى
خطورة آثاره يف الدنيا واآلخرة.
واذا ك���ان���ت ال���ن���ص���وص ق��د
ح���ذرت م��ن س��وء ال��ظ��ن باآلخرين
تارة ،وبينت بعض آثاره على الفرد
ك��م��ا اجل��م��اع��ة ت���ارة اخ����رى ،ف��ان
ه���ذا ال��ت��ح��ذي��ر وه���ذا ال��ب��ي��ان كانا
ط��ري��ق�ين حل��م��ل االن���س���ان جتنب
س���وء ال��ظ��ن ،ح��ي��ث ان دق ن��اق��وس
اخل��ط��ر بالتحذير اظ��ه��ار ف��داح��ة
النتائج بالبيان ت��دغ��دغ��ان فطرة
االن��س��ان فتحمالنه على اجتنابه،
كما وتعاجل النصوص سوء الظن
ب��اآلخ��ري��ن ب��ذم ال��ظ��ن ت���ارة ثالثة،
حيث ق��ال سيد البلغاء واملتكلمني
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام( :س����وء ال��ظ��ن مبن
ال خي��ون م��ن ال��ل��ؤم) (غ���رر احلكم
ودرر الكلم  ،)5674وراب��ع��ة اتبعت
يف الرتغيب فقال (من كذب سوء
الظن باخيه ك��ان اذ عقد صحيح
وقلب مسرتيح) (غ��رر احلكم ودرر
الكلم  .)9539وت���ارة خامسة تبني
النصوص ال��ع��وام��ل امل��س��اع��دة على
نشوئه؛ لتوجيه الفرد لالبتعاد عنها
حيث قال امري املؤمنني عليه السالم:
(جمالسة االشرار تورث سوء الظن
باالختيار) (وسائل الشيعة ج16ص
.)265
وه��ن��ا ي��ب�ين ال���رس���ول االك���رم
(صلى اهلل عليه وآل���ه) امل��خ��رج من
س��وء الظن اذا وق��ع ب��االن��س��ان فيه،
حيث قال( :ثالث ال ينجو منها احد
الظن وال��ط�يرة واحل��س��د وسادلكم
ب��امل��خ��رج م��ن ذل���ك اذا ظ��ن��ن��ت فال
حتققن) (جمموعة ورام ج1ص.)127
ويف حم���ور ع�ل�اج س���وء ال��ظ��ن
فان االسالم حيمل الفرد مسؤولية
القضاء على هذه اآلفة بان ال يضع
نفسه موضع الظن السيئ ،فقال
االم�����ام ع��ل��ي ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام( :م��ن
عرض نفسه للتهمة فال يلومن من
اساء به الظن) (الكايف ج 8ص )152
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وي��أم��ره ب��ان جيد او يلتمس العذر
الخوانه ان وضعوا انفسهم موضع
الريبة والشك والظن السيئ حيث
قال رسول اهلل صلى اله عليه وآله:
(اطلب الخيك عذرا فان مل جتد له
عذرا فالتمس له عذرا) (حباراالنوار
ج2ص )197ب��ل ذه���ب االس��ل�ام اىل
ابعد من ذل��ك بكثري ب��ان انكر على
مسيء الظن ع��دم التماسه الخيه
املؤمن العذر حتى يف موضع الشك
والريبة ،فعن االم��ام الصادق عليه
السالم ان النيب صلى اهلل عليه وآله
ق���ال( :اح��س��ن��وا ظنونكم باخوانكم
تغتنموا ب��ه��ا ص��ف��اء ال��ق��ل��ب ومن��اء
الطبع ،وقال أبي بن كعب اذا رأيتم
احد اخوانكم يف خصلة تستنكرونها
منه ف��ت��أوّل��وه��ا سبعني ت��أوي�لا فان
اطمأنت قلوبكم على اح��ده��ا واال
فلوموا انفسكم حيث مل تعذروه يف
خصلة يسرتها عليه سبعون تأويال
فانتم اوىل ب��االن��ك��ار على انفسكم
منه) (مستدرك الوسائل ج9ص)145
ول��ع��ل م��ن امل��ؤم��ن�ين م��ن جيعل
من سوء الظن بالناس ومالحقتهم
بتهمة الفسق عالمة على اميانه،
وك��أن االمي��ان حكر عليه هو دون
غ�ي�ره ،وم��ا ذل��ك ال��زع��م اال عالمة
حم���دودي���ة االف����ق وق��ص��ر ال��ن��ظ��ر،
وضيق الصدر ،وشدة العجب املفسد
للقلب ,وم��ا عالمة االمي���ان احل��ق:
اال سعة ال��ص��در ومس��اح��ة القلب،
وصفاء النفس جتاه االخرين .وهنا
يقول االم��ام الصادق عليه السالم)
حسن الظن اصله من حسن اميان
امل���رء وس�لام��ة ص���دره وعالمته ان
يرى كلما نظر اليه بعني الطهار
والفضل من روكب فيه وقذف يف
قلبه من احلياء واالمانة والصدق).
(مستدرك الوسائل ج9ص)149
واذا ك���ان ه��ن��اك م���ن ي��ق��ول:
ان الظن وان ك��ان اكثر مصدره
وساوس الشيطان ،فان هناك القليل
منه تفرزه احل���واس ،ويصمد امام
النقد الدقيق ويصدقه العقل!! وهذا
القول وان كان دقيقا اال ان املشكلة
تكمن يف ان هذه اجملموعة الصغرية
من الظن احلق متناثرة بني سائر
ال��ظ��ن ال��ك��ث�ير وه���و ال��ظ��ن ال��ب��اط��ل

واالث��م؛ مما جيعلنا ال نطمئن اليه
مجيعا ،واالس��ل�ام ي��أم��رن��ا بتجنب
س��وء الظن باآلخرين حتى بوجود
م��ا ي��غ��ذي ه���ذا ال��ظ��ن م��ن ظ��روف
ومالبسات.
نعم؛ حسن الظن باالخرين امنا
ي��ص��دق فقط عند ص�لاح ال��زم��ان،
او بني اف��راد التجمع الصاحل الذي
تتسم عالقاتهم باالخوة االميانية،
ام��ا اذا فسد ال��زم��ان او اردن��ا احلكم
على جتمع فاسد او جمتمع منحل
فان حسن الظن ال يصح ،النه غباء،
واملؤمن ك ّيس فطن ،وهذا بالطبع
اليعين ان نسيء الظن حتى بهؤالء
وامنا نلزم احلذر معهم .وهنا يقول
االم���ام ال��ص��ادق عليه ال��س�لام( :اذا
ك��ان زم���ان ال��ع��دل فيه اغ��ل��ب من
اجل��ور ف��ح��رام ان تظن بأحد س��وءا
حتى تعلم ذلك منه وإذا كان زمان
اجل��ور فيه اغلب من العدل فليس
الحد ان يظن باحد خريا حتى يبدو
ذلك منه) (حبار االنوار ج72ص)197
وه��ك��ذا ف��ان جتنب س��وء الظن،
منهج علمي واخ�لاق��ي واجتماعي
رص��ي��ن؛ الن وس������اوس ال��ش��ي��ط��ان
وهواجس االفكار تتداخل عادة مع
بصائر العقل ومكاسب التجربة،
ف�لا ب��د م��ن ف��رزه��ا وذل���ك بتجنب
س��وء ال��ظ��ن وع���دم االع��ت��ن��اء ب��ه ،اما
اذا اسرتسلنا م��ع ك��ل هاجسة –
ظن -يف النفس فاننا نفقد املقياس
السليم للتفكري .وهنا ُي��س��أل امري
املؤمنني (عليه ال��س�لام)( :ك��م بني
احلق والباطل؟ فقال عليه السالم:
(أرب��ع��ة اص��اب��ع) ووض��ع االم��ام يده
ع��ل��ى اذن�����ه وع��ي��ن��ي��ه ،ف���ق���ال عليه
السالم( :ما رأت��ه عيناك فهو احلق
وما مسعته اذن��اك فاكثره باطل)
(حبار االنوار ج2ص.)195
ف���إذا م��ا اراد االن��س��ان ان يقيم
عالقات طيبة يف جمتمعه االمياني
اس���رة ك��ان او موكبا حسينيا او
هيأة خريية او مؤسسة حكومية او
غريها ،واذا ما اراد ان حيقق التفاهم
وال��ت��ع��اون وم��ن ث��م اف��ض��ل النتائج
املتوخاة من قيام التجمعات ،فعليه
اجتناب سوء الظن باآلخرين.
* استاذ يف احلوزة العلمية

ان جتنب سوء
الظن ،منهج علمي
واخالقي واجتماعي
رصني؛ الن وساوس
الشيطان وهواجس
االفكار تتداخل عادة
مع بصائر العقل
ومكاسب التجربة،
فال بد من فرزها
وذلك بتجنب سوء
الظن وعدم االعتناء
به ،اما اذا اسرتسلنا
مع كل هاجسة –
ظن  -يف النفس فاننا
نفقد املقياس السليم
للتفكري
شعبان 1433
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في الثقافة الرسالية

ّ
لكي تكون عنصرًا حضاريًا حقًا
*الشيخ حممد سعيد املخزومي

لقد شهد الناس قدمياً وحديثاً ،رواج
م��ص��ط��ل��ح��ات س��ي��اس��ي��ة وف��ك��ري��ة ك��ث�يرة،
وضعوها يف غري حملها واستخدموها يف غري
مواضعها.
استخدموا مصطلح (احملبة والسالم)،
للتعبري ع��ن نظام يقمع اإلن��س��ان م��ن اجل
ط��ب��ق��ة ح��اك��م��ة ،ب��ي��ن��م��ا ال��س��ل��م وال��س�لام
يقتضي نقيض ذلك.
ومنهم من استخدم مصطلح (القومية)
للتعبري ع��ن م���آرب تستهدف إل��غ��اء الدين
وحم��ارب��ت��ه ،وح��ص��ره يف ح���دود امل��م��ارس��ات
ال��ف��ردي��ة العقيمة اجمل���ردة عما جي��ري يف
احلياة ،بينما حقيقة حمبة القوم ال تعين
ذلك.
وم��ن��ه��م م��ن استعمل مصطلح ال��دي��ن
42
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للتعبري عن ثقافة االقصاء الطائفي واملذهيب
يف وقت ال يتصل الدين بهذا املفهوم املغلوط.
وم����ن����ه����م م�����ن اس����ت����خ����دم م��ص��ط��ل��ح
(االسالمية) لغرض جتيري االسالم لتمرير
تطلعات حزبية أو قومية أو اقليمية ضيقة،
يف وق���ت أن االس��ل�ام دي���ن احل��ي��اة واحمل��ب��ة
والوئام.
ومنهم من رفع مصطلح (الدميقراطية)
لقمع من ينادي بها ،وتوظيف املال والرجال
واإلع��ل�ام وال��ت��ح��ال��ف��ات السياسية ملصاحل
حزبية ،وتطلعات ف��ردي��ة وفئوية ال تهتم
مب��ص��احل ال��ن��اس وال ُتعنى بالصاحل ال��ع��ام،
يؤسس لذلك.
بينما عنوان الدميقراطية مل َّ
وم�����ن ت���ل���ك امل��ص��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي حن��ن
بصددها؛ مصطلح (احلضارة) و (التحضر)..
ُض َعا للتعبري عن مناهج
فهما مصطلحان و ِ
مقصودة .ففي جمال الثقافة صارت للتعبري
عن نشر الفساد االخالقي والفكري والرتدي
االجتماعي .فصار الغناء ثقافة ،واملطرب
مثقفاً ،واحل��ف��ل الغنائي مهرجاناً ثقافياً
وعم ً
ال حضارياً .كما حتولت حمافل (استار
اكادميي) اىل مناسبات ثقافية ،بل والتخّلع
للنساء والفتيات منوذجاً للتحضر!
ويف جمال االجتماع ،فقد أصبح التقاطع

االج��ت��م��اع��ي ،وق��ط��ي��ع��ة ال���رح���م ،وع��ق��وق
الوالدين ،والتباعد عن املخلصني ،واجتناب
م��ص��اح��ب��ة ال��ن��اص��ح�ين ،وت��ن��اس��ي صحبة
االص���دق���اء ال��ق��دم��اء ،كلها م��ن ض���رورات
ّ
التحضر ومناهج املتحضرين.
ويف جم�����ال االق����ت����ص����اد ،ف��ال��س��رق��ة
واالحتيال وال��رش��وة والصفقات التجارية
امل��ل��ت��وي��ة وال���رب���ا ،كلها وغ�يره��اُ ،ت��ع��د من
ضرورات العامل املتحضر.
ويف جمال السياسة ،فاجلمع بني اجلالد
والضحية ،و وضع املستضعف حتت هيمنة
املستكرب ،وجعل مصاحل الناس ومصريهم
حت���ت ت���ص���رف امل��ف��س��دي��ن ،ورب�����ط مصري
وإدارة شؤون احملرومني بيد املتسلطني من
أذن���اب النظم ال��ف��اس��دة ،وج��ع��ل ذل��ك كله
حتت عنوان (املصاحلة الوطنية) ،يُعد من
ض��رورات العمل احلضاري ،وعقد صفقات
حزبية بني كتل سياسية متصارعة على
حساب مصاحل الشعب وحقوقه ومكتسباته،
توضع كلها حتت عناوين الوفاق الوطين
والتسوية الوطنية واملصاحلة الوطنية ،ثم
تؤطر مجيعها حتت إط��ار ض��رورات ثقافة
ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي يف ع��ص��ر الدميقراطية
ّ
والتحضر.
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ب��ي��ن��م��ا احل���ض���ارة وامل��ت��ح� ّ
�ض��ر وس��ب��ي��ل
امل��ت��ح��ض��ري��ن خي��ت��ل��ف ع���ن ت��ل��ك امل��ف��اه��ي��م
اختالف ما بني املشرق واملغرب.
تعريف الحضارة والتحضر

التحضر بشكل خمتصر ،ل��ه تعريف
لغوي يعين احلضور يف املدينة ب��دل البدو.
وت��ع��ري��ف��ه االص��ط�لاح��ي ه��و ح��ض��ور القيم
اإلنسانية الراقية يف نفس اإلنسان ،وواقع
اجمل��ت��م��ع ،مب��ا تعيد ص��ي��اغ��ة ف��ك��ره وفهمه
وثقافته وتصوره وتعامله يف احلياة.
والقيم اإلنسانية الراقية ،هي اليت يكون
منبعها الوحي اليت أراد اهلل تعاىل بها صناعة
اإلن��س��ان وصياغة اجملتمع وبناء احلضارة
على أساس أن يكون اإلنسان حمباً للناس يف
احلياة ،ويكون مسؤو ً
ال عن نفسه وجمتمعه
ً
وم���ا حي��ي��ط ب��ه يف ال���وج���ود ،ب����اذال ق��ص��ارى
طاقاته من أجل حتقيق السعادة واالستقرار
له ولسائر ابناء جمتمعه واالرتقاء للحضارة.
من هنا يتبني لنا أن اإلنسان بدون القيم
اإلنسانية الراقية ،يتحول إىل بهيمة ،وإال
عليه االستماع هلتاف العقل ال��ذي حيرك
ع��ن��ده ال��ب��ح��ث وال��ق��ب��ول ب��ق��ي��م��ي��ة ال��ع��ل��وم
وامل��ع��ارف ال�تي يهتف بها ال��وح��ي كما قال
َس َم ُع َ
تعاىل« :أَ ْم تحَ ْ َس ُب أَ َّن أَ ْك َث َر ُه ْم ي ْ
ون أَ ْو
كالأْ َ ْن َعام ب ْ
َل ُه ْم أَ َضلُّ
ون ِإ ْن ُه ْم ِإاَّل َ
ي َْع ِق ُل َ
ِ
َس ِبيلاً » (سورة الفرقان .)44/
ول���ذل���ك ف����إن اإلن����س����ان ال�����ذي يعطل
االج���ه���زة ال���ذات���ي���ة ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى ال��ق��ي��م
اإلنسانية الراقية ويعرض عن هتاف الوحي
ال��ذي يؤسس لتلك القيم ويغذيها ،يصبح
فاقداً إلنسانيته بل يصبح بهيمة كما هو
يف ت��ص��ري��ح ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ب��ق��ول��ه ت��ع��اىل:
لجْ
لإْ ْ
َن َم َ
« َو َل َق ْد َذ َر ْأ َنا لجِ َ هَّ
س
ك ِث ً
ريا ِم َن ا ِ ِّن وَا ِ ن ِ
لهَ ُ � ْ��م ُق � ُل� ٌ لاَ ْ
�ون ب� َه��ا َولهَ ُ � ْ��م أَ ْع�ُي�نٌُ لاَ
�وب َي��ف� َ�ق� ُه� َ ِ
ون ِبهَا َولهَ ُ ْم آَ َذ ٌ
َس َم ُع َ
ُي ْب ِص ُر َ
ان لاَ ي ْ
ون ِبهَا أُو َل ِئ َك
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُّ
َ
َ
َ
كالأْ َ ْن َع ِام بَل ُه ْم أ َضل أول ِئك ُه ُم ال َغا ِفل َ
ون»
(سورة االعراف .)179/
ب��ن��ا ًء على م��ا تقدم ف��إن اإلن��س��ان ال��ذي
يستخدم إمكاناته الذاتية الستيعاب قيم
احلياة ال�تي ج��اء بها ال��وح��ي ،ميثل العنوان
األكمل لإلنسان املتحضر ،بعكس اجلاهل
املتخلف (غ�ير املتحضر) ،فهو ال��ذي جيهل
ق��ي��م ال���وح���ي وال حي � ّك��م ح��ي��ات��ه ال��ف��ردي��ة
واالجتماعية مبوجبها ،فيفقد انسانيته.
وما جمتمعات األرض اليت تنتهك حرمات
اإلنسان وتقتل البشر وتدمر احلياة وتتفنن
بالقتل وصناعة امل��وت وال��دم��ار إ ّ
ال جاهلة
www.al-hodaonline.com

اإلنسان الذي يستخدم
إمكاناته الذاتية
الستيعاب قيم احلياة
اليت جاء بها الوحي ،ميثل
العنوان األكمل لإلنسان
املتحضر ،بعكس اجلاهل
املتخلف (غري املتحضر)،
فهو الذي جيهل قيم
الوحي وال حي ّكم حياته
الفردية واالجتماعية
مبوجبها ،فيفقد انسانيته
متخلفة ال تعرف طعم التحضر جلهلها
بقيم الوحي.
ّ
املتحضر
م��ن هنا نكتشف أن العنصر
يف احل��ي��اة ،ه��و امل��ؤم��ن ال��ق��وي بقيم الوحي
ال غ�ي�ره ،ول��ي��س امل��ؤم��ن الضعيف املتداعي
ب��ت��داع��ي ق��ي��م ال��وح��ي يف ق��وام��ه الشخصي
ومشروعه ومنهاجه.
وامل���ؤم���ن ي��ن��ب��غ��ي أن ي��ت��ص��ف بصفتني
اساسيتني ،كما يقول اإلمام احلسني عليه
السالم« :املؤمن من اختذ اهلل عصمته وقوله
م��رآت��ه» ،مبعنى أن��ه يعتصم ب��اهلل عزوجل،
ويتشبث بكل ما يأمر به ،وينتهي عن كل
ما ينهى عنه ،ويقرأ كالم اهلل تعاىل فريى
فيرتسم آث��ار الصاحلني ،ويتتبع
نفسه فيه
َّ
خطوات الناجحني ويقتفي مسلك األحياء
اخلالدين ،ال االموات .
إن ه��ذا العنصر الفريد يف احلياة  -أو
مسه اكسري احلياة -هو الذي يقف كثرياً
ّ
عند آي���ات ال��ق��رآن الكريم فيتثبت عندها،
ويتوقف حياهلا لريبي نفسه عليها ،ويصحح
مساره موجبها ،فريسم معامل شخصيته اليت
جيب أن يصيغ نفسه مبوجبها ،وم��ن تلك
املعامل ما يأتي:
أو ً
ال :قوي اإلرادة صابر على كل حال

وذلك حينما مير على املؤمن كالم اهلل،
ويتأمل خطابه للمؤمنني ،فيقرأ قوله تعاىل:
«يا أيها الذين آمنوا» ،يلتفت إىل نفسه مراقباً
إياها ،مكتشفاً أنه هو أحد الذين تقصدهم

اآلي��ة الكرمية ،فيعرف أن اهلل تعاىل يريد
م��ن��ه أن ي��ك��ون ث��اب��ت �اً يف م��ع�ترك احل��ي��اة،
فيتحلى بالصرب يف حاالته اليت مير عليها
مجيعا ،فيتأمل قوله تعاىلَ « :ي��ا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ين
آَ َم ُنوا ْاس َت ِعي ُنوا ِبالصَّبرْ ِ وَالصَّلاَ ِة ِإ َّن اللهََّ َم َع
ال� َّ
�اب� ِ�ري� َ�ن» (س��ورة البقرة  .)153 /فيعتبرِ
�ص� ِ
بذلك اخلطاب ويطمئن أن اهلل معه بقوّته
املطلقة .ومن كان اهلف تعاىل معه ،يكون
ممن «ال ٌ
خوف عليهم وال هم حيزنون».
ٌ
ثانيًا:
إنسان واعٍ

العنصر املتحضر يف احلياة هو املؤمن،
ألنه يعي مناهج احلياة ومداخلها ،ويعرف
أنه حماط بسيل هائل من القوانني والنظم
واالمكانات اإلهلية اليت غمره اهلل بها كي
يعيش هانئاً مستقراً مطمئناً.
َ
فهو حينما يقرأ قوله تعاىلَ « :وآ َت� ُ
�اك� ْ�م
ك ِّل َما َسَأ ْل ُت ُمو ُه وَِإ ْن َت ُعدُّوا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ لاَ
ِم ْن ُ
لإْ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
وها ِإ َّن ا ِ ن َس َ
تحُ ْ ُص َ
ان لظلو ٌم كفا ٌر» (سورة
ابراهيم  ،)34/يقف عندها كثريا ثم يرجع
إىل نفسه ليكتشف أن اهلل قد زوده بكل شيء
يف احلياة وه��ذا يستوجب منه أن يكون من
الشاكرين ألنعمه ح��ق الشكر ،ول��و شكر
اهلل ت��ع��اىل فلن ي��ع��ادل ش��ك��ره م��ق��دار نعمة
واح���دة وه��ي متكني اهلل تعاىل ل��ه يف تناول
لقمة طعامه بيده أو مضغها بلسانه أو نعمة
بلعها ونعمة هضمها ،ونعمة متثيلها ،ونعمة
توزيعها ،على احناء جسمه ،ونعمة التجهيز
بقدرات االستفادة من النافع وط��رد الزائد
الضار واىل غريها من العمليات احليوية اليت
حتدث لعملية متثيل الغذاء ؟
فيشكر اهلل عّ��زوج��ل على ك��ل نعمة،
وع��ن��د ك��ل ن��ع��م��ة ،ف�لا تغيب ع��ن��ه فرصة
حيوية يف احلياة إ ّ
ال ويستفيد منها لشعوره
أن��ه مغمور بنعم ال ُتعد وال حتصى وبهذا
فيكون املؤمن متحضراً واعياً.
أم��ا إذا متتع اإلنسان باحلياة وم��ا فيها
دون أن يشكر اهلل تعاىل وال يقر له بنعمه
عليه ،وال�تي توجب أن حيرتم م��راد اهلل منه
يف احلياة ،فإمنا هو بهيمة ال يستعمل نعم
اهلل ال�تي وهبها له يف معرفته تعاىل ،كما
َن َم َ
قال اهلل تعاىلَ « :ل َق ْد َذ َر ْأ َنا لجِ َ هَّ
ريا ِم َن
ك ِث ً
لجْ
وب لاَ ي ْ
لإْ ْ
َف َقه َ
ُون ِبهَا َولهَ ُ ْم
س لهَ ُ ْم ُق ُل ٌ
ا ِ ِّن وَا ِ ن ِ
لاَ
لاَ
ون ِبهَا َولهَ ُ ْم آَ َذ ٌ
َس َم ُع َ
أَ ْعينُ ٌ ُي ْب ِص ُر َ
ان ي ْ
ون
كالأْ َ ْن َعام ب ْ
ِبهَا أُو َل ِئ َك َ
َل ُه ْم أَ َض ُّل أُو َل ِئ َك ُه ُم
ِ
ْال َغا ِف ُل َ
ون» (سورة االعراف  .)179/وهل تصنع
البهيمة حضارة..؟! أو تبين جمتمعاً أو تقوم
بدور تربوي.
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ثقافة رسالية

اإلنسان الذي يستخدم
إمكاناته الذاتية
الستيعاب قيم احلياة
اليت جاء بها الوحي ،ميثل
العنوان األكمل لإلنسان
املتحضر ،بعكس اجلاهل
املتخلف (غري املتحضر)،
فهو الذي جيهل قيم
الوحي وال حي ّكم حياته
الفردية واالجتماعية
مبوجبها ،فيفقد انسانيته

ثالثًا :إقامة نظام الحياة

يضع م��ع��امل ن��ظ��ام ح��ي��اة البشر خالق
البشر ،وليس البشر أنفسهم ،وليس الدول
بقدراتها وأدمغتها احملدودة ،وال املفكر بباعه
القصري.
ل��ذل��ك ف��امل��ؤم��ن ب���اهلل ،وألن���ه وض��ع ربه
نصب عينيه ،هو ال��ذي يتدبر آياته ويسرب
أغوارها ،فيفهم أنه مدعو إىل تطبيق نظام
احلياة على األرض يف اقامة حكم القصاص،
ين آَ َم ُنوا ُ
فيتأمل قوله تعاىل« :يا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ك ِت َب
اص فيِ ْال َق ْت َلى»( ،سورة البقرة
َع َل ْي ُك ُم ْال ِق َص ُ
ّ
 ،)178/ألن القصاص حكم ال يقيمه إال من
لديهم عقول خالصة من شوائب التم ّرد على
أحكام احلياة اليت أراده��ا اهلل تعاىل للبشر،
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ْ
اص َح َيا ٌة
ولذلك لأْقال تعاىل« :و َل ُك ْم فيِ ال ِق َص ِ
َْ
ُ
اب َل َعَّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون» (سورة البقرة
يَا أو ِلي ا ل َب ِ
.)179/
وعليه فمن مل يقم حكم القصاص يف
احلياة ال يكون من العقالء فحسب ،بل من
اجلاهلني ال من املتحضرين.
محب للسالم
رابعًا:
ٌ

السلم والسالم واالسالم ،كلها مشتقات
تتعلق باالمن واالم��ان ،وت��دور حول احملبة
والتودد واإلخ��اء ،وتشري كلها إىل البناء ال
اهلدم ،وداعية إىل السالم ال احلرب ،وحمبة
لإلنسان ال منتقمة منه.
وحينما يقرأ امل��ؤم��ن ب��اهلل ،املُ ِّ
سلم إليه
أموره كلها ،قوله تعاىل« :يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ين آَ َم ُنوا

ْ ُُ
الس ْلم َ
َات
ك َّاف ًة َولاَ َت َّت ِب ُعوا ُخ ُطو ِ
ادخلوا فيِ ِّ ِ
َ
َّ
ُو ُم ِب ٌ
ني» (سورة البقرة
ان ِإَّن ُه َل ُك ْم َعد ٌّ
الش ْيط ِ
 ،)208/ويتأمله جيداً ،جيد نفسه هو املخاطب
أو ً
ال وقبل أي شخص آخ��ر ،ثم جيد نفسه
م��س��ؤو ً
ال ع��ن اق��ام��ة ال��س�لام يف احل��ي��اة ،فال
يظلم وال حييف؛ ألن��ه حيب أهله (البشر)
الذين يشاركهم بيتهم الصغري (األرض)،
فال يسفك الدماء وال ينتهك األعراض ،وال
يسلب الناس حقوقهم ،وال يتعدى احلدود.
ب��ل يقيم احل��ي��اة وي��ب�ني اجملتمع ويؤسس
لإلنسان .ذلك هو املتحضر ،وغ�يره اجلاهل
َات ال� َّ�ش � ْي� َ
«خ� ُ
امل��ت�ردّي ال���ذي يتبع ُ
�ان»
��ط���و ِ
�ط� ِ
فتدفعه حنو االنتقام من االنسان اآلخر.
-------------* عامل دين مقيم يف كندا

أصولناثم شفي أنيقة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
لقة أدام بالتحرض مس�تخداول بسببع أن ثم مجيمكن
الشرق إىل النص�وص .إضاف�ة الملحتوية يف مع .لقة مؤثر مس�توى باعيدي�ة النصوص والترات ومن
للطب�ع أكربن�ان للطبالع�دة في�ف
موالنص�وص .ل�ق الرتغ�ب مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
لق اس�تخداول أدويب تعملفها على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
الألوس�ط ب�اع ق�م وال أكث�ر ال
ُ
ً
ً
َ
َّرة
مكد
دنيا
ل
�ان
�
�س
�
اإلن
اهلل
خيلق
مل
كما
.
ا
لعب
أو
ا
�و
�
هل
ِ
بطريق�ة ب�ب اس�تخدارس .لقة فية خالئق الوثيقة يف مؤثر التش�فائحة بإنتاجي�ة لع�دة يف ي�م جدامج وافة
* العالمة الشيخ نمر باقر النمر
إنش�اءسبحانه
يقول اهلل
عبثاً.
كما مل خيلقه
فانية،
إصدام لترق الة .إض�ايفزائ��ل��ة
تصمم
حتسين
للطبعض يف
الوثيقة
لعن�ارص
أدويب مع .لق النصوصا كن
ال وال يؤخر وتعاىل[:أَ َف َح ِس ْب ُت ْم أَنمَّ َ ��ا َخ َل ْ
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ً
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َ
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ج
ر
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د
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ن
ق
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ً
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ْ
ومن
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حيدد
أن
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رقيب
دون
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ون
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ت
فيف الرشق إىل مثل التس�ليمكنك والبع�ض في�ف َ
عل�قُ التش�فائحة األفكارب ُ
بس�ببعض يف لإْيمكنك يد
َ
َ
ثم ينطلق من روح اهل��دف ليختار البوصلة اليت حتدد وال حسيب .يقول اهلل سبحانه وتعاىل(:أيحَ ْ
نس ُ
ان أن
امللفع�ادة َس ُب ا ِ َ
بإنديزاين فيف
النصوصا
املحتوى مستوى مستخداعة ْ .بطريق�ة لتصم�م أكث�ر ال�ة
متعمل خيلق ُ
َ
وم�
اإلنسان لكي ُي َع ِّذبه .يقول اهلل
اهلل
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ال�ة.
العن�ارص
مث�ل
عىل
والصوص
املت�درج
هب�ا
واملحتوي�ة
بإنش�اء
لق�ة بطريق�ة لع�دة
ْ
ْ
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تمُ
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َاج َت ِن ُب ْوا الطاغوت]؛ تصطبغ مجيع األهداف اليت
�ال ،وحتقيق العدالة االقتصادية ،ونشر
من عبودية امل�
الرذيلة .للطب�امل لفائح�ة بال�رس .ق�م
في�ف لق�ة
التجارك
التيب
منه واألس��س والوسائل ،بصدق احلديث ،اوأداء
بإنديزاي�نواقتالع
األمانة،ة الفضيلة،
مللفع�ا د
املؤمننيبشكل
(ملأنيقة
الشريف:مث�ل
احلديثالنص�ور
لق�ة كن�ك
ً
إال
قط
ا
يبعث اهلل نبي
كما يقول
علق والعدالة ،وأن
الوثائفاحلق
جيسد دولة
أمري
وهذا
على مث�ل العن�ارص ال�ة.
الربناص�ة
بش�كلاألمانة).
احلديث وأداء
بصدق
�دف ،والدولة واإلم��ارة ،ليست إال وسيلة
هي اهل�
بطريق�ة ب�ب ال ىل الوثيق�ة العدالة
إضافة
موالتصم�م
واف�ة
النص�وص
بش�كل
أرسع
الكذب
�ن
�
م
اجلاهلية
�ل
�
�ائ
�
�وس
�
ال
��اذ
�
واخت
�اد
�
�م
�
�ت
�
اع
اعإن
خالإلعملجي��وز أن ُتنتهك بذريعة حفظ النظام
للعدالة ال�تي ال
أكرب العدة يف لتش�فات
َ
تجُ
اخلط�وطالسبب
أداولالزور هو
أدوالوقول
والنفاق
الرئيسي يف عدم حتقق والدولة؛ فضرورة حفظ النظام والدولة ال وِّز الظلم،
بإنت ترغب ال الربن�ارص مث�ل التصم�م مجي�م
ومع
السامية؛
الرسالية
األهداف
ري من وانتهاك العدالة بأي حال من األح��وال؛ وجيب اجتناب
األسف وقع كث ٌ
الصوص�ا كون�ك إض�ايف أرسع�ة ك�ن ث�م والوثائ�ف علق�ة لتحك�م
خالئح�ةالكذب
هب�ا يف شباك
العاملني
املؤمنني
والنفاق وقول الزور مما الظلم ،وال��ت��زام العدالة حتى ول��و أدى ذل��ك إىل اختالل
باس�تويات
اخلط�وط
األهداف السامية.
حنو
حركتهم
والطباس أكثراجع قويات .النظام ،أو سقوط الدولة اليت ال قيمة هلا إال بإقامة احلق
أعاقواء اس�تخدام وج�داول
أدوات تعلى
وم
أوس�ط
لق�ة
إن َ
ً
اهلل سبحانه وت��ع��اىل مل خي��ل��ق ال��ك��ون ع��ب��ث�ا أو والعدالة.
خت�داول اس�تخداول املتعلقة أدويب الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة
مس�تخداء الذي أدواخلط�وط وافة باع هبارس�وم أرسع اخلطوط برسع

حفظ «النظام» أم صون الحق والعدالة..؟
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الجذور التاريخية  -الثقافية للحركة الرسالية في السودان ()3-2

طالئع الفجر الجديد
* عبد القادر الفضل
م��ن ال��ث��اب��ت ان ال���دول���ة ال��ف��اط��م��ي��ة يف
مشال السودان تركت اثراً كبرياً يف احلالة
الدينية ،صحيح ان هنالك غياباً ت��ام�اً تام
للفقه وال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة ،ول��ك��ن الصحيح
ايضاً انها أثرت إىل وقتنا احلاضر يف القيم
الفاضلة والثقافة العامة .وجيدر بنا أن نشري
إىل بعض عادات اهل القرى النائية يف اقصى
الشمال ذات اجل���ذور النوبية ،ال�تي حتيي
ذك��رى ع��اش��وراء ،كعادة إجتماعية ،ففي
ليلة عاشوراء ُتنصب اخليام ،وتشعل النريان
على شكل معسكرين ،ويلتحم الطرفان على
هيئة احل���رب وي��ت��ق��ات�لان حب��ب��ال (االل���س)
( )1ب��د ً
ال من السيوف ،ومينع االط��ف��ال من
ورود النهر وشرب املاء يف اثناء تلك املعركة
الوهمية ...لكن يبقى هذا األثر الثقايف بدون
خلفية فقهية وتارخييةوحباجة إىل كثري
م��ن التحليل واالس��ت��ق��ص��اء ل��ل��ظ��روف اليت
أحاطت مبنشئه ،والعوامل اليت جعلته بعيداً
عن منابعه العقدية.
النقلة الثورية

ب��ال��ع��ودة إىل ح��رك��ة ال��ف��ق��ي��ه حممد
امحد املهدي املولود جبزيرة «لبب» بشمال
ال��س��ودان يف أربعينات القرن الثامن عشر،
فقد أث��رت ه��ذه اخللفية الثقافية وغريها
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م��ن آث����ار ال��س�يرة ال��ن��ب��وي��ة ال��ش��ري��ف��ة ال�تي
تتداول عند العامة مستصحبة أثر السلطة
ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��دول��ة ال��ف��اط��م��ي��ة واألح��اج��ي
الشعبية اليت تروى لألطفال ،وتتسرب من
خ�لال ال��س��رد ل��ص��ورة اب��ط��ال ق��اوم��وا الظلم
والطغيان ،وموصوفني باحلكمة والذكاء،
والدفاع عن املظلومني .وهكذا تحُ يل حكاية
«فاطمة السمحة والغول» يف اخليال الشعيب
إىل م��ظ��ان ال���ع���زاء ل��ل��ن��ف��س،حل��ف��ظ القيم
اإلجيابية ّ
واحل��ض على الرتبية األخالقية
للنشء بتوظيف الرموز إلحالتها اىل ماضي
األسالف.
بالعودة للمؤثرات االخالقيةوالثقافية
للمنطقة ،ميكننا دون كثري عناء ،الوصول
إىل مالحظات هامة لتلك احلركة املهدوية
يف السودان ،وال�تي سحقت دولتها اجليوش
اإلجنليزية يف العام 1899م.
وم��ن الغريب ان ي��رد امل��ؤرخ��ون الثورة
امل��ه��دوي��ة وف��ك��ره��ا إىل ال��ط��رق الصوفية -
راجع السيد املدرسي يف حتليله لسايكلوجية
التصوف– ف��امل��ه��دوي��ة ال�تي يصفها حيدر
إبراهيم بقوله« :ميكن إعتبار عقيدة اجلهاد
يف املهدية مفتاح كل مغاليق الفكر املهدوي،
وف��ه��م السلوك السياسي للدولة املهدية،
فاجلهاد هو الفكرة احملورية لنشر وتكريس
الدعوى املهدية ،وقد حاولت املهدوية صياغة

فلسفة حياتية ورؤي���ة للعامل ترتكز على
الزهد يف الدنيا واحتقارها ،وعدم التمسك
بها ،والشوق للموت كأقصر طريق للقاء
اهلل ،وس��ع��ت ال���دول���ة امل��ه��دوي��ة إىل جعل
السودانيني جييدون صناعة املوت»(.)2
تتضح اهمية ه��ذه النقلة ال��ث��وري��ة يف
نفسية اجملتمع السوداني مبقارنته بالسلبية
واالن��ه��زام��ي��ة ال�تي كرستها دول���ة م��ا قبل
ال��ث��ورة ،وال�تي متتد جذورها وآث��اره��ا بعيداً
حتى السلطنة ال��زرق��اء (ال��ط��ب��ق��ات) ،فقد
ترجم امل��ؤرخ حممد بن ضيف اهلل لـ ()175
فقيهاً صوفياً كانوا على صلة ورضا مبلوك
السلطنة ،او على اقل تقدير مل يصطدموا
بالسلطة القائمة.
شجع م��ل��وك السلطنة ه���ؤالء الفقهاء
وم��ن��ح��وه��م االراض������ي ال���واس���ع���ة واهل���ب���ات
والعطاءات ،إضافة إىل الشفاعة يف قضائهم
مقابل أن يكرسوا السلطة ،بإشاعة اهلزمية
ال��ن��ف��س��ي��ة يف اجمل��ت��م��ع ،ب��ن��ش��ر اخل���راف���ات
واألس��اط�ير يف إح��ال��ة ك��ل ازم��ات��ه واسئلة
احلياة إىل جتربة سريالية مأساوية.
التصوف وظالم الجهل

كانت احل��ي��اة العلمية يف احلضيض،
فيما اجلهل والفقر ينشبان اظافرهما يف
جسد اجملتمع ،يف ظ�لام ه��ذه اخلزعبالت

ثقافة رسالية

ال�تي تكرس للجهل والتخلف احل��ض��اري،
كان (ح��ج��ازي)( ...)3هكذا ترجم له املؤرخ
حممد ضيف اهلل« :كان طبيباً ماهراً كأنه
ابن سينا يف حكمته ،وشاعراً حاذقاً ،كأنه
(ك��ع��ب ب��ن زه�ي�ر) يف ش��ع��ره ،ول���ه معرفة
باخلط كأنه (اب��ن مقلة) يف خطه،
وي���ع���رف مج��ي��ع األق��ل��ام ال��ع�بران��ي��ة
والسريانية واليونانية ،ول��ه معرفة
بصناعة الكيمياء كأنه (ج��اب��ر) يف
صناعته ،وله معرفة بعلم احلروف
والزايرج ،يدرك بها االمور املستقبلية،
كأنه (جعفر الصادق) يف اخباره!»...
ي��ب��دو ان ح��ج��ازي ك���ان مشعة
يف ظ�لام اخل���واء ال��ف��ك��ري وضحالة
احلصيلة الفقهية اليت كانت تعترب
م��ن درس خمتصر قليل يف الفقه
وال��رس��ال��ة ال��ق��ش��ري��ة ع��امل �اً ج��ه��ب��ذا..
ول��ك��ن اي���دي ال��س��ل��ط��ان ال�ت�ي كانت
ترعى مملكة االساطري لن تبقي مثل
ح��ج��ازي ال���ذي ت��ويف يف حبس امللك
ناصر العبدالبي جوعاً وعطشاً.
وه��ك��ذا؛ سيطر التصور الصويف
وفلسفته ،على ال��س��ودان ألكثر من
ثالثة ق��رون ،حيث السلطة املستبدة
وش��ب��ح امل����وت ال����ذي حي��ل��ق يف مس��اء
امل��م��ل��ك��ة ال�ت�ي مل ت��ك��ن هل��ا السيطرة
الكاملة على اراض��ي��ه��ا ،حيث قطاع
ال����ط����رق واحل��������روب ال��ق��ب��ل��ي��ة،وال
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مركزية نظام احلكم ،وك��ان من السهل
اخل����روج ع��ل��ى م��ل��وك السلطنة .ه���ذا اجل��و
املشبع بالدماء هو ال��ذي أفضى اىل أسطرة
الواقع وجعله اساساً لتفسري العامل .بعد هذا
امل��ن��اخ الفكري امل��ض��ط��رب ،والعقد املشوش

قام ملوك
السلطنة،بتشجيع
الفقهاء ومنحوهم
االراضي الواسعة
واهلبات والعطاءات،
مقابل أن يكرسوا
السلطة ،بإشاعة
اهلزمية النفسية
يف اجملتمع ،بنشر
اخلرافات واألساطري
يف إحالة كل ازماته
واسئلة احلياة إىل
جتربة سريالية
مأساوية

ال��ذي ساد ألكثر من ثالثة ق��رون ،كانت
الثورة املهدوية  -يقول حيدر إبراهيم« -يف
البحث عن اسانيد فكرة املهدية جيد الصادق
يف الصوفية املمتزجة مع التشيع اقوى األدلة
على حجته» (.)4
ش��ك��ل��ت ه���ذه اجل�����ذور ال��ب��ع��ي��دة،
امل���ؤث���رات ال�ت�ي حت��ت��اج لالستقصاء
وحت��ل��ي��ل ال���ب���ذرة اخل��ص��ب��ة ل��ل��والدة
اجلديدة ،واملعافاة للحركة الرسالية
ال�تي انطلقت من احل��وزات املباركة
اليت كانت حلوزة القائم عليه السالم
قصب السبق يف هذه املسرية.
* مدير مركز دراسات الفكر
الرسايل /اخلرطوم  -السودان
------------------ .1حبل غليظ مصنوع من سعف
النخيل يستخدم لربط أجزاء
الساقية يف مشال السودان
 .2التجديد عند الصادق املهدي
االشكاالت واالختالالت  /د .حيدر
إبراهيم  /دار احلضارة للنشر /
منشورات مركز الدراسات السودانية
 /ص 111
 .3الطبقات  /مصدر سابق /
ص35
 .4التجديد عند الصادق
االشكاالت واالختالالت  /مصدر
سابق  /ص 70
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ً
إحتفاء بذكرى مولد منقذ البشرية االمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه..

في مدرسة االنتظار
* عيل جواد

كلما تشتد األزم���ة ب��االن��س��ان ،وتأخذ
ً
حاجة للفرج واخلالص
خبناقه ،يكون أش ّد
ب���أي مث���ن ..وه���ي ح��ال��ة طبيعية م��ن واق��ع
ال��ف��ط��رة .لكن م��ا أن يتغري احل���ال ويشعر
باالنفراج ،سوا ٌء على الصعيد املادي او املعنوي،
ن��راه ينسى كل ش��يء ،وه��ذا مشهود يف من
ينجح يف امتحان املدرسة واجلامعة ،او من
حيقق مكسباً جتارياً ،أو سياسياً ،او حتى من
ينتقل من حافة الفقر اىل حببوحة العيش
ث��م الغنى ،ف��اذا استق ّر االطمئنان والرضا
يف ك��وام��ن االن��س��ان ،م��ا ال���ذي يدفعه ألن
ينتظر املنقذ او املخّلص؟! بينما لو تصفحنا
ال��واق��ع ،لوجدنا اخل�لاص ،مطلباً ال ميكننا
االستغناء عنه طيلة حياتنا ،لكن املشكلة يف
حالة النسيان يف كثري من االحيان ،كما
اهل����واء ،نستنشقه ك��ل حل��ظ��ة ،وال نشعر
دائماً بأهميته القصوى ،وما يزيد يف حالة
النسيان ،االبتعاد – الالشعوري احياناً -عن
التعاليم الدينية والقيم االخالقية ،واكثر
م��ن ذل��ك وأخ��ط��ر ،ح��ل��ول أف��ك��ار وت��ص��ورات
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وتقاليد وقناعات متثل مبجموعها (ثقافة)
او (اي��دي��ول��وج��ي��ا) ج��دي��دة وب��دي��ل��ة ،تفرض
نفسها على الواقع.
يف ظ��ل ه���ذا ال��وض��ع امل��ت��ن��اق��ض؛ حيث
االطمئنان واالستقرار يف وجه من احلياة،
وال��ق��ل��ق واحل���ذر م��ن ان��ق�لاب األم���ر وع��ودة
االزم����ات يف ال��وج��ه اآلخ����ر ،ن��ري��د أن نكون
من املنتظرين لإلمام احلجة املنتظر ..وهو
اإلم��ام الثاني عشر وخ��امت األوص��ي��اء عجل
اهلل فرجه الشريف ،وكلنا إميان بأنه القادر
على وضع ح ٍد نهائي لكل املظامل واملفاسد
واالحن���راف���ات يف ال��ع��امل ،وه���و ح��ام��ل راي��ة
العدل واألم��ن واحلرية والقيم االخالقية
الفاضلة وينشرها على وجه املعمورة .ويف
االح��ادي��ث الشريفة ،ان يف عهده عجل اهلل
ف��رج��ه ،ت��ك��ون ال��ش��اة يف م��أم��ن م��ن ال��ذئ��ب.
وهكذا لنقس على ذل��ك ..لكن السؤال الذي
اعتقد ان الواجب طرحه على انفسنا :كيف
نقبل النفسنا االنتظار ،وتعليق آمالنا على
شخصية ربانية عظيمة ،ه��ي آخ��ر حلقة
يف سلسلة يف العصمة اإلهل��ي��ة ،فيما حنن
نعيش ي��وم��ن��ا وزم��ان��ن��ا ،ك��م��ا ل��و أن��ن��ا ج��زء

ص��غ�ير م��ن م��اك��ن��ة ال��زم��ن وال��ع��ص��ر ،غري
ق��ادري��ن على التغيري والتأثري؟ وه��ل يعقل
أن نسمي إمامنا الغائب بـ (صاحب الزمان)،
لنأت
وحنن نعيش أجوا ًء وزماناً غري زمانه..؟ ِ
مبثال بسيط من وحي الواقع؛ فتاة تنتظر
ّ
(العش الزوجي)،
يوم الزفاف وحلظة دخول
فهل ستكون من الناحية النفسية ،تلك الفتاة
اليت بعد مل تعرف معنى ال��زواج خالل سن
الطفولة واملراهقة؟ أو توظف كل مشاعرها
وعواطفها ومداركها العقلية ،الستقبال
العامل اجلديد ،وهو أن تعيش مع رجل طيلة
حياتها ،وتطوي صفحة املاضي؟
الرغبات الشخصية

لو نتصفح تاريخ بين اسرائيل ،من باب
املطالعة واالس��ت��ف��ادة من العرب والتجارب،
جند أن اليهود هلم جتارب مريرة مع مسألة
االن��ت��ظ��ار ،ب���دأت م��ع نبيهم الكليم موسى
ب��ن ع��م��ران عليه ال��س�لام ،وك��ي��ف أف��س��دوا
انتظاره بعبادتهم العجل ،جملرد غيابه عنهم
مل��دة ارب��ع�ين ي��وم�اً فقط ،رغ��م تلك املعجزة
العظيمة والباهرة اليت ّ
من بها اهلل عليهم،
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يف قصة غرق فرعون وجناتهم من العبودية
والذل .والدرس الذي نستفيده ،والقريب م ّنا
– بعض الشيء -هو انتظارهم للنيب املرسل
من السماء خالل تواجدهم يف املدينة ،فقد
قرأوا يف كتابهم املقدس ،املكان الذي يبعث
فيه ،وتقول الروايات أنهم ج��اؤوا من شتى
البقاع اىل املدينة املنورة واطرافها ،ليشهدوا
ظ��ه��ور ال��ن�بي اجل���دي���د ،وخ��ل�ال ت��واج��ده��م
كانوا والسباب خمتلفة يتعرضون لألذى
من بعض اجلاهليني وعبدة االصنام ،فكان
جوابهم ،أنهم سينتصرون عليهم بعد ظهور
النيب امل��رس��ل ،وسيأخذ هلم حبقهم ،وهذه
احلادثة يوثقها القرآن الكريم« :ولمََّا َجا َء ُه ْم
اب ِم ْن ِع ْن ِد اللهَّ ِ ُم َصد ٌ
ُم و َ
ِّق لمَِا َم َعه ْ
َكا ُنوا
ك َت ٌ
ِ
ْ
ون َع َلى َّال� ِ�ذي� َ�ن َ
َس َتف ِت ُح َ
ِم� ْ�ن َق ْب ُل ي ْ
ك َف ُروا
َف َل َّما َجا َء ُه ْم َما َع َر ُفوا َ
ك َف ُروا ِب ِه َف َل ْع َن ُة اللهَّ ِ
َع َلى ْال� َك��ا ِف� ِ�ري� َ�ن» (س��ورة البقرة  .)89/فقد
كانت صدمتهم يف انهم ك��ان��وا حيملون
مج��ل��ة م��ن ال��ت��ص��ورات إزاء ال��ن�بي امل��رس��ل
واجلديد ،وهو أن يكون – مث ً
ال -من قبيلتهم
او من نسل النيب إسحاق ،واذا به صلى اهلل
ع��ل��ي��ه وآل�����ه ،م���ن ن��س��ل امس��اع��ي��ل،
فتحرك فيهم احلسد والشعور
وم ّذاك حتولوا
بالكراهيةُ ،
م���ن م��ن��ت��ظ��ري��ن ل�لأم��ل
وال��ن��ج��اة املتمثل بالنيب
امل��رس��ل م��ن ال��س��م��اء ،اىل
متآمرين وكافرين ،ال
يألون جهداً يف حماربة
النيب االكرم والتحالف
م��ع أع��دائ��ه ل��ش��ن احل���روب إلض��ع��اف��ه
وحت��ج��ي��م��ه ،ك���ل ذل���ك الن��ه��م ع���رف���وا ان
النيب اخل��امت والدين اجلديد يتعارض مع
مصاحلهم االقتصادية والسياسية ،وكان
جوابهم البناء جلدتهم ،هو إنكار نبوة النيب
االكرم ،و «أن هنالك نبياً آخر!»..
ويف م��درس��ة االن��ت��ظ��ار ه��ن��ال��ك الكثري
م��ن القصص واحل��ك��اي��ات ت��روى ع��ن أن��اس
م��ت��دي��ن�ين وت���ق���اة ،ك���ان���وا مي��� ّن���ون النفس
بالتشرف بلقاء االم���ام احلجة املنتظر
عجل اهلل فرجه ،لكن احلاجز غري املرئي
وغري احملسوس الذي كان حيول دون
ذلك ،هو الذاتية وحب األنا ،حبيث
جت��ع��ل صاحبها يشعر وك��أن��ه
ال��وح��ي��د ال���ذي ينتظر اإلم���ام
بشكل صحيح ،وان��ه األح��وج
واألوىل بذلك !!...والنتيجة،
ان�����ه حي������اول اجل���م���ع ب�ين
www.al-hodaonline.com

االنتظار ،والوضع الذي هو عليه ،من مكانة
اجتماعية او علمية ،او وجاهة اجتماعية او
سياسية .فهذا حممد بن علي الشلمغاني
ال��ذي عاصر الغيبة الصغرى ،وك��ان يعده
التاريخ من وجهاء الشيعة ،واكثرهم غزارة
يف العلم والتأليف ،حتى قيل ان بيوت الشيعة
ُملئت مبؤلفاته ..لكن هذا التألق كان اىل
جانبه منحدر سحيق سقط فيه هذا الوجيه
ال���ع���امل ،ع��ن��دم��ا خ���اب ظ��ن��ه وت��ع � ّك��ر م��زاج��ه
بانتخاب احلسني بن روح سفرياً ثالثاً لإلمام
عجل اهلل فرجه ،فلم يستوعب القضية ،وهو
عامل كبري ذو وجاهة اجتماعية عريضة،
ُي��س��أل عما اذا ك��ان أختري للسفارة أم ال،
ف��ب��م��اذا جي��ي��ب..؟! ف��وج��د امل��خ��رج واحل��ف��اظ
على م��اء ال��وج��ه ،ب��اخت��اذ مسلك آخ��ر بعيد
عن أهل البيت عليهم السالم ،وبدأ بتأليف
كتب جديدة مليئة باالحنرافات واالفكار
الشاذة .ومما نشره وأشاعه فكرة (احللول)
البعيدة ع��ن العقيدة السامية ،فقد روى
الشيخ الطوسي (رضوان اهلل عليه) يف كتابه
اندس بني أسرة
«الغيبة» ،أن الشلمغاني هذاّ ،
«ب��ن�ي ب��س��ط��ام»
ك���ب�ي�رة ت��دع��ى
ال�����ع�����ري�����ق�����ة

ب���������ال���������والء أله�����ل
البيت عليهم ال��س�لام،
ل���ك���ن���ه اس���ت���غ���ل ط��ي��ب��ة
قلوبهم وقلة وعيهم،
ف����زع����م إن «روح

رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآل���ه ،ح�ّل��ت يف
حممد بن عثمان السمري – السفري الثاني-
وأن روح االمام علي عليه السالم حّلت يف ابي
القاسم احلسني بن روح – السفري الثالث -و
روح فاطمة ال��زه��راء عليها ال��س�لام حّلت
يف ابنة السفري الثاني ال�تي كانت تعرف
ب��ـ��أم ك��ل��ث��وم»!!،ومل يفلح الشيخ احلسني
ب��ن روح (رض���وان اهلل عليه) يف إب��ع��اد تلك
االسرة املؤمنة عن تلكم االفكار الضالة بعد
ان صدقوه وآمنوا به ،رغم ان التوقيع صدر
من االم��ام عجل اهلل فرجه بلعنه وال�براءة
منه ومن افكاره .كل ذلك من أجل ان يثبت
للناس أعلميته وانه ليس بأقل من اآلخرين.
فماذا كان مصري «الشلمغاني» ه��ذا..؟
مل حتفظ له مكانته االجتماعية والعلمية
ال�تي يدّعيها ،كما مل حيفظ حتى نفسه،
فقد خسر كل شيء يف احلياة ،ووصل اىل
خشبة االعدام حيث صلبه احلاكم العباسي
يف حينه بعد تصاعد موجة االرتداد والكفر
بسببه ،أما اخلسارة والعذاب يف اآلخرة فهي
أكرب.
والن����ت����ص����ور
أن االخ��ت��ب��ار
دائ���م���اً ي��ك��ون
ألص������ح������اب
العلم واجلاه
وامل��ال ،فرمبا
هنالك انسان
ال مي����ل����ك
إال رأي�������ه و
س�����ل�����وك�����ه
االخ�ل�اق���ي ،وم���ن خالهلا
ي��دي��ر ع��ائ��ل��ت��ه وع�لاق��ات��ه
االج���ت���م���اع���ي���ة وي��ت��خ��ذ
م���واق���ف���ه يف االص���ع���دة
كافة .فهذا عليه أن
ي��ك��ون م��س��ت��ع��داً ألن
يضع ك��ل ذل��ك على
���ك ،إذا ك���ان حقاً
احمل� ّ
م���ن امل��ن��ت��ظ��ري��ن ،إذ رمب��ا
وج����د ان ف���ق���رة واح����دة
او اك��ث��ر مم���ا حي��م��ل��ه،
تتعارض مع نهج االمام
الغائب عجل اهلل فرجه،
فعليه دون ت��ردد التصحيح
او ال�ت�راج���ع ،ح��ت��ى ال تنطبق
عليه اآلية الكرمية« :وَِإ َذا ِق َ
يل
َل ُه َّات ِق اللهََّ أَ َخ َذ ْت ُه ْال ِع َّز ُة ِبالإْ ِ ْث ِم
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لو نتصفح
تاريخ بين
اسرائيل ،من
باب املطالعة
واالستفادة من
العرب والتجارب،
جند أن اليهود
هلم جتارب
مريرة مع
مسألة االنتظار،
بدأت مع نبيهم
الكليم موسى
بن عمران عليه
السالم ،وكيف
أفسدوا انتظاره
بعبادتهم العجل،
جملرد غيابه
عنهم ملدة اربعني
يوماً فقط.

ال نتصور أن
االختبار دائماً
يكون ألصحاب
العلم واجلاه
واملال ،فرمبا
هنالك انسان
ال ميلك إال
رأيه و سلوكه
االخالقي .فهذا
عليه أن يكون
مستعداً ألن
يضع كل ذلك
على ّ
احملك ،إذا
كان حقاً من
املنتظرين

َف َح ْس ُب ُه َجهَّ
س المِْهَادُ»( ،سورة البقرة
َن ُم َو َل ِب ْئ َ
 .)206/ولنعلم ،أننا يف الوقت احلاضر نعيش
مرحلة االعداد والتحضري ،وليس االنتظار
فقط ،مت��ام�اً مثل الطالب املقبل على أداء
االمتحانات النهائية ،ففي حلظة االمتحان
ال جمال للتحضري واالعداد ..إما السقوط أو
الصعود ،وال خيار آخر.
الثقافة المهدوية

مب���ا أن��ن��ا ن��ع��رف س��ل��ف �اً ك���ون مسألة
االنتظار جزءاً ال يتجزأ من عقيدتنا ،علينا
نقصر يف كسب امل��زي��د م��ن املعرفة
أن ال ّ
واالط�لاع ،وأن النكتفي باالمور الظاهرية،
ورمب��ا تأخذنا بعض امل��وج��ات العاطفية يف
ب��ع��ض امل��ن��اس��ب��ات ،ألن امل��س��أل��ة ج��� ّد مهمة
وخطرية ،ثم ال ننسى أننا لسنا وحيدين يف
امل��ي��دان ،فهنالك املشككون والتكفرييون يف
مسرح االح���داث ،يواجهوننا بالسموم ت��ار ًة
وبسهام البغي واملوت تار ًة اخرى ،كما هنالك
أع���داء ال��دي��ن ال��ذي��ن يعملون ليل نهار من
خلف الستار خلف وسائل االعالم واالتصال
املتنوعة ،االمر يوجب علينا التسّلح بالثقافة
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امل��ه��دوي��ة .ي��ق��ول مس��اح��ة ال��ف��ق��ي��ه ال��راح��ل
السيد حممد رض��ا ال��ش�يرازي (ق��دس سره)
يف إح��دى حماضراته« :ان املعرفة حقيقة
تشكيكية ذات مراتب ،وعلى االنسان أن ال
يكتفي باملراتب الدنيا من املعرفة ،وهناك
م��رات��ب عليا للمعرفة ع��ن��د اهلل ت��ع��اىل،»..
هذه املعرفة وهذه الثقافة نكتسبها جبملة
خ��ط��وات عملية منها :عقد جلسات «دع��اء
ال��ن��دب��ة» ،م��ع التشديد على فهم املضامني
واملفاهيم العظيمة اليت حيملها هذا الدعاء.
ففي يوم اجلمعة ،وهو اليوم اخلاص باالمام
احلجة املنتظر عجل اهلل ف��رج��ه ،جي��ب ان
يكون االنسان عارفاً حبق االمام وهو يدعوه
للظهور« :متى ترانا ون���راك»...؟ وايضاً من
اجلدير بكل انسان مؤمن ختصيص حقل
خاص يف مكتبته البيتية ملؤلفات حول االمام
احلجة عجل اهلل فرجه ،او عن مسألة الغيبة
واالنتظار ،لتكون يف متناول اف��راد العائلة،
ثم تبادل اطراف احلديث حول هذا املوضوع
ليكون اكثر نضجاً يف االذهان ،ويف مرحلة
اخرى يكون من السهل التحدث بها والتبليغ
هل��ا ،وه��ك��ذا ت��ك��ون لدينا ثقافة مهدوية –

اجتماعية عامة.
ط��ب��ع �اً ه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن اخل���ط���وات
الالزم اختاذها لتعميق الثقافة املهدوية يف
جمتمعنا ،ال يسعها هذا احل ّيز ،فالثقافة ،هي
الوعاء الطاهر والنقي لسلوكنا وقناعاتنا
وعاداتنا ،ف��اذا استغربنا من بعض املؤمنني،
وه���م ي��ت��ح��دث��ون ع��ن االن��ت��ظ��ار ،وي��دع��ون
ويتوسلون يف مكان ،ثم يبتعدون يف أخالقهم
وافكارهم عن إنتظار االم��ام احلجة عجل
اهلل فرجه يف مكان آخر ،فإن السبب يعود اىل
قّلة الوعي واملعرفة حبقيقة االنتظار ،وأنها
ليست قضية عاطفية حيملها كل «انسان
ش��ي��ع��ي» ،إمن��ا ه��ي قضية عقائدية حبتة.
فعندما نقرأ اآلية الكرمية« :ان الصالة تنهى
عن الفحشاء واملنكر» ،نعرف ان الصالة اليت
ال تنهى عن الفحشاء واملنكر ،ليست بصالة.
كذلك مسألة إنتظار االمام احلجة املنتظر،
فان أي صفة ذميمة او ع��ادة سيئة او سوء
خلق يسود اجملتمع بأي شكل من االشكال،
يعين بال شك ،أننا بعيدون عن إمامنا املنتظر
عجل اهلل فرجه الشريف ،وأرجو ان ال نكون
كذلك.
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الزيارة الشعبانية  ..فرحة المولد
و نعمة الشفاعة الحسينية
*الشيخ فارس اجلبوري

ليلة ال ّنصف من شعبان بالغة ّ
الشرف ،وهي ليلة عزيزة على النفوس،
ّ
الصادق عليه السالم يف فضلها انه قال« :هي أفضل الليالي
وقد روي عن االمام ّ
بعد ليلة القدر ،فيها مينح اهلل العباد فضله ويغفر هلم مب ّنه ،فاجتهدوا يف
القربة اىل اهلل تعاىل فيها فاّنها ليلة آىل اهلل ع ّزوجل على نفسه أن ال ير ّد سائ ً
ال
فيها ما مل يسأل اهلل املعصية ،واّنها الّليلة اليت جعلها اهلل لنا أهل البيت بإزاء
ما جعل ليلة القدر لنب ّينا ،فاجتهدوا يف دعاء اهلل تعاىل وال ّثناء عليه».
ومن عظيم بركات هذه الّليلة املباركة اّنها تش ّرفت مبولد
السحر،
اإلمام احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه ،الذي ولد عند ّ
سنة مخس ومخسني ومائتني للهجرة ،يف (س ّر َمن رأى)،
وهذا ما يزيد هذه الّليلة شرفاً وفض ً
ال .
احلديث اآلنف الذكر عن موالنا الصادق
عليه ال��س�لام ،وغ�ي�ره كثري يف فضل هذه
الليلة املباركة ،موجه باحلقيقة الينا
ف���رداً ف����رداً ،م��ن م��وال��ي أه��ل البيت
ع��ل��ي��ه��م ال���س�ل�ام ،الس��ي��م��ا من
ي���ت���وف���ق ل�����زي�����ارة االم�����ام
احل��س�ين عليه السالم
يف اخل��ام��س عشر
من شعبان املعظم،
إذ ان��ه��ا اف��ض��ل أعمال
هذه الليلة ،وتوجب غفران
ال� ّذن��وب ،وج��اء يف احلديث عن
االم���ام زي��ن العابدين وع��ن االم��ام
الصادق (عليهما السالم)« :من
جعفر ّ
بي وأربعة
أح� ّ
�ب أن يصافحه مائة أل��ف ن� ّ
ب�ي ف��ل��ي��زر ق�بر أب���ي ع��ب��د اهلل
وع���ش���رون أل���ف ن� ّ
احل��س�ين ب��ن علي عليهما ال��س�لام يف ال� ّن��ص��ف من
شعبان ّ
فان أرواح ال ّنب ّيني عليهم السالم يستأذنون اهلل يف
زيارته فيؤذن هلم» .فطوبى ملن صافح هؤالء وصافحوه ومنهم
وموسى وعيسى
مخسة اولو العزم من ال ّرسل هم نوح وابراهيم ُ
وحممد صّلى اهلل عليه وآله وعليهم امجعني».
ّ
ورب معتذر عن الزيارة لبعد املسافة ،ففي كل بقاع االرض ينتشر
املؤمنون واتباع اهل البيت عليه السالم ،من أقصى الشرق اىل أقصى الغرب،
لكن الفرصة العظيمة اليت يبقيها اهل البيت عليهم السالم مفتوحة أمامنا
جتعلنا أم��ام استحقاق الشكر هلل على ه��ذه النعمة العظيمة ،فقد ج��اء يف
الروايات أن بامكان االنسان أن يصعد سطح داره أو مكاناً مرتفعاً فينظر مييناً
ومشا ً
لسال ُم
الّ ،
السماء فيزوره عليه السالم بهذه الكلمات« :اَ َّ
ثم يرفع رأسه اىل ّ
َركا ُتهُ» ،ليسجل امسه يف
هللَّ ،
هلل َوب َ
السال ُم َع َل ْي َك َو َرحمْ َ ُة ا ِ
َع َل ْي َك يا اَبا َع ْب ِد ا ِ
قائمة الزائرين .ويرجى ملن زار احلسني عليه السالم حيثما كان بهذه الزيارة
حجة وعمرة.
أن يكتب له أجر ّ
www.al-hodaonline.com

ولنا أن نعرف ّ
أن فضل زيارة احلسني عليه السالم ،يف اخلامس عشر من
احلج والعمرة
شعبان املعظمّ ،
مما ال يبلغه البيان ويف روايات كثرية اّنها تعدل ّ
ُ
واجلهاد ،بل هي أفضل بدرجات ..ت��ورث املغفرة وختفيف احلساب وارتفاع
الدّرجات واجابة الدعوات ،وتورث طول العمر وحفظ النفس واملال وزيادة
الرزق وقضاء احلوائج ورفع اهلموم والكربات ،وتركها يوجب نقصاً يف الدّين،
حق عظيم من حقوق ال ّنيب صلى اهلل عليه وآله وسلمّ ،
وهو ترك ّ
وأقل ما يؤجر
به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن يصون اهلل تعاىل نفسه وماله ح ّتى يرجع اىل
أهله ،فاذا كان يوم القيامة كان اهلل له أحفظ من الدّنيا.
لكن ال يأتي هذا كله باجملان واهلينّ ..؟ إمنا هنالك آداب هي
باحلقيقة شروط البد أن نوفرها يف انفسنا .وهنالك مجلة
من اآلداب اليت يوصينا بها أئمتنا اهلداة ،لنكون حقاً من
الزائرين واملستفيدين من هذا اليوم العظيم ،حبيث
حي� ّ�ل علينا ،وينقضي ،وحن��ن يغمرنا الشعور
ال��ع��م��ي��ق بالتغيري وال��ت��ح��ول يف ال��س��ل��وك
واالخالق والدين.
أو ً
ال :احلزن والكرب؛ عن االمام
��ص���ادق عليه ال��س�لام ق���ال :
ال� ّ
«اذا زرت أبا عبد اهلل ،فزره
وأن��ت حزين مكروب،
شعث مغرب جائع
ع����ط����ش����ان ف� ّ
�����ان
احلسني علي ِه السالم
قتل حزيناً مكروباً شعثاً
مغرباً جائعاً عطشاناً واسأله
احلوائج وانصرف عنه وال ت ّتخذه
وطناً».
ث��ان��ي �اً :أن ال ُي � ّت��خ��ذ ال������ ّزاد يف سفر
مما ل ّذ وطاب من الغذاء،
زيارته عليه السالمّ ،
كالوجبات الدمسة مثل ال��رز واللحوم واحللوى،
الصادق صلوات اهلل
بل يقتصر على اخلبز والّلنب ،عن ّ
وسالمه عليه قال« :بلغين ّان قوماً اذا زاروا احلسني (عليه
السفرة فيها اجلداء واالخبصة واشباهه ،ولو
السالم) محلوا معهم ّ
زاروا قبور آبائهم واحّبائهم ما محلوا معهم هذا»!
مما ُندب اليه يف سفر زيارة احلسني عليه السالم ،هو ال ّتواضع
ثالثاًّ :
والتذّلل وال ّتخاشع واملشي مشي العبد ال ّذليل ،وقد روي يف آداب زيارته عن
الصادق عليهما السالم قال« :من أتى قرب احلسني صلوات اهلل وسالمه عليه
ّ
ماشياً كتب اهلل له ّ
بكل خطوة الف حسنة ،وحما عنه ألف س ّيئة ،ورفع له الف
درجة ،فاذا أتيت الفرات فاغتسل وعّلق نعليك وامش حافياً وامش مشي العبد
أهم االعمال يف ال ّروضة ّ
الطاهرة للحسني عليه السالم
ال ّذليل» .رابعاً :اعلم ّان ّ
هو الدّعاءّ ،
مما خوله اهلل احلسني
السامية هي ّ
فان اجابة الدّعاء حتت قّبته ّ
عليه السالم ،عوضاً عن ّ
الشهادة ،فعلى ال ّزائر أن يغتنم ذلك وال يتوانى يف
ال ّتض ّرع اىل اهلل واالنابة وال ّتوبة وعرض احلوائج عنده.
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مقام اإلمام المهدي عجل الله فرجه في كربالء المقدسة..

ٌ
صرح متصل بالسماء  ..و مهوى ألفئدة المنتظرين
كانت اخلطوة االوىل مقاالً تارخيي ًا حول مقام اإلمام صاحب الزمان القائم عىل ضفاف هنر احلسينية شامل املدينة املقدسة ،وتسليط الضوء
ٍ
صورخاصة تليق باملقام وتزدان هبا املجلة،
عليه كمعلم بارز من معامل تارخينا الشيعي ،وذي تأثري كبري عىل النفوس ،فتحرك املصور اللتقاط
وكانت املفاجأة أن مبنى املقام يف حالة ترميم وإعامر ،فجاءت الصور للمقام وهو يف غري وضعه الطبيعي ،االمر الذي دفعنا ألن ندمج احلارض
الذي يشهد جهود ًا طيبة وكبرية لإلبقاء عىل تألق املقام ،وبني املايض الذي حيكي تاريخ نشوئه وسبب وجوده .فكانت اخلطوة الثانية ،أن حتركنا
نحو املقام املقدس ،كمن وصلته دعوة خاصة من لدن وجيه كبري .وأجرينا لقا ًء قصري ًا مع احلاج عدنان نعمة الصغري مسؤول قسم مقام اإلمام
املهدي عجل اهلل فرجه التابع للعتبة العباسية املقدسة .فكان منه الرتحيب واالستقبال بأحسن ما يكون من أحد خدام اإلمام عجل اهلل فرجه
وأهل البيت عليهم السالم.

* حسني حممد عيل
البناء  ..وتاريخه

قبل احلديث عن املقام كصرح تارخيي،
علينا أن نعرف أن العالقة بني اإلمام احلجة
امل��ن��ت��ظ��ر ع��ج��ل اهلل ف��رج��ه ،وب�ي�ن ك��رب�لاء
احل��س�ين عليه ال���س�ل�ام ،تتميز خبصائص
القضية احلسينية ،فهو «الطالب بدم املقتول
ب��ك��رب�لاء» ،ول��ه بصمات غ��ائ��رة يف (ال��وج��دان
الكربالئي) ،وهو الذي من املؤمل أن حيضر
إىل م��رق��د ج���ده احل��س�ين ال��ش��ه��ي��د عليهما
السالم ،ويستخرج الطفل الرضيع املذبوح
عطشاناً ،ويعيد التساؤل املدوي عرب التاريخ
واالجيال« :بأي ذنب ُقتلت»...؟ وبذلك حييي
اه���داف ال��ث��ورة احلسينية ب��إح��ي��اء النفوس
وإيقاظ الضمائر وإنارة الفكر والعقيدة .ولذا
فهو متفاعل وحاضر مع أي حركة صادقة
يف ه��ذا الطريق ،منها ح��ض��وره يف (موكب
عزاء طويريج) ،بتأكيد املرجع الديين الكبري
والراحل السيد مهدي حبر العلوم الذي رآه
بأم عينه ،فالقى عصاه ارض�اً وس��ارع للحاق
به ،ومنها حضوره أمام اخلطيب الشهيد عبد
الزهراء الكعيب يف داخل حرم االمام احلسني
عليهم السالم ،فيما كان الشيخ الكعيب يقرأ
قصيدة رثاء معروفة للمرحوم السيد صاحل
ال��ع��رن��دس احل �ّل��ي« :أيقتل عطشاناً حس ٌ
ني
بكربالء ويف كل عضو من أنامله حبر».
ه��ذه ال��ع�لاق��ة العميقة واخل��اص��ة ،هي
ال�تي جعلت امل��ؤم��ن�ين وامل��وال�ين أله��ل البيت
يعتزون ويهتمون بشكل خ��اص بهذا املقام
رغ��م عمقه التارخيي القليل ،فقد تشرفت
ه��ذه البقعة م��ن االرض حب��ض��وره املقدس
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وصالته ،واستنارت بوجوده ،حيث حتول اىل
مهبط ملالئكة الرمحة ،ومهوى قلوب املؤمنني
ومنتظري إشراقة محَ ياه ّ
الوضاء.
ّ
يطل املقام حالياً على الضفة اليسرى من
نهر احلسينية ،جبوار القنطرة اليت تؤدي إىل
مقام اإلمام جعفر الصادق عليه السالم الذي
يبعد عنه بنحو 200م مشا ً
ال ،كما يبعد املقام
عن حرم اإلمام احلسني ـ عليه السالم ـ بنحو
 800م جنوباً.
وح���س���ب م���رك���ز ال�����دراس�����ات اخل���اص
ب��االم��ام املهدي عجل اهلل فرجه ،ف��ان تاريخ
ال��ب��ن��اء ال ي��ت��ج��اوز ق��رن �اً واح����داً ،بدليل عدم
ورود أي ذك��ر للمقام وت��ارخي��ه يف الكتب
امل��خ��ت��ص��ة ب��س�يرة اإلم����ام امل��ه��دي ع��ج��ل اهلل
فرجه أسو ًة بذكر غريه من املقامات املنسوبة
إليه كمسجد السهلة ومقاماته يف احللة و
وادي السالم والسرداب املقدس ،وغريها من
األماكن املنسوبة إليه.
واي��ض �اً ع��دم ورود أي ذك��ر للمقام يف
ديوان السيد نصر اهلل احلائري املتو ّفى سنة
1168هـ ،بينما ذكر مقاما اإلمام املهدي -عليه
السالم -القائمان يف احللة و وادي السالم،
وه��ذا ال��دي��وان كتبه تلميذه السيد حسني
بن مري رشيد التقوي سنة 1155ه���ـ .والدليل
اآلخر واالق��وى ،عدم ورود أي ذكر للمقام
يف واق��ع��ة (ع��ل��ي ه��دل��ة) سنة 1294ه����ـ ،وهي
واقعة مت ّرد فيها بعض أهالي كربالء على
الدولة العثمانية وفروا فيها إىل مقام اإلمام
جعفر ال��ص��ادق عليه ال��س�لام ،ومقام اإلم��ام
املهدي عليه السالم ،كائن يف طريقهم ،فإن
كان يف تلك الفرتة ،كان من املؤكد ان يرد
ذكره يف تلك احلادثة .ومبعنى أن املقام مل
يكن مش ّيداً يف القرن الثالث عشر اهلجري.

وإال من غري املمكن ان يتغافل عنه املؤرخون
والعلماء يف كتبهم .
وعن عمارة املقام املقدس فقد جاء مركز
الدراسات ،ونق ً
ال عن احلاج عباس الكيشوان،
الذي يعده املركز من (ثقات الكربالئيني)
الذين عاصروا كثرياً من األحداث والتواريخ،
أن��ه ك��ان يسمع من الذين قبله ب��أن عمارة
املقام كانت قدمياً عبارة عن مكان حماط
ببارية م��ن احلصري وال��ق��ص��ب .أم��ا التاريخ
املكتوب للمقام ،فقد وجدت قصيدة يف ديوان
السيد عبد امل��ه��دي السيد راض��ي األعرجي
(1358-1327ه���ـ) املخطوط ،تنص على وجود
أحد املقامات املنسوبة إىل اإلمام املهدي عليه
السالم ،وتاريخ البناء فيها وقع يف سنة 1347هـ
1924/م ،واملباشر لبناء املقام امسه (جعفر).
والعمارة الثالثة جددها املرحوم احلاج
مح��زة اخلليل وذل���ك سنة 1378ه������ـ1957/م
على م��ا ذك��ر السيد سلمان آل طعمة يف
كتابه (كربالء يف الذاكرة) ص  ،160و أرخ
جتديدها الشاعر الكربالئي السيد مرتضى
الوهاب بأبيات على القاشاني ،وهي:
ضحى اخلليل بيت قدس
شاد للقائم إذ ّ
فيه برد وسال ُم
واعتنى احلمزة يف جتديده فاستوى منه
عماد و رخا ُم
ّ
للمهدي
م��ذ جت�ّل��ى ن���وره أ ّرخ��ت��ه (ض���اء
ركن ومقامُ)
والعمارة الرابعة متت سنة 1391هـ 1970/م
ب��ه��دم ج��زء م��ن ال��ع��م��ارة السابقة ،فجددها
حمسن محيد امل�لا مهدي الوزني اخلفاجي
على ما ذكر يف كتاب (كربالء يف الذاكرة)
للمؤرخ سلمان هادي آل طعمة ،وبقي البناء
م��ش� ّي��داً حتى ان���دالع االنتفاضة الشعبانية
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سنة 1411هـ1991/م فتم تهديم العمارة من قبل
نظام البعث البائد لي ً
ال ،وسوّيت باألرض ومل
َي ْب َق هلا أثر .وجاءت العمارة اخلامسة ،بعد ان
بقي املقام مهدماً لنحو من أربع سنوات ،حتى
ق ّيض اهلل ع��ز وج��ل ،ال��رج��ل احملسن عباس
صاحل حبر من أهالي كربالء ،فبنى عمارته
مساحة واسعة ،وحبّلة قشيبة
احلالية على
ٍ
تتناسب وحرمة املقام الشريف على ما يراها
الرائي هلا ،ومساحة هذه العمارة تقدر بنحو
2000مرت مربع ،وكان ذلك سنة 1415هـ 1995/م.
واستمر البناء يف هذا املقام حنو ثالث سنوات.
مسيرة اإلعمار جارية

ه���ذا ل��ي��س ك��ل ش���يء ع��ن ه���ذا ال��ص��رح
العظيم ذي االش��ع��اع��ات ال��ن��وران��ي��ة اآلس��رة
للقلوب ،ألن هنالك جهوداً خملصة ومساعي
حثيثة تبذل ملزيد من التطوير ملقام االمام
ص��اح��ب العصر وال���زم���ان ،مب��ا يعني ال��زائ��ر
القادم من كل بقاع االرض أن يوجد وحيكم
العالقة بإمامه الغائب – احلاضر ،ويطلب
يهمه من أمر دينه ودنياه.
منه ما ّ
وك��م��ا أسلفنا ،ف��إن ال��ص��دف��ة ،جعلتنا
جنمع ب�ين امل��اض��ي البعيد يف ت��اري��خ عمارة
هذا املقام واملقدس ،بني احلاضر الذي يشهد
تطويراً مستمراً ،وهذا ما أكده احلاج عدنان
الضعيف خالل حديثه لـ (اهل��دى) ،إذ حتدث
عن مشروع الرتميم واإلعمار ال��ذي يشهده
امل��ق��ام م��ن��ذ ح��وال��ي ث�لاث��ة اش��ه��ر ،ويشمل
امل��ش��روع أو ً
ال :إع��ادة تغليف القبة الشريفة
بكاشي جديد من النوع (الكاشي الكربالئي).
وث��ان��ي �اً ،تغليف ج����دران امل��ق��ام م��ن ال��داخ��ل
ب��امل��رم��ر ب��ارت��ف��اع ح��وال��ي م�تري��ن م��ع تبديل
البالط مبرمر جديد ،ليكون حبّلة جديدة
متكاملة ،أما اجل��دران العليا اىل حد السقف
فسيتم تغليفها بنقوش املرايا والتزجيج ،مع
سقوف ثانوية.
وعن أه��داف مشروع الرتميم واإلعمار،
فقد حدثنا احلاج عدنان عن طموحه بتقديم
امل��ق��ام بشكل يليق بصاحبه احلجة املنتظر
عجل اهلل فرجه ،وايضاً بزائريه ومنتظريه،
وحت��دث عن املساحة الضيقة امل��وج��ودة منذ
س��ن��وات لقسم ال��ن��س��اء ،وه��و ع��ب��ارة ع��ن ممر
بطول ( )40م�تراً وبعرض مرتين فقط ،وهو
املكان الوحيد الذي كان خمصصاً للزائرات
من العراق ومن كل بقاع العامل ..لذا فكرنا
مل ّياً باالمر – يقول احل��اج عدنان -وارتأينا
يف هذه املرحلة على األقل ،بتخصيص قاعة
من القاعات الثالث املخصصة للرجال سابقاً،
لتكون للنساء وتلحق بذلك املمر .كما حتدث
www.al-hodaonline.com

عن طموحه االكرب ،وهو توسيع قسم النساء
عرضاً ،ليضاف اليه ( )12مرتاً ،من خالل البناء
فوق نهر احلسينية احملاذي حالياً ملبنى املقام،
وهذا الطموح ما يزال يرواح مكانه منذ اربع
سنوات ختللتها كتب رمسية وخماطبات
بني جهات عديدة معنية ورمسية ،وأوضح
احل��اج عدنان ان آخر خطوة اجيابية يف هذا
ال��ط��ري��ق ك��ان��ت ب��وص��ول جل��ن��ة م��ن وزارة
املوارد املائية للكشف على املكان وإبداء رأيها
بالفكرة ،وقد وعدونا خرياً..
وع��ن امل��ع��وق��ات أم���ام م��ش��اري��ع التطوير
واإلع���م���ار ،ب��دأه��ا احل����اج ع��دن��ان الضعيف
بالتخصيصات امل��ال��ي��ة ،وأوض����ح أن امل��ق��ام
باألساس ومن الناحية االداري��ة كان تابعاً
لألمانة العامة للمزارات الشيعية ،ولكن من
أج��ل اإلس���راع يف أع��م��ال التطوير واإلع��م��ار
توجهنا اىل األمانة العامة للعتبة العباسية
املقدسة ،ومذ ذاك ،بدأ العمل على قدم وساق
– يتحدث احلاج عدنان -ويضيف موضحاً:
ان الشكل اجلديد للمقام من اخلارج سيكون
بالشكل التالي :إغالق الباب القدمية اخلاصة
بالنساء واستبداهلا بالباب االوىل اخلاصة
بالرجال .فتح باب جديدة للرجال ،واإلبقاء
على ال��ب��اب الرئيسية امل��ؤدي��ة اىل احمل��راب
ً
مغلقة ،لعدم حصول التقاطع مع الزائرين
يف الداخل ،وهي مبنزلة باب الطوارئ ،وتفتح
يف وقت الذروة.
كما حت��دث م��س��ؤول القسم ع��ن تلبية
حاجات املنتسبني من ال��رج��ال والنساء ،من
م��س��ؤول��ي التفتيش وغ�يره��ا ،وق����ال :سيتم
إل���غ���اء (ك����ارف����ان) ال��ت��ف��ت��ي��ش واالس�ت�راح���ة
للنساء خ��ارج امل��ق��ام ،وسيكون هنالك مكان
خمصص السرتاحة النساء املنتسبات داخل
املقام ،كذلك سيكون هنالك مكان خمصص
السرتاحة املنتسبني واملتطوعني من الرجال،
السيما يف أي��ام ال��ذروة وال��زي��ارات املليونية،
حيث يكون اجلميع يف حالة إن��ذار ،ويضيف
احلاج املسؤول ،أننا نضطر دائماً لالستعانة
مبنتسبني من العتبة احلسينية والعباسية ملد
يد العون إلدارة املقام بالشكل االفضل خالل
الزيارات املليونية ،أبرزها زيارة اخلامس عشر
من شعبان املعظم ،وهي ذكرى مولد االمام
احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه الشريف.
أم��ا عن امل �دّة ال�تي تتخللها أعمال البناء
واإلع��م��ار ،فقال احل��اج عدنان الضعيف :بدأ
العمل قبل ثالثة اشهر ،ومن املؤمل أن ثالثة
اشهر اخرى تكون كافية إلمتام العمل بشكل
نهائي.
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قراءة في كتاب:

«السيد هادي ّ
المدرسي في مواجهة الطغيان الخليفي»
* إعداد  /حسني اخلشيمي

«علماء اميت كأنبياء بين اسرائيل»..
قد يخُ يل للقارئ للوهلة االوىل ،ان هذه
الكلمات ليست دقيقة ،او فيها ن��وع من
الغلو جت��اه ال��ع��ل��م��اء ،ول��ك��ن ل��و ع��رف من
هم العلماء..أوعاش معهم،أوتتلمذ على
اي��دي��ه��م ،ل� ُك��ش��ف ع��ن��ه س��ت��ار ال���وس���اوس،
ولعرف مدى ورع وتقوى وشجاعة العلماء
الذين قال عنهم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآل��ه وسلم مقالته الشهرية« :علماء اميت
كأنبياء بين اسرائيل».
ف��ن��ح��ن ق���د ال ن��ع��رف ق���در ال��ع��ل��م��اء،
ومكانتهم احلقيقية اال مبالزمتهم يف
حياتهم الشخصية ،العلمية ،واجلهادية،
او من خ�لال مواقفهم املش ّرفة يف خدمة
الناس ومقاومة الظلم والطغيان ،وهذا ما
يكشفه لنا كتاب (السيد هادي املدرسي يف
مواجهة الطغيان اخلليفي) الذي ألفه أحد
ابرز علماء الدين اجملاهدين يف البحرين،
أال وهو السيد جعفر العلوي ،حيث يكشف
ل��ن��ا مس��اح��ت��ه يف ك��ت��اب��ه ع���ن شخصية
ف��� ّذة ك��ان��ت وم��ا زال���ت مش��س�اً يستضيء
بها املظلومون واملغلوبون على امرهم يف
البحرين ويف كل البالد االسالمية.
يقع الكتاب يف ( )56صفحة ،تناول
فيها الكاتب ،اه��م الصفات ال�تي امتاز بها
مس��اح��ة اجمل���اه���د آي���ة اهلل ال��س��ي��د ه���ادي
امل��درس��ي (حفظه اهلل) ،وال�تي عرفها من
خالل مالزمته له وتتلمذه على يد مساحة
السيد اجمل��اه��د خ�لال اك��ث��ر م��ن ثالثني
عاماً مضت.
وي���ق���ول مس��اح��ة ال��س��ي��د ال��ع��ل��وي يف
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كتابه« :ما أسطره هنا إمنا وفا ًء وتقديراً
واعتزازاً بهذا اجملاهد العظيم ،حيث وفقين
اهلل للتعرف ،والتتلمذ عليه والعمل معه
منذ أكثر من أربعني عاماً» ،يف اشارة منه
اىل بيان هدف كتابة هذا الكتاب وهو بيان
هذه املعرفة لعامة الناس.
ويتعرض السيد العلوي يف كتابه
اىل أه���م حم��ط��ات ح��ي��اة اجمل��اه��د آي���ة اهلل
السيد هادي املدرسي،والبيئة اليت أسهمت
يف ص��ن��اع��ة شخصيته ال��ع��ظ��ي��م��ة ،حيث
تلقيه ل��ل��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة ع��ل��ى ي��د وال���ده
ال��ف��ق��ي��ه امل���رح���وم ال��س��ي��د حم��م��د كاظم
امل��درس��ي ،وم��ن ث��م خ��ال��ه مس��اح��ة اجمل��دد
آي��ة اهلل العظمى السيد حممد احلسيين
ال��ش�يرازي،وخ��ال��ه السيد حسن الشريازي
واالم���ام اخلميين ال��راح��ل (رمح��ه��م اهلل)،
وكيف كان هلؤالء العظماء الدور الكبري
يف صناعة شخصية عمالقة كسماحة
آية اهلل السيد هادي املدرسي (حفظه اهلل).
ك��م��ا ُي� ّ�س��ل��ط امل��ؤل��ف ال��ض��وء يف ه��ذا
الكتاب على اب���رز أع��م��ال مس��اح��ة السيد
اجملاهد آية اهلل هادي املدرسي ،من خالل
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى اب����رز ص��ف��ت�ين مهمتني
لديه وهما الزهد والنصيحة حيث يقول
الكاتب« :من اهم صفات العامل هو الزهد
والنصيحة كما عرب عنها اإلم��ام املهدي
املنتظر عجل اهلل ف��رج��ه ال��ش��ري��ف كما
يف دع��ائ��ه الشهري «وع��ل��ى العلماء بالزهد
والنصيحة»وهذا ما وجدته بعني الواقع
يف مساحة أستاذنا السيد القائد ،وأكده
ال���ع���ش���رات م���ن ال���ع���ارف�ي�ن ع��ن��ه .مل تكن
الدنيا عنده وال املناصب وال األلقاب وال
العروضات الكثرية ،تساوي عنده شيئاً إال

إذا كانت حتقق شيئاً من إحقاق احلق
وإبطال الباطل».
كما ي��ت��ن��اول امل��ؤل��ف السيد العلوي
جانباً مهما من حياة مساحة اجملاهد آية
اهلل السيد ه��ادي امل��درس��ي ،وه��و م��ا انفرد
به مساحته عن غ�يره ممن واك��ب��وه ،وهو
ت��ص��دي��ه وم��ق��اوم��ت��ه للسلطات الطاغية
احل��اك��م��ة يف ال���ع���راق امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ص��دام
وحزبه الكافر ،منذ السبعينات ،وتصديه
يف نفس الوقت للحكم اجلائر يف البحرين
املتمثل ب��ـ (آل خ��ل��ي��ف��ة) ،مستمدا ال��ق��وة
وال��ع��زم م��ن ارتباطه وذوب��ان��ه يف شخص
احل��س�ين عليه ال���س�ل�ام ..ويف ذل���ك يقول
ال��ك��ات��ب« :ف��إن��ه ح�ين ان��ط��ل��ق يف مقاومة
النظام الصدامي والنظام اخلليفي انطلق
بذات املنهجية احلسينية ،فال جمال عنده
ألنصاف احللول أو للمساومات الرخيصة،
ف��اهل��دف ل��دي��ه واض���ح وال��ط��ري��ق م���زروع
بالتضحيات والدماء الغالية وبالثبات على
ذات الشوكة ،وباإلعالم الزينيب الصارخ
الفاضح للطغاة».
وق��د كانت ه��ذه ال��ع��ب��ارات دقيقة يف
وص��ف مساحة السيد اجمل��اه��د ،فنحن مل
نشهد ألحد ،املوقف الذي تبناه مساحته يف
ماخيص البحرين،فلم يقبل املساومة على
حساب حرية الشعب البحريين املظلوم،
وك��ان الصوت ال��ص �دّاح يف سبيل حريته
حتى ُحكم غيابياً بالسجن ملدة عشر سنوات.
ام���ا ال��ق��س��م االخ�ي�ر م��ن ال��ك��ت��اب فقد
خ��ص��ص��ه ال��ك��ات��ب ال��س��ي��د ال��ع��ل��وي أله��م
ال��ب��ي��ان��ات وال��ك��ل��م��ات ال�تي ال��ق��اه��ا مساحة
السيد اجملاهد خبصوص قضية البحرين
اليت اصبحت جزءاً من مشروعه الرسالي.

ّ ُ
«كأن في أذنيه وقرا»

* الشيخ ليث الكحيل  /طالب علوم دينية يف كربالء املقدسة

عندما أنظر اىل إخوتنا الشباب..
أرى الكثري منهم بسبب إالنفتاح اخلاطيء
على ال��غ��رب ،وبعض املغريات م��ن التقنية
احلديثة ،قد أغلقوا آذانهم عن كالم اهلل ّ
جل
وعال ،وعن كالم وحكم نبيه الكريم واهل
بيته أالطهار عليهم أفضل الصالة والسالم.
مستخدمني وقراً جديداً يدعى (اهليتفون)،
او (أم ب��ي ث���ري) ،وان���واع اهل��وات��ف احملمولة
ال���ذك���ي���ة وغ��ي�ره����ا ،وه����ي جت����ذب أمس���اع
ال��ش��ب��اب ،لكنهم باحلقيقة يسمعون لنداء
ابليس وأعوانه الذين يدعونهم اىل التحلل
اخللقي وامليوعة ،إلط�لاق العنان لقوى
www.al-hodaonline.com

داخلية كانت مقيدة بأالخالق والتقاليد
االجتماعية احلسنة ،لكن بعد إطالقها ،لن
يستطيعوا كبح مجاحها والسيطرة عليها،
لتقودهم بسرعة جنونية اىل حيث الفضائح
والندم والسقوط االجتماعي ،ثم نار جهنم
يوم القيامة ،والعياذ باهلل ،كل ذلك بذريعة
واه��ي��ة وق��ب��ي��ح��ة ع��ق��ل��ي�اً ،وه���ي ان ال��ط��رب
واالغاني امر مفيد للنفس ،وال ي��ؤذي احداً
وفيه راحة نفسية!! ....
وال يعلم صاحبها ،انها أل ّد اعدائه كما
قال سيد املرسلني صلى اهلل عليه وآله وسلم.
لذا أدعو إخواني الشباب اىل تلبية دعوة

هلدى بريد ال
ا

إن���ه���ا ل��ف��ظ��اظ��ة م ��ّن��يّ  ،وم���ن
يراعي الوجل كعادته ،حني يطرق ابواب
السخي على
القداسة ،ويلقي بدموع مداده
ّ
أع��ت��اب ال��ذك��رى ،و ِس��ف��ر ال���والء احملمدي
ال��ع��ل��وي ،ف��رح�اً ب��ال��والدة ،أو ح��زن�اً وك��م��داً
بالشهادة ،على أديم السطور ..حروف.
ه��ي احل����روف؛ شعلة وض����اءة ،بساحة
املولد العلوي ،وشذرات الكلم ،يانعات ،جنوماً..
أكاليل أنوارها ع َلت اخلافقني .ينربي الرياع
امل���أس���ور حب��ب آل ب��ي��ت امل��ص��ط��ف��ى ،جملياً
احل��ادث��ات ،ص���وراً ل��وص��ي رس���ول األك���وان.
يحُ ��ار طريقاً ما بني العقول والقلوب ،قبل
أن تلتهب مشاعر ال��والء األمح��دي ،يف سفر
رباني ،ح��ارت فيه حمطات اخللود ،لتكحل
عيون الدهر بشوارد األلفاظ ،يف حبره الزاخر
بأجبديات اللغات .وتتجاذبين اخلواطر يف
الكتابة ع��ن اإلم���ام علي عليه ال��س�لام ،بني
ثنايا نفائس البالغات ،ودرر الصياغات اليت
غمرتها أن��وار سيقان العرش اإلهل��ي وحني
جيافيين ط���ريف ،حم��ارب �اً ك�لاك��ل الكرى
لكثرة الوجل من اقتحام هذا البحر املتالطم
األم���واج ،علي ..علي ،وم��ا أدراك ما علي..؟!
لئن يقطع قلمي فيايف السطور ،قاصداً

حمراب علي ،سارعت يف اخلطو احلروف ،ال
ً
خفة منها  ،لكنها اهتزت يف املشي على جنبات
الدرب.
علي ،وليد الكعبة ّ
أطل على الدنيا حني
ٌ
بلغت النائبات امل��دى ،وأذاب��ت املهج ،لتشرق
مشوس أهل املباهلة ،والكساء ،والبيت العتيق،
واألستار ،واحلرمات ،ها هو كوكب التقوى
يبزغ بني إطالالت السبع الطباق ،كوكب
�ص��ه ال���ب���اري ب��ف��ض��ل ل��ن ي���� ُرى م��ث��ل��ه بني
خ� ّ
جحاجيح ال���ورى ،م��ا س��ر ه��ذا ال��ول��ي��د..؟! ما
شأنه..؟!
ذاك الذي استقر ذكره يف جبهة اللوح
علي ..ذاك الذي أيقظت جنواه
احملفوظ ،انه ٌ
أج���ف���ان ال���دج���ى ،يف مج��ل��ة األك�����وان ال�تي
أضحى ،مبتدؤها حممد صلى اهلل عليه وآله،
علي عليه السالم ،املولود األغرّ ،
حل
وخربها ٌ
بالوجود كحلول النور يف البصر ،والبصرية.
ها هو لسان العدالة ،وع��دل القرآن ،وسحر
البيان ،انه وجود حا َر فيه الثقالن ،فأضحى
س��ر غيب األن���ام .طوبى لفاطمة بنت أس��د،
أطل الوليد على ال��ورى  ،ينبض باسم اإلله
خافقه ،قبل أن يباهل فيه  ،طه األمني ،عند
نصارى جنران ،فضج سنا القدس يف عارضه،

قراء

* الدكتور يوسف السعيدي

ة اهلدى
جمل

في ذكرى مولدك يا ّ
علي...

ب

بأقالمكم

يد القراء جملة
ر
اهلد

ى

بريد القراء

جملة

وب��ه��اء اإلم��ام��ة يف حم��ي��اه ،فزخر
هذا النبع عطا ًء و جوداً ،اسرتفده القاصي
والداني ،طوفان ال مرسى له ،يغرق نوح لوال
ضج أهل السفينة
شفاعته« ،إيليا» ..هذا الذي ّ
بامسه حينها« ..قلنا ي��ا ارض ابلعي م��اءك
ويا مساء أقلعي» ،فسجد الوجود على أعتاب
الطوفان ،ووقف اخللود مهابة هلول احلدث،
فجر محلته العهود ،وامل��ف��ازات ،يف م��دارات
العامل العلوي ،لينشق جدار الكعبة ،حبضور
مريم ،وآسيا ،واحلور.
ّ
أي س��ر أن��ت ي��ا ب��ن أب��ي ط��ال��ب ي��ا صهر
اخل��امت األم�ي�ن..؟! يا وج��دان ال��ع��امل ..ومساء
األحكام ،وكواكب الكرم ،والعزة ،ها أنت يا
أبا احلسنني ،يا زوج البتول ،مرسومة واليتك
على لوح القدرة امللكوتي  ،فسموت كوكبا
على كل الكواكب ،عنواناً مكل ً
ال  ،بإكليل
ق��دس��ي ،ف��زل��زل��ت ي���وم م���ي�ل�ادك ،زل��زاهل��ا،
وأخرجت منها أثقاهلا ،وانفجر بركان الكون
ش���رارات  ،و ب��روق أض���اءت خيمة األس���رار،
فناغت خاليا الوجد ،وانطوت سطور مقالي،
تتهادى يف روضة الوالء العلوي بضاعيت هذه
مسجاة على اعتاب ذكرى مولدك  ،يا موىل
املوحدين ،واحلمد هلل رب العاملني.

رس����ول اهلل ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل��ه
وسلم بتجنب سبل الشيطان يف إضالل
العباد عندما قال:
«م��ن أمستع اىل ن��اط� ٍ�ق فقد عبده فإن
كان ينطق عن اهلل فقد عبد اهلل ،وان كان
ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان» ..
كما ينبغي التفكري اجلدّي بنزع هذا الوقر
اجلديد -املتمثل باالستماع اىل الغناء -لكي
حي���رروا نعمة السمع م��ن قيود الشيطان،
ولكي نستمع بها اىل ك�لام ال��ق��رآن ال��ذي
انزله على لسان انبيائه ورسله ،وحكم نبينا
واهل بيته عليهم السالم.
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استراحة القلم

ويفصلون الرأس عن الجسد الشريف!
* حسن احلسيني

مالحقة الرأس والرؤوس من جسد االمة يبدو ال ينحو يوما
منحى امللل والكلل!
وملاذا الرأس يا ترى؟ واجلواب واضح؛ ان الرأس هو الذي ميثل
اجلسد بكل تفاصيله ،وهو الناطق بإمسه ،وهلذا قيل يف احلديث
الشريف عن أهمية ال��رأس« :الصرب من االمي��ان كالرأس من
اجلسد».
ً
ما الذي جرى يف القاهرة مؤخرا؟..
لقد سقط الرئيس يف ميدان التحرير بثورة شعب يطالب
باإلصالح والتغيري ،وأضحى «رأس» الدكتاتورية والتبعية يف
متحف التأريخ ،ولكن االم��ة أخ��ذت تبحث عن «ال���رأس» الذي
نفث فيها روح الثورة وقال هلا عرب التأريخ «هيهات منا الذلة» وال
الروايات واالحاديث املوضوعة اليت تدعوا االمة اىل إتباع احلاكم
وإن كان ظاملاً او مفسداً  ،بل والقبول به مبجرد كونه «مسلماًَ»َ!!
لقد ان�ب�رى أح��د مشايخ الوهابية يف مصر ال���ذي اس��ت��ورد
أفكاره ليس من االزهر الشريف ،بل من خارج حدودها ،والذي
مل يسمع منه يوماً إنه أدان او نصح حاكم مصر املخلوع حسين
مبارك على أفعاله ـ إن مل نقل أصدر البيانات واالوراق الصفراء
إلبطال مفعول ثورة ميدان التحرير!! إنربى هذا الشيخ مستغ ً
ال
موجة صعود بعض شخوص الوهابية اىل قبة الربملان واحللبة
السياسية  ،حاثاً زعيم االزهر الشريف وبعض أفراد الصوفية،
بالطبع ليس للمطالبة مبحاكمة حسين مبارك وأزالم���ه او
الدفع باجتاه إبعاد «الفلول» عن املشاركة يف اإلنتخابات او فضح

املشاركني يف تصدير الغاز اىل إسرائيل بثمن خبس  ،او الدعوة
لغلق املالهي ومراكز الدعارة املنتشرة يف عموم مصر او ..او، ..
بل دعا الداخلية املصرية لغلق ما يسمى بـ «احلسينيات» يف مصر
إلنها «بدعة»!!
ال أدري أين احلسينيات من وجودها حتى يثريها هذا الشيخ
؟ وملاذا يف هذا الوقت بالتحديد؟ وماهو الضرر الذي سوف تلحقه
ه��ذه احلسينيات ـ على ف��رض وج��وده��ا ـ على مسرية التحول
والثورة يف مصر ..كما أشرنا سلفاً ؟
إن القضية يف احلقيقة هي إبعاد جسد االم��ة عن رأسها..
فهذا الشيخ يعرف مدى تزايد عدد زوار مقام رأس احلسني (ع)
يف إحدى مناطق القاهرة  ،وكيف تصل املاليني مشا ًة وركباناً
لزيارة هذا «ال��رأس» املبارك ورمبا يأتي اليوم الذي ت��وازي تلك
احلشود املليونية يف القاهرة تلك احلشود يف كربالء عدداً.
إن ابناء مصر الغيارى أخذوا يتساءلون ؛ حقاً إن ثورتنا من
حيث املبادئ والشعارات يف ميدان التحرير شبيهة متاما بتلك
املبادئ والشعارات اليت اطلقها سيدنا االمام احلسني بن علي (ع)
فلماذا حنن بعيدون عنه؟ اذاً السيما وإن رأسه الشريف عندنا,
وكيف حيي أبناء العراق وغريهم ذكراه عند جسده الشريف
يف كربالء وحنن نتفرج عليهم؟!
حقا ..انه مشروع جديد ـ قديم لقطع االمة عن رؤوسها .ثم
اذا كانت االم��ة تبين املساجد بإعتبارها بيوت اهلل وان اول من
أرسى قواعدها الرسول (ص) «املؤسس» أفال حيق لالمة ان تشيد
احلسينيات باعتبارها بيت «املصلح» لالمة االم��ام احلسني (ع)
حتى ال تعيش من دون رأس.
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