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أ هكذا نجازي عليًا في ذكراه ..؟!
* رئيس التحرير

جار..؟ رمبا
ما حال
ٍ
ظمآن يشكو عطشه اىل جوار ٍ
غدير ٍ
ينطبق عليه البيت الشعري« ،كالعيس يف البيداء يقتلها
الظمأ واملاء فوق ظهورها حممول» ..هذا ما يتعلق بظمأ املاء،
وهي حاجة مؤقتة ،رمبا حُتل وتنتهي املشكلة ،لكن ما بالنا
بظمأ الفكر والعقيدة ،واىل جوارنا أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب عليه السالم..؟
لقد أرشدنا االم��ام علي عليه السالم ،ليس فقط اىل
العالقة مع اهلل تعاىل ،بل أيضاً إىل العالقة مع نظرائنا من
البشر ،او اخواننا يف الدين .فهنالك دروس مضيئة يف التعامل
مع احلاكم اجملانب للحق واحلقيقة ،والتعامل مع
أصناف اجملتمع .ويف موقع السلطة واحلكم ،قدم دروساً
مضيئة يف التعامل مع املعارضة العنيفة العنيدة،
وم��ع املنافسني يف ال��داخ��ل واالع����داء يف اخل��ارج،
واالهم من كل ذلك ،التعامل مع افرازات احلدث
السياسي من يتم وترمل وفقدان لالمتيازات
وامل����ص����احل .ف���ج���اءت م��ن��ظ��وم��ت��ه ،ان��س��ان��ي��ة –
اسالمية ،وكانت النتيجة النهائية – والعربة
بالنتائج -أن علي بن ابي طالب هو الذي انتصر
على معاوية بن أبي سفيان ،رغم انه استشهد يف
حمراب صالته ،وكذلك ول��داه احلسن واحلسني
عليهما السالم ،هما املنتصران ،رغم استشهادهما ،وبقاء
معاوية ومن بعده ولده يزيد يف سدة احلكم وعلى هرم
السلطة السياسية.
ان مفاهيم احلق مل تكن متبلورة بالشكل الذي يردع
البعض من املقربني منه عليه ال��س�لام ،من الطلب بعدم
عزل معاوية يف أول يوم من توليه اخلالفة .كما ان مبدأ
االخ�لاص مل يكن راس��خ�اً ومفهوماً ل��دى طلحة والزبري
عندما طلبا منه ،من باب القرابة والصحبة ،بأن حيجز هلما
مكاناً مرموقاً يف تقسيم االمارات على االمصار االسالمية،
فتكون الكوفة من نصيب الزبري ،والبصرة لطلحة .كما ان
معادلة التضحية يف سبيل اهلل أمضى وأق��وى من السيف،
مل تكن مفهومة باملرة لدى اهل الكوفة واعيانها ،لكن اليوم
جند املفكرين املسلمني وغري املسلمني يكتبون ويؤرخون
لعدل علي وحقانيته ،وايضاً السرتاتيجية الثورة الناجحة
للحسني يف كربالء.
ً
ً
يف الوقت الذي نشهد «حراكا» مجاهرييا ،هو باحلقيقة
(قديم – جديد) ،ضد االنظمة احلاكمة والقائمة على
الظلم والطغيان يف منطقة الشرق االوس��ط ،جند انفسنا

بأشد احلاجة والظمأ اىل ذلك الغدير الزالل ،السيما وحنن
أم��ام مصاحل متقاطعة ومعقدة ،حتى ب��ات من الصعب -
على البعض طبعاً -من أن حيدد احلق هلذا دون ذاك .لقد
قاهلا أم�ير املؤمنني عليه ال��س�لام« ،ل��و كشف ل��ي الغطاء
ما ازددت يقيناً»  ،وحنن قطعاً لن نكون مثله ،لكن حسبنا
دعوته الكرمية« :فأعينوني ب��ورع واجتهاد وع ّفة وس��داد»،
فهو عليه السالم مل جُيرب على اختاذ قرار جائر ،او التورط
بعمل خمالف للشرع واالحكام الدينية ،او ما يعود بالضرر
على مصري االمة ،إال ما اختارته هي ،كما حصل يف خدعة
املصاحف.
حنن ايضاً ،ويف هذا ال��درب املضيء ،جيب ان تكون لنا
الكلمة الناصعة واحملددة للعامل بأسره ،بأننا من اتباع
شخص حكم مخسني بلداً حسب املساحة اجلغرافية
احل��ال��ي��ة ،لكنه ق��ال ذات م��رة..« :واهلل ل��و أعطيت
األقاليم السبعة على أن أسلب منلة جلبة شعري
مافعلت» ،ألن الظمأ واالبتعاد عن الغدير ،رمبا
يدفع البعض ألن يبادل إقليماً واحداً أو أقل ،يف
خضم الصراع والتنافس احملموم على السلطة،
مقابل أن يسلب لقمة عيش أناس كثريين أو
يهدر كرامتهم وحقوقهم .كما ان هذا الظمأ
واالبتعاد عن غدير علي ،ميكن ان يدفع البعض
ألن يتخذ غ�ير ال��ق��رآن ال��ك��ري��م م��ع��ي��اراً لتعامله
ومواقفه وافكاره ،وهو الذي حذرنا بشدة يف الساعات
االخرية من حياته الشريفة :بأن اليسبقنا غرينا بالعمل
به .وهنا جيدر بنا السؤال بشجاعة :هل أخذنا هذا التحذير
ع��ل��ى حم��م��ل اجل����دّ ،يف ن��ظ��ام��ن��ا االج��ت��م��اع��ي وال��س��ي��اس��ي
واالقتصادي ،وحتى يف طريقة تفكرينا ملستقبل شعوبنا؟
لقد فعل أمري املؤمنني سالم اهلل عليه ،كل شيء حتى
يفرق بني احلق والباطل ،وال يبقى ألحد حجة أو ثغرة يربر
من خالهلا جبنه وختاذله و ضبابية رؤيته ،حتى «االعالم»
ل ّقنه درساً يف الشرف والفضيلة واالخالق ،عندما هتف يف
ورب الكعبة»،
حمرابه بعد اصابته بسيف ابن ملجم« :فزت ّ
فوصل اهلتاف املدوي اىل الشام ،وأيقظ الشاميني من سبات
التضليل االعالمي ،وعرفوا ان علياً الذي كانوا يقاتلونه،
ك��ان من املصلني ،وليس كما يدّعي معاوية بانه على
«ضالل» .وبعد كل تلك التضحيات ،هل نقف حيارى بني
املهادنة و املواجهة؟ وهل نسمح للدوائر املخابراتية الغربية
بان تفرض علينا خيارين ،أحالهما م ّر؛ إما القبول مبهادنة
الباطل ،أو السكوت والتخّلي عن احلق؟ أهكذا جنازي علياً
يف ذكراه؟

وراء األخبار

( )43انفجارًا
واربعمائة شهيد
وجريح ..رسالة دموية
إلثبات الوجود االرهابي
م�����رة أخ������رى ي���دف���ع امل���واط���ن
العراقي ال��ع��ادي ف��ات��ورة ال��دم ،لقاء
ال��ص��راع��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ال�ت�ي ت��دور
رحاها يف بغداد ،وليس يف االس��واق
واملناطق السكنية ال�تي استهدفتها
السيارات املفخخة والعبوات الناسفة
يف مطلع شهر رمضان املبارك.
ف����ق����د م��������� ّزق ج���������دار االم�����ن
واالس���ت���ق���رار ال��ن��س�بي يف ال���ع���راق،
س��ل��س��ل��ة م���ن االن���ف���ج���ارات اآلمث���ة
تسببت ب��س��ق��وط اك��ث��ر م��ن مائة
شهيد واصابة حوالي ثلثمائة جريح
يف حم��اف��ظ��ات ك��رك��وك وص�لاح
ال��دي��ن واالن��ب��ار ودي���اىل والعاصمة
ب���غ���داد ،وذل����ك ف��ج��ر ي���وم االث��ن�ين،
ويف اليوم الثاني من شهر رمضان
املبارك.
وي���ب���دو ان ال��ف��اع��ل�ين ،بغض
النظر عن أمساء وعناوين املدّعني،
ي � ّت��س��م��ون ب��ال��غ��ي��ظ ال��ش��دي��د على
ال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي يف ب���غ���داد ،فقد
جاءت االنفجارات الدموية ،مبنزلة
رس��ال��ة ش��دي��دة اللهجة م��ن جهات
متضررة ،ومعرضة للتهميش يف
الساحة السياسية واالجتماعية ،اذ
وزعوا أدوات املوت والدمار بواقع ()21
سيارة مفخخة ،و( )22عبوة ناسفة،
ثم ان اختيار مناطق املوت ،هو اآلخر
جاء بشكل ماكر ومضلل ،وقد متت
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االستفادة من أكثر املناطق معانا ًة
من الفراغ واخلروقات االمنية ،وهي
كركوك ودياىل ،لذا جاءت حصة
كركوك مثانية انفجارات وديالي
ستة انفجارات.
ه���ذه االن���ف���ج���ارات ج����اءت قبل
س���اع���ات م���ن م���واف���ق���ة احل��ك��وم��ة
ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى ال��س��م��اح ب��دخ��ول
ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال���س���وري�ي�ن االراض������ي
العراقية ،ويف بيان مقتضب تاله
املتحدث باسم احلكومة علي الدباغ،
أعلن أن «احلكومة العراقية قررت
اس��ت��ق��ب��ال ال�لاج��ئ�ين م���ن أش��ق��ائ��ن��ا
السوريني وتقديم كل املساعدات
ال�لازم��ة هل��م وتوجيه ق��وات حرس
احل�����دود وال���ش���رط���ة واحمل��اف��ظ��ات
احلدودية لتقديم الدعم» .وبذلك
ت��غ�ير احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ق��راره��ا
بشكل مفاجئ ،بعد رفض دام اياماً
الستقبال ال�لاج��ئ�ين ،معللة ذلك
بعدم ق��درة ال��ع��راق على استيعاب
هؤالء يف مناطق صحراوية شاسعة
ب��ع��ي��دة ع��ن امل����دن ،ك��م��ا ج���اء على
لسان الدباغ نفسه.
وجاء احلديث عن تزاحم اعداد
ك��ب�يرة م��ن امل��واط��ن�ين ال��س��وري�ين
ال���ف���اري���ن م���ن امل����ع����ارك ال��دام��ي��ة
يف س���وري���ا ،م��ع م��ب��اح��ث��ات أج��راه��ا
ممثلون من املعارضة السورية مع

رم��وز العشائر يف حمافظة االنبار،
الس��ت��ق��ب��ال ال�لاج��ئ�ين ال��س��وري�ين،
وك���ان���ت امل����واس����اة واض���ح���ة على
اجل��ان��ب ال��ع��راق��ي ،ك��ذل��ك احل��ال
يف حمافظة امل��وص��ل .إال ان بغداد
ك��ان هلا رأي آخ��ر ،يدعمه حتليل
وتوقع ،بأن تتحول معسكرات إيواء
ال�لاج��ئ�ين اىل منطلق للجماعات
االره��اب��ي��ة ،ال�ت�ي تسعى احلكومة
ج���اه���دة ل��ت��ح��ج��ي��م ق��وت��ه��م خ�لال
السنوات املاضية.
وامل��ث�ير أن امل��ت��ح��دث ال��رمس��ي
ب���اس���م حم��اف��ظ��ة األن����ب����ار حممد
ف��ت��ح��ي ك��ش��ف أن «ع��م��ل��ي��ة فتح
امل��خ��ي��م ستستغرق س��اع��ات قليلة
بتكريس كافة اجلهود يف األنبار
وب��دع��م م��ن حكومة ب��غ��داد لتوفري
امل���ع���ون���ات ال��غ��ذائ��ي��ة واالن��س��ان��ي��ة
للنازحني ال��س��وري�ين اهل��ارب�ين من
امل��ع��ارك» ،كما حت��دث عن تشكيل
«جل��ن��ة طبية الس��ت��ق��ب��ال احل���االت
احل��رج��ة م��ن امل��واط��ن�ين السوريني
مم���ن اص��ي��ب��وا ب���أم���راض وح����االت
خمتلفة ونقلهم اىل املستشفيات
املتخصصة يف األن���ب���ار م��ع توفري
كافة املستلزمات اليت حيتاجونها».
مبعنى ان امل��س��ؤول�ين احمل��ل��ي�ين يف
االن���ب���ار ك��ان��وا ي��ن��ت��ظ��رون كلمة
امل��واف��ق��ة م��ن رئ��ي��س ال����وزراء ن��وري

املالكي بالسماح بدخول الالجئني
اىل االراضي العراقية.
ويتساءل املراقبون عن طبيعة
أول��ئ��ك الالجئني السوريني الذين
حياولون الفرار من جحيم املعارك
يف سوريا ،وما اذا كانوا على صلة
ب��اجل��م��اع��ات املسلحة ال�تي كانت
جتوب املناطق احلدودية بني العراق
وس��وري��ا خ�ل�ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة،
ذهاباً وإياباً.
ولعل قرار رئيس ال��وزراء مبنع
دخ��ول الالجئني السوريني ب��داي� ً�ة،
ج��اء مدعوماً ب��أدل��ة دام��غ��ة كشف
عنها السفري السوري املنشق نواف
الفارس ،الذي ترك عمله كسفري
يف بغداد وتوجه اىل لندن يف وقت
سابق من الشهر املاضي ،واعرتف يف
حديث لصحيفة «صنداي تلغراف»
الربيطانية ،ب��إن ال��ن��ظ��ام ال��س��وري
ك��ان يقف مباشرة خلف عمليات
ارس����ال االن��ت��ح��اري�ين واجل��م��اع��ات
امل��س��ل��ح��ة داخ�����ل ال���ع���راق لتنفيذ
عمليات ارهابية دم��وي��ة ض��د ابناء
ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ،خ�ل�ال ال��س��ن��وات
امل��اض��ي��ة .وأش����ار ال���ف���ارس إىل أن��ه
«تلقى أوام���ر شفهية أث��ن��اء عمله
ك��م��ح��اف��ظ ل��دي��ر ال�����زور يف تلك
ال��ف�ترة لتسهيل مهمة أي موظف
مدني يرغب يف الذهاب إىل العراق».
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شاشة صغيرة تشتري المشاهد باإلثارة الرخيصة
كان مثرياً ،التوافق احلاصل
بني الشيعة والس ّنة يف العراق على
ص��وم أول ي��وم م��ن شهر رمضان
املبارك هذا العام ،وهو ما استبشر
به العراقيون خرياً ،بل وعدّوه بارقة
أمل ملزيد من التوافقات والوقوف
على نقاط االلتقاء وتأجيل نقاط
االف�ت�راق ،يف ظ��ل هشاشة الوضع

ال��س��ي��اس��ي يف ال���ع���راق .ل��ك��ن يبدو
ان جهات اعالمية مدعومة بقوة
م��ن اط���راف خارجية ،مل ي��رق هلا
ه���ذا ال��ت��واف��ق ،ف���ادّع���ت ان اع�لان
ال��وق��ف ال��س� يّّن� ي���وم ال��س��ب��ت غ��رة
شهر رم��ض��ان ،إمن��ا ج��اء بضغوط
سياسية ،االمر الذي أثار امتعاض
ً
واصفة
واحتجاج ال��وق��ف ال��س�ني،

ه��ذا العمل بانه « خطاب اعالمي
غ�ي�ر ن���زي���ه» .وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س
الوقف الشيخ حممود الفالحي إن
«تغطية «قناة الشرقية بشان اعالن
الوقف غرة شهر رمضان ،كانت
غري نزيهة وغري خاضعة للمهنية
اإلع�لام��ي��ة» ،م��ؤك��دا أن «دي���وان
ال��وق��ف السين يعمل على توحيد

الصف العراقي» .واضاف الفالحي:
ان «م���ا ي���ق���ارب  57دول����ة عربية
وإسالمية اعلنت يوم السبت أول
أي��ام شهر رمضان باستثناء بعض
ال��دول اخلليجية» ،واصفاً «صيام
السنة والشيعة يف هذا العام بشكل
م��وح��د يف ال��ع��راق مناسبة تدعو
للفرح وخطوة كبرية للتوحد».

صيام و صيف الهب و تبادل اتهامات بالفساد في بغداد
مع حلول شهر رمضان املبارك،
ي��ش��ه��د ال��ع��راق��ي��ون ص��ي��ف �اً اله��ب �اً
ب��درج��ة ح����رارة غ�ير م��س��ب��وق��ة ،يف
العراق ،ويف املنطقة ،حيث جتاوزت
حد اخلمسني درج��ة مئوية ،وهذا
ال��ت��ح��دي ي��واك��ب ب��ال��ط��ب��ع أزم��ة
الكهرباء املزمنة ،مما يزيد يف املعاناة
واملشاكل على اكثر من صعيد يف
احلياة العامة للمواطن العراقي.
لكن حرارة الطقس القاسية مل
تكن بذلك الدافع القوي للمسؤولني
يشمروا عن سواعدهم
يف بغداد ألن ّ
ويوقظوا مشاعرهم إزاء ما يعيشه
اب��ن��اء الشعب ال��ع��راق��ي ،فبعد حزم
ال��وع��ود ال�تي تركها الناس جانباً،
ظ��ه��ر امل��س��ؤول��ون وه���م ي��ت�لاوم��ون
حول املسؤول احلقيقي وراء ازمة
ال��ك��ه��رب��اء ،وي��ت��ب��ادل��ون االت��ه��ام��ات
بالقصور والفساد االداري يف هذا
القطاع.
ف��م��ن ج��ه��ت��ه ع��� ّد ع��ض��و جلنة
ال��ط��اق��ة ال�برمل��ان��ي��ة ال��ن��ائ��ب علي
الفياض ،استجواب وزي��ر الكهرباء
يف ال�ب�رمل���ان ،غ�ير ض����روري وليس
بواجب ..ويف سياق دفاعه عن الوزير
عبد الكريم عفتان ،ق��ال الفياض
 :أن «جل��ن��ة ال��ن��ف��ط وال��ط��اق��ة ،ال
حتمل الوزير كافة اإلخفاقات يف
عمل ال��وزارة بل تتحملها عدد من
اجل��ه��ات يف ال�����وزارة ،الف��ت �اً اىل أن
«ه��ذا االم��ر ي��دل على ع��دم وج��وب
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استجواب وزي��ر الكهرباء يف الوقت
احلالي»!
وكانت جلنة النفط والطاقة
النيابية ق��دم��ت طلبا إىل رئيس
جم��ل��س ال����ن����واب يف  15ح���زي���ران
 ،2012الس��ت��ج��واب وزي���ر الكهرباء
عبد الكريم عفتان واملفتش العام
ل��ل��وزارة ع�لاء حمي الدين بقضايا
إدارية وفنية من خالل قرار الوزير
وأخرى ملفات فساد ختص املفتش
العام يف الوزارة.
وكانت وزارة الكهرباء اتهمت،
يف الثامن من أيار  ،2012عضو جلنة
النفط والطاقة عدي عواد بعرقلة
عمل التحقيق يف قضايا فساد اليت
جي��ري��ه��ا م��ك��ت��ب امل��ف��ت��ش ال��ع��ام يف
الوزارة ،مبينة أن عواد قام بالتدخل
وحم��اول��ة الضغط على احملققني

يف قضية مقاولة مد كابالت يف
البصرة غري مطابقة للمواصفات،
إض��اف��ة إىل ت��دخ��ل��ه يف التحقيق
اخل��اص بسرقة أكثر من  400طن
من النحاس يف البصرة.
واتهم النائب ع��واد من جانبه،
يف السادس من أيار  ،2012مسؤولني
كباراً يف وزارة الكهرباء بعمليات
فساد حصلت من عام  2006إىل ، 2012
مشريا إىل إن من بني األمساء وزير
الكهرباء ك��ري��م عفتان واملفتش
العام يف الوزارة عالء حمي الدين.
أما عن ردود الفعل ،فقد سجل
أهالي البصرة أول موقف احتجاج
يف ال��ش��ارع عندما تظاهر ع��دد من
االه���ال���ي يف م��ن��اط��ق م��ت��ع��ددة من
املدينة يف ساعة متأخرة من مساء
االث��ن�ين الثاني م��ن شهر رمضان.

وح��س��ب امل��ت��ظ��اه��ري��ن ف��ق��د ج��اءت
ال��ت��ظ��اه��رة ع��ف��وي��ة م���ن االه��ال��ي
احتاجاً على انقطاع الكهرباء بشكل
ش��ب��ه ت���ام م��ن��ذ ي��وم�ين ،وف��ي��م��ا ق��ام
بعض املتظاهرين بقطع الطرق من
خالل إضرام النار بإطارات سيارات.
وق������ال اح�����د امل����ش����ارك��ي�ن يف
التظاهرات أن «مديرية الكهرباء
قامت بتجهيز املنطقة بالكهرباء
بعد خروج التظاهرة ،فيما سارعت
ق���وات م��ن اجل��ي��ش وال��ش��رط��ة اىل
التواجد بكثافة يف املنطقة ،ومن ثم
أطلق بعض عناصرها النار يف اهلواء
لتفريق املتظاهرين».
يشار اىل أن حمافظة البصرة
يعاني سكانها يف فصل الصيف من
ارت��ف��اع مفرط ب��درج��ات احل���رارة،
حبيث تصل هذه األيام خالل النهار
اىل أكثر من  50درجة مؤية ،كما
أن م��وج��ات الرطوبة العالية اليت
حتملها الرياح اجلنوبية الشرقية،
وال�تي تعرف حملياً بـ»الشرجي»،
ع��ادة م��ا ختلف الكثري م��ن ح��االت
االختناق عند انقطاع الكهرباء عن
امل��ن��اط��ق السكنية ،وأف����ادت دائ���رة
األن��واء اجلوية اليت يقع مقرها يف
مطار البصرة الدولي بأن احملافظة
سجلت يف األي���ام القليلة املاضية
إرت��ف��اع�اً ب��درج��ات احل���رارة جت��اوز
امل��ع��دل اإلع��ت��ي��ادي ب��ف��ارق ()7-3
درجات مئوية.
رمضان 1433
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اعتقال الشيخ النمر  ..نهضة لن توقفها القضبان
تتواصل التظاهرات الشعبية
الغاضبة شرق السعودية ،وبالذات
يف حم��اف��ظ��ة ال��ق��ط��ي��ف وم��دن��ه��ا،
منذ الثامن من شهر مت��وز ،تنديداً
بالعملية االج��رام��ي��ة ال�ت�ي قامت
ب��ه��ا ع��ن��اص��ر «األم�������ن» ال��س��ع��ودي
واخ��ت��ط��اف ال��ق��ائ��د ال��رس��ال��ي آي��ة
اهلل ال��ش��ي��خ من��ر ب��اق��ر آل من���ر ،يف
مدينة ال��ع��وام��ي��ة ،وي��ص � ّر االه��ال��ي
على م��واص��ل��ة االح��ت��ج��اج��ات حتى
االف������راج ع���ن ال��ش��ي��خ ال����ذي ع��رف
جب���رأت���ه يف امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق
واحل��ري��ات ودع��وات��ه املتواصلة آلل
س��ع��ود ب��ان��ه��اء ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ع��ن��ف،
وانتقاد املنهجية الظاملة اليت تتبعها
االسرة احلاكمة ،ماجعله يف موقع
ال��ص��دارة يف قيادة احل��راك الشعيب
يف القطيف ع�بر «الكلمة» ،و وفق
ق��اع��دة «أف��ض��ل اجل��ه��اد كلمة حق
عند سلطان جائر.
ال���ت���ظ���اه���رات ال��غ��اض��ب��ة ال�تي
انطلقت عقب العملية االجرامية،
واتسعت لتشمل اكثر من مدينة،
واجهتها قوات آل سعود بالرصاص
والقمع ،مما ادى اىل وقوع عدد من
ال��ش��ه��داء واص��اب��ة ال��ع��ش��رات ،اال ان
القمع مل يفلح يف احل ّد من عزمية
واص������رار االه���ال���ي ع��ل��ى م��واص��ل��ة
االح��ت��ج��اج��ات ،فتحولت م��س�يرات
التشييع املهيب للشهداء الشباب؛
السيد علي اكرب الشاخوري ،والسيد
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حممد الفلفل ،و عبد اهلل االجامي،
اىل وقود ودفع للحراك ،حيث توافد
حنو مخسني ألف مواطن اىل كل
تشييع لوحده ،ومن خمتلف مناطق
ال��ق��ط��ي��ف ع��ل��ى ال��ع��وام��ي��ة ،وس��ط
هتاف «امل��وت آلل سعود» واملطالبة
باإلفراج الفوري عن مساحة الشيخ
آل من��ر ،ومعاقبة منفذي جرمية
االخ��ت��ط��اف ،واط�ل�اق س���راح مجيع
السجناء املخطوفني على يد قوات
أمن آل سعود ،مشددين على حقهم
يف إقامة حكومة شرعية منتخبة
ومنبثقة عن الشعب.
و ي���رى م��راق��ب��ون أن االع��ت��داء
اآلثم على الشيخ النمر ،واعتقاله يف
بلدته العوامية يف املنطقة الشرقية
الغنية بالنفط ،كان مع ّداً له منذ
وق��ت ط��وي��ل ،إذ إن��ه ك��ان الزعيم
ال���روح���ي حل��رك��ة االح��ت��ج��اج��ات
شرق السعودية ،وقد وضعته آراؤه
ال��ص��رحي��ة واجل��ري��ئ��ة على خالف
علين وواس��ع مع األس��رة السعودية
احلاكمة .لكن ،بينما كان مساحته
ي��ؤك��د اس��ت��ع��داده ل��ت��ق��دم صفوف
املضحني ،راف��ع��ا شعار «ان��ا الشهيد
التالي» ،وتصرحيه ب��أن اعتقاله او
شهادته ستكون دافعا للحراك ،ومع
دعوته مئات الشباب الذين رباهم
وحتلقوا ح��ول رؤاه ،إىل أن يكونوا
على استعداد للموت شهداء ،لكن يف
نفس الوقت كان حي ّثهم دائماً على

عدم «ر ّد الرصاص بالرصاص» ،بل
على اس��ت��خ��دام ال��وس��ائ��ل السلمية،
م���ؤك���داً ع��ل��ى ال��ت��ظ��اه��ر السلمي
للمطالبة ب��احل��ق��وق واحل���ري���ات،
وعدم جواز ادخال واستخدام السالح
يف احل��راك اجلماهريي ،وهو االمر
ال���ذي ك���ان يسعى ال��ي��ه ن��ظ��ام آل
سعود ،جلر مساحة الشيخ واتباعه
اىل مواجهة مكشوفة ورمب��ا تكون
خاسرة.
بعد ساعات على اصابة واعتقال
الشيخ النمر ،كان وفد خمابراتي
رف��ي��ع امل��س��ت��وى متمثل ب��اجل��ن��رال
دي��ف��ي��د ب�ت�راي���وس ،م��دي��ر وك��ال��ة
االستخبارات املركزية األمريكية،
يف زي��ارة مفاجئة للسعودية ،وقد
التقى امل��ل��ك ال��س��ع��ودي عبد اهلل يف
جدة ،وتشري املصادر اىل أنه ونظرا
حلساسية ال��ظ��روف ال�تي مت��ر بها
الساحة اخلليجية ،واحل��راك الذي
ي���ق���وده ال��ش��ي��خ ال��ن��م��ر يف منطقة
تنتج القسم االك�بر من النفط يف
ال��ع��امل ،رمب��ا ك��ان أم��ر اعتقاله قد
م � ّر ب��ض��وء أخ��ض��ر م��ن واش��ن��ط��ن .و
يبدو ان حسابات املؤسسات األمنية
ال��س��ع��ودي��ة ،واألم�يرك��ي��ة ،ت��راه��ن
االن ،ع��ل��ى وج�����ود ال��ش��ي��خ ال��ن��م��ر
خلف القضبان ،لتجميد أي حراك
مج��اه�يري يف ال��ش��ارع ،بعد اعتقال
اك�ب�ر ش��خ��ص��ي��ة دي��ن��ي��ة وشعبية
قادرة على حشد املتظاهرين.

المواجهة بقوة الكلمة
يف أه���م وأق�����وى رد ف��ع��ل على
اجلرمية ،ظهر الشيخ تيسري باقر
آل من����ر ،أم����ام مج����وع امل��ص��ل�ين يف
العوامية ليخلف شقيقه املختطف،
ويف خطبة اجلمعة الالهبة ،أدان
بيان وزارة داخلية آل سعود الذي
ي �دّع��ي إس��ت��ع��م��ال مس��اح��ة آي���ة اهلل
الشيخ النمر للسالح خالل عملية
اختطافه ،واص��ف �اً البيان بالسفيه
والسخيف والرخيص الذي حياول
النيل م��ن مس��اح��ة آي��ة اهلل الشيخ
النمر.
وخ�لال خطبيت صالة اجلمعة
يف ج���ام���ع االم������ام احل���س�ي�ن عليه
السالم بالعوامية  ،حتدى مساحة
الشيخ النمر السلطات السعودية أن
تثبت أنه واجههم بسالح  ،مشرياً إىل
مقطع ال��ـ «فيديو» مت تسريبه من
قبل اإلستخبارات السعودية ،والذي
يتضح فيه أن الشيخ كان مضرجاً
بدمائه ومغمى عليه  ،مضيفاً إن
كانوا صادقني مبا قالوا فلينشروا
أي شيء يثبت أنه كان قد واجههم
بالسالح.
وأس���ت���ع���رض مس��اح��ت��ه بعض
ف����وارغ ال���رص���اص ال�ت�ي وج����دت يف
مكان احلادث أثناء إختطاف مساحة
ال��ش��ي��خ ال��ن��م��ر يف حم��اول��ة إغتيال
غ������ادرة .وأض�����اف مس��اح��ت��ه خ�لال
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اخلطبة« :سنبقى على ذات النهج
ال����ذي رمس���ه ل��ن��ا مس��اح��ة آي���ة اهلل
الشيخ النمر ول��ن ننثين عنه وإن
غيب السجن أو ال��ق�بر أح��دن��ا فإن
هناك من سيحمل الراية من بعده».
وأش���ار إىل أن��ه يف ح��ال خ��ارت
ق��وى البعض عن مواصلة احل��راك
وت��ن��ازل ع��ن بعض األه����داف ال��ذي
كان ينادي بها يوماً ما ،فإن هناك
م���ن س��ي��ت��ل��ق��ف راي����ة امل���س�ي�رة بكل
شوق».
من جهة أخ��رى أكد مساحته
على أننا سائرون يف حراكنا على
منهج ال�لاع��ن��ف ال���ذي ط��امل��ا ك��ان
مساحة آية اهلل اجملاهد الشيخ منر
النمر يدعو إل��ي��ه ،حيث ق��ال« :أننا
بالكلمة أقوى منهم بالسالح».
ويف خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة مبدينة
«ص����ف����وى» مب��ح��اف��ظ��ة ال��ق��ط��ي��ف،
شجب آية اهلل الشيخ حممد حسن
احلبيب ،عملية االختطاف ،وق��ال:
ان آية اهلل الشيخ منر النمر ،عامل،
فقيه ،جماهد ،يقول احلق ويعمل

www.al-hodaonline.com

ب��ه ،وي��رف��ض ال��ب��اط��ل وي��ق��اوم��ه ،و
وص���ف ال��ش��ي��خ ال��ن��م��ر ب��ان��ه ال��ع��امل
األمن������وذج ال����ذي مل ي��ت��وق��ف على
أعتاب الطائفة أو املنطقة ،بل كان
امل���داف���ع ع��ن امل��ظ��ل��وم ح��ي��ث ك��ان،
و وص���ف حم��اول��ة اغ��ت��ي��ال الشيخ
النمر واعتقاله ،مبنزلة اعتداء على
احل��ري��ة وال��ع��دال��ة ،وط��ع��ن��ة توجه
للمصلحني ال��ذي��ن ي��ب��غ��ون اخل�ير
للبالد.
و ت��زام��ن��ا م��ع ح���راك القطيف
وامل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة ،الت����زال م��دن
وبلدات البحرين اجلرحية ،تشهد
تنظيم مسريات و وقفات تضامنية
مع عوائل الشهداء يف القطيف وآية
اهلل آل منر.
وق���د ص��ع��دت ال��ق��وى ال��ث��وري��ة
يف البحرين ويف مقدمها ائتالف
شباب ثورة  14فرباير  ،من فعالياتها
ال��ن��وع��ي��ة اس��ت��ن��ك��اراً مل��ا ت��ع��رض له
مس���اح���ت���ه .ك���م���ا وش����ه����دت ع���دة
م���دن وع��واص��م يف ال��ع��امل ،تنظيم
اح��ت��ج��اج��ات واع��ت��ص��ام��ات م��ن �دّدة

باحلادث االجرامي ،بينها اعتصامات
أقيمت ام��ام س��ف��ارات السعودية يف
عدة دول غربية.

سطور من نشاطات
آية الله الشيخ النمر
آية اهلل النمر  ..بطاقة تعريف
 ولد الشيخ منر باقر آل النمر،مبنطقة ال��ع��وام��ي��ة ،وه���ي إح��دى
م��دن حمافظة القطيف باملنطقة
الشرقية ،عام  1379هـ ،وهو ينتمي
إىل عائلة رفيعة القدر يف املنطقة،
ب��رز فيها علماء أف��ذاذ أب��رزه��م آية
اهلل ال��ع��ظ��م��ى ال��ش��ي��خ حم��م��د بن
ناصر آل منر (قدس سره) ،وخطباء

ح��س��ي��ن��ي��ون ،منهم ج���ده م��ن أب��ي��ه:
احلاج علي بن ناصر آل منر املدفون
إىل جانب أخيه آية اهلل الشيخ حممد
ابن منر مبقربة العوامية.
 ب����دأ دراس���ت���ه ال��ن��ظ��ام��ي��ة يفم��دي��ن��ة ال��ع��وام��ي��ة ،وان��ه��ى املرحلة
الثانوية؛ ثم هاجر إىل اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية طلباً للعلوم
الدينية عام  1400- 1399هـ ،والتحق
هناك حب��وزة اإلم��ام القائم (عجل
اهلل فرجه) العلمية اليت تأسست يف
نفس السنة على يد آية اهلل العظمى
السيد حممد تقي احلسيين املدرسي
(دام ظله) ،وال�تي انتقلت بعد عشر
سنوات تقريباً إىل منطقة السيدة
زينب عليها السالم بسوريا.

النشاطات و المشاريع
ل��س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ال��ن��م��ر ،ال��ع��دي��د من
النشاطات واملشاريع ذات األث��ر املباشر على
الساحة الثقافية واالجتماعية ،منها-:
 -1إق��ام��ة ص�ل�اة اجل��م��اع��ة ،ف��ك��ان من
أوائ����ل م��ن اق��ام��ه��ا ودع���ا ال��ي��ه��ا ،إذ اعتربها
أحد الفرائض الدينية اليت من الضروري
ال�ترك��ي��ز على إقامتها يف مجيع املساجد
وبالذات صالة الصبح ،بعد إن تراجع إقبال
ال��ن��اس عليها ،وخ��ل��ت بعض امل��س��اج��د منها
مت��ام�اً ،وق��د ساهم حتريكه ذل��ك إىل إقبال
شرحية من اجملتمع على ص�لاة اجلماعة،
وبالذات من فئة الشباب.
 -2إقامة إح��دى الفرائض الغائبة يف
املنطقة وهي (صالة اجلمعة) يف عام  1424هـ
مبدينة العوامية ،واليت انقطعت عن منطقة
القطيف لسنوات طويلة تربو على اخلمسني
ع��ام �اً ،وال�ت�ي اقتصر إقامتها على مدينة
سيهات وعلى مقلدي آية اهلل العظمى الشيخ
حسني العصفور (قدس سره) املتمثل باخلط
اإلخباري ،وقد أمثر عودتها اىل العوامية ،عن
إقامتها يف مدينيت صفوى وتاروت مباشرة،
وب��ع��د س��ن��وات أق��ي��م��ت ك��ذل��ك يف منطقة
القطيف.
 -3سعى ج��اه��داً لتفعيل دور امل���رأة يف
املنطقة ،واستثمار طاقاتها يف اجملالني الديين
واالجتماعي ،وعمل على صقل كفاءتها
وإب���رازه���ا يف ال��وس��ط ال��ن��س��ائ��ي ،اب��ت��دا ًء من
امل��ش��ارك��ة واحل���ض���ور يف ص�ل�اة اجلماعة
يف املسجد ،م���روراً باملشاركة يف ال�برام��ج
الدينية املختلفة ،وان��ت��ه��ا ًء باملشاركة يف
قيادة اجملتمع ،حتى تكلل سعيه بالنجاح،
فأصبحت هنالك جمموعة م��ن األخ���وات

الكفوآت القادرات على إدارة بعض املشاريع
القائمة ح��ال��ي�اً ،كما إن ه��ن��اك جمموعة
منهن حياضرن ويكتنب ،وأصبح واقع املرأة
أكثر فاعلية ونشاطاً وانطالقاً.
 -4أثرى الساحة اإلسالمية بالكثري من
احمل��اض��رات الرسالية ال�تي تربو على «»1900
حماضرة حسب آخر احصائية.
 -5دع���ا مس��اح��ت��ه إىل ختفيض امل��ه��ور
وتقليل التكاليف الباهظة للزواج  ،لتزويج
العزاب والعازبات ،وسعى إىل إقناع البعض
فيها باعتماد ب��دل من املهور الغالية ،مهر
ال��زه��راء عليها السالم ال��ذي يرمي بعوائق
ال��زواج وتكاليفها الباهظة اليت تثقل عاتق
الشباب  ،وتساهم يف تسهيل أمور الزواج.
 -6أن��ش��أ «ح����وزة اإلم����ام ال��ق��ائ��م عجل
اهلل فرجه الرسالية» بالعوامية ع��ام 1422
ه��ـ ،فكانت ب��داي��ة انطالقتها ب��اس��م «املعهد
اإلسالمي» ،وقد حوت يف صفوفها الدراسية
الرجال والنساء يف قسمني منفصلني ،ومن
ث��م مت اس��ت��ح��داث أق��س��ام أخ���رى ه��ي :قسم
النشء (بنني) ثم (بنات) ،والقسم القرآني
النسائي ،ب��إدارة وتدريس من طلبة احلوزة
وخ��ارج��ه��ا .فكان م��ن ب��رك��ات ه��ذا الصرح،
أن عمم مساحته ثالثة من خ�يرة الشباب،
وألبسهم زي علماء ال��دي��ن ،وه��م ميارسون
ال��ي��وم أدواره����م الدينية يف جم���االت شتى،
فيعطون من أوقاتهم وجهدهم خدمة للدين
واجملتمع.
 -7املطالبة ببناء م��راق��د أئمة البقيع
عليهم السالم ال�تي ُهدمت منذ الثامن من
شوال لعام 1344هـ ،وبعد أن غابت هذه القضية
عن الساحة الشيعية عقوداً من الزمن.
رمضان 1433
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شهر رمضان ..فرصة
للوقاية لضمان السالمة
النفسية واالجتماعية
والسياسية
هل���ذه ال��ص��ف��ة ال��رب��ان��ي��ة أب��ع��اد
خمتلفة يف ح��ي��اة االن��س��ان ال��ع��امل
باهلل ،ومن ذلك :
ال ُبعد األول :يف بدن اإلنسان

* إعداد /نعامن التميمي

ال يصح مطلقاً
ان تسود الروح
االستكبارية و روح
االستهانة واستحقار
اآلخرين يف جمتمع
يفرتض أن يكون
جمتمعاً اسالمياً..
فيجب معاجلة ذلك
عرب بث الثقافة
وتعميم االخالق
احلسنة حبيث تكون
األخالق فيه مسلكاً
ال علماً جافاً
6

رمضان 1433

م��ن مج��ل��ة ال���روائ���ع ال��ق��رآن��ي��ة،
ح���دي���ث اهلل ت���ب���ـ���ارك وت���ع���اىل عن
ال��ع��ل��م��اء ال��رب��ان��ي�ين ،ال����ذي ت��ت��واىل
صفاتهم يف قوله عز وجل[ :أَ َف َمن
َ
نز َل ِإ َل ْي َك ِمن َّرب َ
ِّك حْ َ
ال ُّق
ي َْع َل ُم أنمَّ َ آ اُ ِ
َ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
نمَّ
ك َم ْن ُه َو أع َمى ِإ ا َيتذك ُر اولوا
ْ
للهَّ
َ
ين يُو ُف َ
اب * َّال ِذ َ
ون ِب َع ْه ِد ا ِ وَال
االل َب ِ
لمْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
يَنقضون ا ِيثاق] (الرعد .)20 - 19 /
ثم يذكر هلم صفات أخرى اىل أن
يقولَ [ :وي ْ
ون ِب حْ َ
َد َر ُء َ
الس ِّي َئ َة
ال َس َن ِة َّ
ْ
اُ ْو َل � ِئ� َ
َّار] (الرعد
�ك لهَُ � ْ��م ُعق َبى ال����د ِ
 .)22 /وهـذه الصفة وغ�يره��ا ،اليت
ج��اءت ضمن السيـاق ،ال يستطيع
جمرد من بلغ اإلمي��ان أن جيسدها
يف شخصيتـه ،وإمن��ا هـي خمتصة
مبن هـو أرقــى درجـة؛ أو من بلغ به
العلم اىل إدراك احلقائق على وجهها
األص��ي��ل ،م��ن خ�لال وع��ي املفاهيم
القرآنية وعياً بإمكانه تطبيقه على
حركاته وسكناته.

مبعنى أن���ه مي��ن��ع م��ا مي��ك��ن أن
يصيبه م��ن م��رض وضعف وخ��ور.
وت���ع�ن�ي م���ف���ردة «ال��������درء» ،امل���ن���ع و
الوقاية ،وض��رورة أن يكون االنسان
على مستوى من الوعي يدفعه اىل
تو ّقي اآلف��ات البدنية قبل وقوعها.
ف���امل���ؤم���ن ال����ع����امل م���ل���زم ب��ال��ن��ظ��ر
والتحقق من مأكله ومشربه طبقاً
ألوامر الشرع املقدس؛ فاهلل أمرنا أن
نأكل الطيبات ،وليس اخلبائث .ثم
أمرنا ب��أن ننعم ب��اخل�يرات ،ومنتنع
ع��ن اإلس�����راف .ول��ق��د ك���ان رس��ول
اهلل ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م،
ال��ق��دوة احلسنة للمؤمنني يف هذا
السبيل ،وكان يلتزم مطلق االلتزام
بالتعاليم اإلهلية يف طريقة املأكل
واملشرب وأسلوب احملافظة على آداب
امل��ائ��دة ،وذل��ك لكي يقلده املسلمون
لريحبوا حياتهم وصحتهم .
ث���ـ���م ه����ن����اك ت���ع���ال���ي���م أخ����رى
بعيدة ع��ن إط���ار امل��أك��ل وامل��ش��رب،
ولكنها تساق ضمن تعاليم الوقاية
واحملافظة على البدن دون اإلصابة
ب�����االم�����راض ،م���ن ق��ب��ي��ل كيفية
م��ع��اجل��ة ح���ال���ة ال��غ��ض��ب ال��ت�ي قد
تعرتي االنسان يف وقائع معينة .بل
هنالك يف ال��رواي��ات تعاليم ق ّيمة،

حتدثنا عن آداب العشرة اجلنسية،
وكلها حتول دون تسرب االمراض
اىل اجلسد ،وكلها قوانني حتفظ
سالمة االنسان وتعلمه كيف يكون
ذا ص��ح��ة م��ث��ال��ي��ة ،ل��ي��س للزوجني
ف��ح��س��ب ؛ ب���ل ه���ي ت��ش��م��ل س�لام��ة
اجلنني أيضاً .ولذلك يقول احلديث
الشريف « :درهم يف الوقاية خري من
قنطار يف العالج».
ال ُبعد الثاين :اجلانب الروحي

ف���امل���ت���ع���ارف ب��ي�ن امل��س��ل��م�ين
ال���ي���وم  -م���ع ب��ال��غ األس����ف  -أن��ه��م
يرتكون ابناءهم ضحية للربامج
اإلعالمية املاجنة ،او أنهم يعهدون
برتبية أوالده��م اىل أناس جمهولي
احل��ال ،وه��ذا سائد يف بعض البالد
اإلس�لام��ي��ة ،وال��س��ب��ب يف ذل���ك قد
ي��ك��ون يف ع���دم اي�لائ��ه��م االه��ت��م��ام
الالزم الصادر من حقيقة التشريع
اإلس�لام��ي يف ه��ذا اإلط���ار  .ث��م إننا
نرى اآلباء واألمهات  -بعد كل هذا
التقصري  -يعرضون اوالدهم لشديد
العقوبة إذا هم مل يلتزموا بالتعاليـم
الدينيـة ،وهذا خطأ لعمـري كبري؛
يصل اىل حد اجلرمية حبق األوالد،
فالرتبيـة السليمـة أساسها الوقاية
ع��ـ��ن ال���وق���وع يف امل���س���اوئ ،واآلب����اء
م��دع��وون قبل كل ش��يء اىل إع��داد
ال��ع��دة ل��ت��وف��ي��ـ��ر وس��ائ��ل وأس��ال��ي��ب
ال�ترب��ي��ة ال��ص��احل��ة ليضمنوا حياة
طيبة ألوالدهـم .
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واألغ���ـ���رب يف األم���ر أن ال��ب�لاد
الغربية ،اعتمدت قاعدة التخصص
حتــى يف طريقة رع��ي امل��اش��ي��ة يف
امل�����زارع ،ويف ال��ف��ن��دق��ة وغ�يره��ا من
األم���ور ال�تي ق��د ال ختطر يف البال،
ولكننا حنن املسلمني نتقاعس عن ان
يكون لنا خبري يف الرتبيـة الصاحلة.
ف��ن��ح��ن ق���د ن���ول���ي أه��م��ي��ة ك�برى
لدراسة اجلغرافية والتأريـخ ،ولكننا
مل ن��ق��م ب��ب��ن��اء م��ؤس��س��ات خمتصة
ب���ارش���اد امل��ت��زوج�ين وت��ع��ل��ي��م أس��س
التعامل والرتبية الفذة اليت تضمن
خت��ري��ج أج���ي���ال ص��احل��ة وذك��ي��ة
وخم���ل���ص���ة ل��دي��ن��ه��ا يف اجمل��ت��م��ع.
فالطفل الصغري حباجة ماسة اىل
التعرف على كيفية التعامل مع
أبيه وأمه وإخوانه وأصدقائه؛ تعام ً
ال
جيعله ق��وي��م الشخصية ،معتدل
السلوك ،وبإمكانه مواجهة مصاعب
احلياة بفطنة كافية .وليس كما
ه��و امل��ل��م��وس وامل��ش��اه��د يف واق��ع��ن��ا،
يشب الطفل وتشب معه العقد
حيث ّ
واألمراض النفسية الصادرة أساساً
عن جهله مبا حييط به .وذل��ك الن
أي طفل حينما يفتح عينيه على
م��ن��اظ��ر ال��س��وء و أص����وات ال��ب��اط��ل،
م��ن امل��وس��ي��ق��ى واالف��ل�ام وال�برام��ج
وامل���س���ل���س�ل�ات امل���اج���ن���ة وال���رق���ص
واالختالط الباطل ،فانه بالتأكيد
لن جيد فسحة متكنه من التفكري
السليم ،او بناء االع��ت��ق��اد الصائب.
إن االس��ل�ام ي��ف�ترض م��ب��اش��رة أن
يسعى الوالدان اىل تنمية شخصية
األط��ف��ال يف ض���وء م��ا رمس���ه ه��و ال
غ�يره ،وأن يقلد األطفال املسلمون
أئمتهم اهل���داة عليهم ال��س�لام ،يف
www.al-hodaonline.com

طفولتهم ،مبعنى أن اآلباء معنيون
ب��أن ينقلوا الوالده���م س�يرة األئمة
ف��ي��م��ا ي��س��اع��ده��م يف ش���أن ال�ترب��ي��ة
واالص��ل��اح ،إذن؛ امل��ف��روض ه��و أن
يفكر كل انسان بانتخاب القرين
امل��ت��وف��ر ع��ل��ى ش����روط ال���ص�ل�اح يف
ال��زواج ،ثم يرسم اخلطط املستقاة
م��ن املنهج ال�ترب��وي ال��دي�ني املتفتح
لرعاية االوالد وتربيتهم ،السيما يف
ظل افتقـار مدارسنا الالدينية لتلكم
املناهـج.
ال ُبعد الثالث :اجلانب السياسـي

حينما نتظلم من حكام اجلور
والفساد ،من ال�لازم أن نعرف بأن
الظلمة إمن��ا ه��م سيئات أعمالنا،
وأن احل���ك���ام ،مب��ا ه��م ع��ل��ي��ه ،نتاج
س��ل��وك��ي��ات��ن��ا .ف��اجمل��ت��م��ع ال��ف��اض��ل
ه��و اجملتمع ال���ذي ال ظلم فيه وال
رش����وة ،وال ك���ذب وال س��رق��ة ،وال
أنانية وال غش .ومثل هذا اجملتمع
من املستحيل أن يسلط اهلل سبحانه
وتعاىل عليه الظلمة والطغاة ،ألن
َك��ذ ِل� َ
ال��ق��رآن الكريم ي��ؤك��د« :و َ
�ك
ض َّ
ُنو ِّ
ني ب َْعضاً بمِ َا َ
َلي ب َْع َ
الظالمِِ َ
كا ُنوا
ي َْك ِس ُب َ
ون» (االنعام )129/ويقولُ « :ق ْل
ُه َو ْال َقا ِد ُر َع َلى أَن َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َع َذاباً
ِمن َف ْو ِق ُك ْم أَ ْو ِمن حَْ
ت ِت أَ ْر ُج ِل ُك ْم أَ ْو
ْ
ُ
ُذ َ
س
يق ب َْع َضكم بَأ َ
ي َْل ِب َس ُك ْم ِش َيعاً َوي ِ
ك ْي َف ُن َص ِّر ُف ا َ
ض ُ
انظ ْر َ
�ات
ال َي� ِ
ب َْع ٍ
ْ
َ
ْ
َ
َل َعَّلهُم يَفقهُون» (االنعام. )65/
فحينما يكون اجملتمع جمتمعاً
ف���اس���داً ،ك��ي��ف ن��ت��ص��ور ون��رج��و أن
حيكمه عادل او صاحل؟ وإذا ما سلمنا
جد ً
ال بوجود حاكم عادل ،ففي ظل
جمتمع كهذا ،سينغمس احلاكم

ش��ي��ئ �اً ف��ش��ي��ئ�اً يف امل��ظ��امل وال��ف��س��اد
املالي و اإلداري ،و سيمد ي��ده بكل
بساطة اىل ما ال جيوز له  ،ثم يمُ سخ
كلياً ليتماشى والوضع السائد يف
اجملتمع .يقول احل��دي��ث الشريف:
ّ
ّ
ولتنهن عن املنكر
«لتأمرن باملعروف
أو ي�ولىّ عليكم شراركم ثم يدعو
خياركم فال يستجاب هلم».
وه��ذه الفرصة الذهبية أمامنا
م��ت��م��ث��ل��ة ب��ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك،
لنغتنمها ون��ص��ل��ح ان��ف��س��ن��ا ونضع
ح��داً للفحشاء وامل��ن��ك��رات واملفاسد
االجتماعية والسياسية ،و التصرفات
الشاذة يف السلوك العام .ثم نغتنم
الشهر الكريم لنعلن خالله التوبة
النصوح أمام اهلل تعاىل ،واليت تعين
وع��ي الصاحلات و وع��ي السيئـات.
ل��ن��ع��م��ـ��ل ب���امل���س���ت���ح���ب���ات ،ون��ه��ج��ر
املكروهات ،وذل��ك من خالل عرض
انفسنا على كتاب اهلل ،كما يعرض
املريض نفسـه على الطبيب فيحدد
ل��ه امل��س��م��وح وامل��م��ن��وع م��ن ال��غ��ذاء.
فلننظر اىل املسافة اليت تفصلنا عن
القرآن ومفاهيمه ومعانيه ،ونسعى
ل��ردم اهل��وة القاتلـة ،ونتعلم كيف
نتجاوز املسافـة .وليس األمر صعباً
أب���داً ؛ فالقضية حب��اج��ة اىل إرادة
وع��زم وإخ�لاص ،وتدوين ما ميكن
ت��دوي��ن��ه م��ن ب��ن��ود إص��ل�اح النفس
واجملتمع عن طريق األمر باملعروف
والنهي عن املنكر والتوكل على اهلل
واالستغفار والتوبة اليه.
دور اخلطباء يف شهر رمضان

ع��ل��ى اخل��ط��ب��اء يف ه���ذا الشهر
الكريم ،أن يسعوا اىل بث روح القرآن

تعالوا نصلح انفسنا
ونضع حداً لكثري من
املفاسد والفحشاء
واملنكرات واالمراض
املتحكمة فينا،
وأمامنا فرصة مثينة
علينا اغتنامها وهي
شهر رمضان املبارك
لنعلن خالله توبتنا
النصوح اليت تعين
وعي الصاحلات
ووعي السيئـات
رمضان 1433
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قد نرى بعض اآلباء واالمهات يعرضون اوالدهم الصغار
لشديد العقوبة إذا هم مل يلتزموا بالتعاليـم الدينيـة وهذا خطأ
قد يصل اىل حد اجلرمية حبق األوالد ،فالرتبيـة السليمـة
أساسها الوقاية عـن الوقوع يف املساوئ

لنعرض انفسنا
على كتاب اهلل
كما يعرض
املريض نفسـه على
الطبيب فيحدد له
املسموح واملمنوع من
الغذاء ،.ثم لننظــر
اىل املسافـة التـي
تفصلنا عن القـرآن
ومفاهيمـه ومعانيـه
ونسعى لردم اهلوة
القاتلـة
8
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الكريم بني الناس ،وعليهم التعريف
بنهج البالغة ،وتشذيب التأريخ من
اخل��دع والضالالت والشبهات ،كما
عليهم ال��ب��ح��ث ع��ن أج��وب��ة شافية
عما ي��دور يف أدم��غ��ة الشباب املسلم
من اسئلة وشبهات ،تثريها أجهزة
االع�ل�ام امل��ع��ادي��ة ل��ل��دي��ن ،وإش��اع��ات
املخابرات األجنبية ،اليت يبدو تصاعد
حدتها يف شهر رم��ض��ان على وجه
اخل��ص��وص ،ملعرفتهم مب��دى تأثري
هذا الشهر الكريم يف الروح االميانية
للناس .
وإذن؛ جي��ب أن ت��ك��ون أح��ادي��ث
اخلطباء ،نابعة من صميم احلاجة
االجتماعية ،لتكون مفيدة وبناءة
حقاً .
فرصة للوقاية من
االمراض االجتامعية

توجد يف اجملتمعات االسالمية
أم���راض خ��ط�يرة للغاية ،سيطرت
عليها أو تكاد ،االم��ر ال��ذي يقتضي
امل��ع��اجل��ة اجل���ذري���ة ،وال��ب��داي��ة من
وض����ع ن���ق���اط ال���وق���اي���ة ال�ل�ازم���ة؛

فإضافة اىل م��ا تواجهه م��ن ازم��ات
وآف�����ات ال��ف��س��اد ال��س��ي��اس��ي وامل��ال��ي
واالداري واالقتصادي ،هناك امراض
ومشاكل اخ��رى ال تقل خطراً عن
تلك ،جيب االنتباه اليها والعمل على
احل ّد منها ومعاجلتها ،منها اإلدمان
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ال��ق��ن��وات الفضائية
و م��واق��ع االن�ترن��ت امل��خ�ّل��ة ب���اآلداب
واالخ��ل��اق وال���س���ل���وك ،ع���ن ط��ري��ق
مواجهة النـاس بكل ص��راح��ة ،عن
األضرار النفسية واالجتماعية هلذه
الظاهرة اخلطرية ،والقيام بالتعبئة
الشمولية ض��ده��ا .وه��ن��اك مسألة
إدمان التدخني ،الذي يتعدى احلديث
فيه املضار الصحي ،اىل احلديث عن
الذوق االجتماعي القاضي بضرورة
ع����دم احل�����اق ال���ض���رر ب��اآلخ��ري��ـ��ن
واح���ت��رام األم���اك���ـ���ن ال��ت�ي يلوثها
املدخنون ،السيما األماكن اليت تقام
فيه اجملالس القرآنية واحلسينية..
وألن اخلطباء والعلماء أصحاب رأي
يف املساجد واحلسينيات ،فعليهم ان
مينعوا م��زاول��ة ه��ذه ال��ع��ادة يف هذه
األم��اك��ن ،لتكون ب��دوره��ا السباقة

ازاء األماكن األخرى ،ومن ثم قطع
اخلطوات األوىل الجتثات هذه العـادة.
ان اساس عالج خمتلف املشاكل
واالزمات االخالقية والفكرية يكمن
يف التوجه اىل اهلل سبحانه وتعاىل،
ويف أن يتوجه االنسان بقوة اميانية
اىل ف��ه��م وإدراك س��ب��ب وحقيقة
وج��وده يف ه��ذه الدنيا الزائلة  .فاذا
ع���رف االن���س���ان رب���ه ح��ق معرفته،
سيضمن عدم االحنراف .
وحن���ن إذ نستقبل أي����ام شهر
رم��ض��ان امل��ب��ارك ،علينا ان نستفيد
ك��ل االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه الفرصة
الثمينة ،وهذه الطاقة اجلبارة ،لكي
ن��ض��ع أس���س ال��وق��اي��ة ون��ع��م��ل وف��ق
م��ن��ط��وق وم��ف��ه��وم ال��ن��ص ال��ق��رآن��ي
القائلَ « :وي ْ
ون ِب حْ َ
َد َر ُء َ
الس ِّي َئ َة»،
ال َس َن ِة َّ
ث��م نعمل على توجيه اجملتمع اىل
ال��ع��م��ل اجل����دي ب��احل��س��ن��ات ،لنرى
بعد ذلك انقشاع السيئات واملوبقات
؛ ال���واح���دة ب��ع��د األخ����رى ب����إذن اهلل
وتوفيقه ،والعمل على حتقيق القدر
املستطاع من السعادة واالستقرار يف
حياتنا.

المرجع و األمة

المرجع المدرسي في بيانه بمناسبة
حلول شهر رمضان المبارك..

اتباع بصائر الوحي
ّ
عز األمة

أص���در مس��اح��ة امل��رج��ع الديين
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي
امل��د ّرس��ي «دام ظله» بياناً مبناسبة
حلول شهر رمضان امل��ب��ارك ،داعياً
امل��ؤم��ن�ين الغ��ت��ن��ام ه���ذه ال��ف��رص��ة
العظيمة يف التع ّرض هلذه «النفحة
الرمحانية» ،واالجتهاد بكل وسيلة
مم��ك��ن��ة ل�ل�اه���ت���داء إىل ال���ص���راط
املستقيم بالدعاء وباالستنارة بضياء
ك��ت��اب اهلل وم���ا يف ك��ل��م��ات النيب
وأهل بيته من كلمات رشد .كما
دعا مساحته اىل مواجهة « املوجات
اهل��ائ��ل��ة م��ن ال��ض�لاالت امل��ت��ن��وِّع��ة»،
وق���ال« :م��ن دون التحّلي ببصائر
ال��وح��ي أ ّن���ى لنا ال��ن��ج��اة م��ن شرها
املستطري».
ودع��ا مساحة امل��رج��ع املدرسي
يف ب��ي��ان��ه اىل «ط���ه���ارة ال��ن��ف��س»،
وقال« :انها «تتجّلى يف كافة أبعاد
السلوك ،ألنها توفر لإلنسان بصرية
نافذة ،ف��إذا باملؤمن ينظر بنور اهلل
ِّ
ويشخص
فيعرف احل��ق ليتبعه،
الباطل ليباعد عنه».
وح� ّذر مساحة املرجع املدرسي
«ال���ذي���ن ي���دع���ون إىل االس��ت��س�لام
للطغاة ،والسكوت أم��ام جرائمهم،
��ب���ررون ل��ل��ن��اس امل���ن���ك���رات ،وال
وي� ِّ
ي��ت��ن��اه��ون ع��ن ال��ف��س��اد يف األرض،
ويتخذون القرآن عضني ،فيؤمنون
مب��ا حيفظ مصاحلهم ،ويكفرون
مبا وراءه طلباً للسالمة» ،داعياً ابناء
األم��ة «أن خي��ت��اروا لدينهم األمناء
الذين ال يدعون الناس إىل أنفسهم
بل إىل اهلل سبحانه ووصاياه».
وأك����د مس��اح��ت��ه ع��ل��ى أهمية
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وخ��ط��ورة م��س��أل��ة اخ��ت��ي��ار ال��ق��ي��ادة
يف االم��ة .وق��الّ :
«إن ع��دم االهتمام
ب���امل���وازي���ن ال���ق���رآن���ي���ة يف اخ��ت��ي��ار
القيادات الدينية ،وراء الكثري من
ال��ك��وارث ال�تي أص��اب��ت األم���ة» .وع� ّد
مس��اح��ت��ه أرب��ع��ة ش����روط ل��و ُف � ِق� َ�د
واحد منها انعدمت صالحية القائد؛
أو ً
ال :أن يكون عالمِ اً بكتاب ربه ،ثانياً:
مستحفظاً عليه ،ثالثاً :أن يقيم على
نفسه وعلى الناس حروفه و حدوده،
ظاهره وباطنه ،رابعاً :أن يستقل عن
أصحاب الثروة و أولي السلطة ،فال
يبيع كتاب اهلل وما فيه من أحكام
مبا لدى األثرياء من مال ،وال خياف
يف تطبيق كتاب ربه أحداً .واضاف
مساحته مستطرداً« :شهادة التاريخ
َّ
دل��ت على ّ
أن أمتنا كلما اختارت
العلماء ب��امل��وازي��ن ال��ق��رآن��ي��ة ،ممن
توافرت فيهم شروط العلم ،والزهد،
والشجاعة ،كّلما أنزل اهلل عليهم
النصرَّ ،
وأعزهم يف دنياهم.
ويف م����ع����رض ح���دي���ث���ه ع��ن
االعتصام حببل اهلل تعاىل املتمثل
بالكتاب الكريم و رس��ول اهلل وأهل
ب��ي��ت��ه ص���ل���وات اهلل ع��ل��ي��ه��م ،ش��دد
مس��اح��ة امل��رج��ع امل��درس��ي على «إن
ال��ت��ف��رق��ة ال�ت�ي ت��ص��ي��ب األم����ة بعد
إن��ت��خ��اب ال��ق��ائ��د ال���رب���ان���ي ،وب��ع��د
االع��ت��ص��ام بكتاب اهلل ،ال م�برر هلا
أبداً ،وس ُيحاسب الناس عليها ،سوا ٌء
كانت تفرقة حزبية أو قومية أو
عنصرية».
وق���ال مس��اح��ت��ه يف ب��ي��ان��ه« :إن
ال��ن�بي ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه ،ه��دم
أساس الشرك بيد قوية وبنى بنيان

األم���ة ب��ي � ٍد أخ����رى .واهل����دم أس��اس
البناء ،ولكن ال��ذي يهدم وال يبين
ف��إن��ه ك��م��ن يستصلح أرض����اً وال
يزرعها ،ويسرج فرساً وال ميتطيه..
إننا اليوم يف حاجة ماسة إىل إعادة
بناء األمة عقائدياً وثقافياً وخلقياً
واق��ت��ص��ادي��ا وس��ي��اس��ي �اً .ول���ن يكون
وصرب
ذل��ك إال عرب خطة حكيمة،
ٍ
دؤوب ،واس��ت��ق��ام��ة ال ت��ل�ين .وه��ذا
بالذات مسؤولية القادة واملوجهني
م��ن العلماء واخل��ط��ب��اء امل��رش��دي��ن،
فال جيوز أن نردد الشعارات الفارغة
ونكتفي بها عن العمل الصاحل.
م���ن ج��ان��ب آخ���ر ق���ال مس��اح��ة
ال��س��ب��ات
امل���رج���ع امل����درس����ي« :ان ُّ
احل���ض���اري ال�����ذي أص���اب
االمة االسالمية قروناً
متطاولة ،وحوّل تلك
ال�تي وصفها ربنا
سبحانه بأنها خري

أمة أُخرجت للناس ،اىل جمتمعات
ٍ
مستضعفة ،تتحكم فيها اجلبابرة
والظلمة ،بسبب ابتعاد االم��ة عن
رسالتها ،وعن نور القرآن الكريم،
وهدى الرسول األكرم وأهل بيته
عليه وعليهم السالم .وسوف تبقى
هذه التبعات ما دام��ت االم��ة بعيدة
عن بصائر الوحي .وإمنا بالتوكل
على اهلل ،والثقة بنصره ،وبالقيام
بنهضة شاملة من قبل كل أبناء
االمة ،نعود بإذن اهلل وبنصره املوعود
إىل التغلب على الضعف ،والتخّلف،
والتبعية.

رمضان 2012
1433
ايلول الثاني
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شهر رمضان ..نظرة
جديدة و مشروع
لإلصالح والتغيير
يف ال��ب�لاد االس�لام��ي��ة ،وحيثما
وط�����أت أق������دام امل��س��ل��م�ين ،ه��ن��ال��ك
االل��ت��زام بالصوم يف شهر رمضان
امل��ب��ارك ،ويف ه��ذا الشهر الفضيل،
يشهد امل��ؤم��ن��ون ال��ف��رص العديدة
للتغيري واإلص�ل�اح .فاالمتناع عن
الطعام والشراب وسائر املفطرات،
ميكن االن��س��ان م��ن ضبط النفس
وتزكية القلب و رفع احلجب عن
ال��ف��ك��ر وإي��ق��اظ ال��ع��ق��ل م��ن سباته.
إنه شهر التطلع حنو األف��ق البعيد
عن إصر التقاليد وأغ�لال اجملتمع
وق���ي���ود اخل����وف واجل��ب�ن وال��ت��ردد،
ل��ي��س ف��ق��ط ل��ك��ي ن��ع��م��ق وع��ي��ن��ا و
ُنغين معارفنا ،بل و أيضاً من أجل
إع����ادة ال��ن��ظ��ر يف جم��م��ل املفاهيم
اليت زرع��ت يف نفوسنا يف غيبة من
ال��ف��ك��ر ال��ن�ّي�رّ  .إذن؛ لنحافظ على
النافع منها ،و ننبذ الضار ،ذلك ألن
سلوك البشر انعكاس منط فكره،
ف��إذا ك��ان خاطئاً ،تكون حياته يف
خسران ،وعاقبته ال��س��وأى ،والعياذ
ب���اهلل .إن العقل وال��ق��رآن واإلم���ام،
كلها موازين ،اذا توفرت لن يضل
اإلنسان ابدا.
نظرة اجيابية اىل احلياة

إن النظرة اإلجيابية إىل احلياة
وال�تي تتمثل يف االهتمام بالنعم و
التلذذ بها وشكر اهلل عليها قو ً
ال ثم
عم ً
ال ب��أداء حقوق الناس فيهاُ ،تعد
منطلق اخل��ل��ق احل��س��ن وال��س��ل��وك
الصاحل .أنت تعيش يف حببوحة من
نعم اهلل عليك ،وه��ي حتيطك من
كل جوانبك ،إمنا الشيطان يشغلك
عنها ببعض النواقص ال�تي تن ّغص
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ش��ع��ورك ب��ال��ن��ع��م ،فتجعل نفسك
سلبية ،ف�لا تتمتع بالنعم املعطاة
لك.
إن العبد إذا شكر ربه على نعمة،
أعطاه اهلل املزيد ،وهو القائلَ « :ل ِئن
َش � َك��رْتمُْ َ
ك� َ�ف��رْتمُْ
أل ِزي� َ�د َّن� ُك� ْ�م َو َل� ِئ��ن َ
ِإ َّن َع َذ ِابي َل َش ِديدٌ» .و بشكر النعمة
يتحّلى امل��ؤم��ن ب��ال��ص�بر ،وبالصرب
يتحدى اإلن��س��ان ال��ع��ق��ب��ات ،وحيل
املشاكل ،و لقد قال ربنا جل وعال:
ور».
ِ«إ َّن فيِ َذ ِل َك آلي ٍ
َات ِّل ُك ِّل َصَّب ٍار َش ُك ٍ
فالصرب والشكر صفتان متقارنتان
وبهما يزداد املؤمن حيوية و اجتهاداً،
حيث يتفجر نشاطاً م��ن أج��ل أداء
واجباته ،واستغالل طاقاته ،وحتقيق
أمس���ى ط��م��وح��ات��ه ،ف�لا يكسل وال
يضجر وال ي�ت�ردد ،وال حيبط وال
يأبه بالنكسات واألحزان أ ّنى تواترت
همة وحتدياً وتصلباً
عليه ،بل يزداد ً
ً
واستقامة على الطريق.
ومن املفاهيم اخلاطئة اليت ال
بد أن يصلحها املؤمن يف نفسه ،عدم
الثقة بنفسه و ب��ال��ن��اس ،والنظرة
السلبية إىل اآلخ��ري��ن .إن الناس
من حولك هم بشر مثلك ،خلقهم
اهلل خلقاً س��وي �اً .و إذا ك��ان��ت مثة
سلبيات فيهم فإنها طارئة ،و ميكن
إصالحها ،وأن��ت مسؤول أيضاً عن
ه��ذا اإلص��ل�اح ،فتعالوا جنعل من
هذا الشهر الفضيل مناسبة للعودة
إىل ال��ط��ري��ق ال��س��وي يف التعامل
م��ع ال��ن��اس ،و ذل��ك بالتعرف على
إجيابياتهم ،والسعي حن��و إص�لاح
سلبياتهم واعتماد حسن الظن بهم
لكي ن���زداد حباً لبعضنا البعض ،و
ن��رس��ي أس���س ال��ت��ع��اون فيما بيننا

من أجل حتسني أوضاعنا وإصالح
أحوالنا ،أومل يأمرنا ربنا سبحانه
ب��ذل��ك ح�ين ق���الَ « :و َت��� َع���ا َو ُن� ْ
��وا َع َلى
ْ
رب و َّ ْ
َ
ْ َ
اإلث ِم
ْال ِّ
َالتقوَى َوال َت َعا َو ُنوا َعلى ِ
ْ
َان».
وَال ُع ْدو ِ
هل أنت عضو يف هيأة خريية؟

على ك��ل واح���د م� ّن��ا أن يسأل
نفسه :هل أنا عضو يف هيأة خريية
تهتم بالفقراء أو األيتام؟ وهل أنا يف
طريقي اىل بناء جامع أو حسينية
خضم
أو إنشاء مكتبة؟ وهل أنا يف
ّ
العمل لنشر امل��ع��ارف اإلس�لام��ي��ة؟
أو ملكافحة وت��ط��ه�ير اجمل��ت��م��ع من
الفساد؟.
إن كنت ع��ض��واً يف مثل هذه

اهل��ي��ئ��ات ف��ه��ن��ي��ئ�اً ل���ك ،وإن كنت
ن��اش��ط�اً م��ع إخ��وان��ك م��ن أج��ل بناء
مستشفى أو مستوصف أو مدرسة
من��وذج��ي��ة أو كلية أو م��ع��ه��د ،أو
أي عمل يساعد يف عمران ب�لادك،
فإنك ذو حظ عظيم ،و لكن ميكنك
أن تسأل اهلل سبحانه التوفيق لكي
تصبح عضواً يف أكثر من هيأة أو
جتمع خريي ،و جيزيك اهلل اجلزاء
األوفى.
إن الدنيا زائلة والعمر يتسارع
إىل ال��ف��ن��اء و إمن���ا يبقى لإلنسان
عمله الصاحل .و يتحسر الناس يوم
القيامة ليس فقط للخطايا اليت
ارتكبوها ،ب��ل حتى على احلسنات
اليت تركوها ومل يستزيدوا منها.

المرجع و األمة

مميزات شهر
رمضان المبارك
يورث التقوى
الصيام ي��ورث االنسان التقوى ..أومل يقل ربنا
سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه الكريم :بسم اهلل
الرمحن الرحيم «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون»؟ والتقوى هي روح ،تعطي االنسان العزم
والتقوى والبصرية.

قاعدة صالح وهنوض األمة

إن صالح األم��ة عند انطالقتها األوىل،
ه��و ذات���ه صالحها ال��ي��وم ،وه��و يتمثل ب��دءاً
وع����وداً ،يف ك��ت��اب اهلل اجمل��ي��د وأه���ل البيت
عليهم السالم ،ف��إذا اعتصم الناس بالقرآن
واه���ل ال��ب��ي��ت عليهم ال���س�ل�ام ،ذل���ك احلبل
املمدود بينهم و بني ربهم ،فإن اهلل يعصمهم
م��ن ال��ف�تن واحمل����ن ،و جي�يره��م م��ن ع��وام��ل
اخل��وف و أسباب احل��زن ،و يبعثهم بإذنه يف
الدنيا مقاماً حمموداً بني األم��م .فعلينا أن
نبذل ال��ي��وم ق��ص��ارى جهودنا م��ن أج��ل بناء
ج��ي��ل والئ���ي ق��رآن��ي متميز ،ت��ص��وغ��ه آي��ات
الذكر ،وكلمات وسرية ،ومنهج اهل البيت
عليهم السالم،
إن جيل القرآن والوالء والتمسك بالنيب
وعرتته صلوات اهلل عليهم ،ختلو قلوبهم من
وحجب الكرب والغرور ،وغل
رين الشهواتُ ،
العصبية واألنانية ،ف��إذا بهم يطلعون على
احلقائق ،ألنهم اخت��ذوا آيات القرآن عينهم
ال�تي ي��ب��ص��رون ب��ه��ا ،وأذن��ه��م ال�تي يسمعون
بها ،و منطقهم ال��ذي يعقلون ب��ه .أو ليس
القرآن بصائر ون��وراً وضياء وفرقاناً وهدى
وميزاناً؟ بلى ..وهو الشفاء والرمحة و واحة
السالم .ومن أجل ذلك علينا ت�لاوة الكتاب
الكريم ،وارتياد احملافل القرآنية يف اجلوامع
و احلسينيات ،بل إقامة حمافل كهذه ،يف
كل مؤسسة و دائرة و بيت ،و ليجلس الناس
على موائدها ،و يتلذذون بتالوة آيات الكتاب
و يصقلون قلوبهم بالتدبر فيها.
www.al-hodaonline.com

ل��ق��د أت���ى ع��ل��ى األم����ة ق����رون متتالية
و ه��ي حت���اول ال��ل��ح��اق ب��رك��ب احل��ض��ارة.
لكن دون ج��دوى ،فقد ج��رت أنهار ال��دم يف
ك��ل بقعة م��ن بقاعها ،و أثخنت األرض
من قتالها وجراحها ،وه��ي ال ت��زال يف ذات
املنعطف اخلطري ،يقض مضاجعها التخّلف
والتبعية و التجزئة ويتحكم فيها جبابرة
األرض ،والسبب ابتالء األمة بثقافة دخيلة،
وختّليها عن القرآن الكريم ،فإذا بظالم تلكم
الثقافات حيجبها عن أن��وار الكتاب الكريم،
ف�ترى األم��ة ب�ين م��ن يقدس أف��ك��ار السلف
إىل درجة اجلمود ،و منهم من يقلد األجانب
إىل درجة التبعية املطلقة .و قليل هم الذين
يعيشون لعصرهم و لواقعهم ،إنهم يعيشون
بني غربتني :بني غربة األجنيب ،و بني غربة
الزمن الغابر ،وهكذا فقدوا املبادرة واإلبداع
وتوغلوا يف االنطواء واجلمود.
قدر األمة و ليلة القدر

حنن مدعوون ،أن جنتهد يف ليالي شهر
رمضان يف العبادة ،منذ أول ليلة منه ،لكي
نوفق وندرك ليلة القدر ،و استغالل فرصة
العمر فيها حتى نصبح بإذن اهلل من السعداء.
ولكن أال ميكن أن تكون ليلة القدر فرصة
ل�لأم��ة كلها لكي يشملها ال���رب برمحته
الواسعة؟ بلى ..لو اجتهد أكثر الناس يف
التضرع و الدعاء فإنه ليس على اهلل بعزيز،
أن حيول حالنا مجيعا إىل أحسن حال ،كما
تضرع ق��وم ي��ون��س ،فنجاهم اهلل م��ن البالء
احملدّق بهم.

ربيع القرآن الكريم
الشهر الفضيل ،هو شهر القرآن الكريم ..أومل
ي ُقل ربنا سبحانه وتعاىل :بسم اهلل الرمحن الرحيم
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من اهل��دى والفرقان»؟ والقرآن هو روح ،و
رؤية و عزم ،و قانون و تنفيذ للقانون.
الدعاء
شهر الصيام يوفر فرصة ساحنة للمزيد من
القرب من اهلل سبحانه ،والتواصل معه عرب الدعاء؛
أومل ي ُقل ربنا سبحانه وتعاىل يف سياق احلديث عن
شهر رمضان املبارك :بسم اهلل الرمحن الرحيم «واذا
سألك عبادي عين فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون».
ب��ل��ى ..ال��دع��اء يقرب اإلن��س��ان إىل اهلل سبحانه
وتعاىل وحينما يقرتب القلب من ن��ور ال��رب ،فإنه
يستوعب أمرين أساسيني :األول :يتعاىل اإلنسان
على املاديات اهلابطة ويتكامل ويتسامى .والثاني:
جيد يف ذات��ه اإلرادة الكافية لتجاوز العقبات أ ّنى
كانت.
الرؤية و اإلرادة
ي��وف��ر شهر ال��ص��ي��ام ف��رص��ة ال��رؤي��ة الشفافة
والعميقة لإلنسان املؤمن ،ليتخذ القرار الصحيح
إزاء سلوكه وفكره وجممل حياته ،كما ميكنه من
تعزيز إرادته وتقويتها ،يف نهار شهر رمضان املبارك.
يف حياة اإلنسان مثة ع��ادات وسلوكيات غري
حسنة ،يتمنى االقالع عنها وتغيريها ،وشهر رمضان
امل���ب���ارك ،ي��وف��ر ه���ذه ال��ف��رص��ة ،م��ن خ�ل�ال تقييد
الشهوات وامل��ل� ّذات والنزعات النفسية ،مثل التكرب
و األنانية وغريها ،خ�لال وق��ت الصيام ،ويف الليل
حيث اهلدوء والسكون ،يكونوسان يف رحاب الدعاء و
قراءة القرآن ،وإحياء ليلة القدر العظيمة يف الليالي
الثالث ،وزيارة املراقد املطهرة ألولياء اهلل الصاحلني
لالقتباس من أنوارهم وسريتهم املضيئة.
رمضان 1433
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المدرسة الحسينية في ساحة المواجهة تمثل قمة الوعي الديني والسياسي

ال نريد إعادة انتاج االستبداد بمبررات الواقع أو الفتوى
الشرعية ،وال نخوض بعد التغيير ،الصراع االجتماعي والسياسي

«الهدى» تحاور السيد جعفر العلوي حول ثورة شعب البحرين ،ومدرسة
أهل البيت عليهم السالم في رفض الظلم ،و دور الثقافة وعلماء الدين ..
*أجرى احلوار  :حممد علي جواد تقي
الهدى :بوصفكم أحد ابرز علماء
ال��دي��ن ال��م��ع��ارض��ي��ن ف��ي ال��ب��ح��ري��ن..
كيف تق ّيم االرضية الثقافية لتق ّبل
تغيير شامل في نظام الحكم في
البحرين؟
يف البدء أود أن أشيد مبجلتكم «اهلدى»
ال�تي رأت ال��ن��ور م��ؤخ��راً ،وانطلقت لتحمل
الكلمة اهلادفة واملؤمنة والواعية ،اليت هي
حبق الكلمة ال�تي تستكشف احلياة العامة
وتضيء للناس بصائر احلق.
يف البحرين ،كما يف العديد من بالد
املسلمني ،هناك مدرسة عظيمة استثمرها
شعب البحرين ،وتتلمذ يف صفوفها العالية
12
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العديد م��ن أب��ن��اء شعبنا ،وه��ي م��درس��ة أبي
ع��ب��د اهلل احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،املتمثلة
تعج بها أحياء
باحلسينيات ال��ع��دي��دة ال�تي ّ
البحرين ،وما تقدم من برامج شبه يومية.
ففي هذه املدرسة العظيمة هناك وعي احلياة
وفهم جتاربها ،وهناك دروس التاريخ واملوقف
السليم آلل بيت حممد عليهم السالم جتاه
تعرجات وقضايا وأزمات سياسية وإجتماعية
وإقتصادية واج��ه��ت املسلمني يف أزمنتهم،
وهناك عاطفة الدين ال�تي حُتييها وتقوي
جذوتها تلك اجملالس ،وهناك مواكب العزاء
اليت يتحول فيها الشباب اىل حالة منظمة
من التفاعل مع امل��راث��ي احلسينية ،وتضم
هذه املواكب ،الصغار والكبار ،وتضخ فيهم
روح الوالء للدين وألهل البيت عليهم السالم،
ه��ذه امل��درس��ة ال��ك�برى أع��ده��ا حب��ق القاعدة

الثقافية األساس للثورة احلالية ،وهي اليت
أهلمت شبابنا يف البحرين بضرورة التغيري
ورفض الظلم ،ألن الظلم واق� ٌ�ع على كثري
من شعوب العامل ،إال أن املدرسة احلسينية
ُتلهم متعلميها دروس م��ق��اوم��ة الظلم و
رف��ض��ه ،ك��م��ا أن ه���ذه امل���درس���ة العظيمة
مب���ف���رادت ح��رك��ة اإلم�����ام احل��س�ين عليه
السالم ،قد أوضحت جليل الشباب املتفتح
والواعي إن ال جمال للقبول بإنصاف احللول
مع الطغاة ،ألن الطاغية ،كله باطل يف فكره
وحركته ومشاريعه ،وال جم��ال لإلقرتاب
منه مطلقاً ،وه��و ما دع��ا له ال��ق��رآن الكريم
يف وصف املؤمنني الصاحلنيَ « ،ف َم ْن ي َْك ُف ْر
ِب َّ
الط ُ
وت َوي ُْؤ ِم ْن ِباللهَّ ِ» ،فالكفر به هو رفضه
اغ ِ
الشامل واملطلق ،وهذه هي القاعدة الفكرية
األصيلة اليت ارتكز عليها شبابنا الثائر البطل
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يف مطالبهم الثابتة بسقوط النظام اخلليفي،
متنحنا احلكومات العلمانية والليربالية يف
وع��دم القبول بأي ح��وار معه أو إعطائه أي
ال����ه����دى :م��م��ا اف����رزت����ه االح�����داث معظم البالد اإلسالمية ،سوى اهلزمية أمام
جرعة بقاء.
االخ��ي��رة ف��ي ال��ب�لاد العربية م��ؤخ��رًا ،الصهاينة وال��غ��رب ،واالس��ت��ب��داد والتخلف
ه���ذا امل��ط��ل��ب مي��ث��ل ق��م��ة ال��وع��ي ال��دي�ني ميل الشعوب الى الخيار االسالمي ،احلضاري ،والعيش على هامش احلياة ،اىل
حد ما ،جانب اهلزمية النفسية البناء األمة ،وإشغاهلا
والسياسي ،والفهم الواقعي جملريات األوضاع والتخ ّلي عن العلمانية الى ٍ
السياسية يف ال��ع��امل ويف املنطقة العربية كيف يمكن تعميق وترسيخ هذا بالقضايا املعيشية واإلستهالكية ،وحولت
التنوع الديين والطائفي اىل مشاريع إقتتال
بالتحديد ،واليت تشهد جتدداً وتغيرياً واسعاً ،التوجه ليتحول الى ثقافة عامة؟
بعكس اإلتهام الباطل ال��ذي ي��روق للبعض
وتفتت وإصطفاف خطري وخاطئ.
توجيهه هل��ؤالء الفتية اجملاهدين ،من أنهم
هذا الواقع املرير دفع بالشعوب االسالمية
نعم ..شعوبنا املسلمة ،تبحث بفطرتها
«إنفعاليون» ومقّلدون لغريهم من شعوب عن التغيري املالئم لتلك الفطرة ،فهي تبحث للتحرك وإستعادة كرامتها وهويتها ،وذلك
املنطقة ،أو أنهم ال يفهمون عمق مطالبهم ،أو عن العدل و احلرية و االستقالل و العزة خ�لال االنتفاضات االخ�ي�رة ،فشعرت ألول
أنها تصطدم بعقبات الواقع ،يف حني أن الواقع والرخاء ،وعن دولة يسودها النظام والتقدم ،م��رة أنها قوية وق���ادرة على صنع مستقبل
األقليمي يبشر بتغيرّ ات كربى بدأ قطارها و ترعى حقوق ابنائها ،وتعرف كيف تدير واع��د بإسالمها العظيم .ولتعميق الرؤية
بالتحرك ،ومن يتخلف عنها
اإلسالمية يف جتربة احلكم
ه���و ال����ذي ي��ك��ون ب��ع��ي��داً عن
اجل����دي����دة ،الب����د م���ن ال��ض��خ
الواقع.
الفكري السليم ال��ذي يعاجل
إن شبابنا امل��ؤم��ن الثائر
ق���ض���اي���ا احل����ي����اة امل��خ��ت��ل��ف��ة
لتعميق الرؤية اإلسالمية يف جتربة
الواعي ،هو من يصنع التغيري
بالرؤية املستندة اىل كتاب
الفكري
الضخ
من
البد
اجلديدة،
احلكم
يف البحرين ،ويرسل امتدادها
اهلل العزيز ،وأحاديث أهل بيته
السليم الذي يعاجل قضايا احلياة املختلفة
اىل املنطقة اخلليجية كلها،
العظام ،ومقارنة ذل��ك بواقع
وم�����ن ث�����م ،ه����و م����ن ي��ص��ن��ع
احل��ي��اة ،وتصحيح التجارب
بالرؤية املستندة اىل كتاب اهلل العزيز،
امل��س��ت��ق��ب��ل ،ب��ي��ن��م��ا اآلخ����رون
اخل����اط����ئ����ة ،المس���ي���ا وحن���ن
بواقع
ذلك
ومقارنة
الكرام،
بيته
أهل
وأحاديث
ي���ت���ف���رج���ون وي���س���ت���ث���م���رون
نعيش جتربة مشرقة متمثلة
احلياة ،وتصحيح التجارب اخلاطئة
التغيري خبطوات سياسية ال
يف رؤى وأفكار مساحة املرجع
تقدم بل تؤخر املسرية .بل نعد
اجملدد آية اهلل العظمى السيد
التحدّي احلقيقي ،هو اإلعداد
حممد تقي املدرسي (حفظه
والتهيؤ للمستقبل القادم يف
اهلل) ،ال����ذي ي��ب��ح��ث وي��ع��اجل
دول��ة نعيشها ب�لا آل خليفة،
قضايا األم���ة على االص��ع��دة
وه��و م��ا نتحرك ب��إجت��اه��ه ،و
ك��اف��ة ،ب��ن��ور ال��ق��رآن الكريم
حناول أن نستعد له ،باملشاريع
والعرتة الطاهرة ،وميكن هلذا
واخلطط واألف��ك��ار احلديثة،
الضخ أن يكون ع�بر القنوات
فنحن ال ن��ري��د إع����ادة إنتاج
ال���ف���ض���ائ���ي���ة ،وامل���ط���ب���وع���ات
امل����رك����زة ال��ت��ي ت��ن��ش��ر ه���ذا
اإلس���ت���ب���داد مب��ب��ررات ال��واق��ع
والضرورة والفتوى الشرعية
ال��وع��ي .ي��ق��ول اإلم����ام ال��رض��ا
عليه ال��س�لام ألح��د اصحابه
والتحــــديات اخلــــارجية أو
املقربني« :رحم اهلل عبداً أحيا
الداخــــلية ،وال نريد أن نعود
أم��رن��ا ..فقال :وكيف حييي
بعــــد ال��ت��غ��ي�ير ،اىل ال��ص��راع
أم��رك��م..؟ قال عليه السالم:
االج���ت���م���اع���ي أو ال��س��ي��اس��ي.
ّ
ّ
يتعلم علومنا ويعلمها الناس،
فهـــــــــذه حتــــديات أمامنا،
فإن الناس لو علموا حماسن
وعلــــــينا التنبه واإلستعداد
ً
هلا بالرؤية الســــــليمة واملشاريع الصحيحة .ثرواتها ،ولكن تبحث أيضا عن رضا اهلل الذي كالمنا التبعونا».
وهذا إمامنا علي بن أبي طالب عليه السالم ،ت��ؤم��ن ب���ه ،ول���ذا جت��د يف إس�لام��ه��ا خريطة
ح�ي�ن ت���وىل م��ه��م��ة احل���ك���م ،أع��ط��ى ك��ام��ل املستقبل السليم ،ألن��ه ال��دي��ن ال���ذي يدعو
الهدى :تالحظون تعرض الشيعة
احلرية للمسلمني ،وجعل اجلميع متساوون لدنيا كرمية متقدمة نعيشها ،وآخ��رة يف في تحركهم المطلبي في البحرين
يف ظل القانون ،ويف التوزيع العادل للثروات ،غاية ال��س��ع��ادة  .أم��ا العلمانية والليربالية وال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د،
وه��ك��ذا ان��ط��ل��ق��ت م��س�يرة ال��ت��ط��ور العلمي امل��ري��ض��ة ف��ق��د أك��ت��وت ش��ع��وب��ن��ا حبكمها ال��ى م��ح��اوالت تشويه وإس���اءة على
والثقايف يف عهده ،وهذا ما نطمح له ملستقبل ومشاريعها طوال أكثر من مائة عام تقريباً .ال��ص��ع��ي��د االع�ل�ام���ي وال��ث��ق��اف��ي  ،ما
ع��اش��ت فيها شعوبنا التيه بعد ال��ت��ي��ه .فلم السبيل األنجح باعتقادكم لتصحيح
البحرين.
www.al-hodaonline.com
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الصورة لشعوب المنطقة والعالم ؟
اهلجمة على الشيعة تأتي بالدرجة
األوىل من مصدرين :األول :أمريكا ،واليت
تواجه حتديات شديدة هليمنتها يف الشرق
االوس���ط ،وال��ث��ان��ي :النظام السعودي ال��ذي
يرى أن نقيضه األساس ،و هم الشيعة وليس
الكيان الصهيوني أو الغرب املعادي ألمتنا .وما
نتعرض له من تشويه لثورتنا يف البحرين
واجل��زي��رة العربية ،إمن��ا ه��و بسبب هاتني
اجلهتني املسيطرتني على العديد من وسائل
اإلع�ل�ام ،وعلى جيش م��ن ال��دع��اة املرتزقة
وأدع��ي��اء ال��دي��ن .والسبيل الصحيح ملواجهة
ذل��ك هو االستمرار يف الرفد االعالمي من
خالل القنوات الفضائية ،مبا يعرب عن هموم
املسلمني ويتحمل قضاياهم ،واألم��ر اآلخر؛
خم��اط��ب��ة ال��ع��ق�لاء واص���ح���اب ال��ض��م�ير يف
اجملتمع الغربي والعربي ملشاهدة ما جيري
يف البحرين وإعطاء الرؤية واملوقف الصحيح
جت��اه ظلم النظامني ال��س��ع��ودي واخلليفي
وفضح سياساتهم القمعية واالستبدادية.
ال��ه��دى :حسب إط�لاع��ك وقربك
م����ن ال����واق����ع ال���ب���ح���ران���ي ..م����ا ه��ي
14
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بالتحديد مطالب الشعب البحريني
من االحتجاجات ضد النظام الحاكم
في المنامة؟
مطلب الشعب ال��ب��ح��ران��ي ب��األس��اس
هو ذات مطلب الشعوب العربية ال�تي ثارت
ضد حكامها ،وه��و أن تعيش حياتها يف ظل
ن��ظ��ام ع���ادل ،دمي��ق��راط��يُ ،ح���ر ،غ�ير خاضع
للغرب ،ويكون معرباً عن آماهلا وطموحاتها
وهويتها اإلسالمية األصيلة .وملا وجد الشعب
البحريين أن النظام احلالي مل ولن يستجيب
ملطالبه املطروحة ،ارتأى أن حيققها بنفسه،
وهل���ذا ي��دع��و اىل إس��ق��اط ال��ن��ظ��ام م��ن أج��ل
إقامة نظام ح��ر ،ع��ادل ،حيقق كافة تلك
الطموحات املشروعة.
ً
ً
ل��ق��د ع���اش شعبنا ظ��ل��م �ا م��رك��ب �ا من
سلطة استهدفت متزيقه وال��ق��ض��اء عليه،
فحق للشعب إسقاطها ،كما ق��ال أستاذنا
مساحة القائد آية اهلل السيد هادي املدرسي
حفظه اهلل .والدليل على وجود هذا املخطط،
مشروع «البندر» الذي أميط عنه اللثام قبل
مثاني سنوات ،وهو خطري للغاية ،يستهدف
التصفية التدرجيية لألكثرية من شعب
البحرين ،واستالب عزته وكرامته ودينه،
من ثم حتويله اىل أقلية ،من خالل مشروع

جتنيس غري البحرينيني.
ال���ه���دى :ال��ب��ع��ض ف���ي ال��س��اح��ة
يطرح فكرة (السلمية) أو (الالعنف)
لتغيير ال��واق��ع الفاسد ،في مقابل
تبني العنف عند البعض اآلخر ،كيف
تقيمون الخيارين من منظار ثقافي؟
ال��س��ل��م��ي��ة م��ب��دأ س��ل��ي��م م���ع امل��س��امل�ين
والقابلني للتغيرّ  .ويف آخر كتاب صدر لي
قبل أشهر «الغضب البحريين  ،إص�لاح أم
إسقاط للنظام» ،أوضحت فيه أن من يبغي
إصالح النظام ،سيضع السلمية وسيلة أساس
ونهائية خلياره ألسباب بينتها بشكل موسع
يف الكتاب ،و أوضحت أن من يريد اسقاط
النظام ستكون السلمية وسيلة متحركة
له حبسب الواقع ،فإذا كانت الدولة تتعامل
بسلمية ،ت��ك��ون السلمية األس��ل��وب األمثل
معها ،ولكن ح�ين تبطش وتقتل وتستبيح
األع��راض واملقدسات ،وتقمع بشكل دموي،
ال عبثياً
فإن السلمية املطلقة معها يصبح عم ً
وخاطئاً وخمالفاً للمنطق والعقل والدين.
حنن طرحنا يف ظل إرهاب و وحشية النظام
اخلليفي وبطشه إن يكون لنا مساران :االول:

حوار

إقامة حسينياتهم وشعائرهم،
يف الوقت ال��ذي تسمح لكافة
األدي�������ان ب���إق���ام���ة م��ع��اب��ده��م
ال��دي��ن��ي��ة وت��رع��ى شعائرهم،
بل وتسمح مبتاجرة اخلمور
واملراقص وعلب الليل ،فهؤالء
ب��احل��ق��ي��ق��ة م���ع���ادون للدين
وللحرية ،وجيب على الشعوب
أن تبعدهم عن مواقع احلكم،
ألن��ه��م م��س��ت��ب��دون وي��رع��ون
املشروع اإلمريكي  -السعودي.

امل����س��ي�رات ال��س��ل��م��ي��ة إلب��ق��اء
ج���ذوة ث��ورت��ن��ا ع��ل��ى املستوى
ال��ش��ع�بي وال���واس���ع ،ولتوجيه
هل من املعقول أن نكون سلميني
اص���اب���ع االت���ه���ام اىل ال��ن��ظ��ام
باملطلق مع نظام جائر وفرعوني يواصل
وعزله دول��ي�اً ،واملسار الثاني:
ح�ي�ن ت���واج���ه ت��ل��ك امل���س�ي�رات
جتاوزاته حتى اآلن يف شهر رمضان املبارك،
بالعنف الدموي ،يكون الدفاع
ونقدم له فرصة ذهبية ليصفي شعبنا
املقدس والعنف املنضبط ،هو
وثورتنا  ،ويقضي على شبابنا بالقتل والسجن
ال��رد الصحيح على جتاوزاته
وان���ت���ه���اك���ات���ه ال��ت��ي ط��ال��ت
بإحكام مؤبدة؟
األنفس الربيئة ،واألع��راض،
وامل����ق����دس����ات ،وامل��م��ت��ل��ك��ات،
ال����������ه����������دى :ك���ي���ف
وه��ذان املساران مطبقان اآلن
ت�����ن�����ظ�����رون ال��������ى دور
بالفعل يف البحرين .فهل من
املعقول أن نقابل نظاماً ذلي ً
وم���ك���ان���ة ع���ال���م ال��دي��ن
ال
على الصعيد االجتماعي
ي��س��ت��خ��دم وس��ي��ل��ة ال��ت��ع��ذي��ب
وال���ث���ق���اف���ي ،ف���ي ض��وء
ال��وح��ش��ي وامل���ه�ي�ن كتعرية
تزاحم الثقافات واالفكار
ق���ادت���ن���ا ون���س���ائ���ن���ا وش��ب��اب��ن��ا
ف�����ي ع����ال����م االن���ت���رن���ت
وال���ت���ح���رش اجل��ن��س��ي ب��ه��م،
والفضائيات؟
ه���ذا ع���دا ج��رمي��ة االغ��ت��ص��اب
ال������ذي ت���ع���رض ل����ه ال��ع��دي��د
ع�����امل ال����دي����ن يف ه���ذا
م���ن امل��ع��ت��ق��ل�ين وامل��ع��ت��ق�لات،
ويقوم بهجمات وحشية على
ال���ع���ص���ر ،و يف ك����ل ع��ص��ر
للتشجيع على املطالعة والتثقيف،
ال��ب��ي��وت وي��ن��ت��ه��ك احل��رم��ات
جي���ب أن ت��ت��وف��ر ف��ي��ه صفة
من املستحسن أن ننشر كتبنا وأفكارنا عرب
فيها ،فيقصد الفتيات بالذات
التجانس والتوافق بني دينه
اإللكرتونية»
«املكتبة
مثل
احلديثة،
الطرق
ب��ال��ت��ح��رش اجل��ن��س��ي ،وي��ق��وم
وقيمه الرفيعة ،وب�ين واقعه
ب��ض��رب ال��ك��ب��ار يف ال��س��ن ثم
الشخصي املتمثل بسلوكه
املعروضة يف الشبكة العنكبوتية «انرتنت»،
ينهي مسلسل إج��رام��ه بنهب
وسجاياه االخالقية ومواقفه
وعرب سائر الوسائل احلديثة والسريعة
احمل��ت��وي��ات الثمينة م��ن ذهب
يف احلياة .ال أقول أنه جيب أن
الوصول
ً
وأم�����وال وم��ق��ت��ن��ي��ات .وي��ق��وم
يكون معصوما ..لكن من املهم
بنشر الرعب بالغازات السامة
أن يتفاعل مع قيم الدين بقدر
م��ا يستطيع ،ف��ي��ك��ون ممثالً
القاتلة وال�تي ذه��ب ضحيتها
فيها .ما رأيكم في ذلك؟
ما يقارب مخسة وثالثني شاباً وإمرأة وطف ً
ال
للدين بسلوكه ،كما يقول اإلمام الصادق
وشيخاً ،ويقوم بدهس الشباب يف الطرقات
نعم؛ حنن مع خيار «الوطن للجميع» ،عليه السالم« :كونوا دعاة لنا بغري السنتكم».
والتعرض باإلهانة للدين واملذهب لشعبنا وإن املطلوب ه��و تأكيد اهل��وي��ة الوطنية ،و بصراحة ..فان عامل الدين يف األساس ،هو
الكريم ،وما تزال هذه التجاوزات مستمرة اىل وليست املذهبية ،يف ظل التعدد الديين أو داع��ي��ة ،و ع��امل ،وجم��اه��د ص���ادق .فاملطلوب
اآلن وحنن يف شهر رمضان املبارك 1433هـ ..امل��ذه�بي .ولكن ه��ذا ال يعين تضييع اهلوية م��ن ع��امل ال��دي��ن أن ي��ك��ون مطلعاً يف زمننا
مع مثل هذا النظام الفرعوني اجلائر  ،هل اخلاصة ألية طائفة ،فمن حقها أن تعرب عن على التطورات السياسية والعلمية والثقافية
من املعقول أن نكون معه سلميني باملُطلق ،شعائرها وكل مساراتها الدينية اخلاصة بها ،واإلخرتاعات احلديثة ،باألخص اليت يتابعها
ون��ق��دم ل��ه ف��رص��ة ذه��ب��ي��ة ليصفي شعبنا يف ظل احرتام و رعاية من الدولة .فالدولة الناس كعامل اإلتصاالت والفضائيات حتى
وثورتنا ،ويقضي على شبابنا بالقتل والقهر راع��ي��ة ومنسقة ب�ين أت��ب��اع مج��ي��ع األدي���ان يستطيع اخت��اذ ال��ق��رار السليم القائم على
والسجن بأحكام مؤبدة؟
وامل��ذاه��ب ،ولكن حني تكون هناك أكثرية ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة ،ف��ف��ي احل��دي��ث ال��ش��ري��ف:
يف بلد م��ا ،فمن الطبيعي أن ي��س��ود رأي��ه��ا« ،العامل بزمانه ال تهجم عليه اللوابس» ،فال
الهدى :هنالك رأي واجتهاد من بشرط مراعاتها حلقوق األقليات ،و رعاية ختتلط لديه األمور وال يقدم توجيهاً خاطئاً
البعض بأن تبني مفهوم (الوطن) وضعهم الديين واالجتماعي ،فاجلميع جيب يف امل��وض��وع��ات احل��دي��ث��ة .ف��ال��ع��امل ال��واع��ي
من شأنه ترسيخ االستقرار واالم��ن أن خيضع للقانون .وما نشاهده من حاالت بتطورات الزمن على كافة املستويات هو
س��ي��اس��ي��ًا واق��ت��ص��ادي��ًا واج��ت��م��اع��ي��ًا نشاز واستبداد من بعض الدول اليت تتخوف ال��ق��ادر على ق��ي��ادة مسرية الشعب ،وتقديم
للشيعة في البالد التي يعيشون من الشيعة وحت��ارب مذهبهم ومتنعهم من الزاد الثقايف والفكري السليم هلم.
www.al-hodaonline.com
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يف الوقت الذي تتخوف بعض الدول من
الشيعة وحتارب مذهبهم ومتنعهم من إقامة
حسينياتهم وشعائرهم ،تسمح لكافة األديان بإقامة
معابدهم الدينية وترعى شعائرهم ،بل وتسمح
مبتاجرة اخلمور ،وفتح املراقص وعلب الليل .هؤالء
باحلقيقة هم معادون للدين و للحرية
ال���ه���دى :ه��ن��ال��ك ت��وج��ه مكثف
م��ن ق��ب��ل م����دارس ثقافية وفكرية
في بالدنا نحو فرض مناهج تربوية
معينة ،كيف يمكننا إيصال النموذج
االسالمي الى المجتمع؟
هنالك مشكلة اإلس��ت��ب��داد ال�تي جيب
أن ن��ن��زع��ه��ا م���ن أن��ف��س��ن��ا أو ً
ال يف تعاملنا
العائلي اخل��اص ،وم��ن حياتنا اإلجتماعية
والسياسية والثقافية ثانياً .فالفرض هو
وسيلة خاطئة يف كل شيء ،حتى اهلل املالك
للكون وللدنيا واآلخ����رة ،ال ي��ف��رض دينه
لاَ ْ
ِّين» ،وأكرب خطأ متارسه
« ِإك� َ�را َه فيِ الد ِ
احلكومات واجلهات النافذة أن تفرض فكراً
أو ثقافة غري معصومة سواء حبكم القانون
أو ب��ال��ف��رض ال��واق��ع��ي ف��إن��ه��ا ق��ات��ل��ة لتلك
الثقافة وم��دم��رة هل��ا ،وق��د الحظنا أن دو ً
ال
مثل «اإلحت��اد السوفييت» السابق  ،والعراق
وغ�يره��ا ،م��ارس��وا ضغوطاً فكرية وثقافية
ع��ل��ى اجمل��ت��م��ع ،واج��ب�روا ال��ن��اس ع��ل��ى تبين
افكارهم ،لكن رأينا كيف اصطدمت تلك
االف��ك��ار ب��واق��ع وه��وي��ة اجملتمع االس�لام��ي،
فتالشت واضمحّلت ،ألن الفكرة لن تسود،
16
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املطلوب من عامل الدين أن يكون ّ
مطلعاً يف
زمننا على التطورات السياسية والعلمية والثقافية
واإلخرتاعات احلديثة ،باألخص اليت يتابعها الناس
كعامل اإلتصاالت والفضائيات حتى يستطيع اختاذ
القرار السليم القائم على العلم واملعرفة

إال بالقناعة واإلميان اخلالص ،وهلذا مل متت
األديان ألنها قامت على القناعة الشخصية.
والنموذج اإلسالمي الصحيح جيب أن ينتشر
أو ً
ال م��ن خ�ل�ال من���اذج ن��اج��ح��ة س���واء على
املستوى الشخصي ،أو على صعيد املشاريع
االهلية او احلكومية ،فإن الناس تستجيب
وتتفاعل م��ع امل��ش��اري��ع الناجحة ،كما أن
علينا االس��ت��م��رار يف ال��ث��ورة الثقافية بال
توقف ،واستخدام تقنيات االنرتنت والتمثيل،
مهمة اليصال ثقافتنا اإلسالمية اىل أوسع
نطاق ممكن ،على أن يكون القرآن وأحاديث
ال وق��و ً
ال��رس��ول وأه��ل بيته متضمنة عم ً
ال
وهدفاً يف كل هذه اآلليات ،فإننا موعودون
– إن شاء اهلل -أن نكون متقدمني وناجحني
ما أن متسكنا بالثقلني العظيمني.
ال��ه��دى :ي��ق��ال إن المسلمين ال
ي��ق��رأون ..وهنالك مقولة (أم���ة إق��رأ
ال تقرأ) ..ما هي االسباب التي تقف
وراء ذل��ك؟ وه��ل من معالجة لهذه
الظاهرة؟
فع ً
ال ،املسلمون قليلو القراءة بالقياس
اىل األمم األخرى اليت تهتم بالقراءة يف كل

وق��ت ،يف السيارة ويف القطار ويف الطائرة
وعند اإلنتظار .واألسباب وراء ذلك عديدة،
أو ً
ال :ان معظم املسلمني خاضعون حتت حكم
الطواغيت الذين حيكمونهم بالنار واحلديد،
ويعيشون يف ظل أزم��ات متتالية ال تنتهي
بل تتزايد ،وم��ن هنا ال يكون ذه��ن االنسان
مه ّيأ ومستعداً للمطالعة وال��ت��ع��رف على
افكار اآلخرين ،يف وقت هو غارق يف همومه
الشخصية ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر،
ف���إن مث��ة ت��وج��ه�اً يف جمتمعاتنا حن��و روح
اإلستهالك والتقليد للغري ،وهذا من شأنه ان
يبعد االنسان عن التعّلم والتثقيف ،ويقربه
يف الوقت نفسه اىل الظواهر الرباقة للحياة
ووس���ائ���ل ال���راح���ة ف��ي��ه��ا .و للتشجيع على
املطالعة والتثقيف ،من املستحسن أن ننشر
كتبنا وأفكارنا عرب الطرق احلديثة ،مثل
«املكتبة اإللكرتونية» املعروضة يف الشبكة
العنكبوتية «ان�ترن��ت» ،وع�بر سائر الوسائل
احلديثة والسريعة الوصول.
الهدى :نشكر سماحتكم على
إتاحتكم هذه الفرصة لنا.
وش���ك���راً ل��ك��م أي���ض���اً ..مت��ن��ي��ات��ي لكم
باملوفقية.

رأي

ُ
ُ
ً
ً
ُ
ُ
اح َدة»
«إِ َّن َه ِذ ِه أ َّمتك ْم أ َّمة َو ِ
*آية اهلل الشيخ حممد حسن احلبيب
َاح� َ�د ًة َوأَ َن��ا َر ُّب ُك ْم
«وَِإ َّن َه� ِ�ذ ِه أُ َّم ُت ُك ْم أُ َّم� ً�ة و ِ
�ون * َف َت َق َّط ُعوا أَ ْم� َ�ر ُه� ْ�م َب ْي َنه ْ
ُم ُز ُب��� ًرا
َف��ا َّت � ُق� ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ك ُّل ِحز ٍب بمِ َا ل َدي ِهم ف ِر ُح َ
ون * فذ ْر ُهم فيِ
�ين» (س��ورة املؤمنون /آية
َغ ْم َر ِت ِه ْم َح َّتى ِح ٍ
.)54-52
األم���ة اإلس�لام��ي��ة صاغتها ي��د ال��وح��ي
وأرس���ت ق��واع��ده��ا رس��ل السماء وأل��ف��ت بني
أبنائها قيم الدين فأصبحت خري أمة أخرجت
للناس .واملنتمون إىل هذه األمة نزعوا
اجلبت وال��ط��اغ��وت وال��ش��رك والرذيلة
والظلم والعدوان من داخلهم وارتبطوا
حببل اهلل املتني فكانت تلك األمة اليت ال
زلنا نشعر بالفخر واالعتزاز باالنتماء
إليها وال زلنا نفاخر األم��م مبنجزاتها
على صعيد اإلنسان وتقدمه وحضارته.
وأب��ن��اء ه��ذه األم���ة آم��ن��وا ب��اإلس�لام
فكرا وعقيدة ومنهجا وأخضعوا دوائر
اإلنتماء األخرى إىل ضوابط املنهج الذي
آمنوا به ،فأصبح التسابق والتنافس يف
فعل اخلري والتمسك بالتقوى بعيداً عن
التمايز على أساس العرق واللون واللغة
والقبيلة وال��ق��وة واجل���اه وغ�يره��ا .قال
اس ِإ َّنا َخ َل ْق َن ُ
اكم ِّمن
تعاىل (يَا أَ ُّيهَا ال َّن ُ
َج َع ْل َن ُ
َذ َ
اك ْم ُش ُعوبًا َو َق َبا ِئ َل
ك ٍر َوأُن َثى و َ
ْ
َ
ُ
ُ
هلل أَ ْت َق ُ
اكمْ
ْ
ّ
َ
ِل َت َعا َرفوا ِإن أك َر َمكم ِع َ
ند ا ِ
إ َّن َ
ري)
يم َخ ِب ٌ
اهلل َعِل ٌ
ِ
وم��ن خ�لال ذل��ك ك��ان أبناء األمة
بناة حضارة ،وكانوا مشعل هداية للبشرية
عما
مجعاء .ولكن إشكاال قد حصل ،أبعدهم ّ
وعما كانوا عليه ،وه��ذا اإلشكال
هم فيهّ ،
ميكن تلخيصه بكلمة( :الظلم).
ول��ك��ي نقف على ه��ذا اإلش��ك��ال ينبغي
أن نعي أن التف ّرق وال��ت��م� ّزق ال��ذي ابتليت
به األم��ة ،يعود يف الغالب إىل اض��ط��راب يف
العالقة بينها وبني قيمها اجلامعة ،و بينها
وبني مراكز القوى فيها ،وينعكس ذلك على
العالقة بني سائر أبنائها.
وإذا دققنا النظر يف اآلث��ار املرتتبة على
الظلم ،جن��ده سبباً أس��اس�اً يف متزيق األمة
وتفريقها وتقطيع أوص��اهل��ا ،وم��ا ال��ث��ورات
واالن��ت��ف��اض��ات ال�تي ق��ام��ت ض��د احلاكمني
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على م ّر التاريخ إال صرخة يف وجه احلاكم
الظامل غالباً ومقاومة له ،ومن الطبيعي أن
يسفر عن التصادم بني احلاكم واحملكوم
امل��زي��د م��ن ال��ت��ب��اع��د وال��ت��ب��اغ��ض وال��ت��م��زق
والتفرق.
وهل��ذا ان�برى ال��ص��احل��ون م��ن أب��ن��اء هذه
األم����ة ويف م��ق��دم��ت��ه��م أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم
السالم والصحابة األجالء رضوان اهلل عليهم
لتصحيح االع���وج���اج ال��ص��ادر م��ن احل��ك��ام،
ونفيس ملنع الظلم ورفعه
غال
وبذلوا كل ٍ
ٍ

من واقع األمة ،وبغض النظر عن اإلخفاقات
والنجاحات يف هذا املضمار ،إال أنهم ،ووفقاً
لقيم الدين احلنيف اجلامع هلذه األمة ،أ َدّوا
ما عليهم من مسؤولية جتاه دينهم وأمتهم،
وتستمر قافلة املصلحني يف مقاومة ما يفتت
ومي��زق األم��ة ،وما الدعوات اليت تصدر من
املصلحني لرفع الظلم واحليف عن الناس
إال طلباً لوحدة األمة ومتاسكها بالعودة إىل
الدين اجلامع .وما اتهامهم بتمزيق وحدة
ال��ص��ف وش� ّ
���ق ع��ص��ا امل��س��ل��م�ين وغ�يره��ا من
األوص��اف مثل «االنفصاليني» و «املخربني»،
إال جمانبة للحقيقة و إمعان أكثر فأكثر
يف مم��ارس��ة ال��ظ��ل��م ،مم��ا ي��ع�ني امل��زي��د من
التشرذم والتفرق.

وه��ن��ا نتوقف قليال وحن��ن نعيش آخر
مجعة من شهر شعبان املعظم واليت خصصت
للتضامن م��ع ش��ه��دائ��ن��ا األب����رار وعلمائنا
األخيار املعتقلني ويف مقدمتهم الشيخ القائد
من��ر النمر والشيخ توفيق ال��ع��ام��ر ،وسائر
املعتقلني م��ن أب��ن��اء ه��ذا اجملتمع املنسيني
وغريهم ،لندفع عنهم بعض األباطيل اليت
يسوقها بعض «املثقفني» واإلعالميني ،حيث
تلصق بهؤالء وخصوصاً شيخنا القائد النمر،
تهمة الدعوة إىل متزيق اجملتمع وبث الفتنة
والفرقة بني أبنائه!..
وم��ع أن ه��ذا ال��ق��ول جي��ان��ب احلق
وال��ص��واب وال��واق��ع إال أننا نؤكد على
اآلتي:
أوال :ع��ل��ى م��ر األزم�����ان تعرضت
ال���دع���وة إىل اإلص��ل�اح إىل م��ث��ل ه��ذه
التهم الرخيصة ،فاالمام احلسني عليه
السالم ،سليل الرسالة اخلالدة والذي
أعلنها ص��راح��ة« :مل أخ���رج أش���را وال
بطرا وال ظاملا وال مفسدا وإمنا خرجت
لطلب اإلص�لاح يف أم��ة ج��دي أري��د أن
آمر باملعروف وأنهى عن املنكر» ،واجهوه
مبثل ذل��ك وأمس���وه خ��ارج��ي �اً ،وراح���وا
يطوفون بعياالته يف البلدان على أنهم
أسارى وخوارج!..
ثانيا :علينا أن نستمع إىل دع��وات
االص��ل�اح بعقل منفتح وص���در رح��ب
ونستجيب هلا ألن يف االستجابة خري
البالد والعباد وف��وزاً بالدنيا واآلخ��رة،
ولنعلم أننا يف هذه الدنيا منر ونرحل وحني
ن��رح��ل ال حن��م��ل إال م��ا ق��دم��ت أي��دي��ن��ا من
األعمال احلسنة والقبيحة.
ثالثا :الشيخ القائد النمر ملتزم مبنهج
القرآن الكريم الداعي إىل أمة واح��دة ومن
يتابع أق��وال��ه وأفعاله يعي بأنه يسري على
سرية أسالفه من العلماء ال��ذي قدموا كل
غ��ال ونفيس من أج��ل وح��دة األم��ة وضحوا
بكل مالديهم وبأنفسهم من أجل رفع احليف
والظلم والتمزق والتفرق ع��ن ه��ذه األم��ة
املرحومة.
-------------* من خطبة له يف مسجد االمام الرضا
بمدينة صفوى – رشق السعودية
رمضان 1433
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«مشروع االلف الخيري»  ..عنوان زاخر بالعطاء
* اجرى التحقيق  /عصام حاكم

وج���ود امل��ؤس��س��ات اخل�يري��ة يف اجملتمع
ميثل ح��ال��ة ح��ض��اري��ة ،الن��ه��ا تغطي جانباً
م��ن احتياجات ال��ف��رد واجملتمع ،حت��ت ظل
م��ب��ادئ وق��ي��م اخ�لاق��ي��ة س��ام��ي��ة ،مم��ا جيعل
النشاط والعمل ،فض ً
ال عن اهميته الكبرية،
يتميز ب��ان��ه مي��ث��ل ن��ق��ط��ة ارت���ك���از ملفاهيم
اخالقية وحضارية ،مثل التكافل االجتماعي
واالح��س��ان وال��ع��ط��اء والتضحية وم��ا شابه
ذل��ك .ومبا ان جمتمعنا العراقي يعاني من
(ال�ترم��ل) ،هذا
جرح غائر عنوانه (اليتم) و
ّ
اىل جانب حالة العوز واحلرمان اليت تقف
وراءه��ا اسباب عديدة ،سياسية واقتصادية.
ارت���أت (اهل����دى) ،وب��ع��د التغطية امل��وف��ق��ة لـ
«مؤسسة أمري املؤمنني عليه السالم اخلريية»
يف عددها املاضي ،أن تسلط الضوء هذه املرة،
على «مشروع األلف اخلريي» ،الذي بدأ من
(ألف دنيار عراقي) ..قبل اربع سنوات ،واليوم
يتحدث باملاليني..
وجدنا على رأس هذا املشروع ،وصاحب
ال��ف��ك��رة ،رج� ً
ل�ا ش���اب���اً ،حي���رص ع��ل��ى لبس
(ال��دش��داش��ة) ،فهو ق��د الخيتلف م��ن حيث
ال���ظ���اه���ر ع����ن ال���ك���ث�ي�ر مم����ن ي����س��ي�رون يف
همة عالية ،وعزمية
ال��ش��ارع ،لكنه حيمل ّ
اميانية وطموحاً ال حُيد ..انه الشيخ «ابو ذر
الشويلي» ،خريج حوزة االمام القائم للعلوم
الدينية يف كربالء املقدسة ،فكان خري من
18
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يكون حم��ور احلديث والتحقيق ح��ول هذا
املشروع اخلريي الرائد.
املنطلق واألهداف

ب���دأت ال��ف��ك��رة ،ع��ام  2007عندما أقمنا
دورات ثقافية صيفية للصغار يف كربالء
املقدسة ،ومت ذلك بعون اهلل سبحانه وتعاىل،
وبرعاية حوزة االمام القائم للعلوم الدينية
يف كربالء املقدسة ،و وفقنا فعال يف فتح
س��ب��ع دورات ص��ي��ف��ي��ة خم��ت��ص��ة ب��االم��ور
العقائدية وتعليم القرآن الكريم و دروس يف
االخالق ،اضافة اىل حتفيز الطلبة انفسهم
لالهتمام بالدراسة االك��ادمي��ي��ة ..وخالل
معايشة االوالد وال��ت��واص��ل املستمر بهم،
تبني لنا – يقول الشيخ الشويلي -ان اغلب
املوجودين يف تلك ال���دورات ينحدرون من
أسر فقرية ومتعففة ،ويوجد بينهم عدد ال
واملهجرين.
يستهان به من االيتام
ّ
وعند ذل��ك أهلمنا اهلل سبحانه وتعاىل
ف��ك��رة ان���ش���اء ص���ن���دوق خ�ي�ري ل��دع��م ه��ذه
الشرحية املظلومة ،واس��اس املشروع كان
قائماً يف بداية االمر على شراء ( )500صندوق،
�ص��ي مل جن��د النموذج
وب��ع��د البحث وال��ت��ق� ّ
املطلوب ،وقد اقرتح علينا احد االصدقاء ان
يأتي بالصناديق اخلاصة من دولة جماورة،
وهذا يكلفنا مبلغ مليون ومئتني ومخسني
الف دينار عراقي ،فأجبته  :إني ال املك هذا
املبلغ ،وال يوجد يف جييب س��وى أل��ف دينار

عراقي!..
ول��ك��ن ،ب�برك��ة االم����ام احل��س�ين عليه
ال��س�لام ،وجب��ه��ود االخ���وة املؤمنني ،انبثقت
فكرة انشاء «مشروع االلف اخل�يري» ،و قام
امل��ش��روع يف ب��داي��ت��ه على ث�لاث��ة اش��خ��اص،
وان تكون قيمة االشرتاك الف دينار عراقي
فقط شهرياً ،وهو مبلغ زهيد جداً يف العراق،
وع��ل��ى ال��ف��ور اس��ت��ج��اب االخ���وة امل��ؤم��ن��ون ،و
أول الغيث كان مثانية آالف دينار عراقي،
وخالل االسبوع االول وصل املبلغ اىل مئتني
ومخسني ال��ف دي��ن��ار ع��راق��ي ،وخ�لال شهر
واح��د ،وص��ل املبلغ اىل سبعمائة ومخسني
ال��ف دينار عراقي ،وحينذاك توكلنا على
اهلل سبحانه وتعاىل ،و مبباركة من مساحة
املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد حممد
تقي املدرسي (دام ظله) ،بتاريخ ،2008/4/1
وذلك من خالل فتح باب التسجيل لعوائل
االيتام واحملتاجني.
والرتمل
جهود للتقليل من معاناة اليتم
ّ

مم���ا ن��س��م��ع ون�����رى م���ن ه����ذا امل���ش���روع
اخلريي والبار ،ان القائمني عليه ،ال يدخرون
جهداً للتقليل من معاناة وااليتام واالرامل
يف كربالء املقدسة وسائر احملافظات ،وذلك
من خالل العطايا املادية او العينية ،واقامة
االح��ت��ف��االت وتنظيم ال��زي��ارات اىل امل��راق��د
املشرفة ،يف حماولة ذكية ومجيلة لنقل
االيتام وهم يف عمر الزهور من بنني وبنات،
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من حالة اليتم وافتقاد األب ،اىل رحاب اجملتمع ليجدوا هنالك من له
االيادي البيضاء ،واحملسنني الذين يشعرون من االعماق باملسؤولية
االخالقية والدينية إزاء هذه الشرحية املظلومة.
يقول الشيخ الشويلي يف البداية ك ّنا نقوم بايصال املواد الغذائية
وامل��س��اع��دات اىل بيوت االي��ت��ام واحمل��ت��اج�ين ،لكن بعد ازدي���اد العدد،
وفقدان وسيلة النقل ،اضطررنا الختاذ مركز خاص لتوزيع هذه
املسجلون لدينا كل شهر ،ويتسلمون حصتهم من
املساعدات ،فيأتي ّ
املواد الغذائية ،ومن هنا ناشد الشيخ الشويلي اصحاب االيادي البيضاء
أن يسدوا هذا النقص احلاصل ،ويساهموا يف احلفاظ على كرامة
الناس من خالل توفري وسيلة نقلية توصل االحتياجات االساسية
اىل اص���ح���اب���ه���ا ،وي��ض��ي��ف
الشيخ الشويلي ،ان املؤسسة
ت��واظ��ب على ت��زوي��د ب�ين 80
اىل  120ع��ائ��ل��ة حم��ت��اج��ة،
باملواد الغذائية شهرياً دون
ان��ق��ط��اع .اىل ج��ان��ب العطاء
امل��ال��ي ال���ذي مل ينقطع هو
اآلخ���ر م��ن خ�ل�ال ص��ن��دوق
خاص لكفالة االيتام يرفده
أص��ح��اب األي����ادي البيضاء
ب����اس����ت����م����رار .ويف ال���وق���ت
احل���اض���ر ي���وج���د يف سجل
املؤسسة ( )200عائلة ايتام،
تتسّلم شهرياً مبالغ ترتاوح
ب�ي�ن ال��ع��ش��ري��ن وال��ث�لاث�ين
ألف دينار عراقي لكل يتيم
يف العائلة ،ويستدرك الشيخ
ال��ش��وي��ل��ي ،ان ه���ذا م��ره��ون
حبجم التربعات للصندوق.
وم�����ن خ��ل��ال م���راك���ز
التوزيع يف كربالء املقدسة،
ميكن مالحظة تنوع العطايا
وامل����س����اع����دات ،م���ن م��ب��ال��غ
مالية تعطى بيد اليتيم أو
االرم���ل���ة ،و امل����واد الغذائية
امل���ت���ن���وع���ة ،وم��س��ت��ل��زم��ات
البيت املختلفة ،وامل�لاب��س
واملفروشات والبطانيات .ثم
تقدم املشروع خطوة أخرى
اىل االمام ملد يد العون لرفع أعباء أجور السكن والكهرباء واملاء عن
عدد من العوائل املتعففة ،واخلطوة األه��م واألك�بر هي املساهمة
املاسة اليت حتفظ
يف توفري السكن لعوائل االيتام لسد هذه احلاجة ّ
كرامة االنسان .ثم اخلطوة اليت ال تقل أهمية عن سابقتها وهي
تغطية نفقات عالج وعمليات جراحية باهظة الثمن الف��راد أسرة
اليتيم .ومل يتوقف املشروع يف اطار املساعدات االنسانية ،بل كانت
خطوته املباركة االخ��رى حنو الساحة االجتماعية ،فقد أسهم يف
مشروع بناء األسرة املؤمنة ،من خالل املساعدة على تزويج الشباب
من العوائل املتعففة.
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املتربعون ..جزء من املرشوع

تقصي أحوال وجمريات هذا املشروع املدهش والرائع،
من خالل ّ
جند انه ليس من سنخ املشاريع والنشاطات اليت تقوم بدور املُستعطي
وجابي الصدقات ..إمنا تعمل على نشر ثقافة العطاء و االحسان،
فاملشروع ال يكتفي بأن حيصل على األموال من املتربع ويذهب عنه
مسروراً كما لو انه أدى مهمة كبرية .إمنا جتعله ضمن املشروع،
بإرادة وتفاعل منه.
الشيخ الشويلي يسرد حكايات مجيلة ومثرية للمشاعر حول
هذا اجلانب املشرق ..بائع اغنام يف كربالء املقدسة ،ممن نشرتي
منه الذبيحة ألمر العقيقة
ب�ين ف�ترة واخ����رى ،فعندما
ي����رى امل���واظ���ب���ة واحل����رص
يف عمل امل��ش��روع ،يبادر اىل
التربع مببلغ ( )340الف دينار
وي���ق���ول :أع���د ه���ذا م��ن ب��اب
االحتياط وأهديها لاليتام،
لرمبا قد رج��ح امليزان لغري
صاحلكم !..ويف احدى املرات،
وب��ع��د أن أوص��ي��ن��ا مطعماً
ب��ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة بوجبات
ط���ع���ام ب��ق��ي��م��ة ( )750ال��ف
دينار ،شاهد صاحب املطعم
االي��ت��ام واالج���واء االنسانية
امل���ث�ي�رة ،اق��ت�رح ع��ل��ي��ن��ا دف��ع
( )130ألف دينار فقط وقال:
علي.»...
«الباقي ّ
وه���ذا يعين ان مشروع
األل��ف اخل�يري يفتح أب��واب
امل��س��اع��دة على مصراعيها،
ويعطي املتربع حق انتخاب
ال���ط���ري���ق���ة امل��ف��ض��ل��ة ال�ت�ي
ي��ش��ارك فيها ،وليس هناك
ق��ي��ود او أط���ر حم���ددة على
املتربع اتباعها ،أو ان املشروع
هو اجلهة الوحيدة املخولة
ب��ال��ت��ص��رف ب���االم���وال ..من
ذل���ك؛ أح��د امل��ت�برع�ين يصل
اىل اح������د م����راك����ز ع��م��ل
املشروع وبيده مليون وستمائة ألف دينار عراقي ،وهو ينوي توزيعها
على احملتاجني ،وفع ً
ال مت له ذلك ،وآخر جاء وتربع بدفع رواتب كل
العوائل املسجلة لدينا م��رة أو مرتني خ�لال السنة .وأح��د االخ��وة
املؤمنني تربع لنا ببيته يف منطقة (حي احلر) ليكون مقراً لالدارة
والتوزيع .بل ان املتربع هو من يضع آلية التوزيع فبعض املتربعني
يقدم املواد العينية كالبطانيات والثالجات واملدافئ واملراوح ،ولعب
االطفال ،ويف إحدى املرات وزع مبساعدة أحد املتربعني  4آالف قطعة
من القماش ،وحتى هناك من يتربع باملصوغات الذهبية ،وهناك من
يقدم االموال وخيصص اجلهة املستفيدة منها .وقد استقبل املشروع
رمضان 1433
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م��ن يساعد ط�لاب العلوم الدينية ،او من
يرغب ببناء مسجد او حسينية ،وهناك من
يقدم املعونة للعازمني على الزواج أو لعالج
امل��رض��ى او كفالة االي��ت��ام ،و آخ��ر يوصي
بطباعة الكتب الدينية او مساعدة االرام��ل
او احملتاجني .وغ�ير ذل��ك ،وال جيد املشروع
غضاضة من تشجيع هذا العطاء واالسراع يف
توزيعه وايصاله اىل أهله.
ه��ذا التفاعل وال��ت��ج��اوب م��ن املتربعني
ميكن مالحظته عند جت��ار امل���واد الغذائية
والسلع املنزلية ،عندما يقصدهم االخ��وة
امل��ؤم��ن��ون ل��ش��راء م��ا ميكن ل��ع��وائ��ل االي��ت��ام،
وك���ذل���ك اص���ح���اب ال��ف��ن��ادق يف ك��رب�لاء
امل��ق��دس��ة ال��ذي��ن وصفهم الشيخ الشويلي
بأنهم من االكثر عطا ًء بني شرائح اجملتمع،
فعندما يالحظون االيتام والنشاط احمليط
بهم ،يضاعفون العطاء ،او يضيفون شيئاً
على ما يتربعون به للمشروع.
وأين دور املجتمع...؟

هناك حالة من ال��وس��واس يعاني منها
الكثري يف اجملتمع تتحول اىل شكوك حبقيقة
احل��اج��ة ال�تي يعيشها االي��ت��ام واالرام����ل يف
ال���ع���راق ،واي���ض���اً حقيقة ع��م��ل امل��ؤس��س��ات
االنسانية واخل�يري��ة يف ه��ذا اجمل���ال ،يقول
الشيخ الشويلي يف إجابته على هذا التساؤل؛
يكفي ان يزورنا أي شخص لند ّله على بيوت
االي��ت��ام واحمل��ت��اج�ين ،وي���رى بنفسه كيف
يعيش احملتاجون وماذا يأكلون ويلبسون..؟
ي��ق��ول مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي��ة اهلل
بناء دور لأليتام

العظمى السيد حممد تقي امل��درس��ي (دام
ظ��ل��ه)« :ال��ب��ل��د يبنى بثالثة أم���ور :تصدي
العلماء وعمل الشباب ودعم التجار» .مبعنى
ان التجار وامليسورين م��ن اف���راد اجملتمع،
بإمكانهم االس��ه��ام يف ازال���ة ظ��اه��رة الفقر
وال��ع��وز ل���دى ال��ع��وائ��ل ال�ت�ي ف��ق��دت املعيل.
وم���ش���روع األل����ف اخل��ي�ري ب������دوره ،ي��ق��وم
ب��دور الوسيط بني اليتيم وجم��االت العمل
املختلفة ليجد فرصة العمل املناسبة له.
وعلى صعيد السكن ،فان املشروع يوجه
ن��دا ًء اىل املؤمنني كافة يف كل مكان من
ال��ع��امل االس�ل�ام���ي ،ب��اإلس��ه��ام يف ح��ل أزم��ة
السكن اليت يعاني منها أغلب عوائل االيتام
واحمل��ت��اج�ين ،ع�بر اه����داء قطعة أرض ،أو
ال��ت��ك��ف��ل ب��أع��م��ال ال��ب��ن��اء ،وح��دث��ن��ا الشيخ
ال��ش��وي��ل��ي ،ع��ن أح���د اخل�يري�ين ح��ي��ث ت�برع
بقطعة أرض من حصته يف أرض زراعية
(بستان) مبساحة ( )100مرت مربع ،ويتكفل
املشروع باعمال البناء لعائلة اليتيم.
ويف م��ي��دان العمل ،ف��ان ع��وائ��ل االيتام
حباجة اىل مساهمة وت��ع��اون مجيع اف��راد
اجمل��ت��م��ع ،ح��ت��ى ال ت��ب��ق��ى ه����ذه ال��ش��رحي��ة
م��ن��زوي��ة وب��ع��ي��دة ع��ن واق���ع احل��ي��اة ،وحتى
اليتحول اليتيم اىل عنصر غري اجيابي يف
اجمل��ت��م��ع ،ف��ق��د حت���ول امل��ش��روع اىل مصدر
تعريف موثوق للعديد من الشباب االيتام
الجياد فرص عمل مناسبة هلم ،ثم ال ننسى
ان بني االيتام من بنني وبنات ،هنالك طاقات
وم���واه���ب ك��ب�يرة ت��ك��م��ن خ��ل��ف ظ��اه��ره��م
ال��ع��ادي ،فالبد م��ن اكتشاف ه��ذه املواهب

وصقلها وتطويرها لتكون يف خدمة اجملتمع
واالمة.
واحلقيقة ..كما يعرب الشيخ الشويلي:
لو ان التجار واملسؤولني والسياسيني و رجال
الدين ،ينظرون اىل شرحية االيتام واالرامل
بنسبة  %5فقط ،ملا بقيت مشكلة عند هذه
الشرحية ،حيث يكون االنسان دائم العطاء
كما حيصل يف نهاية شهر رمضان املبارك
عندما خيرج كل صائم يف العامل االسالمي
زكاة الفطرة.
وليعلم مج��ي��ع اف����راد اجمل��ت��م��ع ومنهم
ال��ش��رحي��ة امل��ي��س��ورة ،ان االط���ف���ال االي��ت��ام
ال ي��ن��ت��ظ��رون امل��س��اع��دات يف ب��ي��وت��ه��م ،إمن��ا
ي��ت��وج��ه��ون مج���اع���ات وي���رف���ع���ون أي��ادي��ه��م
الصغرية للدعاء عند ضريح االمام احلسني
عليه السالم ،لكل حمسن وصاحب حاجة
من اصحاب االيادي البيضاء.
أصداء خارج العراق

ب��ل��غ ال��ن��ج��اح امل��ل��ح��وظ «مل��ش��روع األل��ف
اخل���ي��ري» يف ك���رب�ل�اء امل���ق���دس���ة وس��ائ��ر
احمل��اف��ظ��ات ،ب��ل��غ��ت األص�����داء اىل املنطقة
الشرقية يف السعودية ،حيث افتتح املشروع
بهمة وتعاون االخوة املؤمنني
فرعاً له هناك ّ
هناك ،كما بلغت االصداء اىل تنزانيا ،حيث
قام الشيخ على آدم ،وهو احد علماء الدين
الناشطني يف البحرين ،بنقل التجربة اىل
هذا البلد االفريقي ،وجاءت االخبار السارة
بنجاح التجربة وتقديم املساعدات للعوائل
احملتاجة هناك.

الكادر النسوي
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وعلى هذا الطريق ،وملزيد من النشاط
االنساني واخلريي تقبل املشروع الذي محل
امس��ه اجل��دي��د (م��ش��روع اص��ح��اب ال��ك��س��اء)،
ب��االن��دم��اج م��ع (مؤسسة العصر اخلريية)
ومقرها يف لندن واليت يديرها السيد حممد
السبزواري ،اهل��دف منه التنسيق والتعاون
يف جمال العطاء اخلريي ،وذلك حتت شعار
(مؤسسة اصحاب الكساء اخلريية ومؤسسة
العصر يتحدان من أجل التقدم) وذلك عام
 ،2010ويف حديثه لنا أوض��ح الشيخ افتخار
ع��ل��ي حم��م��د ح��س��ن م���س���ؤول (احل��س��ي��ن��ي��ة
الباكستانية) ،اح��دى مراكز التوزيع يف
ك��رب�لاء املقدسة ،وه��و أح��د ط�لاب العلوم
الدينية يف حوزة القائم عجل اهلل فرجه ،أن
املشروع أخ��ذ اص��داءه اىل اهلند وباكستان
من خالل تفاعل الزائرين من البلدين مع
ن��ش��اط��ن��ا اخل��ي�ري ،وأح���ده���م ه��و رج���ل من
(اخلوجه) وهو من أصل هندي وحيمل اسم
(شفيق كليان) ،فبعد ان مسع باملشروع ورأى
بنفسه االيتام وكيفية رعايتهم واالهتمام
بهم ،تربع بذبيحة ومت توزيع اللحوم على
االيتام والفقراء ،كما وزع مبالغ مالية بيده،
اال انه اقرتح علينا املساهمة يف بناء بيوت أحد
االيتام ،وقدم لنا ألف دوالر دفعة اوىل ،ومن
هنا جاءت فكرة انشاء دور لاليتام وللعوائل
احملتاجة ،وذل��ك عام  ،2009ومنذ ذلك اليوم

متكنا م��ن بناء  8بيوت وقسم م��ن العوائل
تبنينا نصف تكاليف البناء لبيوتهم.
رسالة من يتيم اىل املجتمع

علي عبد العظيم ،فتى يافع ال يتجاوز
عمره اخلمسة عشر ربيعاً ،جلس امامنا ،وهو
كأي فتى يافع آخر يف اجملتمع ،لكنه حيمل
من اهلموم واملعاناة ما أن تعجز عنه اجلبال،
ف��ه��و ق����ادم م��ن ق��ض��اء االس��ك��ن��دري��ة مش��ال
كربالء املقدسة .يقول هناك أرى املساجد
واحلسينيات ي��رت��اده��ا املصلون وامل��ؤم��ن��ون،
ي��ؤدون بعض الطقوس الدينية ،ثم يذهب
كل واح��د اىل بيته ،وال شأن له باآلخرين،
«إال ما رحم ربك»!...
طبعاً هو يستدرك ان الوضع املعيشي يف
هذا القضاء ال يساعد على العطاء بالصورة
امل��ت��وق��ع��ة ،ل��ذا جن��د اجلميع يتوجهون اىل
املدن الكبرية مثل بغداد أو كربالء املقدسة
للحصول على عمل .وعندما سألناه عن وجود
مؤسسة خ�يري��ة ،أش��ار اىل الشيخ الشويلي
الذي كان جالساً – بعد ان عرفنا عليه -بانه
الوحيد ال��ذي كفلنا وتبنى قضيتنا،حيث

نعاني أزمة السكن بشكل مريع.
وحت�����دث ل��ن��ا ك��ي��ف ان ب����اب داره����م
امل��س��ت��أج��رة ت��ط��رق بعنف م��ن قبل صاحب
الدار ،وهو يطالب بأعلى صوته بثمن االجيار،
وهم يف ذلك املوقف احملرج ،وغالباً ما يتدخل
اجلريان القناع صاحب الدار باالنصراف ّ
عل
العائلة توفر املبلغ ال�لازم ...فهل ميكن لعلي
مع هذا الوضع ان يواصل حتصيله الدارسي..؟
جييب علي بكل ق��وة ان��ه يطمح للعودة اىل
مقاعد الدراسة اليت هجرها يف الصف الثالث
االب��ت��دائ��ي ،وذل��ك بعد ان تتحسن االوض��اع
امل��ادي��ة لعائلته ال�تي تعتمد عليه يف نفقات
البيت .وحت��دث لنا علي ،عمن ش��اه��ده من
اقرانه الفتيان الذين فقدوا آباءهم ،ان البعض
منهم ب��دأ يرتكب اع��م��ا ً
ال منافية لالخالق
والسلوك السوي أقلها االدمان على التدخني
و أبرزها السرقة .ويعد علي نفسه حمظوظاً
الن يد اخلري واالحسان امتدت اليه وانقذته
م��ن ب��راث��ن الضياع وال��رذي��ل��ة ،وأك��د فضل
والدته عليه واليت ضمته حبنانها وتضحيتها
لئال ينجرف يف تيار املنحرفني يف هذا الزمن
الرديء.

جانب من تسليم الراتب الشهري لأليتام

ي يف املرشوع
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من هدى القرآن

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 القدر

* إعداد :السيد جواد الرضوي

متى نزلت سورة القدر؟ وكم هو عدد
آياتها؟ وما هو ترتيبها النزولي وترتيبها
يف املصحف؟
* س��ورة القدر املباركة نزلت يف مكة
املكرمة( )1بعد سورة «عبس»؛ عدد آياتها (،)5
وترتيبها النزولي ( ،)25وترتيبها يف املصحف
(.)97

القدر ،ثم نزل بصورة تدرجيية طيلة ثالثة
وعشرين عاماً.
ويف التعبري القرآني عن ن��زول القرآن
الكريم ،هناك كلمة «إن���زال» وال��ذي يعين
ال��ن��زول ال��دف��ع��ي ،وه��ن��اك كلمة «تنزيل»
والذي يعين النزول التدرجيي؛ فللقرآن ،اذن،
نزوالن.

فضل السورة

دالالت العظمة

ما فضل هذه السورة املباركة؟
* هل��ذه السورة املباركة فضل عظيم؛
وق����د وردت رواي�������ات ك���ث�ي�رة يف فضلها
ومنزلتها؛ نذكر ــ يف ما يلي ــ إحداها :عن
أبي عبد اهلل ،عليه السالم ،قال:
[إَّنا أَ ْن َز ْل َنا ُه فيِ َل ْي َل ِة ْال َق ْد ِر] يف
«من قرأ ِ
فريضة من الفرائض ،نادى منا ٍد :يا عبد اهلل؛
قد غفر اهلل لك ما مضى؛ فاستأنف العمل»(.)2
للقرآن نزوالن
من املعروف ـ تارخيياً ـ ان القرآن الكريم
نزل على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله،
تدرجيياً خالل ( )23عاماً؛ فكيف ُنوفق
بني ه��ذا ال��ن��زول التدرجيي وب�ين قوله
[إَّن���ا أَ ْن � َز ْل � َن��ا ُه فيِ َل ْي َل ِة ْال َق ْد ِر]
تعاىلِ :
والذي يعين النزول الدفعي؟
* لقد ن��زل ال��ق��رآن الكريم كله على
قلب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،يف ليلة
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واضح ان ُمنزل القرآن الكريم هو اهلل
تعاىل وهو واحد احد ،فلماذا جاء التعبري
[إَّنا أَ ْن َز ْل َناهُ]؟
بصيغة مجع املتكلم ِ
* جاء التعبري بصيغة اجلمع وهو قوله
[إَّنا أَ ْن َز ْل َناهُ] ـ للداللة على عظمة
تعاىلِ :
هذا الكتاب السماوي؛ ونسبة ن��زول القرآن
الكريم اىل اهلل تعاىل داللة اخرى على عظمة
[إَّنا أَ ْن َز ْل َناهُ] هلا مفهوم
هذا الكتاب  .وعبارة ِ
مجعي وان كان املراد هو اهلل الواحد االحد.
ليلة االقدار املقدرة

ت��ص��رح اآلي���ة امل��ب��ارك��ة ب���أن ال��ق��رآن
الكريم ن��زل يف [ليلة القدر] ،فلماذا
مسيت هذه الليلة بـ [ليلة القدر] ؟
* ان اهم ما يف هذه الليلة املباركة هو
تقدير شؤون اخلالئق؛ وقد اس ُتنبط اللفظ
منه؛ فهي ليلة االقدار املقدرة؛ كما قال ربنا
عن هذه الليلة وما يقدر فيهاِ [ :فيهَا ي ْ
ُف َر ُق

ُ ُّ َ ْ
يم](.)3
كل أم ٍر َح ِك ٍ
وق���ال بعضهم  :ب��ل ألن��ه��ا ليلة جليلة
القدر ،قد انزل اهلل فيها كتاباً قديراً ،وألن
ال��ذي حيييها يكون عند اهلل ذا ق��در عظيم؛
وك�لاه��م��ا يتفق م��ع ذل��ك احل���دث الكوني
العظيم ،وهو حدث نزول القرآن الكريم.
ماهي األقدار اليت يتم تقديرها يف هذه
الليلة املباركة؟
* األق����دار ال�تي يتم تقديرها يف هذه
الليلة املباركة هي م��ق��درات الناس لسنة
كاملة ،وكذلك أرزاقهم وأعمارهم ،وأمور
أخرى تفرق وتبني يف ليلة القدر املباركة.
بصائر ثالث
ه���ذا ال��ت��ق��دي��ر اإلهل���ي يف ه���ذه الليلة
املباركة أال يعين اجلرب بذاته؟ والسؤال
ب��ع��ب��ارة أخ���رى :اذا ك��ان��ت ليلة القدر
حت���دد م��ص�ير اإلن���س���ان ،ف��ل��م��اذا ال��ع��زم
والسعي واالجتهاد يف سائر أيام وليالي
السنة ؟!
* ك�لا؛ ليس ه��ذا م��ن اجل�بر يف ش��يء،
()4
ونعرف ذلك جيدا اذا وعينا البصائر التالية:
ال��ب��ص�يرة االوىل :ي��ب��دو  -واحل��دي��ث
للمرجع املدرسي ،دام ظله  -ان التقدير يف
ه��ذه الليلة ال ي��ط��ال ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة؛
فهناك ثالثة أنواع من القضايا :نوع ُقدّر يف
ليلة واحدة يف تاريخ الكون ،ونوع يتم تقديره
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متبتل
صاحل
ملؤمن
ٍ
ان اهلل يقدر لعباده تبعاً حلكمته البالغة ولقضائه العدل؛ فال يقضي ٍ
ٍ
ما يقدر لكافر طاحل؛ وهكذا يؤثر اإلنسان يف مصري نفسه مبا فعله خالل العام املاضي ،وما
يفعله عند التقدير يف ليلة القدر ،وما يعلمه اهلل من سوء اختياره خالل السنة
يف السنة اليت يعيشها اإلنسان ،ون��وع يبقى
مفتوحاً خيضع ملشيئة اإلنسان وهو الفتنة.
البصرية الثانية :ان اهلل يقدر لعباده تبعاً
حلكمته البالغة ولقضائه العدل؛ فال يقضي
متبتل م��ا يقدر لكافر ط��احل؛
�احل
ٍ
مل��ؤم� ٍ�ن ص� ٍ
وهكذا يؤثر اإلنسان يف مصري نفسه مبا فعله
خالل العام املاضي ،وما يفعله عند التقدير
يف ليلة القدر ،وما يعلمه اهلل من سوء اختياره
خالل السنة.
البصرية الثالثة :إن الناس يزعمون أن
هناك أحداثاً جتري عليهم ال صنع هلم فيها؛
ك��م��وت ع��زي��ز ،واإلص��اب��ة مب��رض عضال،
واالب��ت�لاء بسلطان ج��ائ��ر ،او بالتخلف ،او
باجلفاف ،ولكن األمر ليس كذلك؛ فحتى
ه��ذه ال��ظ��واه��ر ال�تي ت��ب��دو أن��ه��ا خ���ارج إط��ار
مشيئة اإلنسان أمنا تقع بإذن اهلل وتقديره
وقضائه.
(ما َأ ْد َر َ
(ما ُيدْ ِر َ
يك)
اك) َو َ

َما
التعبري القرآني يف قوله تعاىل[ :و َ
أَ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ْال َق ْد ِر] ما هي داللته؟
* ق��ال البعض :إن ه��ذه اجلملة وردت
يف القرآن الكريم لبيان أهمية احلقيقة اليت
ُتذكر بعدها؛ بينما ترتك احلقيقة جمملة
َم���ا ُي� ْ��د ِري� َ
��ك]  ..هكذا
اذا ذك��رت ع��ب��ارة [و َ
قالوا؛ واعتقد  -واحلديث للمرجع املدرسي،
دام ظله  -إن كلتا اجلملتني تفيدان تعظيم
احلقيقة اليت تذكر بعدها.
عيد الرمحة اإلهلية

كيف أمست ليلة القدر خرياً من ألف
َم���ا
شهر كما ص��ري��ح ق��ول��ه ت��ع��اىل [و َ
أَ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ْال َق ْد ِر]؟
* عندما انهمر الوحي اإلهلي على قلب
الرسول ،صلى اهلل عليه وآله ،يف ليلة القدر
يف شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك ،وتنزلت مالئكة
ال��رمح��ة وال����روح ب��ال��ق��رآن ،رس��ال��ة السالم
عندئذ ،خّلد اهلل هذه املناسبة
وبشري الرمحة؛
ٍ
املباركة اليت عظمت يف السماوات واألرض،
وجعلها ليلة مباركة خريا من ألف شهر.
إن ليلة ال��ق��در ملتقى أه��ل السماوات
بأهل األرض حيث جيددون ذكرى الوحي،
ويستعرضون ما قدر اهلل للناس يف كل أمر؛
www.al-hodaonline.com

إنها  -حقاً  -عيد الرمحة؛ فمن تعرض هلا،
فقد حظي بأجر عظيم.
موهبة ليلة القدر

تتحدث اآلية الكرمية عن رقم حمدد
هو [أَ ْل ِف َش ْه ٍر] أي ثالثة ومثانون عاما
وأرب��ع��ة شهور ،فهل ه��ذا العدد للعد أم
للتكثري؟
* يتمنى الكثريون تطويل أعمارهم،
وقليل منهم هم الذين حيققون هذه األمنية.
إن السبيل اىل متديد العمر إمنا يكون
بلحظة
حلظة
بتعميقه ومدى االنتفاع بكل
ٍ
ٍ
منه.
إن عمر رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه
واله ،الذي مل يتجاوز الثالث والستني ،وأيام
دع��وت��ه ثالثة وع��ش��رون عاما منها ولكنها
كانت ابعد أثراً من عمر نبينا «نوح» املديد،
بل من سين األنبياء مجيعا؛ وهكذا خص اهلل
أمته مبوهبة ليلة القدر اليت جعلها خرياً من
ألف شهر ،ليقدروا على متديد أعمارهم يف
البعد الثالث وهو بعد العمق.
ولعل اخلرب املأثور عن رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وآل��ه ،يشري اىل ذل��ك؛ فقد روي أن
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله« ،أُري أعمار
األم��م قبله ،فكأمنا تقاصر أع��م��ار أمته اال
يبلغوا من العمر مثل ما بلغ غريهم يف طول
العمر؛ فأعطاه اهلل ليلة القدر ،وجعلها خريا
()5
من ألف شهر».
عىل أئمتنا يتنزلون

تقول اآلية املباركة َ [ :ت َن َّز ُل المَْلاَ ِئ َك ُة
وح ِفيهَا] فهل األصل «تنزل» ؟ وماذا
َالر ُ
و ُّ
نستوحي من هذا الفعل؟
* أص��ل الفعل «تتنزل» وليس «تنزل»
وص��ي��غ��ت��ه م��ض��ارع ي���دل ع��ل��ى االس��ت��م��رار؛
فنستوحي منها :إن ليلة القدر مل تكن ليلة
واحدة يف الدهر ،وإمنا هي يف كل عام مرة
واح��دة ،ولذلك أمرنا النيب األك��رم ،صلى
اهلل عليه وآل���ه ،بإحيائها يف ك��ل ع��ام .وقد
روي عن اإلمام أمري املؤمنني ،عليه السالم،
انه قال البن عباس« :ان ليلة القدر يف كل
سنة ،وانه ينزل يف تلك الليلة أمر السنة ،وان
لذلك االم��ر والة بعد رس��ول اهلل ،صلى اهلل
رمضان 1433
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التعبري داللة خاصة يف اآلية الكرمية؟
* إن اهلل رب العالمَ والعاملينَ  ،والربوبية
ت��ع�ني ت��دب�ير ال���ع���المَ  ،ودالل���ة
��ه� ْ��م] تركيز
ع��ب��ارة [ َر ِّب� ِ
على هذا املعنى ،وتتناسب ـ
متاما مع عمل املالئكة
وال����������روح يف ل��ي��ل��ة
القدر املباركة ألنها
تتنزل لتدبري األمور
وت���ق���دي���ره���ا
[ِب����������إِ ْذ ِن

إال بتوافر الكثري من ِن َع ِم اهلل اليت لو افتقرنا
اىل واحدة منها  ،فقدنا السالم .وليلة القدر
ليلة س�لام الن ك��ل حلظاتها س�لام لكل
األنام.
ويف ه���ذه الليلة امل��ب��ارك��ة ،يغفر اهلل
سبحانه لفئات من املستغفرين ،وينقذهم ـ
بذلك ـ من نار جهنم؛ وأي سالم أعظم من
سالمة اإلنسان من عواقب ذنوبه يف الدنيا
واآلخرة؟!
من هنا؛ جيتهد املؤمنون يف هذه الليلة
لبلوغ هذه االمنية وهي العتق من نار جهنم،
ويقولون ـ بعد أن ينشروا املصاحف أمامهم:
«اللهم إني أسألك بكتابك املنزل وما فيه وفيه
امس��ك األعظم األك�بر وأمس��اؤك احلسنى
وما خياف ويرجى أن جتعلين من عتقائك
()7
من النار».
يف الليايل الثالث

عليه وآله» .
فقلت :من هم ؟ فقال :انا وأحد عشر من
()6
صليب».
ال��روح ما هو ؟ هل هو جربائيل  ،عليه
السالم؟
* ق��ال البعض :إن ال��روح هو جربائيل،
عليه السالم ،وقال بعض آخر :إن الروح هو
الوحي ،وذكر البعض إن ال��روح اعظم من
املالئكة ،ويبدو ان الروح  -واحلديث للمرجع
املدرسي ،دام ظله  -خلق نوراني عظيم الشأن
عند اهلل ،وان اهلل ليس يؤيد أنبياءه به فقط،
وإمنا حتى املالئكة ،ومنهم جربائيل يؤيدهم
ب���ه؛ وب���ه���ذا جن��م��ع  -ك��م��ا ي��ق��ول امل��رج��ع
املدرسي ،دام ظله  -بني خمتلف االحتماالت
واألدلة؛ واهلل العامل.
املالئكة وال��روح تتنزل يف ليلة القدر
بإذن ربهم ،ملاذا ورد هذا التوضيح وهذا
التأكيد؟
* عظيمة ليلة القدر اليت تتنزل املالئكة
فيها ،وعظيمة ألن ال��روح ـ وه��و أعظم من
املالئكة ـ تتنزل فيها ،ايضا ،ولكن ال ينبغي ان
نتوجه اىل عظمة املالئكة والروح بعيداً عن
عظمة اخلالق سبحانه؛ فإنهم  -أي املالئكة
والروح  -عباد مكرمون ،خملوقون مربوبون؛
وليسوا  -اب���داً  -بأنصاف آهل��ة ،وليس هلم
من األمر اي شيء ولذلك فان تنزهلم ليس
باختيارهم وإمنا بإذن ربهم.
��ه� ْ��م]؟ وه��ل هلذا
مل��اذا ج��اء تعبري [ َر ِّب� ِ
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ِّه ْم].
َرب ِ
ْ
َ
ِّ
ْ
ُ
���ر] حدد
ق��ول��ه ت��ع��اىل ِ
[م���ن ك���ل أم� ٍ
اهلدف من تنزل املالئكة والروح يف ليلة
[من]؟
القدر؛ فلماذا التبعيض حبرف ِ
* قالوا :معناه الج��ل كل أم��ر ،وقالوا:
بكل أم��ر؛ فاملالئكة  -حسب ه��ذا التفسري -
يأتون لتقدير كل أمر.
ولكن؛ أليس اهلل قد قدر لكل أمر منذ
خلق اللوح وأجرى عليه القلم؟
* بلى .
إذن ،فما الذي تتنزل به املالئكة يف ليلة
القدر؟
* يبدو أن التقديرات احلكيمة قد متت
يف شؤون اخللق ،ولكن بقيت امور مل حتسم
عام واحد؛
وهي تقدر يف كل ِ
ليلة ٍ
أليام ٍ
قدر ِ
فيكون التقدير خاصا ببعض جوانب االمور،
وليس كل جوانبها .بلى؛ تشمل التقديرات
مجيع االم����ور ،ول��ك��ن م��ن ك��ل أم��ر جانباً؛
وهكذا يكون حرف [من] للتبعيض ،وهو
معناه األصلي.
ليلة السالم

ماذا جيري يف ليلة القدر حتى تصفها
[سلاَ ٌم ِه� َ�ي َح َّتى
اآلي��ة الكرمية بانهاَ :
َم ْط َل ِع ْال َف ْج ِر]؟
* السالم كلمة مضيئة تغمر الفؤاد
نوراً وبهجة وال يكون اإلنسان يف سالم عندما
يشكو من نقص يف أعضاء بدنه ،او شروط
معيشية ،او تطلعات روحه .ال يتحقق السالم

عرفنا بان ليلة القدر من ليالي شهر
رمضان املبارك ،ولكنها يف آية ليلة منه؟
* يبدو م��ن بعض األح��ادي��ث :إن ليلة
القدر احلقيقية هي الليلة الثالثة والعشرون
من الشهر املبارك ،أما الليلة التاسعة عشرة
والليلة احل��ادي��ة وال��ع��ش��رون هما وسيلتان
إليهما؛ م��ن وف��ق للعبادة فيهما؛ نشط يف
الثالثة وك���ان اق���رب اىل رمح��ة اهلل فيها؛
وهكذا روي عن اإلمام الصادق ،عليه السالم،
ان��ه ق��ال مل��ن سأله ع��ن ليلة ال��ق��در« :اطلبها
يف تسع ع��ش��رة ،واح���دى وع��ش��ري��ن ،وث�لاث
()8
وعشرين».
وروي عن اإلمام الصادق ،عليه السالم،
يف ح��دي��ث آخ��ر ان��ه ق���ال« :التقدير يف ليلة
تسع عشر ،واإلبرام يف ليلة إحدى وعشرين،
()9
واإلمضاء يف ليلة ثالث وعشرين».
--------------------- -1احتمل بعض املفسرين انها نزلت يف
املدينة املنورة.
 -2وسائل الشيعة ج ،6ص.79
 -3سورة الدخان ،اآلية.4
 -4ملزيد من التفصيل حول هذه البصائر
يراجع «من هدى القرآن» لسماحة
املرجع املدرسي ج ،12ص280ـ .281
 -5تفسري القرطيب ج  ،20ص،133
وتفسري الدر املنثور ،ج ،6ص.371
 -6الكايف،ج،1ص.247
 -7الكايف ج ،2ص.629
 -8وسائل الشيعة ج ،10ص،360
 -9الكايف ج ،4ص.157
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شهر رمضان ربيع القرآن
* حسني صباح اخلشيمي
ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م م��ن��زل� ٌة ك��ب�ير ٌة ل��دى
امل���ؤم���ن�ي�ن ،ف��ه��و مي��ث��ل هل���م ال��ض��ي��اء ال���ذي
يستنريون به يف ظلمات احلياة املليئة بكل
م��ا ي��ع� ّك��ر ص��ف��و وم���زاج اإلن���س���ان ،وال��ق��رآن
بالنسبة إليهم ايضاً هو ذلك الشفاء من داء
ال يشفى منه إال م��ن توجه ب��روح��ه وقلبه
اىل آي��ات ال��ق��رآن الكريم ،ف�لا ميكن لنا ان
ننكر احلالة الروحانية واالطمئنان القليب
الذي يتملكنا عندما نتلو او نستمع اىل آيات
القرآن الكريم ،فكيف بنا اذا تدبرنا وتأملنا
آي��ات��ه امل��ب��ارك��ات يف ش��ه��ر رب��ي��ع ال��ق��رآن و
والدته حيث ليلة القدر املباركة اليت أُنزل
فيها القرآن؟
وبالرغم من هذه اخلصوصية واملنزلة
هلذا الكتاب يف سائر ايام السنة؛ إال اننا جند
ان هناك أياماً خيتلف فيها التوجه عن سائر
االيام العادية ،كليلة اجلمعة اليت ورد فيها
لتالوة القرآن الكريم ،االجر العظيم الذي
م��ن خالله يسمو ويرتفع االن��س��ان املؤمن
يف درج���ات الكمال ال��روح��ي��ة .والعديد من
ال��س��اع��ات واالي���ام وال��ش��ه��ور ال�تي يتضاعف
فيها أجر تالوة القرآن الكريم .وهنا ينبغي
ان نعلم ان��ه ل��وال الفضل الكبري والتأثري
البالغ آليات القرآن الكريم يف نفس االنسان،
ملا أمرنا اهلل تبارك وتعاىل يف هذه االوقات ان
نستزيد اجراً عرب االتصال بالقرآن الكريم
بتالوته ،او التدبر يف آياته ،وهذا لعله اهلدف
الذي نستفيده من آيات القرآن الكريم اليت
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تدعونا إىل ان نغتنم فرصة شهر رمضان
املبارك يف تالوتها .يقول ربنا تعاىلْ َ « :
شه ُر
ان َّال ِذي أُ ْن ِز َل ِفي ِه ْال ُق ْرآَ ُن ُه ًدى ِل َّ
َر َم َض َ
اس
لن ِ
ات ِم َن الهُْ َدى و ْ
َ
ُ
ْ
ان « (البقرة .)185/
ق
ر
ف
َال
َوب َِّي َن ٍ
ِ
ان اغتنام ايام وليالي هذا الشهر املبارك
بتالوة القرآن الكريم ،تالو ًة واعية ،و بتدبر
وتأمل ،كفيلة بأن تنقل نفس االنسان اىل
مراحل متقدمة من اهل��دى والنور ،واآلية
الكرمية اآلن��ف��ة ال��ذك��ر ،صرحية يف هذا
اجمل����ال ،و ف��رص��ة اهل���داي���ة يف ه���ذا الشهر
كبرية جداً ،كذلك دعوة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله فينا خبطبته املعروفة واليت
تتجدد فينا كل عام حيث يقول ...« :فسلوا
اهلل ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة ،ان
يوفقكم لصيامه وتالوة كتابه ،فإن الشقي
من حرم غفران اهلل يف هذا الشهر العظيم»...
لذلك ينبغي إن يكون االنسان املؤمن يف
هذا الشهر املبارك مستعداً لتلقي كلمات
اهلل ،واالنتفاع من النور االهلي الذي أنعم اهلل
به على الناس ،وأروع وصف جاء يف العالقة
بني القرآن الكريم و شهر رمضان ،ما جاء
يف احلديث املشهور عن االم��ام الباقر عليه
ال��س�لام« ،لكل ش��يء رب��ي��ع ،و ربيع القرآن
الكريم ه��و شهر رم��ض��ان» ،وي��رى مساحة
املرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي –
دام ظله« -ان املؤمن يشحذ ذهنه الستقبال
كلمات اهلل؛ اهلل الذي إذا اقرتب العبد منه
شرباً اقرتب هو إليه مي ً
ال.»...
والصيام كفيل ب��أن جيعل م��ن نفس
االنسان ارضاً خصبة لتلقي أمطار الرمحة

االهلية يف ه��ذا الشهر امل��ب��ارك بفضل آيات
ال��ق��رآن الكريم ،وت�لاوت��ه يف الليل والنهار
وس��ائ��ر اوق���ات ش��ه��ر رم��ض��ان .ول��ع��ل اغلب
امل��ؤم��ن�ين ي��ع��رف��ون االث���ر امل��ل��م��وس ل��ت�لاوة
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وال��ت��دب��ر يف آي��ات��ه يف ه��ذا
الشهر ،فهناك من يتخذ من هذا الشهر من
القرآن الكريم برناجماً للعمل واالجتهاد،
عرب تالوة عدة اج��زاء منه يف اليوم الواحد،
بهدف احلظو بفضل اكثر وثواب اكرب من
ختمة قرآنية واحدة يف هذا الشهر ،ناهيك
عن التواجد الكبري يف كل عام بعد االفطار
يف حم��اف��ل ت��ل�اوة ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ،حيث
جيتمع املؤمنون يف املساجد ليقوموا خبتمة
مج��اع��ي��ة .وب���رك���ة ال���ق���رآن ك��ف��ي��ل��ة ب��أن
جتعل من هذه التجمعات موضعاً للرمحة
واستجابة الدعاء ،الن من فلسفة الصيام
يف هذا الشهر املبارك هو ان جيتمع املؤمنون
معاً يف الروح والعمل ،فوقت االفطار واحد
عند مجيع املسلمني ،وك��ذل��ك االم��س��اك
وسائر االعمال املخصوصة بشهر رمضان.
وكذلك فان لالجتماع على مائدة القرآن
الكريم يف ه��ذا الشهر الفظيل خصوصية
ذات أث��ر ب��ال��غ على اجملتمعات االسالمية
اليوم ،إذن؛ لند ُع اهلل يف هذا الشهر املبارك
ان يزيد من متسكنا بالقرآن الكريم ،وان
جيعل من شهرنا هذا ربيعاً للقرآن ،بتالوته
وال��ت��دب��ر يف آي��ات��ه و جيعل ال��ق��رآن قائدنا
وخملصنا من اللوابس اليت حتيط بنا ،فهو
اإلمام والقائد والفرقان الذي مييز لنا احلق
فنتبعه ،ويكشف لنا الباطل فنجتنبه.
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إضاءات في منهج التدبر في القرآن الكريم

معرفة كتاب الله في ضوء السنة الشريفة

دريس
* السيد سجاد ا ُمل ّ
@Sajadmodarresi

ملعرفة حقيقة أي ش���يء ،س��وا ٌء
كان جهازاً الكرتونياً ،او مصنعاً او –..
فإننا نلجأ اىل احد طريقني:
االول :أن نرجع اىل صانع ذلك
ليعر َفنا على تفاصيل الشيء.
الشيء ِّ
ال���ث���ان���ي :أن ن���ع���ود اىل اخل��ب�راء
امل��خ��ت��ص�ين ب���ش���أن ال���ش���يء امل��ط��ل��وب
معرفته.
وب��ال��ن��س��ب��ة اىل ال��ق��رآن ال��ك��ري��م،
ف�����ان ال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه حب���اج���ة اىل
اخلطوتني السابقتني ،فاالوىل متثلت
يف اس��ت��ن��ط��اق ك�ل�ام اهلل ع��� ّز وج��ل
للتعرف على القرآن الكريم ،ومعرفة
حقيقته .واخل��ط��وة ال��ث��ان��ي��ة تتمثل
يف اجللوس اىل مائدة ع��دل القرآن،
والثقل االصغر امل�لازم ل��ه ،وه��م اهل
البيت عليهم السالم ،فقد قال رسول
اهلل ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه« :ه���م مع
ال��ق��رآن ،وال��ق��رآن معهم ،ال يفارقهم
وال يفارقونه» ،وقال ايضاً« :إن علياً مع
القرآن ،والقرآن مع علي ،ال يفرتقان
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حتى يردا علي احلوض» .
يعرف اهل البيت
فيا ترى؛ كيف ِّ
عليهم السالم ،القرآن الكريم؟
قبل االجابة على هذا السؤال ،البد
من التذكري بأن الروايات اليت وردت
يف مقام بيان حقيقة القرآن الكريم
ومكانته وفضله كثرية جداً ،حيث ال
ميكن حصرها يف مقال او مقالني ،بل
هي حباجة اىل كتاب كامل ،ولكن
ال مينعنا ذلك من اخذ ع ّينات من هذه
الروايات لنتعرف على املنهجية اليت
يعتمدها االئ��م��ة ال��ط��اه��رون عليهم
ال��س�لام ،يف تعاملهم م��ع ك��ت��اب اهلل
عزوجل :

يّ
جتل الرب

حي��دث��ن��ا االم�����ام ال���ص���ادق عليه
ال��س�لام ،عن حقيقة ال��ق��رآن الكريم
حيث يقول« :لقد جتلى اهلل خللقه يف
كالمه ولكنهم ال يبصرون» .
ف��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،م���رآة ملعرفة
اهلل ع ّز وجل ،و طريق للوصول إليه؛
أليست معرفة اخلالق أعظم معرفة ؟
و أليست هي املعرفة اليت يبحث عنها
االنسان طوال حياته؟
و التجلي أعظم درجات التعريف،
وهو الذي قد جعله الرب ع ّز وجل يف
الكتاب املبني ،ولكن تبقى هنا اشكالية
كامنة يف ع��دم إب��ص��ار ال��ن��اس ،فهم
احمل��ج��وب��ون ع��ن خالقهم ألن��ه��م قد
حجبوا أنفسهم عن القرآن الكريم.

الدليل اىل اجلنة

حي��ت��اج اإلن��س��ان اىل دل��ي��ل يدله
على الطرق اليت مل يسلكها من قبل،
وه����و حب��اج��ة اىل دل��ي��ل ي��دل��ه على
طريق اهل���دى ،وم��ن دون��ه سيتخبط
خبط ع��ش��واء ،وجن��د الدليل متمث ً
ال
يف القرآن الكريم؛ فقد ورد عن رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وآله« :وهو الدليل،
يدل على خري سبيل»  ،وكذلك ورد
عن أمري املؤمنني،عليه السالم ،قوله:
«أيها الناس ،انه من استنصح اهلل و ّفق،
وم��ن اخت��ذ كالمه دلي ً
ال ه��دي لليت
هي أقوم» .
ومن هنا جند ان تارك القرآن اىل
غ�يره لن يصل اىل األه��داف املنشودة
من خلفه ،تقول الصديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء ،عليها السالم« :قائد
اىل الرضوان اتباعه ،ومؤد اىل النجاة
أش��ي��اع��ه» ؛ فمتابعة ال��ق��رآن الكريم
توصل اىل رضوان الرب ع ّز وجل.

كتاب حميط
ٌ

ذكرنا يف املقال السابق إحاطة
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ب��ك��ل احل��ق��ائ��ق عرب
آي��ات��ه امل��ب��ارك��ات .ويف م��ا ي��ات��ي ،قول
يفصل
االمام الصادق ،عليه السالمّ ،
ما جاء يف القرآن ،فقد روي عنه« :إن
ال��ع��زي��ز اجل��ب��ار أن���زل عليكم كتابه
وه���و ال���ص���ادق ال���ب���ا ّر ،ف��ي��ه خ�برك��م
وخرب من قبلكم ،وخرب من بعدكم،
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وخ�بر السماء واألرض ،ول��و أتاكم
من خيربكم عن ذل��ك لتعجبتم» .
فال يوجد شيء يف السماء او االرض،
بر س��اب��ق او بيان
وك���ذا ال ي��وج��د خ� ٌ
لواقعة ،إال وه��و م��ذك��ور يف القرآن
نصاً و تنزي ً
ال ،او اشارة و
الكريم ،إما ّ
تأوي ً
ال.

كتاب خالد
ٌ

اذا ك��ان القرآن الكريم حميطاً
بكل شيء وفيه تبيانه؛ فالبد ان يكون
متجدداً يف كل زمان ،حيث املتطلبات
اجل��دي��دة واملستحدثات والتحديات
املتجددة يف كل ي��وم ،كلها تفرض
نفسها لتطالب ب��اج��اب��ات السئلتها
وحلول ملشاكلها.
دع��ن��ا ن��ط��رح ه���ذا ال��ت��س��اؤل على
امل��ع��ص��وم�ين عليهم ال���س�ل�ام :كيف
ميكن لقرآن نزل قبل اكثر من أربعة
عشر قرناً ،أن يعطي حلو ً
ال ملشاكل
عصر السرعة والتكنولوجيا؟ وبعبارة
أوض��ح :إن القرآن الكريم قد نزل يف
بيئة ملؤها التخلف واجلهل و ..فحوّل
أول��ئ��ك ال��ق��وم اىل أن����اس متقدمني
حضارياً ،لكن ه��ؤالء خيتلفون اليوم
ً
كلية عما كانوا عليه ،فكيف ميكن
للقرآن الكريم أن جييب على أسئلتنا
ويصلح جمتمعاتنا ؟
وقبل ان استعرض إجابات االئمة
املعصومني ،عليهم السالم ،على هذا
ال��ت��س��اؤل ،الب��د م��ن التنويه ب��ان هذا
التساؤل يُعد م��ن أخطر التساؤالت
عن جدوائية القرآن الكريم يف العصر
احل��دي��ث ،وم��ن هنا ف��ان ط��رح تساؤل
واع
بهذه اجل��رأة ،حباجة اىل استماع ٍ
وتأمل ت��ام يف اإلج��اب��ة عليه من قبل
املعصومني ،عليهم السالم:
قال االمام حممد بن علي الباقر
عليهما السالم« :ول��وال إن آي��ة نزلت
يف ق��وم ث��م م��ات أول��ئ��ك ال��ق��وم ماتت
اآلي��ة ملا بقي من القرآن ش��يء ،ولكن
القرآن جيري أوله على آخره ما دامت
السماوات واالرض» .
وق�����ال اإلم������ام ع��ل��ي ب���ن م��وس��ى
ال���رض���ا ،عليهما ال���س�ل�ام« :ه���و حبل
اهلل املتني وعروته الوثقى وطريقته
املثلى..ال خيلق على االزمنة وال يغث
على االلسنة ،ألن��ه مل جيعل لزمان
دون زم���ان ،ب��ل جعل دل��ي��ل ال�بره��ان،
www.al-hodaonline.com

واحل��ج��ة على ك��ل ان��س��ان ،ال يأتيه
الباطل م��ن ب�ين يديه وال م��ن خلفه
تنزيل من حكيم عليم» .
وق��ال االم��ام ام�ير املؤمنني ،عليه
ال��س�لام« :ث��م ان��زل عليه الكتاب ن��وراً
ال تطفأ مصابيحه ،وسراجاً ال خيبو
ت��وق��ده  ..وف��رق��ان �اً ال خيمد برهانه،
وتبياناً ال تهدم أركانه. »...
ون���س���ت���خ���ل���ص م����ن ال�����رواي�����ات
الشريفة عدة نقاط:
أو ً
ال :بقاء القرآن الكريم ما دامت
السماوات واالرض.
ثانياً :ع��دم تعّلق القرآن الكريم
بقوم دون قوم.
ثالثاً :جتدده على األزمنة دون ان
يبلى ،حيث انه مل جيعل لزمان دون
آخر ،فهو جيري على مجيع الناس يف
مجيع االزمنة ،و هذه النقطة جندها
يف الروايات الثالث بعبارات خمتلفة.
احتجاج
رابعاً :يف القرآن الكريم،
ٌ
على ضمري كل انسان.
بقي هناك ام� ٌر واح��د هو :كيف
يكون القرآن الكريم كتاباً متجدداً يف
كل زمان؟
بالرغم من ان االجابة على هذا
التساؤل حتتاج اىل بيان طويل وشرح
كثري ،اال اننا خنتصر االجابة يف بيان
أمور:
االول :ان خ��ال��ق االك������وان هو
منزل القرآن الكريم ،فالقرآن كتاب
تشريع يف قبال كتاب تكوين – كما
يقول العلماء ،-ففيه بيان كل شيء
يف اخل��ل��ي��ق��ة ،ف��م��ا دام���ت خليقة اهلل
مستمرة فكذلك كتاب اهلل عزوجل
باق دون ان تنقضي علومه ومعارفه.
ٍ
الثاني :ان اهلل قد اودع يف اخلليقة
سنناً اج��رى اخلليقة من خ�لال هذه
السنن ،ويف القرآن الكريم ٌ
بيان لتلك
السنن وتعريف ب��ه��ا ،ف���اذا م��ا تعرف
االنسان على هذه السنن وطبقها على
نفسه او جمتمعه ،فسيكون الفرد او
اجملتمع يعيش يف امل��س�ير الصحيح،
واال فانه سينحرف وسينجرف حنو
اهلالك ،وهذه السنن ال تتعلق بزمان
دون زم��ان ،او مكان دون آخ��ر ،يقول
الل فيِ ا َّل َ
ذين َخ َل ْوا ِم ْن
تعاىل ُ :
[س َّن َة َهّ ِ
هّ
َ
َ
ّ
َ
الل ت ْبديال] .
َق ْب ُل َو َل ْن تجَ ِ َد ِل ُسن ِة ِ
ال��ث��ال��ث :ان ش��خ��ص��ي��ة االن��س��ان
واح�������دة ،م��ه��م��ا ت���ط���اول���ت ال��س��ن��ون

واالزم���ان ،فال تتغري نفسية االنسان
وال ت��ت��غ�ير اه�����واؤه وش��ه��وات��ه بتغري
االزم��ن��ة ،فشهوات االن��س��ان اجلاهلي
ه��ي نفسها ش��ه��وات رج���ل احل��ض��ارة
اليوم ،وك��ذا تطلعات االنسان الذي
ك���ان يعيش ق��ب��ل ع��ش��رات ال��ق��رون
هي نفسها اليت يتطلع اليها االنسان
املتحضر اليوم.
وم��ن هنا جند ان القرآن الكريم
ي��ع��اجل م��ش��اك��ل االن��س��ان ك��إن��س��ان،
من دون االهتمام باجلوانب املتغرية
م��ن��ه؛ ف��ل��و صلحت س��ري��رة االن��س��ان
صلح كل ش��يء ،والسريرة هي اليت
ال تتغري.
الرابع :كان االنسان  -وال يزال -
هو املخلوق الضعيف احملتاج اىل بارئه
يف كل آن من آن��ات حياته ،فبالرغم
من التطور اهلائل الذي اجتاح حياته
الشخصية واالجتماعية اال انه ال يزال
حباجة اىل اخل��ال��ق احلكيم القدير،
وتتمثل ه��ذه احل��اج��ة يف ال��ع��ودة اىل
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ال���ذي ع��رف��ه االم���ام
جعفر ب��ن حممد ال��ص��ادق ،عليهما
السالم ،بقوله« :ال��ق��رآن عهد اهلل اىل
خلقه ،فقد ينبغي للمرء املسلم ان
ينظر يف عهده وأن يقرأ منه يف كل
يوم مخسني آية»  ،ولذلك فان االنسان
حيتاج اىل عهد الرب احتياجاً يومياً ال
ينتهي.
فكما ان حاجة االن��س��ان اىل ربه
حاجة مستمرة ال انتهاء هلا ،فكذلك
حاجته اىل كتاب ربه.
ٌ
اخلامس :ال يشك اح��د يف تعالي
اهلل ع���زوج���ل؛ ف��ه��و ت���ب���ارك وت��ع��اىل،
حيث ال ميكن ألي اح��د ان يصل اىل
كنه معرفته سبحانه ،وكذا كتابه
الكريم ،بالرغم من ان ظاهره سهل
يسري إال ان��ه عميق ،فقد ق��ال رسول
اهلل ،ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل�����ه..« :ول����ه
ظهر وبطن ،فظاهره حكم ،وباطنه
علم ،ظاهره أنيق ،وباطنه عميق ،له
جنوم ،وعلى جنومه جنوم ،ال حتصى
عجائبه وال تبلى غرائبه. « ..
فالقرآن ،اذن ،كتاب يبقى امام
االنسان مهما تطور يف حياته ومهما
تنامت قدراته املعرفية.
---------------

* استاذ يف احلوزة العلمية
يف كربالء املقدسة
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قيم التكامل وآليات القيم

إن رساالت األنبياء يف
الواقع ،هي تكريس
للقيم ،وهلذا السبب
يتم تصديقهم
وا ّتباعهم ،فليس من
املعقول ،أن يكون
نيب يأمر
هناك ٌّ
بالظلم وينهى عن
العدل
28
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* الشيخ معتصم السيد امحد
إن احلديث عن التكامل بعيداً
ع��ن القيم ال�تي حتقق التكامل ،ال
يتجاوز التأسيس النظري ألصل
امل��ف��ه��وم وامل��ص��ط��ل��ح ،ال����ذي ميكن
االستعانة به لتشكيل اإلطار العام،
وحت��دي��د م��س��ار االجت���اه ،إال أن��ه ال
يكون جمدياً إذا توقف التأصيل عند
حدود املفهوم واملصطلح ،فالتكامل
بوصفه مفهوماً نظرياً ال يكون له
معنى إال إذا تبعه حديث عن قيم
ً
التكامل وآليات القيم.

فما هي تلك القيم اليت حتقق
ال��ت��ك��ام��ل ل�لإن��س��ان؟ ،وأي���ة صفات
ميكن أن يتصف بها اإلن��س��ان لكي
يكون كام ً
ال؟ ،وهل لذلك التكامل
حد يقف عنده اإلنسان؟.
ه�����ذه األس���ئ���ل���ة ت���ك���ش���ف ع��ن
اخلطوات األوىل يف طريق حتديد
ق��ي��م ال��ت��ف��اض��ل اإلن��س��ان��ي ،فقيمة
اإلن��س��ان يف م��ا حيمله م��ن قيم ،يف
ح�ين أن قيمة القيمة نفسها ،إما
تكون ذاتية ،وإما أن تكون واقعة يف
طول قيمة أخرى ،مما حيقق نوعاً
آخر من الرتاتب والتفاضل القيمي.
ف���م���ا ه����ي ال���ق���ي���م���ة؟ وك��ي��ف
ُتع ّرف؟.
إن حم��اول��ة ت��ع��ري��ف القيمة
وحت��دي��ده��ا بتصور ذه�ني يف واق��ع
األم����ر ،ينقل ال��ق��ي��م��ة إىل اإلط���ار
النظري االفرتاضي ،وهذا ما يعمل
ع��ل��ى إف����راغ القيمة م��ن حمتواها

احل��ق��ي��ق��ي ،يف ح�ي�ن أن اح��ت��ف��اظ
القيمة بقيمتها جيعلها مقدسة
وعصية أم���ام حتويلها إىل جمرد
افرتاض وتصور ذهين؛ ألن القيمة
هل���ا ح��ض��وره��ا ال���ذات���ي يف وج���دان
اإلنسان ،وهي بالتالي قد تتساوى
يف املرتبة مع احلقائق اليت جتدها
النفس من غري برهنة واستدالل،
فكما جي��د اإلن��س��ان عقله وشعوره
كذلك جيد القيم يف واقع فطرته.
فقيمة ال��رمح��ة م��ث� ً
لا ،ليست
تصوراً ذهنياً ،وإمنا وجدان اإلنسان
لتلك القيمة ال�تي تسمى رمح��ة،
وه���ي حقيقة واق��ع��ي��ة خت���رج عن
إطار االفرتاض والتصور ،وبالتالي
هناك حقائق يعرفها اإلنسان ويعلم
ب��ه��ا وال ي��رت��اب ف��ي��ه��ا ،ويف ال��وق��ت
نفسه ال تعرف بالعقل ،وال تتصور
بالذهن ،فاإلنسان يعلم بأنه قادر،
ويعلم بأنه حي ،ويعلم بأنه يسمع
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وي��ب��ص��ر ...وط��ري��ق ع��ل��م��ه ب��ه��ا هو
وجدانها ال غ�ير ،فبالقدرة يعرف
القدرة ،وبالرمحة يعرف الرمحة،
وب��ال��س��م��ع ي��ع��رف ال��س��م��ع ،وه��ك��ذا
البصر وال��ع��ق��ل واإلرادة وغ�يره��ا،
فهي حقائق دالة على ذاتها بذاتها،
وكاشفة عن نفسها ب��دون توسط
أي وسيط سوى وجدانها ،فاألعمى
الذي ال يعرف البصر يف حياته ،ال
معنى للبصر إال إذا
ميكن أن جيد
ً
وجد البصر وصار مبصراً.
ك��ذل��ك ال��ق��ي��م ،ف��ه��ي حقائق
وجدانية فطرية ال ُتعرف بالتصور،
فالعلم كقيمة ال ميكن أن جيد
اإلن��س��ان اجل��اه��ل ل��ه م��ع��ن� ً�ى ،حتى
ل���و س��ع��ى مج��ي��ع ال��ب��ش��ر لتعريفه
وشرحه له ،وال طريق إىل معرفته
إال وج��دان��ه ل��ن��ور ال��ع��ل��م ،وحينئذ
يعرف أن العلم قيمة ،فهو حقيقة
جيدها اإلنسان وال ختضع للربهنة
والتصور ،فبأي ش��يء تربهن على
العلم؟ بالعلم أم باجلهل؟ فإن كان
ب��ال��ع��ل��م ،ف��ه��و ب��ال��ت��ال��ي حقيقة هلا
وجودها القائم بذاته يف النفس.
ومن هنا ،ميكن تشكيل مفارقة
ج��وه��ري��ة يف منهج دراس���ة القيم،
فبني املناهج اليت تفرتض منظومة
من القيم ،ومن ثم تقوم بالربهنة
ع��ل��ى أه��م��ي��ت��ه��ا ،وب�ي�ن ه���ذا املنهج
الذي يثري واقع الفطرة ،ويستنطق
وجدان اإلنسان.
فلو مل يكن اإلن��س��ان مفطوراً
على هذه القيم ،فمن املستحيل أن
جيد سبي ً
ال إىل اإلميان بها ،فاإلنسان
واجد هلذه القيم وعارف بها ،ولكنه
غافل عنها ،فال يستغين عن تذكري
املذكرين وتنبيه ال��ع��ارف�ين ،وهنا
تتجلى مهمة األنبياء بوضوح ،كما
يصفها أمري املؤمنني (ع)( :ليثريوا
هل��م دف��ائ��ن ال��ع��ق��ول ،وي��س��ت��أدوه��م
ميثاق فطرته )..وبالتالي فإن كل
إنسان جيد يف نفسه بذور التكامل
القابلة للنمو والزيادة.
فحقيقة القيمة ومعناها ،أقرب
إىل احل��ال��ة ال��وج��دان��ي��ة ال�تي فطر
عليها اإلنسان ،فلوال وجود حقائق
م��ق��دس��ة ع��ن��د ال��ب��ش��ر ،مل��ا تكاملت
احلياة بل تعذرت ،واالستدالل على
www.al-hodaonline.com

وج���وده���ا ش��ب��ي��ه ب��االس��ت��دالل على
وج���ود ال��ع��ق��ل ،فكما ت��س��امل البشر
على وج���وده ،كذلك تساملوا على
وجود القيم ،ومن هنا جاز لنا اجلزم
بأن رس��االت األنبياء يف الواقع ،هي
تكريس للقيم ،وهل��ذا السبب يتم
تصديقهم وا ّت��ب��اع��ه��م ،فليس من
املعقول ،أن يكون هناك ن�ٌّبي يأمر
بالظلم وينهى عن العدل.
القيم من النسبية املتحركة
إىل املطلق الثابت.
أم��ا م��ص��در القيم وشرعيتها،
فيكون واضحاً حينما نفهم القيم
ضمن إطارها الطبيعي ،أي عندما
خنرجها من إطار ال��ذات ،إىل إطار
امل��وض��وع ،إي من إط��ار جعل القيم
رهينة ان��ف��ع��االت عقلية ونفسية
حنو األشياء ،إىل االعرتاف بوجودها
املستقل كحقائق متتاز بالثبات،
ومبعنى آخر إخراجها من النسبية
ً
املتحركة ،إىل املطلق الثابت ،الذي
يلعب العقل فيه ال��دور األك�بر يف
كشفها واإلمي���ان بها ،فهي تعبري
عن عمق ال��ذات املفطورة على حب
اجلمال والكمال واخلري.
وب���ه���ذا ،مي��ك��ن��ن��ا ت��ف��س�ير ح��ال��ة
ال���ت���ج���اوز واالرت����ق����اء وال��ت��س��ام��ي،
امل��وج��ودة عند ك��ل البشر ،فلماذا
ينزع البشر إىل مثل أع��ل��ى؟ ومل��اذا
ي��ه��وى امل���ق���دس وامل��ت��ع��ال��ي؟ ومل���اذا
ي��ت��ج��اوز ذات���ه ل��ل��وص��ول إىل م��ا هو
أع��ل��ى ،وم���ا ال����ذي جي��ع��ل ال��ت��اري��خ
البشري يف تطور دائ��م حنو ما هو
أفضل؟
فاحلالة الوجدانية اليت تشعر
بضرورة التكامل وبوجود املتعالي،
هل��ي أق��رب دليل إىل ن��زوع النفس
اإلنسانية إىل تلك القيم ،اليت تشعر
بها يف عمق وجودها ،فعندما خنرج
القيم من هذا اإلطار ،ونبحث عنها
ضمن سياق الفعل ورد الفعل ،الذي
ختلقه طبيعة التفاعل البشري فيما
بينها وبني األشياء ،تفقد قدسيتها
وثباتها واستقرارها ،وتتحول من
كونها معايري للظروف واألحداث،
إىل ره���ي���ن���ة ل���ت���ل���ك ال����ظ����روف
واألمزجة.
العقل والنفس منشأ القيم

وحن�����ن ال ن��ن��ك��ر وج������ود ق��ي��م
خ��اط��ئ��ة ن��ت��ي��ج��ة ان��ف��ع��ال ال��ن��ف��س
باحمليط ،وتأثرها بعوامل الوراثة،
وال�ت�رب���ي���ة ،واحمل���ي���ط ال��س��ي��اس��ي،
واالجتماعي ،واالقتصادي ،وعوامل
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وغ�ي�ره���ا ..ال�ت�ي ت��س��ه��م يف
صياغة شخصية اإلن��س��ان ،ولكننا
نفرق بني حالة الفعل واالنفعال،
فالنفس هي مصدر الضعف املنفعل
بالواقع ،يف حني أن العقل مصدر
القوة ،ال��ذي مييز احلسن والقبيح
واحلق والباطل ،والقيم قد تنشأ من
العقل وقد تنشأ من النفس ،وهلذا
حنن ال نقول أن القيم هي انتقاء
ب�لا م��ع��ي��ار ،وإمن���ا ال��ع��ق��ل الكاشف
هل��ا ه��و ال����ذي يعطينا ال��ث��ق��ة بها،
وهو واحد عند اجلميع ،والضمانة
األخ��رى للقيم هي الدين ،املذكر
بتلك القيم واملثري لدفائن العقول،
فيصبح ال��ع��ق��ل وال��دي��ن أو العقل
املستبصر ببصائر الوحي هو أساس
القيم ومصدر شرعيتها ،أما النمط
اآلخ����ر م��ن ال��ق��ي��م امل��ت��غ�يرة فليس
م��ه��م� ً
لا ،وإمن���ا ق��د ي��ك��ون ل��ه ال��دور
ال��ف��ع��ال ،يف إب���راز القيم املرحلية،
ال�تي يقتضيها الظرف احلضاري،
ض��م��ن احل���اج���ة امل���ش���روع���ة ،ال�تي
حتكمها سلسلة من القيم املقدسة
الثابتة ،وهذه املرحلة هي اخلطوة
الثانية ،اليت تسمى بفقه املتغريات
واألولويات يف التشريع اإلسالمي،
فإننا ال جن��د تشريعاً زمنياً قائماً
على امل��ب��ادئ فحسب ،دون تقدير
ال���ظ���روف امل���وض���وع���ي���ة ،وه�����ذا ما
ن��ن��اق��ش��ه يف ك���ت���اب م��ن��ف��رد عن
التشريع اإلسالمي وآليات التجديد،
إن شاء اهلل.
واملهم هنا ،أنه قد أصبح واضحاً
يف أجبديات الفكر اإلنساني ،كون
القيم متثل اخللفية املؤسسة لكل
امل��ع��ارف اإلنسانية ،فما م��ن توجه
معريف إنساني إال ويسعى لتحقيق
قيم خاصة به ،تكون مبثابة اإلطار
الدافع واملقوم للعلم ،فعلم األخالق
ه��و ال����ذي ي��س��ع��ى لتحقيق القيم
األخالقية ،وعلم القانون هو الذي
تتجلى فيه قيم القانون ومبادئه،
وبالتالي ه��و نظام حقوقي يسعى

حنن ال نقول إن
القيم هي انتقاء بال
معيار ،وإمنا العقل
الكاشف هلا هو
الذي يعطينا الثقة
بها ،وهو واحد عند
اجلميع ،والضمانة
األخرى للقيم هي
الدين ،املذكر بتلك
القيم واملثري لدفائن
العقول
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اللحظة اليت يتحول
فيها الدين إىل نظام
من القيم ،هي ذاتها
اللحظة اليت يتفاعل
اإلنسان فيها مع الدين
بشكل اجيابي ،حيقق
من خالهلا كل عناصر
التكامل والرقي

لتحقيق أه��داف��ه ،وعلم االج��ت��م��اع كذلك
يسعى إىل الكشف عن القيم اليت يقوم عليها
البناء االجتماعي ،وهكذا جند القيم حاضرة
دوماً يف إي بناء معريف ،وهي األساس الذي
لواله ملا كان للعلم وجود.
ومن هنا فإننا نعتقد أن دراسة أي علم أو
حماولة إجياد تطبيقات خاصة به ،بعيداً عن
روح القيم اليت تشكله ،تعترب حماولة عبثية
بعيدة عن ضوابط احلقيقة ،ول��ذا ال جند
القاضي مث ً
ال ،مفوضاً يف احلكم بعيداً عن
مبادئ القانون وقيمه ،وكذلك ال ميكن أن
نتصور وضع إي نظام أخالقي أو اجتماعي
ال ُتراعى فيه القيم األخالقية واالجتماعية،
وهذه القاعدة مطردة يف كل جمال إنساني،
وح��ت��ى ال��ع��ل��وم التطبيقية ل��ي��س��ت بعيدة
عن ذل��ك ،ألنها يف احملصلة تسعى خلدمة
اجلانب اإلنساني مبا حيتويه من قيم
وم��ن هنا أيضاً ،ال ميكننا االعتقاد بأن
التشريع اإلسالمي بعيد عن ه��ذا التصور،
وحنن ال جند يف كتاب اهلل حكماً ،إال وقد
ق��رن بالغاية التشريعية بتعابري واضحة
تكشف ع��ن القيمة النهائية للحكم ،مثل
(لعلكم) يف قوله تعاىل« :يا أَ ُّيهَا َّ
اس ْاع ُبدُوا
الن ُ
َرَّب ُك ُم َّال ِذي َخ َل َق ُك ْم و َّ
ين ِم ْن َق ْبِل ُك ْم َل َعَّل ُكمْ
َال ِذ َ
َت� َّ�ت� ُق� َ
�ون» ( /21البقرة)  ،فالتقوى هي غاية
وقيمة تهدف هلا العبادة ،كذلك قوله تعاىل:
ْ
ِّر ُ
ك ْم َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم
ُري ُد ِل ُي َطه َ
«وَل ِكن ي ِ
َل َعَّل ُك ْم َت� ْ�ش � ُك � ُر َ
ون»( /6املائدة) وقوله تعاىل:
ْ
َ
«وَِإذا ُق� ِ�ر َئ ْال � ُق� ْ�ر ُ
آن َف ْ
اس َت ِم ُعوا َل � ُه َوأن ِص ُتوا
َل َعَّل ُك ْم ُت���رْحمَُ � َ
��ون»( /7االع���راف) ،وبالتالي
يصبح الشكر والرمحة ضمن القيم ،وهكذا
جند أن الشريعة أقرب إىل القيم يف منهجها
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وتصورها ومبانيها.
ول���ذا نعتقد أن التفكري يف ال��ق��ي��م ،هو
النمط ال���ذي جي��ب أن ي��س��ود يف التشريع
اإلسالمي ،وأن غيابه عن العقلية اإلسالمية
كان السبب وراء فقدان النظرة الشمولية،
ال�تي تنظر إىل ال��دي��ن بكل أب��واب��ه وفروعه
ضمن تصور واحد متفاعل ومتكامل ،فالقيم
ه��ي ذل��ك اخل��ي��ط ال��ن��اظ��م ال���ذي تنتظم به
حقائق الدين وجواهره ،يف بناء معريف واحد،
وال ميكن الفصل فيه بني األخ�لاق والفقه
والعقائد ،ألن الدين يف حقيقته هو إجابة
رب��ان��ي��ة ،ع��ن أسئلة ك��ان��ت حم��ط اهتمام
ال��ف�لاس��ف��ة م��ن��ذ األزل ،ح���ول اإلن��س��ان من
هو؟ وما هو سر وج��وده يف هذه الدنيا؟ وما
هو ه��دف حياته؟ وم��ا هو مصريه؟ وكيف
يعيش عيشة راض��ي��ة؟ وال ميكن أن جييب
الدين على تلك األسئلة بصورة متباينة ،ال
يربط بينها نسق واحد.
ومن هنا نعتقد أن التأسيس العقائدي،
ال������ذي ي��ت��ك��ف��ل ب���اإلج���اب���ة امل���ع���رف���ي���ة ع��ن
ت��ل��ك األس��ئ��ل��ة ،ال خي��ت��ل��ف ع���ن ال��ت��أس��ي��س

االجتماعي ،الذي حياول حتويل تلك املعرفة
إىل نظم اجتماعية ،حتقق وحدة متكاملة
بني اجملتمع اإلنساني ،وبني أهدافه العامة
يف احل��ي��اة ،وضمن ه��ذا التصور ،ال ميكننا
استبعاد اجلانب التشريعي والقانوني ،فهو
اآلخ��ر الب��د أن يكون تعبرياً جم��س��داً لتلك
احلقائق والقيم ،وإال أصبح نشازاً يسري يف
عكس اجتاه احلياة.
وال مي��ك��ن حت��ق��ي��ق ت��أس��ي��س منهجي
للقيم بعيداً عن املنهج الشامل الذي حيقق
ه��ذا البناء املوحد املتكامل ،وليس لنا خيار
دون التفكري القيمي ،ال��ذي ميثل ضمانة
لفقه الشرائع واألحكام الدينية ،وخاصة ما
يتعلق باحلوادث املستجدة
واللحظة ال�تي يتحول فيها الدين إىل
ن��ظ��ام م��ن ال��ق��ي��م ،ه��ي ذات��ه��ا اللحظة اليت
ي��ت��ف��اع��ل اإلن���س���ان ف��ي��ه��ا م��ع ال��دي��ن بشكل
اجي���اب���ي ،حي��ق��ق م��ن خ�لاهل��ا ك��ل عناصر
التكامل والرقي.
-----------------* استاذ يف احلوزة العلمية

ثقافة رسالية

ّ
لندرس التاريخ حيا نابضًا
فنحن نعرف ان االم��ام احلسني عليه السالم جاء اىل ارض كربالء،
* عيل عبد احلسني
وتعرض لـمجموعة جراحات و أصابه سهم يف قلبه و جبهته و وقع
هناك مؤرخون كثريون يدرسون التاريخ للتاريخ ،وال هدف هلم اال مـن على ظهر الفرس مغشياً ،اىل آخر التفاصيل ..ولكننا ال نفهم عمق
اضافة جمموعة معارف اىل معلوماتهم ،وهذا االجتاه هو السائد حاليا هذه االحداث و الوقائع ،الننا ندرسها صوراً جامدة ،وليس يف حياة بشر
عند الـمؤرخني االكادمييني يف العالـم.
حي ،وال نستعرض يف خميلتنا أن هذا االنسان الذي هو مـن حلم ودم،
ّ
بينما هناك اجتاه آخر يقول :إن التاريخ يُدرس هلدف ،وهو اعادة كيف يتألـم حينما يقع سهم يف جبهته ،وكيف يتعذب حينما يُذبح
بناء حياة االنسان ،والدليل على صواب هذا االجتاه ،أن مواقف االنسان ابنه الرضيع وهو يف حجره ،وكيف يتألـم حينما يعلـم بان عائلته
تتحدد وفق رؤاه للحياة .مثاال على ذلك ،اجليش الذي ينهزم ينقسم سوف ُتسبى مـن بعده .فحينما نتصوره على ارض الواقع كبشر مثلنا،
أفراده اىل نوعني:
فان نظرتنا ستختلف بالنسبة هلذا الرجل العظيم ،ومن ثم ستختلف
ً
النوع االول :ال يزيده االنهزام إال حتديا ..فهو يتحدى و يقاوم ،استفادتنا مـنه.
وقد تعين تلك اهلزمية بالنسبة اىل هذا النوع مـن اجلنود انتصارا النهم
ويف دائ��رة أوسع يف قضية االم��ام احلسني عليه السالم ،علينا أن
ً
حُ
ميتلكون موقفا جتاه اهلزمية وذلك الـموقف هو التحدي.
ناط علـما بالتيارات االجتماعية والسياسية يف البالد االسالمية ،و
النوع الثاني :تسبب له اهلزمية العسكرية انهياراً نفسياً ،و هؤالء هم موقف االمام مـنها ،وكذلك نعرف احلكمة مـن وجوده يف مكة الـمكرمة
عادة االكثرية ،فاهلزمية اخلارجية تنعكس على انفسهم فينهزمون وخروجه اىل كربالء ،وحينما هبط االمام احلسني اىل ارض العراق،
نفسياً ،وينهارون ورمبا اىل االبد.
كيف كان وضعها االقتصادي واالجتماعي؟
ذاك على صعيد األمم والشعوب ،أما صعيد
وكيف حتولت الكوفة بني عشية وضحاها مـن
االفراد ،فنحن جند بعض الشباب الذين يذهبون
مؤيدين لـمسلـم بن عقيل اىل متخاذلني .؟! وما
علينا أن ندرس
ملواصلة تعليمهم العالي يف بالد الغرب ،ينتابهم
هي الظروف النفسية والسياسية واالجتماعية يف
يفيدنا
بشكل
التاريخ
ش��ع��و ٌر ب��ال��ض��ع��ة وامل��ه��ان��ة ،وه���م ي����رون ال��ف��رق
الكوفة؟ وما هو مستوى الثقافة الدينية لديهم؟
الشاسع بني ما يرونه من مظاهر التطور والنظام
واالم����ر ال ي��ت��وق��ف ع��ن��د م��ع��رف��ة شخصية
للواقع الذي نعيشه،
وال��رف��اه��ي��ة ،وب�ين ت��رك��وه خلفهم يف بالدهم،
االمام احلسني وسائر األئمة املعصومني عليهم
وحسب تعبري احد
فيشعرون باهلزمية النفسية ،اليت تنعكس على
السالم ،إمنا األهم من ذلك ،هو استلهام الدروس
ً
ً
سائر نواحي حياتهم ،فاذا بهم يتبعون يف عالقاته
والعرب ،واختاذها منهجا وقانونا يف حياتنا ،وإال
الـمؤرخني «ان كل
االجتماعية النمط الغربي ،بينما اذا كان الشاب
م��ا ال��ذي دف��ع ب��آالف املسلمني أن ينخرطوا يف
تارخيه
يكتب
جيل
حيمل وعياً وثقافة واحرتاماً لتارخيه ،فانه لن
صفوف القوات العباسية ال�تي محلت شعار (يا
يستهني فقط مبا يراه من مظاهر ،وإمنا يعمل
لثارات احلسني) للقضاء على الدولة االموية؟
بيده» ،والسبب يف
على تأصيل القيم واالفكار اليت محلها اىل هناك
غري اجلهل بتفاصيل قضية االمام احلسني عليه
جيل
لكل
إن
ذلك
ويكرسها يف نفسه .ومن ثم تسهل عليه عملية
السالم وبطريقة األخذ بثأره..
طموحاته ومشاكله
التحدي.
إن دم������ا ًء غ���زي���رة أري���ق���ت ع��ل��ى االرض
ومـن هنا ،علينا أن ن��درس التاريخ بشكل
وانتهاكات عظيمة حصلت وتضحيات جسام
يفيدنا للواقع ال��ذي نعيشه ،وحسب تعبري احد
قدمها املوالون ألهل البيت عليهم السالم ،منذ
الـمؤرخني «ان كل جيل يكتب تارخيه ب��ي��ده» ،والسبب يف ذل��ك إن استشهاد االم��ام احلسني عليه السالم سنة ()61ه��ـ وحتى اليوم ،وهي
لكل جيل طموحاته ومشاكله ،كما ان كل جيل حيمل شخصية مستمرة مع الزمن ،للمضي يف الطريق الذي سار عليه االم��ام عليه
معينة ،لذلك فان نظرته اىل التاريخ البد ان تصاغ حبيث حتقق تلك السالم ،واجلميع مضى على نيته لنصرة االمام احلسني وتلبية داعي
الطموحات .وبالطبع سوف ختتلف آنئذ عن نظرة سائر االجيال سواء اهلل ،وقطعاً أن اهلل تعاىل يثيب االنسان املؤمن على قدر نيته ،لكن يف
السابقة أو الالحقة.
نفس الوقت ،علينا االنتباه اىل «أن العربة بالنتائج» ،فاالمام احلسني
هذه احلقيقة تنعكس على موقفنا مـن التاريخ الذي سيكون موقفا عليه السالم مل يسرتخص دمه ودماء أهل بيته ويقدم على هذا التحدي
اجيابيا عندما نهضم التاريخ ونستفيد مـنه وحنوله اىل وقود لتحركنا التارخيي العظيم ،وصناعة هذا احلدث االستثنائي ،إال بعد ان تيقن
يف احلياة .لكن كيف السبيل اىل ذلك؟
النصر املعنوي وأنه بذلك يؤدي رسالته احلضارية واالنسانية اىل العامل
شيء
وكأنه
يتم ذلك عرب النظر اىل التاريخ
حي ينبض باحلركة واالجيال اىل يوم القيامة ،ولذلك جنده يرفض عرض «ابن الزبري»
ّ
امامـنا .فحينما يدرس الواحد مـنا حياة االمام علي عليه السالم كونه بالبقاء يف مكة ملواجهة الدولة االموية ،ألن هذا البقاء ،مبا حييط به
منوذجاً ح ّياً يواكب الزمن ،فإن نظرته ستختلف لالمام عليه السالم من ظروف وعناصر وعوامل ،غري مؤهل ألن يكون يف خدمة الرسالة
عن ذلك الذي يدرس حياته بوصفه شخصاً عاش قبل ( )1400سنة.
احملمدية واالهداف اإلهلية ،كما حتقق ذلك باستشهاده بتلك الظروف
ومثال آخر؛ االمام احلسني عليه السالم واستشهاده يف كربالء ،والعوامل والتفاصيل على أرض كربالء.
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*الشيخ عبد احلسن الفرايت
ح��ي��ن��م��ا ت���ت���وخ���ى ال���ت���ق���وى يف
فريضة شهر اهلل الفضيل أال وهي
فريضة الصوم لقوله تعاىل« :يَا أَ ُّيهَا
ين َآم ُن ْوا ُ
ا َّل ِذ َ
الص َيا ُم
ك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
ك َما ُ
َ
ك ِت َب َع َلى ا َّل ِذ َ
ين ِمن َق ْبِل ُك ْم
َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ 1
ل � َع �ل �ك��م ت �ت �ق��ون» ومب��ا ان التقوى
حتظى مبكانة رفيعة يف تعاليم
اإلس�لام اذ ُتعد من حدود الشريعة
اإلهلية لقوله تعاىلِ « :تْ��ل� َ
�ك ُح �دُو ُد
ي َهُّ
ُوها َ
ك َذ ِل َك ُي َب ِنُّ
الل َفال َت ْق َرب َ
الل
َهّ ِ
َّ ُ َ 2
ّ
َ
َ
اس ل َعله ْ
ُم َيتقون» كما
آيَا ِت ِه ِلل َّن ِ
تعد التقوى مخ العبادة كما يقول
اس ْاع ُبدُوا َر َّب ُك ُم
تعاىل « :يَا أَ ُّيهَا ال َّن ُ
��ذي َخ َل َق ُك ْم وَا َّل� ِ�ذي� َ�ن ِم� ْ�ن َق ْبِل ُك ْم
ا َّل� ِ
َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ 3
ل � َع �ل �ك��م ت���ت���ق���ون»  ،م��ن هنا ينبغي
االستعداد وشحذ كافة الطاقات

وتعبئة النفوس جلعل شهر رمضان
امل���ب���ارك م��ومس��ا للتبليغ ال��دي�ني
والتعبئة الروحية يف صفوف االمة
من قبل رجال العلم وأبناء احلوزة
العلمية .
إن تسليط الضوء على خطبة
ال��رس��ول الكريم حممد صلى اهلل
عليه وآل��ه واالئمة األطهار عليهم
السالم بشأن شهر رمضان وفريضة
الصوم ،بإمكانه أن يفتح افقاً واسعاً
يف نفسية وع��ق��ل��ي��ة األم����ة حبيث
يتوجب على املبلغ الديين استثمارها
إلعادة شخصية اإلنسان املسلم من
جديد ورأب الصدع ال��ذي حلق به
خالل األحد عشر شهراً املاضية.
فيقول الرسول االعظم صلى
اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه يف مج��ل��ة خطبته
ال���ك���رمي���ة يف وص����ف ه����ذا ال��ش��ه��ر
ال��ع��ظ��ي��م« :ش��ه��ر دع��ي��ت��م ف��ي��ه اىل
ضيافة اهلل وجعلتم فيه م��ن اهل
كرامة اهلل « ،انفاسكم فيه تسبيح
ون��وم��ك��م ف��ي��ه ع��ب��ادة وعملكم فيه
مقبول ودع��اؤك��م فيه مستجاب»
ث��م يقول صلى اهلل عليه وآل���ه« :يا
اي��ه��ا ال��ن��اس ،ان انفسكم مرهونة

باعمالكم ،ففكوها باستغفاركم،
وظهوركم ثقيلة م��ن اوزارك���م،
فخففوا عنها ب��ط��ول سجودكم»
ثم يستطرد عليه الصالة والسالم
بعرض مجلة من اخالقيات االمة
املؤمنة بقوله« :ايها الناس ،من حسن
يف هذا الشهر خلقه ،كان له جوازاً
على الصراط يوم تزل فيه االقدام،
ومن خفف يف هذا الشهر عما ملكت
ميينه خ��ف��ف عليه ح��س��اب��ه ،وم��ن
كف فيه شره ،كف اهلل عنه غضبه
ي��وم يلقاه ،وم��ن اك��رم فيه يتيما،
اكرمه اهلل ي��وم يلقاه ،وم��ن وصل
فيه رمحه ،وصله اهلل برمحته يوم
يلقاه ،ومن قطع فيه رمحه قطع اهلل
عنه رمحته يوم يلقاه ،ومن تطوع
فيه بصالة ،كتب اهلل له براءة من
النار « ..اىل آخ��ر خطبته صلى اهلل
4
عليه وآله.
* شهر التبليغ

من هذا املنطلق تنطلق احلوزات
العلمية عرب طالبها ومبلغيها اىل
ش��ت��ى امل��ن��اط��ق املختلفة لتوظيف
ه��ذه االج���واء املباركة لصاحل بناء
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اإلنسان وإعادة شخصيته من جديد
وعلى أسس قيم الوحي اإلهلي .
ف��اإلن��س��ان ـ بطبيعته ـ خاضع
للغرائز والعواطف وامليول املتدفقة
م��ن خلف ال�لاش��ع��ور ،وال ب��د ل��ه أن
ي��س��اي��ره��ا ض��م��ن ن���ط���اق ،ختتلف
األدي��ان واملبادئ يف حتديده ،ولوال
احلوافز املعنوية اليت تكبح مجاحها،
لكان على اإلنسان أن يتقمص سرية
احليوانات!
وحيث أن املوائد املادية اخلالبة،
م��ن��ب��س��ط��ة يف ك���ل م��ك��ان ل�ترع��ى
االنتباه و تغري العواطف العاتية
وال��ع��ب��ادات اليومية  -رغ��م نتاجها
ال��ف��ع��ال ـ ال ت��دع
اإلن���س���ان يلمس
ان القوى املعنوية
م��س��ي��ط��رة ع��ل��ى
ال��ق��وى امل���ادي���ة ..
فالصالة ال تصد
الفرد عن التشبع
من رغبات البطن
واجلنس ـ اللذين
تنطلق منهما قوة
امل�������ادة ومت���ث�ل�ان
الشراهات املادية
يف ق��م��ت��ه��اـ حتى
ت������ك������ون دل����ي��ل�ا
ع��م��ل��ي��ا ع��ل��ى إن
ال��روح فوق املادة،
وان االستجابات
ال��روح��ي��ة أق���وى
م��ن االستجابات
املادية ..
ف��اإلن��س��ان ـ بطبيعته ال�ت�ي ال
تزداد سريا إال وتزداد احنرافا وبعدا
عن خطة العقل والدين ،حيتاج يف
كل حقبة اىل جتربة عنيفة ترده
اىل سواء السبيل ،وتقتحم يف واقعه
شعورا آخ��ر ،يطارد الشعور العلمي
السابق.
وه������ذه ف��ل��س��ف��ة اع���ت��رف ب��ه��ا
اجل��م��ي��ع ،غ�ي�ر أن ب��ع��ض األدي����ان
األخرى كاملسيحيني ـ وان هضموا
ه��ذه الفكرة ـ لكن أعياهم العالج
ال��ن��اج��ع ،ح��ي��ث اس��ت��ق��ل��وا بأنفسهم
فوضعوا «أسبوع التبليغ» لينطلقوا
فيه حبمالت تثقيفية مجاهريية
www.al-hodaonline.com

واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ،لرتميم م��ا انهار
من العقائد ،والقضاء على طغيان
املادة وعتوها وتكبيلها حبدودها غري
أنهم باؤوا بالفشل يف نهاية املطاف،
ألمور:
1ـ ظهر إن جماميع ال��ن��اس ال
تستطيع ت��أج��ي��ل احل��ي��اة ال��ع��ادي��ة
مل��دة أس��ب��وع ،حتى حيضر الكنائس
وصاالت التبليغ جملرد اإلنصات اىل
اخلطب املتتابعة الطوال.
2ـ إن����ه����م ك����ان����وا حي����اول����ون
مكافحة رواس��ب السنة يف أسبوع،
وال ميكن إبادة رواسب السنة خالل
أسبوع ،الن مؤثرات النفس ال ُتزال

إال مب���ؤث���رات أق�����وى ،وال��ن��ف��س ال
تتأثر بسرعة ،وال تسلخ انطباعاتها
السابقة بسهولة.
3ـ إنهم استخدموا ـ يف أسبوع ـ
اخلطب الرنانة ،واملواعظ البليغة،
ف��اق��ت��ص��روا ع��ل��ي��ه��ا ومل يلتمسوا
الوسائل العملية.
وام��ا اإلس�لام ،فانه استطاع أن
يعاجل هذه املشكلة املستعصية على
ض��وء احلقائق ،فقد ش��رع ملكافحة
هذه السيطرة املادية« :شهر التبليغ
من خالل ما يأتي:
1ـ أن ال حي����اول إل��غ��اء احل��ي��اة
وتقييد اجملتمع يف إط��ار القضايا
ال���روح���ي���ة وال ي���ن���اق���ض ط��ب��ائ��ع

النفوس.
2ـ ان يقدر واقع الناس فرياهم
أبناء املنطق والتجربة معا ،فبينما
هم ال يوحدون املنطق ،و إال لنشأت
«امل��دي��ن��ة ال��ف��اض��ل��ة» وآلم���ن م��ن يف
األرض مجيعا  ..وهلذا الواقع توصل
اإلسالم يف رمضان اىل املنفذين معا،
منفذ املنطق اخل��ال��ص ،والتجربة
احمل��س��وس��ة ،فشهر رم��ض��ان ،زي��ادة
على انه موسم اخلطب واحملاضرات
اإلس�لام��ي��ة ،وال��ص��ل��وات واألدع��ي��ة
واألذك��ار ،يعتمد أكثر ما يعتمد،
على التبليغ امللموس املتجسد يف
ال��ص��ي��ام ـ ال���ذي حي��دد غ��ل��واء امل��ادة
ويأخذ من عتوها
األه��وج ،بعمليات
ب�����ي�����ول�����وج�����ي�����ة
وس��ي��ك��ول��وج��ي��ة
ك������م������ا ت���ف���ع���ل
س���ائ���ر ال��ع��ب��ادات
امل��������ف��������روض��������ة
وامل���س���ت���ح���ب���ة يف
ه��������ذا ال����ش����ه����ر،
ك������ال������زك������اة،
والصالة ،وإحياء
الليالي ،وال سيما
ل����ي����ال����ي ال����ق����در
املباركة.
وه��ك��ذا يكون
رم�����ض�����ان ،ش��ه��ر
التبليغ  ..وهكذا
ي���ع���اجل اإلس��ل��ام
مشكلة اإلن��س��ان
الكربى ،وي��زوده بطاقات تؤكد له
النصر يف صراعه مع سيادة النفس،
واستبدادها حبكومة اإلنسان  ..ذلك
الصراع الدقيق اخلطري ال��ذي عدّه
ال��رس��ول األع��ظ��م ص��ل��ى اهلل عليه
وآله« :اجلهاد األكرب».
* ذكريات هلا دالالت

إن تاريخ شهر رمضان املبارك
حافل بالذكريات ال�تي تعد حجر
ال��زاوي��ة يف ك��ي��ان اإلس��ل�ام ،وتعد
ه����ذه امل���ن���اس���ب���ات ال��ب��ه��ي��ج��ة منها
واألل��ي��م��ة ف��رص��ة م��ؤات��ي��ة خلطباء
املنرب احلسيين الستثمارها يف فضاء
شهر رمضان املبارك الرحب لتبيني

املسلمون أمة وتاريخ
فهم أمة ،ألنهم
أصحاب رسالة
إنسانية ترتكز على
عقيدة سليمة  ..وهم
تاريخ الن عقيدتهم
أحدثت اكرب انقالب
ق ّوض دو ً
ال واقام
دو ً
ال ،واشعل ثورة
بناءة يف العقول ال
تزال فتية ..
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الحوزة العلمية

االبعاد املختلفة لركائز ومقومات االسالم
من خالل هذه املناسبات العطرة.
فاملسلمون أمة وتاريخ .فهم أم��ة ،ألنهم
أصحاب رسالة إنسانية ترتكز على عقيدة
سليمة  ..وه��م تاريخ ألن عقيدتهم أحدثت
ال واق��ام دو ً
اكرب انقالب قوّض دو ً
ال ،واشعل
ث���ورة ب��ن��اءة يف العقول ال ت���زال فتية ..ومن
تلك الذكريات ما سبقت تشريع رمضان يف
اإلسالم ،ومنها ما توالت بعده ،ولكنها مجيعا،
مم��ا يؤهل ه��ذا الشهر الن يعيشه املسلمون
5
مهرجاناً حضارياً  ..واليك بعض املفاخر:
1ـ الكتب املقدسة :فقد تنزلت يف هذا الشهر
العظيم كتب السماء ،واتصل الوحي باألرض،
ومنها القرآن الكريم ،ال��ذي هو بداية اندفاع
ثورة فكرية بزغت من خالهلا مشس اإلسالم.
2ـ مولد ال��ن��ور :وص��ح إن اهلل تعاىل خلق
النور يف غضون هذا الشهر ..
3ـ ليلة ال��ق��در :فقد خصصت برمضان،
هذه الليلة املباركة اليت جعلها اهلل أفضل من
ألف شهر ،وق��رر فيها تصريف أق��دار السنة،
وأكرم بها حممداً وآل حممد وأمثنها بسورة
« القدر» يف كتابه املنزل.
4ـ غزوة بدر الكربى :ويف السابع عشر من
شهر رمضان عام ( )2هـ أحرز املسلمون اوىل
انتصاراتهم على الطغيان ،يف معركة بدر
الكربى ،اليت هي اول لقاء مسلح بني اإلميان
والكفر ،وأول جتربة قاسية دارت بني شيعة
احلق وأشياع الضالل ،وقد قدر اهلل تعاىل ان
تكون حامسة لصاحل معسكر اإلميان.
5ـ فتح مكة :يف اليوم احل��ادي والعشرين
م��ن شهر رم��ض��ان ع��ام ( )8ه��ـ كانت «غ��زوة
الفتح» وكانت االجناز الراشد لذلك املكسب
ال��راب��ح  ..ولئن سجلت «غ���زوة ب��در الكربى»
النصر االول للمسلمني ف��ان «غ���زوة الفتح»
قررت النصر النهائي للمسلمني.
6ـ امل���ؤاخ���اة :ويف ال��ث��ان��ي ع��ش��ر م��ن ه��ذا
الشهر ،عقد رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله
املؤاخاة بني اصحابه ،وكانت تلك اللفتة من
احكم خطط الرسول احلكيم ،فقد أقام صلى
اهلل عليه وآل���ه جسور العالقة األخ��وي��ة بني
املهاجرين القادمني من مكة وبني األنصار يف
«يثرب» لتذويب الفوارق الظاهرية بني األخوة
املسلمني ،كما قام بتقييم الرجال وتثبيتهم يف
مواضعهم ،واعلى مواقعهم يف احلياة.
7ـ ش��ه��ادة بطل االس�ل�ام :حيث استشهد
يف صبيحة يوم احل��ادي والعشرين منه بطل
اإلنسانية اخلالد االمام امري املؤمنني (ع) على
اثر الضربة السامة اليت اهوى بها على ام رأسه
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اجمل��رم االثيم عبد الرمحن بن ملجم ،بينما
كان يف الصالة يف حمراب مسجد الكوفة عام
( )40هـ
8ـ وف��اة أب��ي طالب على رواي���ة ،وه��و عم
الرسول األكرم ووالد اإلمام أمري املؤمنني يف
السابع عشر من شهر رمضان ،عام اهلجرة.
9ـ وفاة السيدة خدجية الكربى :أم املؤمنني
وأف��ض��ل زوج���ات ال��رس��ول ووال����دة الصديقة
الطاهرة فاطمة ال��زه��راء (ع) ،وال�تي حتدث
ال��ن�بي صلى اهلل عليه وآل���ه ع��ن مكانتها يف
اإلس�ل�ام ،فقال« :م��ا ق��ام وال استقام دي�ني اال
بسيف علي ومال خدجية».
10ـ ميالد االمام احلسن اجملتبى (ع) عام ()2
هـ يف النصف من شهر رمضان.
11ـ ميالد االمام حممد اجلواد (ع) عام 195
هـ على بعض الروايات.
12ـ فتح ث��غ��ور االن��دل��س (اس��ب��ان��ي��ا) على
يد موسى بن نصري ع��ام  91هـ وان��ه��زام امللك
«رودريك» وانتهاء السيطرة على اقطار اسبانيا
بقيادة طارق بن زياد.
13ـ بيعة الناس لإلمام علي اب��ن موسى
الرضا (ع) عام 201هـ .
14ـ ان��ه��زام االف��رن��ج املسيحيني ،ال��ذي��ن
اس��ت��ول��وا على س��وري��ا وضواحيها على اي��دي
جيوش املسلمني عام 584هـ.
15ـ استنقاذ البالد االسالمية ،من «التتار»
ثالث مرات ،عام  658و 666و .702
16ـ فتح املسلمني جزيرة «رودس» سنة 53
هـ.
17ـ سقوط الدولة االموية عام 132هـ.
هذه املكاسب واالجنازات  ،وغريها كثري،
هي بعض ما أح��رزه املسلمون يف ه��ذا الشهر
امل��ب��ارك  ،مم��ا تتفق وك��رام��ت��ه ،وم��ا يتطلبه
من تهذيب النفس واجملتمع والتوجه اىل اهلل
وجت��دي��د االمي���ان وال��ع��زائ��م خل��وض معرتك
احل��ي��اة واالرت���ف���اع بالنفس ع��ن ع���امل امل���ادة
وال��غ��زائ��ز وال��ش��ه��وات؛ وه��ن��ا تعلب اجمل��ال��س
احلسينية وال���ن���دوات ال��دي��ن��ي��ة وامل��س��اب��ق��ات
الثقافية والدورات واحملافل القرآنية والرتبوية
الدور االكرب واالبرز يف القيام مبهمة التبليغ
يف هذا الشهر الفضيل.
-------------1ـ البقرة .183/
2ـ البقرة .187/
3ـ البقرة .21/
4ـ حديث رمضان  /آية اهلل الشهيد حسن
الشريازي.
5ـ املصدر السابق.

مسائل ابتالئية
مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)
صوم يوم الشك

س :ه��ل يصح ص��وم ي��وم ال��ش��ك ،حبيث إن ك��ان من
شعبان يكون قضا ًء أو ندباً مث ً
ال ،وإن ك��ان من رمضان
كان واجباً؟
ج :األقرب الصحة.
ثبوت رمضان بعد الزوال

يأت به،
س :لو أصبح يوم الشك ناوياً اإلفطار ،ولكنه مل ِ
وعلم بهالل شهررمضان بعد الزوال ،فما حكمه؟
ج :إذا نوى المستحب بعد الزوال ثم تب َّين له
أنه من رمضان فاألقوى الصحة ،أما إذا تب َّين
له بعد ال��زوال أنه من رمضان فنوى الصيام
فاألقرب الصحة واألحوطالقضاء.
عن مفطرات الصوم

س -1 :م��ا ح��ك��م ال��ت��دخ�ين يف ن��ه��ار شهر
رمضان؟
 -2ما حكم شم الورود والرياحني الطبيعية
يف نهار شهر رمضان ،وكذلك شم احلشائش
مثل النعناع؟
 -3م��ا حكم خب��ار امل���اء الكثيف يف ن��ه��ار شهر
رمضان ؟
 -4ما حكم علك العلك يف نهار شهر رمضان ؟
ج -1 :إذا ك��ان��ت ك��ث��اف��ة ال���دخ���ان إل���ى درج��ة
يعتبرها العرف شربًا أو أك ً
ال فهو مبطل للصوم
ّ
الكفارة.
وعليه
 -2ش��م ال���ورود والرياحين والعطور ال يض ّر
بالصوم.
 -3إذا ل��م يكن بخار ال��م��ار غليظا ول��م ُيعد
شربًا عرفًا فال بأس ،واألحوط إجتناب كلما يصل
إلى المعدة ولو في صورة بخار أو غبار أو ما أشبه.
 -4ال ب��أس بمضغ العلك ال���ذي ال طعم له،
شريطة أن ال يدخل شيء من أجزائه الجوف ،إال
انّه مكروه.
وصب الدواء في األذن.
الصوم
ّ

س :إذا تيقن َّ
املكلف أن الدواء الذي يأخذه عن طريق
األذن سينزل يف حلقه ،ه��ل جي��وز ل��ه ال��ت��داوي ب��ه؟ ومل��اذا
تعترب قطرة العني إذا نزلت يف احللق من املفطرات ،مع أنها

ليست من املوضع املعتاد؟ وماذا عن قطرة األنف مع التيقن
بنزوهلا للحلق؟
ج :ينبغي للصائم تجنّب كل ما يس ِّبب نفوذ
الشراب أو الطعام إلى جوفه ،كشرب المايعات
صب الدواء في ُاذنه
أما
عبر أنفه بأنبوب ونحوهّ ،
ّ
أو عينه فال ب��أس به وإن وج��د طعمه في حلقه
المادة نفسها.
بشرط عدم نفوذ
ّ
الحامل والصوم

س :أنا إمرأة حامل يف الشهر الرابع وكان علي قضاء
أي��ام من شهر رمضان مل أقضها ،ولكن عندما أح��اول أن
أصوم أحس ب��دوار وتعب وإره��اق ،فما احلكم يف هذا؟
وهل جيوز لي أن أفطر يف شهر رمضان علما بأني يف
شهر رمضان أكون يف الشهر اخلامس؟
ج -1:إذا ل��م يكن بإمكانك القضاء
قبل قدوم شهر رمضان ،فادفعي عن
كل ي��وم قيمة ثالثة أرب��اع الكيلو من
وأجلي القضاء للسنة
الحنطة للفقيرّ ،
القادمة.
�إن الحكم
 -2وف��ي شهر رمضان ف� ّ
ال��ش��رع��ي ي���ق���ول :ال���م���رأة ال��ح��ام��ل ال��ت��ي
تضعف عن الصيام أو تخشى على الولد
الضرر ،تفطر ثم تتصدق عن كل يوم بإطعام
مسكين ( 750غرامًا من الحنطة) واألحوط أن
تقضي صومها فيما بينها وبين عامها المقبل
إن قويت على ذلك.
الصوم وحصاة الكلى

س :إم��رأة عمرها  48سنة ،تعاني من حصاة الكلى،
نصحها االط��ب��اء ب��ش��رب  4ل�تر م���اء ي��وم��ي��ا .ص��ام��ت شهر
رمضان ،وبعد  8ايام من الصوم مل تستطع اكمال الشهر
بسبب احلصاة يف الكلى  ،حيث سبب هلا حرجا شديدا ،علما
انها حتى يف الشتاء تشرب نفس الكمية من املاء ،فماحكمها؟
واذا كان عليها فدية أو كفارة فكم قدرها؟
ج :إذا ك���ان ال��ص��وم ي��ض � ّر بصحتها حسب
ش��ه��ادة ال��خ��ب��راء الموثوقين ف��ال��ص��وم يسقط
عنها ،ف��إذا ُشفيت قضت الصيام ،أم��ا إذا كان
المرض الزمًا ومستمرًا معها فليس عليها شيء
سوى دفع فدية وهي إطعام مسكين واحد عن
كل يوم.

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

ان شاشة التلفزيون
قادرة على ان
تث ّبت يف الطفل
منظومة من القيم
واملبادئ والثقافة،
حتى ان برامج
التسلية والرتفيه
باستطاعتها ،و
بصورة تدرجيية
غري حمسوسة،
من تغيري موقف
الطفل و رؤيته
للعامل وجملتمعه،
وان ْ
وقع هذا التأثري
يصبح اقوى كلما
ازداد وتكرر عرض
الربامج التلفزيونية
واحملفزات واالثارات
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لنكن أذكياء في تحصين أطفالنا
من سلبيات التلفزيون
* عقيل عبد اهلل السعدي

ت��س��ي��ط��ر وس����ائ����ل االت����ص����ال
احلديثة  -السمعية منها واملرئية-
ع��ل��ى ك��اف��ة االف�����راد واجل��م��اع��ات
يف غالبية دول ال��ع��امل يف عصرنا
احل���ال���ي ,وذل���ك مل��ا تتميز ب��ه تلك
ال��وس��ائ��ل م��ن مم��ي��زات ال تتوفر يف
ال��وس��ائ��ل االخ����رى ،السيما يف ظل
النمو السريع لتكنولوجيا االع�لام
واالتصال احلديثة.
ويعد التلفزيون من أه��م هذه
الوسائل ،بل من أحدثها وأخطرها،
ن��ظ��راً ل��ق��درت��ه ال��ك��ب�يرة على جذب
االف�����راد  -ك��ب��ارا وص���غ���ارا -ح��ول
شاشته ،اذ يتميز خبصائص تقنية
توفر هلم تقديم املعارف واملعلومات
وال��س��ل��وك��ي��ات ع�ب�ر ق���وال���ب فنية
م��ت��ع��ددة ،إض���اف���ة اىل غ��ن��ى لغته
التعبريية ،وتنوع وتكامل عناصر
ال��ت��ج��س��ي��د ال��ف�ني مل���ادت���ه وس��ه��ول��ة
ال��ت��ع��رض ال��ي��ه��ا ،وم��ق��درت��ه��ا على

ج���ذب االن��ت��ب��اه ،وخ��ل��ق االح��س��اس
باملشاركة والتفاعل من املشاهدين.
وقد اشارت العديد من الدراسات
اىل مكانة التلفزيون املتميزة بني
وسائل االع�لام واالت��ص��ال االخ��رى
ب��ص��ف��ة ع���ام���ة ويف ح���ي���اة ال��ط��ف��ل
بصورة خاصة ،حتى قيل إن تنشئة
الطفل هذه االي��ام تقوم على ثالث
رك��ائ��ز :االب ،واالم ،والتلفزيون.
وب���ذل���ك حت����ول ه����ذا اجل���ه���از اىل
م��ؤس��س��ة للتنشئة االج��ت��م��اع��ي��ة،
ومنافس ّ
قوي للمؤسسات التقليدية
كاملسجد وامل��درس��ة وغ�ي�ره .حتى
بات من النادر ج��داً تصور بيت فيه
أط��ف��ال ال جي��ل��س��ون ق��ب��ال��ة شاشة
التلفزيون.
أم���ا م��ا يتعلق ب��ب��داي��ة عالقة
الطفل بالشاشة الصغرية ،فهناك
آراء واع��ت��ق��ادات خمتلفة ،البعض
ي��ق��ول :ان��ه��ا ت��ب��دأ يف السنة االوىل،
وهنالك من يقول يف السنة الثانية،
ل��ك��ن ب��ع��ض ال���ش���واه���د ت���ؤك���د ان

جاذبية الشاشة الصغرية هذه االيام
كسبت اىل جانبها ح��ت��ى الطفل
ذا ال��س��ت��ة اش���ه���ر !..ول��ك��ن املتابعة
الدقيقة والتفاعل ،يبدأ من السنة
الثالثة ،حيث يتحول التلفزيون
اىل شبه الزميل والناصح واملسّلي،
و تربز اهمية وخطورة الدور املنوط
بالتلفزيون من خ�لال قدرته على
حتقيق اه��داف��ه االس�ترات��ي��ج��ي��ة يف
االع�ل�ام والتثقيف ،حيث يتمكن
الطفل من خالل املشاهدة ان يطل
ع��ل��ى م���ا جي����ري يف ال���ع���امل ال���ذي
اصبح فعال قرية صغرية ،والسيما
بعد استخدام تكنولوجيا االتصال
احلديث من اقمار صناعية وقنوات
فضائية.
اآلثار السلبية تفوق اآلثار االجيابية

ك���ان االع��ت��ق��اد ال��س��ائ��د منذ
بداية ظهور التلفزيون ،انه وسيلة
للتسلية وال�ترف��ي��ه ،ول��ي��س��ت آث��ار
سلبية يف سلوك ونفسية الطفل.
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وبقيت اآلراء منقسمة حول
اه���م���ي���ة ال���ت���ل���ف���زي���ون ك��وس��ي��ل��ة
اعالمية يف تكوين شخصية الطفل،
ف��امل��ع��ارض��ون يستدلون بالصدمة
اليت يتلقاها الطفل اثناء العروض
التلفزيونية املختلفة ومدى تأثريها
فيه ،واك��دوا على ان هذه الوسيلة
غري ناجحة من الناحية االخالقية
او التعليمية او االجتماعية ،حيث
ت��ب��ق��ي ال��ط��ف��ل غ��ال��ب��ا داخ����ل امل��ن��زل
ب���د ً
ال م��ن أن ي��ك��ون ن��ش��ي��ط�اً ،كما
ان التلفزيون يعرض على الطفل
ص��وراً جذابة وه��و يف حالة متفرج
نشط  ،وليس متعلماً نشطاً ،اذ انه
ال يلعب مع االطفال االخرين ،إال
ان املؤيدين للتأثري االجيابي يق ّرون
أنه ميدان يوسع آفاق الطفل ويثري
فكره وخياله.
ومهما قيل عن اآلثار االجيابية
للتلفزيون على حياة الطفل ،إال
ان االث�����ار ال��س��ل��ب��ي��ة ه���ي االك��ث��ر
اهتماما وت��ن��او ً
ال م��ن قبل العلماء
االخ��ت��ص��اص��ي�ين ،ع�بر ال��ع��دي��د من
الدراسات العلمية اليت قاموا بها يف
العديد من دول العامل.
وم���ن مج��ل��ة اآلث�����ار السلبية،
ال��ت��أث�ير ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال���دراس���ي
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ل��ط��ف��ل .ف��ق��د اثبتت
ال��ت��ج��ارب وج���ود ت��أث�ير سليب على
الذكاء كلما زادت فرتة مشاهدة
االط����ف����ال ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ،واي���ض���اً
اخنفاض للمستوى للدراسي هلم؛
فقدت اك��دت دراس���ة ،ان االطفال
ال����ذي����ن ي���س���م���ح هل����م مب���ش���اه���دة
ال��ت��ل��ف��زي��ون ل��س��اع��ات ك��ث�يرة يف
السنوات السابقة لدخوهلم املدارس
حصلوا على درجات أقل يف القراءة
واحل��س��اب واخ��ت��ب��ارات ال��ل��غ��ة عند
ن��ه��اي��ة ال��ص��ف االول االب��ت��دائ��ي،
اق���ل م���ن االط���ف���ال ال���ذي���ن ك��ان��ت
م��ش��اه��دات��ه��م ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة قليلة
خالل سنوات ما قبل املدرسة.
وعند النظر اىل طالب املدرسة
نرى ان بعض التالميذ ال يكملون
اداء واج��ب��ات��ه��م امل��ن��زل��ي��ة ببساطة
بسبب كثرة املشاهدة التلفزيونية
يف الكثري من احل��االت ،فاملبالغة يف
مشاهدة الربامج التلفزيونية تؤدي
www.al-hodaonline.com

اىل إشغال االطفال ،وصرفهم عن
اجن��از وظائفهم املدرسية ،إضافة
اىل ان مشاهدة الربامج التلفزيونية
دون عملية اخ��ت��ي��ار وان��ت��ق��اء ،من
ش��أن��ه��ا ان ت��ض��ع��ف ق����درة ال��ط��ف��ل
على التمييز وتضعف قدرته على
التذوق اجلمالي  ،ويف نهاية االمر
يصبح التلفزيون اكرب قاتل للوقت.
االرضار النفسية:

مم����ا الش�����ك ف���ي���ه ان ش��اش��ة
ال��ت��ل��ف��زي��ون ق����ادرة ع��ل��ى ان تثّبت
يف ال��ط��ف��ل م��ن��ظ��وم��ة م���ن ال��ق��ي��م
وامل��ب��ادئ والثقافة ،حتى ان برامج
التسلية والرتفيه باستطاعتها ،و
ب��ص��ورة تدرجيية غ�ير حمسوسة،
م��ن تغيري م��وق��ف الطفل و رؤيته
ل��ل��ع��امل وجمل��ت��م��ع��ه ،وان ْ
وق����ع ه��ذا
ال��ت��أث�ير يصبح اق���وى كلما ازداد
وتكرر عرض الربامج التلفزيونية
واحملفزات واالثارات.
واذا م��ا اخ��ذن��ا بنظر االعتبار
احلساسية القوية خليال االطفال
وت��ص��ورات��ه��م ،ي��ص��ب��ح م���ن السهل
جداً ان نفهم كيف تتأثر خاصية
ال��ت��خ��ي��ل وال��ت��ص��ور ب��ه��ذه ال�برام��ج
التلفزيونية ال�ت�ي ت��ق��دم بأشكال
درامية ،برامج جتعل الطفل يعيش
قلقا روحيا واضطرابا نفسيا ،عندما
يشاهد برامج مثرية ومناظر عنيفة.
ان معظم الربامج التلفزيونية
تثري رغبة وهلفة غري اعتيادية يف
ن��ف��س ال��ط��ف��ل وجت��ع��ل��ه يستجيب
هل��ا ويتشابك معها  ،ول��ذل��ك اذا مل
ي��ك��ن ال��ط��ف��ل م��س��ل��ح�اً ع��ن طريق
أبويه وبيئته بقيم ثابتة وراسخة،
ميكن أن يواجه ما يبثه التلفزيون
من برامج غري صاحلة وهو وحيد،
وي��ك��ون م��ن السهل عندئذ ان يقع
فريسة التلفزيون.
و اوض���ح���ت دراس������ة ق����ام بها
«دم�تري كرستياكيس» وفريقه
مبستشفى االطفال واملركز الطيب
االقليمي مبدينة سياتل االمريكية،
واليت اجريت على ( )1345طفال ان
ك��ل س��اع��ة يقضيها ال��ط��ف��ل ام��ام
التلفزيون تزيد من فرص خماطر
اصابته بنقص االنتباه مبقدار %10

وان مشاهدة التلفزيون مل��دة ثالث
س���اع���ات ي��وم��ي��ا ج��ع��ل��ت االط���ف���ال
عرضة لنقص االنتباه مبقدار .%30
ان م���خ ال��ط��ف��ل ال��ول��ي��د ينمو
بسرعة كبرية خ�لال العامني اىل
الثالثة االوىل من عمره  ،واالطفال
ال���ذي���ن اع����ت����ادوا ع��ل��ى ال��ت��ع��رض
ملستويات مرتفعة م��ن االث����ارة يف
مرحلة مبكرة من العمر يستمرون
يف ت��وق��ع احل��ص��ول على متسويات
اإلثارة نفسها مع مرور االعوام مما
جيعل من الصعب عليهم التكيف مع
النمط األقل بطئاً للحياة ،والدراسة
يف املدرسة والواجبات املنزلية  .ومن
املمكن ان ي��ع��رض التلفزيون املخ
يف مرحلة النمو اىل مستويات غري
ع��ادي��ة م��ن االث����ارة  ،وي����زداد االم��ر
سوءاً مع التغيري السريع يف الصور
واملشاهد واالص���وات ال�تي يعرضها
التلفزيون جلذب انتباه االطفال.
التشجيع عىل العنف

كشفت دراس��ة حديثة عن ان
االطفال الذين يشاهدون التلفزيون
الكثر من ساعة يوميا ،معرضون
الن ي��ك��ون��وا عنيفني يف املستقبل،
ولذلك يقول الربفسور «جونسون»
ان نتائج دراسته تشري اىل ان على
اآلب���اء ال��ذي��ن يشعرون مبسؤولية
جت�����اه أب���ن���ائ���ه���م ان ال ي��س��م��ح��وا
الط��ف��اهل��م مب��ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��زي��ون
ألكثر من ساعة يف اليوم.
وق��د ح��ذرت دراس���ة اجتماعية
مش���ل���ت ع��� ّي���ن���ة مت���ث���ل ال���ط�ل�اب
وال��ط��ال��ب��ات يف م����دارس حكومية
وخ��اص��ة ت��ت�راوح أع��م��اره��م ب�ين 8
و 7أع���وام ،واع��ده��ا اجمللس الوطين
ل���ش���ؤون االس�����رة يف االردن ح��ول
الربامج املوجهة اىل االطفال العرب
يف ال��ف��ض��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة م��ن آث��ار
ال��ع��ن��ف املتلفز ع��ل��ى شخصياتهم
ومستقبلهم وعلى أم��ن واستقرار
جمتمعاتهم.
وأك���دت ال���دراس���ة ،ان الطفل
املشاهد للتلفزيون من دون رقابة
او اختيار ،يصبح أقل احساسا بآالم
االخ��ري��ن وم��ع��ان��ات��ه��م ،وأش���د مي ً
ال
ملمارسة السلوك العدواني ،ويزيد

اشارت العديد من
الدراسات اىل مكانة
التلفزيون املتميزة
بني وسائل االعالم
واالتصال االخرى
بصفة عامة ويف
حياة الطفل بصورة
خاصة ،حتى قيل
إن تنشئة الطفل
هذه االيام تقوم على
ثالث ركائز :االب،
واالم ،والتلفزيون.
رمضان 1433
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اس���ت���ع���داده الرت���ك���اب ال��ت��ص��رف��ات
امل����ؤذي����ة .وأش�������ارت ال����دراس����ة اىل
ان م���ش���اه���دة ال���ت���ل���ف���زي���ون دون
رق���اب���ة ،ت��ف��رز س��ل��وك��ي��ات اب��رزه��ا
السلبية واألن��ان��ي��ة ،وع��دم التعاون
م���ع اآلخ����ري����ن ،وع����دم االح��س��اس
مبشاعرهم ،والسخرية منهم ،اىل
جانب التقليد االعمى لآلخرين يف
امللبس واملأكل واملشرب والسلوك
االجتماعي
تقليص العالقات األرسية

م���ن ش����أن ال��ت��ل��ف��زي��ون ج��ذب
ان��ت��ب��اه مج��ي��ع اف����راد ال��ع��ائ��ل��ة ال��ي��ه،
الصغري منهم والكبري .فبدال من ان
ينظر االطفال اىل بعضهم البعض
سينظرون اىل الشاشة الصغرية،
وعندما يبكي طفل او يريد ان يتكلم
بشيء ،يسارع اآلخ��رون اىل إسكاته
ف��ورا ،و رمبا حتصل املشاجرة ومن
ثم التحركات العنيفة ،وغريها من
املشاحنات ،كل ذلك بهدف متابعة
مسلسل تلفزيوني او فيلم سينمائي
او برنامج معني ،وه��ذا ي�ترك أثره
السليب املباشر والشديد على أواصر
احمل��ب��ة ب�ين اف���راد األس���رة ال��واح��دة
اليت تعيش حتت سقف واحد.
كما ان ب��ق��اء الطفل ألوق��ات
طويلة امام شاشة التلفزيون ،جيعل
مشاكساته وعبثه يف حياته واثاث
امل��ن��زل ت��ق��ل بنسبة ك��ب�يرة ،وه��ذا
مما يريح الوالدين ،والسيما االم يف
مسألة املتابعة يف املنزل والتنظيف،
اال ان هذا يسبب الكثري من املشاكل
ب�ين ال��وال��دي��ن وط��ف��ل��ه��م��ا ،كعدم
اهتمام كال الطرفني باآلخر وعدم
فهم نفسية الوالدين لطفلهما وقّلة
الوعي واحلصانة الرتبوية وهذا مما
يزيد من مساحة البعد بينهما.
ما احلل؟

ان العائالت اليت تشاهد برامج
تلفزيونية جيدة وهادفة  ،تستفيد
مم���ا ه���و اجي���اب���ي م���ن ال��ت��ل��ف��زي��ون
وتقلل من تأثرياته السلبية فيها،
ل���ذا جي��ب احل���رص ع��ل��ى مشاهدة
ب��رام��ج تلفزيونية ثقافية غنية
مب��ح��ت��وي��ات��ه��ا ،ك��م��ا جي��ب جتنيب
38
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الطفل مشاهدة الربامج التجارية
ذات التأثري السليب فيه ،ويف صحته
النفسية وال��ب��دن��ي��ة ،ف����اذا مل يُبد
الوالدان قلقهما من كثرة مشاهدة
الطفل للتلفزيون ،ومل يبذال جهدا
للسيطرة على أوق���ات امل��ش��اه��دة ،
يصبح التلفزيون من اكثر املؤثرات
السلبية يف حياة الطفل.
والطفل يف النظام االجتماعي
اإلس�ل�ام���ي ،حي��ت��ل م��ك��ان��ة مم��ي��زة،
ح��ي��ث وردت االح���ادي���ث الشريفة
يف االه���ت���م���ام واحل�����رص مب��س��أل��ة
ال�ترب��ي��ة م���ن ال��س��ن�ين االوىل من
ح��ي��اة ال��ط��ف��ل .م��ن ه��ن��ا جي��ب على
األبوين االنتباه يف طريق معاجلة

ان مشاهدة الربامج
التلفزيونية دون
عملية اختيار
وانتقاء ،من شأنها
ان تضعف قدرة
الطفل على التمييز
وتضعف قدرته على
التذوق اجلمالي
 ،ويف نهاية االمر
يصبح التلفزيون
اكرب قاتل للوقت
م���ؤث���رات ال��ش��اش��ة ال��ص��غ�يرة على
اط��ف��اهل��م ،وع��دم التسرع يف اخت��اذ
ال��ق��رار .ومب��ا ان للشاشة الصغرية
املقدرة الكبرية اليوم يف خلق أمناط
ومناذج لالطفال يف املأكل وامللبس
والسلوك العام ،فإن األسرة املسلمة
م��دع��وة ألن ت��ت��خ��ذ ع���دة خ��ط��وات
ملواجهة هذا التأثري اخلطري:
 -1ت��أك��ي��د االل����ت����زام ال��دي�ني
واألخ��ل��اق�����ي داخ������ل االس�������رة م��ن
قبل ال��ك��ب��ار ،لنقل ال��ص��ورة النقية
للرتبية االس�لام��ي��ة اىل االط��ف��ال،

وه��ذا يساعدهم على املقارنة بني
ما يرونه من الكبار القريبني منهم،
وبني رموز الشاشة الرمادية.
 -2اجي���اد ال��ب��دائ��ل امل��ف��ي��دة من
قبيل املطالعة والكتابة يف خمتلف
اجملاالت.
 -3ختصيص أوق���ات مناسبة
لفتح اب����واب احل��دي��ث ع��ن مسائل
خمتلفة مع الصغار ،او مداعبتهم
وم�لاع��ب��ت��ه��م ،ل��ت��وث��ي��ق ال��ع�لاق��ة
العاطفية ،إلل��غ��اء ال��ص��ور السلبية
ال�تي تقدمها الشاشة الصغرية يف
اكثر االحيان عن العالقات السيئة
والعنيفة بني افراد االسرة.
 -4ت��ع��ري��ف��ه��م ع��ل��ى ال���ق���دوات
الصاحلة ،واحلديث عن أهل البيت
عليهم السالم يف صغرهم ،وكيف
ك��ان��وا ي��ع��ي��ش��ون وي��ت��ع��ام��ل��ون مع
أبويهم.
 -5اخ��ت��ي��ار ع���دد م��ن ال��ق��ن��وات
التلفزيونية والتشجيع على متابعة
الربامج الرتفيهية والرتبوية فيها،
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال�ب�رام���ج اخل��اص��ة
بالقرآن الكريم.
وال ن��ن��س��ى يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف
التأكيد على حقيقة هامة ،طاملا
تغيب عن ذه��ن اآلب��اء ،وه��م يبدون
بالغ حرصهم على سلوك وثقافة
اط���ف���اهل���م م���ن خم���اط���ر ال��ش��اش��ة
ال��ص��غ�يرة ،أال وه��ي العاطفة اليت
يعيشها ال��ط��ف��ل م��ع أس���رت���ه ،فهو
غري مؤهل أو ق��ادر يف سنني عمره
الطرية األوىل ألن يتلقى التحذير
والتعنيف واالنتقاد ،كما قد ينجح
االم��ر مع االك�بر س ّنا ،مثل الذين
ي��ت��ج��اوزون مرحلة امل��راه��ق��ة ،إمنا
ي��ري��د االم���ور ج��اه��زة أم��ام��ه ،وه��ذا
م���ا ي��وف��ر ال��ت��ل��ف��زي��ون ب��ك��ل ذك���اء
وكفاءة عالية ،ثم ال ننسى ايضاً
القاعدة املعروفة «االنسان حريص
على ما ُمنع» ،وإذن؛ لنكون أذكى
م��ن ال��ش��اش��ة ال��رم��ادي��ة ال��ص��غ�يرة،
مهما ك��ان ال��ذي��ن خلفها ،ومهما
ك�برت امكاناتهم وق��درات��ه��م ،الن
ل��دي��ن��ا اخل���زي���ن اهل���ائ���ل وال��ع��ظ��ي��م
للقيم واملبادئ واالحكام اليت تصوغ
لنا والطفالنا الثقافة الصحيحة
والبناءة.
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الشباب والفهم الواعي لشهر رمضان

* الشيخ حسني اخلشيمي
احلياة حمطة ،نسري فيها عرب ساعاتها وأيامها وسائر أزمنتها..
فهي جمرد مرحلة وال تعدو غري ذلك ،إال أنها يف غاية األهمية ،فمن
خالهلا حُي��دد اإلنسان مصريه األب��دي ،فإما يف جنان اخللد يف مقعد
صدق عند مليك مقتدر ،أو يف نريان جهنم والعياذ باهلل.
وحتمل هذه احلياة بني طيات أيامها العديد
م��ن ال��ف��رص ،ال�تي مينحها اهلل ت��ب��ارك وتعاىل
لإلنسان ب�ين احل�ين واآلخ���ر ،وه��ي ليس حكراً
ألح��د ،ب��ل ه��ي ف��رص مجاعية ينعم بها مجيع
املسلمني يف كل بقاع األرض .اهل��دف من هذه
ال��ف��رص ه��و م��ن��ح اإلن��س��ان ال��ق��درة ع��ل��ى عبور
مرحلة احلياة بنجاح وامتياز لينعم بعيش رغيد
يف اآلخ��رة اليت وعدنا بها اهلل تعاىل ،واليت منها
مرحلة ال��ش��ب��اب ،ه��ذه املرحلة ال�تي يكون فيها
ال��ف��رد بكامل ق��واه اجلسدية والعقلية ،فهو يف
هذه املرحلة كالشجرة اليافعة اليت تعطي مثاراً
يانعة ،إال أنها لن تستمر بالعطاء ما مل تنتفع
بأرضها اليت غرست فيها ،وكذلك اإلنسان لن
ينتفع بنعمة الشباب ما مل يستفد منها ويستثمر
كل حلظة من حلظاتها ،بل إن كل فرد مسؤول
عنها أم��ام اهلل ،وس��وف يُسأل عنها يوم القيامة.
يقول رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه« :ال تزول
قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة  :عن
عمره فيما أفناه ،وعن شبابه فيما أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه
وفيما أنفقه ،وعن حبنا أهل البيت» .وهنا إشارة واضحة اىل ضرورة
االنتفاع من مرحلة الشباب احلساسة ،واالستفادة منها قبل ان تنقضي
وتنتهي مع الزمن.
وحنن يف رحاب شهر رمضان املبارك أمام فرصة عظيمة ،وهي
ص به الصائمون
تلك النعمة والرمحة اإلهلية واألجر العظيم الذي ُخ ّ
والقائمون يف هذا الشهر الفضيل ،والذي دعانا اىل كتابة هذه السطور،
ما نراه من إحراق متعمد للوقت من قبل بعض الشباب يف هذا الشهر
املبارك ،فالكسل حليف بعض الشباب يف أيام وليالي هذا الشهر الفضيل،
حبجة التعب من اجلوع والعطش ،ولو عرفنا أن الغاية من الصيام هو
تنمية ملكة التقوى و الورع عن حمارم اهلل ،و تنقية النفس البشرية
من الصفات السيئة والعادات اخلاطئة ،وتربيتها على الصرب والتحمل
والتواضع؛ ألصبح واضحاً لدى الشباب أن هذا التعب واجلهد املبذول يف

الصيام ،هو باحلقيقة ملصلحته الشخصية ،يف الدنيا ويف اآلخرة.
والربنامج اإلهلي املوضوع يف شهر رمضان يُظهر لنا ايضاً ان هذا
الشهر الكريم يهدف اىل بعث احليوية يف حياة االنسان ،و االجتهاد  ،يف
طلب الثواب ،وسيتضح لنا ذلك من خالل إطاللة خاطفة على روايات
أهل البيت عليهم السالم ،اليت جاءت يف كتاب «مفاتيح اجلنان» ،الذي
مجع فيه الشيخ املرحوم عباس القمي هذه الروايات الشريفة ،بشكل
يسهل اعتماد مضامينها براجماً للعمل يف هذا الشهر املبارك وسائر
الشهور األخرى .كما ان يف هذا الشهر أيضاً ليلة القدر ،اليت هي خري
من ألف شهر ،وفيها يفرق كل أمر حكيم ،وتقدر فيها أرزاق ومصائر
البشر ،وهي فرصة أخرى للمراجعة واالنقالب على الكسل والتعطيل
الذي يعيشه بعض الشباب ،والتحول من نفق الفشل اىل رحاب النجاح،
والتهجد كفيل بنجاة
ل��ذا ف��ان قيام ه��ذه الليلة بالصالة وال��دع��اء
ّ
اإلنسان من نريان جهنم وحمو ما ارتكب يف االيام السابقة من الذنوب،
وما اقرتفه من أخطاء ،رمبا يكون البعض منها
غري مقصود ،وبالرغم من بساطة هذه األعمال
وسهولة القيام بها يف هذا الشهر العظيم؛ جند
ان اغلب الشباب يستصعبها ،ويف ال��وق��ت ال��ذي
ينبغي ان يكون فيه مشتغ ً
ال بالصالة والقيام
وحضور احملافل القرآنية ال�تي تقام ط��وال أيام
الشهر الكريم؛ جت��ده يتجه حنو جمالس اللهو
واللعب واملقاهي ،اليت يتناول فيها الشباب أنواع
خمتلفة م��ن األح��ادي��ث ال�تي تقسي القلب وال
تتناسب مع اجواء هذا الشهر املبارك ،بل و األنكى
م��ن ذل���ك ،ح��ص��ول ال��ت��ع��ارض الكبري ب�ين وضع
ال��ش��اب خ�لال م��دة ال��ص��وم ،وامتناعه ع��ن سائر
احملرمات واملفطرات؛ وبني مدة ما بعد اإلفطار،
وبذلك يضيع جهد الصوم واالمتناع عن املفطرات
يف النهار باللهو وضياع الوقت يف الليل ،اليت رمبا
جتره اىل املعاصي ايضاً ،ويكون مصداقاً لآلية
ال��ك��رمي��ة« :ك��ال�تي نقضت غ��زهل��ا م��ن بعد قوة
أنكاثاً».
إن مشكلة الشباب هي الفهم اخلاطئ للمرحلة اليت يعيشونها،
وليست القضية حمصورة يف اي��ام شهر رمضان املبارك ،لكن الشهر
الكريم ،يعد فرصة خاصة ،ولن نتمكن من استثمارها إال عرب الفهم
الواعي أليامه ولياليه ،واالل��ت��زام املستمر بالتعاليم الدينية والقيم
االخالقية ،واملداومة على األعمال املستحبة اليت توصي بها الروايات
عن املعصومني ،الن فلسفة الصيام يف هذا الشهر بالتحديد تقتضي
اجلد واالجتهاد يف العبادة ،فأيامه ليست كباقي األي��ام ،فالعمل فيه
مبارك ،واألج��ر فيه مضاعف .كما ينبغي للشباب ان يتخذ من هذا
الشهر امل��ب��ارك منطلقاً الستغالل مرحلة الشباب ب��اإلمي��ان والعمل
النافع ،لكي تكون ساعاتها وأيامها مثن اجلنة يف اآلخرة ،وان نتذكر
دائماً أننا سوف نسأل عن كل حلظة قضيناها من مرحلة الشباب يوم
القيامة ،فهل حنن مستعدون لإلجابة عن هذا السؤال..؟

إن مشكلة الشباب
هي الفهم اخلاطئ
للمرحلة اليت
يعيشونها ،وليست
القضية حمصورة
يف ايام شهر
رمضان املبارك
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العقل والعقلنة
* عيل ضمريي

لو كان العقل يعي
كل شيء ،النتفت
احلاجة إىل بعثة
األنبياء وتنصيب
األئمة  ..إمنا العقل
يؤدي دوره الذي
خلق من أجله عندما
يتصل بالوحي،
كما القطرة تتصل
بالبحر
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أوص�����ى اهلل ت���ب���ارك وت��ع��اىل
ب�ن�ي ال��ب��ش��ر يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
بالتعقل والتفكر ،وقد مدح الذين
خيتارون بنا ًء على العقل ومعرفة
الواقع ،وع ّدهم من أهل اهلداية:
َّ
ون ْال َق ْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
َس َت ِم ُع َ
ين ي ْ
«ال ِذ َ
ون
ين َه َد ُاه ُم اللهَُّ
ُ
أَ ْح َس َن ُه أو َل ِئ َك َّال ِذ َ
ْ
َوأُو َل ِئ َك ُه ْم أُو ُل��و الأْ َ ل َباب» (سورة
ال��زم��ر  ،)18/ويف م����وارد أخ���رى؛
ب�ّي�نّ أن ال��ذي��ن ينتفعون باآليات
واألمثلة القرآنية ،ويستخدمون
عقلهم وذك��اءه��م ،ينالون ثواباً
وأجراً مضاعفاً ،فيما انتقد الذين
ال يعقلون وال يستثمرون قواهم
العقلية.
وأك�����ث�����ر م�����ن ذل���������ك ،ان����ه
ع� ّزوج� ّ�ل س��اوى الذين ال يعقلون
ب��احل��ي��وان��ات ،ب��ل وع���دّه���م أض��ل
منها مبراتب ،وخاطبهم على أنهم
بكم وموتى ،وعدّهم األسوأ
صم ٌ
ّ
ع��ل��ى وج���ه ال��ب��س��ي��ط��ة ،ووع��ده��م
ين َ
َم َث ُل َّال ِذ َ
ك َف ُروا
بعذاب النار« :و َ
َ
ك َم َث ِل َّال� ِ�ذي ي َْن ِع ُق بمِ َا لاَ ي ْ
َس َم ُع
ُعا ًء َو ِن َدا ًء ُص ٌّم ب ُْك ٌم ُع ْم ٌي َفهُمْ
ِإلاَّ د َ
لاَ ي َْع ِق ُل َ
ون» (س��ورة البقرة ،)171/
واألم���ر اجل��دي��ر ب��اإلش��ارة ،ه��و أن
ت�لاوة ال��ق��رآن الكريم ب�لا تفكر،
وأداء الصالة فارغة عن التوجه

العميق ،وال��دع��اء بلقلقة لسان
–مث ً
ال -ال قيمة هلا وال مثرة ،بل
إن استخدام العقل اصبح معيار
احل���ص���ول ع��ل��ى األج�����ر ـ أي إن
األعمال ال�تي منارسها ،والعقائد
ال�ت�ي نعتنقها ،ينبغي أن تكون
م��ؤس��س��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ل وال��ت��ع��ق��ل،
دون العاطفة أو التعصب ..وحتى
املوارد اليت ورد فيها األمر باحلب
أو البغض ،إمن��ا املقصود بهما ما
نبعا م��ن التعقل ،إذ ال يصح أن
يكون احل��ب أو البغض مؤسسني
على اجلهل والتعصب واملصلحة
امل��ادي��ة.ق��ال رس���ول اهلل صلى اهلل
ري من
عليه وآل��ه« :ساعة تفكر خ ٌ
عبادة سبعني سنة».
عاقبة اهلوى

ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��ذك�ير ب��أن��ه إىل
جانب العقل ،وه��و أص��ل إنساني
م��ش��ه��ود ،ي��ك��م��ن ه��ن��ال��ك اجل��ه��ل
واهلوى .فإذا كان العقل (باملفهوم
الديين) ،ممث ً
ال هلل العليم احلكيم
و رسوله ،فإن هوى النفس عميل
ال��ش��ي��ط��ان ال��رج��ي��م !..وإذا ك��ان
ال��ع��ق��ل ن�����وراً ،ف���إن ه���وى النفس
ظ��ل��ام .ول�����ذا الب����د م���ن ال��وع��ي
�ص��ن ب���اهلل امل��ت��ع��ال��ي ،فال
وال��ت��ح� ّ
يشتبه علينا العدو من الصديق،
والسم من العسل ،كما البد من

فسح اجملال للعقل السليم ،لوعي
التعاليم الدينية الواردة يف القرآن
وعلى لسان النيب وآله صلوات اهلل
عليهم أمجعني.
ت��رى أباللسان ي��ذاق الطعام
أم بالعني؟! «لقد جئناكم باحلق
ولكن أكثركم للحق كارهون»،
ألمارة
«وما أبرئ نفسي إن النفس ّ
بالسوء إال م��ا رح��م رب��ي إن ربي
غفور رح��ي��م» .وم��ا مل يتم كبح
مج��اح النفس األم��ارة،ف��ت��غ�ّي�رّ إىل
ن��ف��س مطمئنة ،يبقى صاحبها
م��ي��ا ً
ال للقبائح وال��ع��ي��وب راغ��ب �اً
بتكريسها يف نفسه.
أحىل من العسل

ن��س��ت��ف��ي��د م�����ن ال���ن���ص���وص
ال��دي��ن��ي��ة ال��ش��ري��ف��ة أن ص�لاح
اإلنسان وخريه ،يكمن يف معارضة
امليول النفسية الباطلة ،وتقييد
ال��ن��ف��س األم�����ارة ،ي��ع�ني مم��ارس��ة
م��ا فيه رض��ا اهلل ت��ع��اىل ورس��ول��ه
واألئ���م���ة امل��ع��ص��وم�ين وخ��امت��ه��م
اإلم���ام احلجة املنتظر عجل اهلل
فرجه.
ول����و أن���ن���ا ت���دب���رن���ا يف آي���ات
القرآن اجمليد ومتسكنا بنصوص
أه��ل البيت عليهم السالم جيداً،
لوجدنا اإلنسان ومسوه ،جتسيداً
يف خمالفة اهل���وى ال���ذي يتمثل
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ب��ص��ور ال تعد وال حت��ص��ى ،حتى
أن األنبياء قبل خامتهم صلوات
اهلل عليه وآل����ه ،ك���ان اهلل تعاىل
يسمو مبراتبهم (املعصومة) بفعل
خمالفتهم لرغباتهم وإصرارهم
ع��ل��ى ع���دم االس��ت��س�لام ل�لأه��واء
وامليول النفسية.
ب��ل��ى؛ إن األع��م��ال الصاحلة
(احلسنات) ال�تي يؤديها صاحبها
خب����ل����وص ن���ي���ة ووع�������ي ع���ق���ل،
مستعيناً ب��اهلل تعاىل على أدائها
ه��ي ط��ري��ق ال��س��ع��ادة ،وإن شابها
شيء من العسر وامل��رارة ،فهي يف
نهاية امل��ط��اف تتحول إىل أحلى
من العسل بل أل ّذ ،ولكن السيئات
ورغ����م م��ا ف��ي��ه��ا م��ن ل���ذة ومتعة
ظاهرية ،إال أنها يف النهاية تنتهي
بصاحبها إىل املرارة وسوء العاقبة
وجهنم احلارقة ..هذا ما جنده يف
بعض النصوص املعصومة الواردة
عن أمري املؤمنني سالم اهلل عليه.
غذاء العقل

م��ع أن ال��ع��ق��ل ش���يء معنوي
إهل���ي ،إال أن تربيته وتنميته ال
َّ
تتأتيان إال بالتغذية الروحية ،إذ
يبلغ من خالهلا القمة واالزده��ار
ليفهم أك��ث��ر وي��ب��ص��ر ..فيحيد
ب��االن��س��ان ع��ن األخ���ط���ار ،وي��أخ��ذ
بيده إىل حيث اهلداية والسعادة..
وإمن���ا ال��غ��ذاء ال��روح��ي املشار
إليه يتمثل يف :العلم واملعرفة،
وكلما ازداد العلم– عاد ًة -كانت
الزيادة أرضية ومقدمة للتعقل
األف��ض��ل .وق��د ق��ال أم�ير املؤمنني
عليه السالم« :العلم حياة القلوب»،
وإمن��ا املقصود بالعلم ،ه��و العلم
باهلل وتعاليمه ،ألن هذا النوع من
العلم م��ن ش��أن��ه التصفية ونقل
www.al-hodaonline.com

العقل إىل مساحات النور.
والب���د م��ن اس��ت��خ��دام العقل
بالتفكري الصحيح ،ألن املمارسة
يف ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��ق��ل ت��ف��ض��ي إىل
التنمية والنمو .متاماً كما تؤدي
الرياضة إىل تقوية اجلسم .كما
جيب االستفادة وطلب املشورة من
أولي ال��رأي الصائب ،وقد ورد ان
«العقل يزيد بالعلم والتجارب»،
وعلى العقالء أن يستفيدوا من
آراء العلماء ليضاف إىل عقوهلم
وإميانهم.
وك��م��ا أن العقل ينقص يف
الكسل وال��ق��ع��ود ع��ن استخدامه،
فيعد ذلك ذنباً وخسارة ،كذلك
األسوأ منه ،االعتماد الكلي عليه،
مب��ا يتمثل يف ح��ال��ة م��ن اجلهل
امل��رك��ب ث��م الكرب وال��غ��رور ،ظناً
ب��أن العقل ق���ادر على فهم كل
ش����يء ..ه���ذا يف ح�ين أن ال��ص��واب
شيء آخر ،إذ لو كان العقل يعي
ك��ل ش��يء ،النتفت احل��اج��ة إىل
بعثة األن��ب��ي��اء وتنصيب األئ��م��ة..
إمنا العقل يؤدي دوره الذي خلق
من أجله عندما يتصل بالوحي،
كما القطرة تتصل بالبحر.
ول�����و أن ال���ع���ق���ل مل ي��ت��ص��ل
بالقرآن الكريم والعرتة الطاهرة،
لكان مثله كمثل املصباح املنقطع
ع��ن مصدر الطاقة الكهربائية،
فيتحول اىل مج��اد غ�ير فاعل أو
مؤثر.
ت��رى م��ا ه��و امل��ص��ب��اح ليدعي
االستقالل عن الكهرباء..؟! وماهو
ال��ع��ق��ل ل��ي��ت��ج��رد ب��ه ص��اح��ب��ه عن
مصدر احلق؟ وأ ّنى للعقل أن يعي
احلقائق وهو خملوق،دومنا رفد
يأتيه من اهلل ،وهو اخلالق؟!
إن العقل وفعله وما يستهدفه

اب���ن آدم ح��ي��ث امل���ادي���ات وال��دن��ي��ا
بزخارفها ،هو عقل ناقص أعمى،
بل لنقل إن��ه آف��ة تبتلع اإلنسان.
إمنا يقوى العقل ويسمو بالعبادة
وال��ع��م��ل ال��ص��احل ،ذل��ك ألن كل
حركة إنسان ّية تستهدف القرب
م��ن اهلل ت��ب��ارك وت���ع���اىل ،تضفي
على العقل طاقة ج��دي��دة ،حتى
إن اإلنسان،ومن خالهلا تتضاعف
سرعته وق��درت��ه ون��وران��ي��ت��ه ،وإذ
ذاك ميكنه القول بأنه يتبع هدفاً
راق��ي�اً تتحطم لديه ع��وائ��ق امل��ادة
وعقبات االحنطاط.
وقد ورد يف احلديث القدسي
أن ع���ب���دي ب��ق��ي��ام��ه ب��ال��واج��ب��ات
وت�����رك�����ه احمل������رم������ات وأدائ��������ه
املستحبات يقرتب م�ني ويقرتب
حتى اكون أنا الذي اُريد له ،فأرى
وأمسع له مبا ينفعه ..وهكذا يبلغ
ً
مرتبة ال يخُ طئ
االن��س��ان بعقله
عندها ،ألن��ه اتصل ب��اهلل املتعالي
اتصا ً
ال غري قابل لالنفكاك.
مذبح العقل!..

أما العوامل اليت يذبح عندها
العقل ،فهي اليت تقف بالضد أمام
كل ما تقدم من عوامل رافدة.
فالتعلق غري املسموح باملاديات،
واتباع هوى النفس ،واألم��ل بغري
اهلل ت��ع��اىل ،وك��ث��رة ال��ك�لام غري
املفيد ،ومرافقة اجلهلة وامللوثني
ب���ال���ذن���وب ،ومم���ارس���ة ال���ذن���وب..
وغ�ير ذل��ك ،ل��ه دور مهم وخطري
يف ت��ع��ري��ض ال��ع��ق��ل إىل ض��رب��ات
مهلكة.
نعوذ ب��اهلل م��ن سبات العقل،
ومن يقظة اهلوى!!
-----------------* كاتب من العراق

مع أن العقل شيء
معنوي إهلي ،إال أن
تربيته وتنميته ال
َّ
تتأتيان إال بالتغذية
الروحية ،إذ يبلغ
من خالهلا القمة
واالزدهار ليفهم
أكثر ويبصر..
فيحيد باالنسان عن
األخطار ،ويأخذ بيده
إىل حيث اهلداية
والسعادة..
رمضان 1433
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ّ
مالمح المؤمن المتحضر
* الشيخ حممد سعيد املخزومي
ل��ق��د خ��ل��ق اهلل األرض للمتحضرين،
وام��ت��ح��ن��ه��م ب��اجل��ه�لاء امل��ت��خ��ل��ف�ين ،ف��ك��ان
الوجود كله يبغض التخلف ،وال ينسجم
مع املتخلفني اجلاهلني ،ألنهم يفسدون وال
يصلحون ،ويهلكون احلرث والنسل ويعيثون
يف األرض فسادا ،ولذلك تعجب املأل األعلى
يوم مسع أن اهلل سيجعل يف األرض خليفة:
«أَتجَْ َع ُل ِفيهَا َم ْن ي ْ
ُف ِس ُد ِفيهَا َوي ْ
ِّما َء
َس ِف ُك الد َ
ِّس َل َك»( .سورة
َونحَْ ُن ُن َس ِّب ُح بحِ َ ْم ِد َك َو ُن َقد ُ
البقرة .)30/
وألن املتحضر يتمتع مبلكات نفسية
عالية وق���وام شخصي رفيع فقد ص��ار من
مساته النفسية ما يأتي:
املَ ْع َل ُم االول :العنصر املتحضر؛ كريم
النفس
الكريم ،كريم يف نفسه ،فمن خبلت
نفسه ،فقد خبلت ي��ده ،والعنصر املتحضر
امل��ؤث��ر يف احل��ي��اة ه��و امل��ؤم��ن بقيم ال��وح��ي
ال�تي تصنع ق��وام��ه النفسي وت��ق �وّم كيانه
متأمال
الشخصي ،ف��إذا وقف بني يدي ربه ّ
ين آَ َم ُنوا أَ ْن ِف ُقوا ممِ َّ ا َر َز ْق َن ُ
اكمْ
قوله« :يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ِم ْن َق ْب ِل أَ ْن ي َْأ ِت َي ي َْو ٌم لاَ َب ْي ٌع ِفي ِه َولاَ ُخَّل ٌة َولاَ
�اع� ٌة و ْ
ون ُه� ُ�م ال� َّ
َال � َك��ا ِف � ُر َ
�ظ �المُِ��ون» (س��ورة
َش� َ�ف� َ
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البقرة  ،)254/يكتشف العالقة اخلطرية بني
البخل ب��امل��ال وب�ين الظلم ،فيكون اإلنسان
بالبخل ك��اف��را مب��ا أراد اهلل تعاىل منه يف
احلياة ،إذ مّلكه من ملكه ،وأسكنه أرضه ،و
اراد منه أن يعطي السائل واحمل��روم ويعني
من ضاعت عليه فرص احلياة لسبب أو آخر.
املَ ْع َل ُم الثاني :العنصر املتحضر كبري
النفس
إن مثة عقدة ك�برى يف اإلنسان وهي
ع��ق��دة ضعة ال����ذات ،وألن���ه ك��ذل��ك ،جنده
يتكرب على اآلخ��ري��ن ،حتى ي��رى من خالل
زاوي���ة نفسه الضيقة أن ل��ه الفضل على
ال��ن��اس مجيعا ،فتوقعه ه��ذه النظرة يف أن
حيتقر الناس ،ويستصغر شأنهم ،ويستعلي
عليهمَ ،ف َي ُم ّن عليهم مبا انفق عليهم يوماً ما،
أو أعانهم يف موقف ،فيخسر االجر يف االخرة
كما يكون قد أفقد حالوة معونته اآلخرين،
واس��ق��ط معطياتها االجيابية باحلياة فال
جيين إ ّ
ال ش��را ،ألن��ه خيضع لقانونَ « :ف َم ْن
َم� ْ�ن ي َْع َملْ
ي َْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َخْي�رْ�ً ا َي� َ�ر ُه * و َ
ِم ْث َق َ
َرهُ» (سورة الزلزلة .)8-7/
ال َذ َّر ٍة َش ًّرا ي َ
بينما امل��ؤم��ن املتحضر املتحصن باهلل
ع ّزوجل حينما يتأمل قول اهلل تعاىل« :يا أَ ُّيهَا
َّال ِذ َ
ين آَ َم ُنوا لاَ ُت ْب ِط ُلوا َص َد َقا ِت ُك ْم ِبالمَْ ِّن وَالأْ َ َذى
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
اس َولاَ ي ُْؤ ِم ُن
الن
ء
�ا
�
ئ
ر
ه
ل
ا
م
ق
ف
ُن
ي
ي
ذ
ِ َ ِ َ
ك َّال ِ
ِ
لآْ
ْ
ْ
للهَّ
َ
َ
ُ
ِب��ا ِ وَال� َي� ْ�و ِم ا ِخ� ِ�ر ف َم َثل ُه َ
َان
ك َم َث ِل َصفو ٍ
َع َل ْي ِه ُت� َ�ر ٌ َ
ك ُه َص ْلدًا لاَ
َاب� ٌ�ل َفترَ َ َ
اب َفأ َصا َب ُه و ِ
ك� َ�س� ُب��وا وَاللهَُّ لاَ
��ي ٍء ممِ َّ ��ا َ
َي� ْ��ق��� ِد ُر َ
ون َع� َل��ى َش� ْ
ْ
ي َْه ِدي ْال َق ْو َم ال َكا ِف ِر َ
ين» (سورة البقرة .)264/
تأخذه الرعدة خمافة الوقوع يف اخلسران
املبني الذي يتورط به الكافرون باهلل تعاىل،
لذلك جند املؤمن احلقيقي املمتثل ألمر اهلل،

يراقب نفسه كثريا ،وحيذر من مغبة الوقوع
يف عقدة الضعة أمام اآلخرين.
املَ ْع َل ُم الثالث :مراقبة مصادره املالية
مر به
انه ذلك املتسّلح بقيم السماء إذا َّ
قوله تعاىلَ « :ي��ا أَ ُّيهَا َّال� ِ�ذي� َ�ن آَ َم� ُن��وا َّات ُقوا اللهََّ
الربَا ِإ ْن ُ
ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِنني»
َو َذ ُروا َما َب ِق َي ِم َن ِّ
(س��ورة البقرة  ،)278/يتأمله جيدا فيعرف
أن��ه مقصود بهذا اخل��ط��اب فيحذر كثريا
أن يكون يف ماله رب��ا يربو فيه على الناس
فيخسر عند اهلل تعاىل وال يربح يف الناس.
املَ ْع َل ُم الرابع :توثيق االعمال يف احلياة
م��ن مناهج رج���ال ال��ت��ح� ّ
�ض��ر ،أن تكون
مداوالتهم على مجيع االصعدة يف احلياة
عر ٌ
ض
موثقة وم��دوّن��ة ،ذل��ك أن اإلنسان ُم َّ
للنسيان ،كما تتعرض االتفاقات لنقض
العهود ونكث املواثيق ،من هنا فقد ل��زم أن
يكون كل شيء عندهم مدوناً مكتوبا.
وحينما يقرأ هذا املؤمن املقيد بأمر اهلل
تعاىل يتأمل قوله« :يا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ين آَ َم ُنوا ِإ َذا
ْ
َت َداي َْن ُت ْم ِب� َ�د ْي� ٍ�ن ِإلىَ أَ َج� ٍ�ل ُم َس ًّمى َفاك ُت ُبو ُه
و َْل َي ْك ُت ْب َب ْي َن ُك ْم َ
كا ِت ٌب ِب ْال َع ْد ِل» (سورة البقرة
 ،)282/فيتدبر معانيها جيدا فريى نفسه هو
الذي جيب عليه أن يكون مدوّناً عقوده مثّبتاً
مواثيقه بكتاب ،فال يفرط يف معامالته ،وال
ترتبك مداوالته وال يُرجيها إىل ذاكرته.
املَ� ْ�ع� َل� ُ�م اخل��ام��س :احل��ذر م��ن ت��و ّل��ي غري
املؤمن شؤونه
وم���رة اخ���رى ،جن��د امل��ؤم��ن ال���ذي اختذ
اهلل عصمته وقوله مرآته ،واقفا عند قوله
تعاىل« :يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ين آَ َم ُنوا ِإ ْن ُت ِطي ُعوا َف ِري ًقا
اب َي ُرد ُ
ِم َن َّال ِذ َ
ُّوك ْم ب َْع َد ِإميَا ِن ُك ْم
ين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
َ
كا ِف ِر َ
ين»( ،س��ورة آل عمران  ،)100/فيتأمل
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ذلك جيدا فيجد نفسه مسؤو ً
ال أمام اهلل تعاىل ،إذا أطاع غري أهل ملته،
خلطورة كونهم جيهدون على تغيري اخالقه ونظام حياته فرييدونه
أن خيالف اهلل تبارك وتعاىل ،ويف هذا خسران مبني يف الدنيا واآلخرة.
املَ ْع َل ُم السادس :اخلروج من الدنيا كما دخلها مسلما
ألن املؤمن إختذ اهلل تعاىل عصمته وقوله مرآته ،فانه إذا قرأ قوله
تعاىل« :يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ين آَ َم ُنوا َّات ُقوا اللهََّ َح َّق ُت َقا ِت ِه َولاَ تمَُ و ُت َّن ِإلاَّ َوأَ ْن ُت ْم
ُم ْس ِل ُم َ
ون» (سورة آل عمران  ،)102/يتأمله جيدا فيجد نفسه معنيا بهذا
اخلطاب ،وهنا جيهد نفسه يف املواظبة على أن خيرج من الدنيا مسلما
كما دخلها مسلما ،فال يتنازل عن قيم الوحي ومبادئه فيتمثل قوله
تعاىلَ « :و ُق ْل َر ِّب أَ ْد ِخل ُم ْد َخ َل ِص ْد ٍق َوأَ ْخ ِرج مخُْ َر َج ِص ْد ٍق و ْ
َاج َع ْل
ْنيِ
ْنيِ
ِلي ِم ْن َلد ْ
ُن َك ُس ْل َطا ًنا َن ِصرياً» (سورة االسراء .)80/
املَ ْع َل ُم السابع :االستعداد ملواجهة أعداء القيم
ألن امل��ؤم��ن ق��وي بإميانه ،متحضر بقيم السماء،
جتده مستعدا للدفاع عن قيمه
متهيئاً حل��م��اي��ة م��ق��دس��ات��ه وال���دف���اع عن
ح��رم��ات��ه .ول��ذل��ك ف���إذا ق���رأ ق���ول اهلل ج� َّ�ل
ج�لا ُل��هَ « :ي��ا أَ ُّي� َه��ا َّال� ِ�ذي� َ�ن آَ َم � ُن��وا ْ
اص�ِب�رُِ وا
َص ِاب ُروا َو َر ِاب ُطوا و َّ
َات ُقوا اللهََّ َل َعَّل ُك ْم
وَ
�ح� َ
�ون» (س���ورة آل عمران
ُت� ْ�ف�ِل� ُ
 ،)200/يقف ممتث ً
ال أمره
ت��ع��اىل ،م��رب��ي �اً نفسه
ع�����ل�����ى ت����ذل����ي����ل
امل���ص���اع���ب ال�ت�ي
ت��ص��ادف��ه ،فيعمل
على تطويع التحديات
اليت تواجهه ،ويصرب عليها،
كما حي� ّ
�ث اخوانه على منهاج
االستقامة والثبات يف احلياة.
املَ ْع َل ُم الثامن :املسامل يف أسرته
كثري م��ن ال��ن��اس يعتاد أن يظلم من
هو حتت واليته ،كزوجته و أوالده ،خصوصا
عند تعرض العالقة الزوجية إىل هزة أو اضطراب،
فيعمل على ابتزازها ماال أو يرغمها على اختاذ موقف،
فيضطرها إىل التنازل عن حقوقها كاملهر مثال ،وهذا من
احملرمات الكبرية واملظامل الشائعة واخلطرية ،وتلك من سجايا
غري املتحضرين الذين يستأنسون بالدنيا ويستسهلون امتحانها،
وي��ت��ل��ذذون بالتش ّفي مب��ن حت��ت أي��دي��ه��م .بينما العنصر ال��واع��ي
املتحضر ،فهو إذا قرأ قوله تعاىل« :يا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ين آَ َم ُنوا لاَ يحَ ِ ُّل َل ُك ْم أَ ْن
ْ
وه َّن إلاَّ أَنْ
َ
َ
الن َسا َء َ
ُ
َت ِر ُثوا ِّ
ك ْر ًها َولاَ َت ْع ُض ُل ُ
ض َما آت ْيت ُم ُ ِ
وه َّن ِل َتذ َه ُبوا ِب َب ْع ِ
لمْ
وف َفإِ ْن َ
ي َْأ ِت َ
ك ِر ْه ُت ُم ُ
اش ُر ُ
وه َّن َف َع َسى
اح َش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة و َ
وه َّن ِبا َ ْع ُر ِ
ني ِب َف ِ
َع ِ
أَ ْن َت ْك َر ُهوا َش ْي ًئا و جَْ
َي َع َل اللهَُّ ِفي ِه َخيرْ ً ا َ
ك ِثرياً» (سورة النساء  ،)19/فإنه
يقف كثريا متأمال كالم اهلل تعاىل فريبي نفسه عليه ويرى نفسه
موردا من موارد خطابه ع ّزوجل ،ذلك ألنه مؤمن ،ومن يعضل زوجته،
لن يكون مؤمناً مبا أمر اهلل تبارك وتعاىل.
املَ ْع َل ُم التاسع :ال يقول شيئا من عند نفسه
كثريا ما اعتاد الناس ،يف معاجلتهم أمورهم يف احلياة ،على
افكارهم احملضة وكأمنا ُخلقوا عبثاً يف احلياة الدنيا ،فال يعرفون
هلا نظاما قط ،ولذلك يعتمدون على افكارهم اخلاصة وتصوراتهم
www.al-hodaonline.com

الفردية ،فيقول :باعتقادي الصحيح ك��ذا ..أو أرى أن األفضل هو
كذا ...فهذا سبيل اجلاهلني باحلياة.
بينما العنصر املتحضر الذي جعل اهلل تعاىل نصب عينيه واختذه
عصمته وم�لاذه يف احلياة ،يرجع ام��وره كلها إليه عز وج��ل عرب
منهاج الوحي وما نطق به خليفة اهلل يف األرض .فاملؤمن إذا قرأ قوله
الر ُس َ
تعاىل[ :يا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ول َوأُو ِلي الأْ َ ْم ِر
ين آَ َم ُنوا أَ ِطي ُعوا اللهََّ َوأَ ِطي ُعوا َّ
ول ِإ ْن ُ
ك ْن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
ون
ِم ْن ُك ْم َفإِ ْن َت َنا َز ْع ُت ْم فيِ َش ْي ٍء َف ُردُّو ُه ِإلىَ اللهَّ ِ و َّ
َالر ُس ِ
لآْ
باللهَّ ِ و ْ
خ��ر َذ ِل َك َخيرْ ٌ َوأَ ْح َس ُن َت ْأ ِوي ً
ال] (سورة النساء ،)59/
َال َي ْو ِم ا َ ِِ
ِ
وألنه متحضر فهو يتأمل ذلك جيدا وينظر إىل نفسه فريى واجبه أن
ال يش ّرع لنفسه من عند نفسه ،بل يتخذ اهلل عصمته ومنعته ويرى
مرجعه اهلل تعاىل و رسوله واملؤمنون الذين يقيمون الصالة وهم
راكعون.
املَ ْع َل ُم العاشر :حيرتم العقود والعهود
العقود س��واء كانت اجتماعية أو سياسية أو
اق��ت��ص��ادي��ة ،ف��االل��ت��زام بها واج���ب ،ومل يوجب
ال��ش��رع شيئا إ ّ
ال ك��ان يف منفعة اإلنسان
واستقرار اجملتمع واستقامة احلياة.
ول��ذل��ك ف��ق��د ح��� ّرم ال��ش��رع نقض
العقد ملا فيه من مفاسد تفسد
ع��ل��ى اجمل��ت��م��ع استقامته
واس����ت����ق����راره ،وه����ذا
منطق ال يتفهمه
إّ
ال اإلن�����س�����ان
املتحضر وال يلتزم
ب��ه إ ّ
ال ال��ع��ن��ص��ر احل��ي
يف احلياة وهو املؤمن بقيم
احل��ي��اة ال�تي أوجبها اهلل تعاىل
على البشر.
ولذلك فاملؤمن ال��ذي اعتصم باهلل
تعاىل َّ
ومتنع به إذا قرأ قوله تعاىل« :يَا أَ ُّيهَا
ْ
َّال� ِ�ذي� َ�ن آَ َم� ُن��وا أَ ْو ُف���وا ِبال ُع ُقو ِد» (س��ورة املائدة ،)1/
يتأمل اخلطاب القرآني على أنه ُّ
املعين به ،فال يعدو
إّ
ال أن يتتلمذ عليه ،ويربي نفسه ،وأن ال ينقض عقداً
أبرمه يف أي ميدان كان .فيستقيم بذلك اجملتمع وتستقر
احلياة.
املَ ْع َل ُم احلادي عشر :ال يتنكر لل ِنعم واملُنعم
من القبح الفاحش أن يتنكر اإلنسان لصانع معروف له ،ويتغافل
عن فضل متفضل عليه ويعرض عن ذلك كله وكأن مل يكن شيئا
مذكورا.
ألن الذي يذكر الفضل يشكر النعمة ،ومن يشكر النعمة ميتلك
شعورا انسانيا رفيعا ،ومن ال يشكر وال يذكر فامنا هو بهيمة ال
كالأْ َ ْن َعام ب ْ
تشعر وال تتحسس ،همها علفها«ِ ،إ ْن ُه ْم ِإلاَّ َ
َل ُه ْم أَ َض ُّل
ِ
َس ِبي ً
ال» (سورة الفرقان .)44/
ولذلك كان ذكر النعمة وشكر املنعم من الواجبات على الفرد
يف احلياة وقد قال اإلمام زين العابدين عليه السالم( :وأما حق ذي
املعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتنشر له املقالة احلسنة،
وختلص له الدعاء فيما بينك وبني اهلل سبحانه ،فإنك إذا فعلت ذلك
كنت قد شكرته سرا وعالنية .ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته،
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وإال كنت مرصدا له موطناً نفسك عليها)،
[حتف العقول  -ابن شعبة البحراني  -ص
.]265
هذا إذا كان األمر متعلقا بفضل بشر
ع��ل��ى ب��ش��ر ،فكيف إذا ك���ان األم���ر يتعلق
بفضل املنعم عليه بكل وجوده ،وباكرب مما
يتصوره انسان ؟ وماذا سيكون حكم املتجاهل
املتنكر هلا؟
إن ذك��ر النعم اإلهلية وشكرها يشري
إىل أن ال��ذاك��ري��ن ال��ش��اك��ري��ن ه��م صناع
وع� ّ�م��ار األرض ،وعليه ،فمن مل
احل��ض��ارة ُ
يكن كذلك فهو من مدمري احلياة وصناع
املوت يف اجملتمع ،وخمربي األرض لالسباب
التالية:
أو ً
ال :ألن ذكر الذاكر وشكر الشاكر
يدل على عمق احساسه االنساني حيث الذي
يتنكر وال يشكر ،إمنا هو أشبه بالبهيمة ال
تعرف إال ما تعلف.
ثانيا :يعمق يف نفسه الطهر والنقاء من
رذائ���ل الصفات ،حيث املتنكر للنعم أناني
وضيع.
ثالثا :يضفي إىل نفسه تألقا وتعلقا
بالفضائل.
رابعا :يبعث يف قلبه صفا ًء يقربه من اهلل
تعاىل.
خ��ام��س��ا :ال��ق��رب م��ن اهلل ت��ع��اىل جيعله
يف محاية منه ورع��اي��ة فيكون ُعرضة ألن
يغدق عليه م��ن النعم املعنوية وامل��ادي��ة ما
ال حصر وال ع��د هل��ا .ول��ذل��ك ق��ال تعاىل يف
��ن ي ْ
َم� ْ
َش ُك ْر
كتابه الكريم« :أَ ِن ْاش� ُك� ْ�ر للِهَّ ِ و َ
َفإنمَّ َ ا ي ْ
للهََّ
َم ْن َ
ك َف َر َفإِ َّن ا َغ ٌّ
َش ُك ُر ِل َن ْف ِس ِه و َ
ِ
نيِ
حمَ ِ يدٌ» (سورة لقمان  .)12/بينما من يتنكر
للمعروف وال يشكر املنعم فهو كافر بها
ومب��ا ان��زل اهلل تعاىل ،وم��ن ال يذكرها بل
ينكرها إمن��ا حي��وي بني حناياه قلبا غليظا
ال يفهم من احلياة إال التمحور على الذات،
فهو أناني حريص ،ومن كان كذلك فال
يصلح لبناء احلياة وال عمارة األرض وال
صناعة احلضارة.
من هنا فإن املؤمن هو كما قال االمام
احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام :ال����ذي «اخت����ذ اهلل
عصمته وقوله مرآته» ،يقرأ قول اهلل تعاىل:
ين آَ َم ُنوا ْاذ ُ
«يَا أَ ُّيهَا َّال ِذ َ
ك ُروا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم»
(س���ورة امل��ائ��دة  ،)11/جي��د نفسه يف قائمة
امل��س��ؤول�ين ع��ن ذك���ر ال��ن��ع��م وش��ك��ره��ا ألن
التنكر لفضل اهلل واإلعراض عن شكره من
شيم عناصر الدمار ومؤسسي اخلراب وليس
من دعاة احلضارة وال من بُناة اجملتمع.
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إضافة
موالتصم�م
الوثيق�ة
واف�ة
النص�وص
بش�كل
أرسع
اع
سيئاتك.
خالإلعمل سنأخذ جوابنا من القرآن الكريم حتى
املستصعبة ،لكننا
أكرب العدة يف لتش�فات
ً
أداول تكمن يف
أدوالاملشكلة
لكن
الناس ،فهم يريدون أن يكون داعما حلجتنا يف ما نذهب إليه ،فالقرآن الكريم يقول:
اخلط�وط بإنت
تصوراتترغب ال الربن�ارص مث�ل التصم�م مجي�م
ِ«إلاَّ َمن َظ َل َم َُّث��م َب��د َ
أسود أو أبيض ،وهذا
أما
لونني:
أساس
على
�راد
�
األف
يق ّيموا
يم»
َّل ُح ْس ًنا ب َْع َد ُس��و ٍء َفإِ ِّني َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
الصوص�ا كون�ك إض�ايف أرسع�ة
والوثائ�ف
الناس علىك�ن
ث�م إنهم
اساس
تقييم
ميكن
وال
واقعي،
غري
تصور
لتحك�م سبحانه وتعاىل هو الغفور الرحيم ،وهو
علق�ة .)11/فاهلل
(النمل
اخلط�وط هب�ا خالئح�ة باس�تويات
قويات.
أكثراجع
إما «مالئكة» أو «شياطني» .وكان لدي صديق حيمل مثل الذي فتح بابه الواسعة للتوابني ،والتوبة هي درجة رفيعة
واء اس�تخدام وج�داول والطباس
أدوات تعلى
أوس�ط وم
إجنرف حنولق�ة
الطريق
هذه االفكار اخلاطئة ،فهو يعتقد انه إذا
املؤمنني.
من درجات
خت�داول اس�تخداول املتعلقة أدويب الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة
مس�تخداء الذي أدواخلط�وط وافة باع هبارس�وم أرسع اخلطوط برسع

هل يمكن أن تسبق اآلحاد ،العشرات؟!

www.al-hodaonline.com

رمضان 1433

45

ثقافة رسالية

الجذور التاريخية  -الثقافية للحركة الرسالية في السودان ()3-3

التدين الشعبي واالنحراف األموي
«إن دفاع املجاهدين عن
استقالل األمة ،وسالمة
اراضيها ال يعني شيئ ًا،
لو أن التيارات الثقافية
تلصصت عىل أدمغة
األمة ورسقة استقالهلا»
من كتاب «العرفان
اإلسالمي» لسامحة آية
اهلل العظمى السيد حممد
دريس
تقي ا ُمل ّ
* عبد القادر الفضل
ي���ق���ع ال������س������ودان يف ط������رف األرض
اإلسالمية ،مما جعل تدينه الشعيب متأثراً
ومستدعياً للثقافات املغايرة .فالبعد اجلغرايف
والعزلة النسبية واملساحة الواسعة ،اضافة
إىل تأثره باالجتاهات الباطنية ،أوجد مرتعاً
خصباً هلذه الثقافات يف األطراف النائية ،إذ
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سيطرت العناصر املوسومة بالتصوف على
جممل احلياة السياسية واالقتصادية ،فض ً
ال
ع��ن العقدية ،اىل جانب العناصر األموية
الفارة من بطش العباسيني واملتمرتسة يف
خلف األف��ك��ار وال��ع��ق��ائ��د ال�تي جت��ايف أصل
العقيدة الصحيحة ،وقد وجدت ضالتها يف
فسيفساء التدين الشعيب احملاصر بعقائد
وثنية مندثرة ومسيحية موغلة يف التاريخ
ال��ب��ع��ي��د ،ال�ت�ي وج���دت يف ال��ت��أوي��ل الباطين
إسناداً عملياً يدعو اىل االنعزال والتعويض
ع��ن حت��م��ل م��س��ؤول��ي��ة اجل��ه��اد و االص�ل�اح
باجللوس يف زوايا املساجد وترديد ذكر اهلل،
وتقديم النصائح االخالقية للناس (.)1
ي��ب��دو أن ه���ذا ال��ت��ي��ار ك���ان ال��غ��ال��ب يف
ذلك الزمان حسب أقدم خمطوطة وصلتنا
عن تلك احلقبة ،وهي كتاب« :طبقات ود
ضيف اهلل 1139هـ1224/هـ» والذي وضعه على
غرار (الطبقات الكربى) للصويف الشعراني،
وال��ك��ت��اب ي��ض��ج ب��ال��ش��ط��ح��ات واالس���اط�ي�ر
واالف��ك��ار ال��ش��اذة ال�تي ال تتفق م��ع ال��ذوق
ال��س��ل��ي��م ،ف��ض�لا ع��ن ال��ع��ق��ي��دة الصحيحة
والشريعة اإلسالمية السمحاء.
األمويون ..بداية تصفية العلامء

يقول امل��رج��ع ال��دي�ني آي��ة اهلل العظمى
السيد حممد تقي امل��درس��ي يف (ال��ع��رف��ان

االس�لام��ي)« :إن السلطات األم��وي��ة كانت
حتارب علماء اإلس�لام يف مدينة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآل��ه ،ويف طليعتهم األئمة
املعصومون عليهم السالم ،وابرز شاهد على
ذل��ك اجمل���زرة الرهيبة ال�تي ارتكبتها لدى
ان���دالع انتفاضة ق��ام بها الفقهاء م��ن أبناء
صحابة رسول اهلل والتابعني ،فبعد اجلرمية
النكراء اليت ارتكبها يف واقعة الطف بقتله
االم��ام احلسني سبط النيب االك��رم وسيب
نسائه ،جند يزيد بن معاوية جيشاً كبرياً
إىل املدينة ،وأوكل القيادة لشخص معروف
بالبطش والدموية يدعى (مسلم بن عقبة)،
على رأس عشرة آالف جندي ،فقتل من قتل،
وأم��ر يزيد باستباحة املدينة املنورة ثالثة
أيام ،فيما يُعرف بـ (واقعة احلرة) ،ويضيف
السيد املدرسي ..« :واعتبار حاجة كل سلطة
سياسية اىل خلفية ثقافية ،فقد استنجد
األمويون بالنصارى ،أبتدا ًء من معاوية.»..
ويبدو أن العناصر األموية القادمة من
مش��ال أفريقيا بعد سقوط االن��دل��س سنة
1499م ،قد أعملت بالقادمني من اجلزيرة
العربية وساهموا بشكل رئيس يف تأسيس
مملكة «سنار» سنة 1505م اليت كانت تعرف
مبملكة «ال��ف��ون��ج» أو السلطنة ال���زرق���اء،
واليت تعد أول دولة عربية إسالمية قامت
يف ال��س��ودان بعد انتشار اإلس�ل�ام ،ج��اء ذلك
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ال ينبغي هنا ،فصل اآلثار الثقافية اليت خلفها
األمويون إبان تسلطهم على األمة اإلسالمية،
عن املؤثرات الثقافية والفكرية األخرى من
موروث األمم السابقة ،واليت تضافرت حلرف
األمة عن العقيدة الصحيحة وعن منهج
األئمة عليهم السالم

نتيجة الوجود العربي والتصاهر بني العرب
و «النوبة» ،والذين اهتموا  -حسب املؤرخني-
بالعلم ،حيث أقاموا «رواق سنارية» باألزهر
يف القاهرة ،وأنشأ أحدهم ويدعى األمحر
وقفاً باملدينة امل��ن��ورة الستقبال ال���زوار من
مملكته عند زيارتهم لالراضي املقدسة ،وال
يزال جزءاً من هذه األوقاف السودانية قائمة
حتى اآلن.
ت��ق��ول ال���رواي���ات ال��س��ودان��ي��ة ع��ن أصل
«ال��ف��ون��ج» ال��ذي��ن أس��س��وا مملكة «س��ن��ار» أو
«سلطنة الفونج» ،واليت حكمت ثالثة قرون،
وأثرت تأثرياً بالغاً يف الثقافة السودانية ،انها
متيل اىل أن «الفونج» ينحدرون من ساللة
بين أمية ،خاصة الذين جن��وا من مطاردة
العباسيني بعد أن أ ِفل جنم دولتهم .وتقول
هذه الرواية أن أجداد الفونج دخلوا السودان
ع��ن ط��ري��ق احل��ب��ش��ة ،وت��ش�ير ه��ذه ال��رواي��ة
اىل وثيقة تعود اىل الربع األول من القرن
ال��س��اب��ع ع��ش��ر ،بعثها ال��س��ل��ط��ان الفوجني
حممد ب���ادي أو ب���ادي سيد ال��ق��وم ،اىل بين
أمية القاطنني دار دنقال ،وتوضح الوثيقة
اىل أصل السلطان الفوجني وتعزو نسبه اىل
األمويني.
وه��ن��ال��ك م��ن نسب أصلهم اىل ساللة
العمريني من خلف عمر بن سليمان بن عبد
امللك ،اخلليفة األموي والذي هرب من الشام
اىل احلبشة عن طريق البحر األمحر ،الذي
مل يكن ذا مسافة بعيدة يفصل بني شواطئه
العربية واألفريقية ،إذ مل يكن يزيد عرض
ال��ب��ح��ر آن����ذاك ع��ل��ى امل��ائ��ة وع��ش��ري��ن م��ي� ً
لا،
ول��ي��س م��ن الصعب اج��ت��ي��ازه بالسفن ،ويف
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اجلنوب ،يضيق لدرجة كبرية عند «بوغاز»
او باب املندب ،إذ ال يزيد عن عشرة أميال.
فمن طريق احلبشة وصل االمويون اىل
السودان خوفاً من بطش العباسيني ،وتزوج
عمر بن سليمان األموي واجنب داود و أنس،
ويذكر السمرقندي رواية أخرى تقول :أن
نسل داود و أن��س تكاثروا يف ال��س��ودان حتى
أص��ب��ح م��ن ال��ع��س�ير ال��ت��ف��ري��ق بينهم وب�ين
السودانيني.
االفكار الغنوصية بدي ً
ال عن االسالم

وال ينبغي هنا ،فصل اآلث���ار الثقافية
ال�تي خلفها األم��وي��ون إب���ان تسلطهم على
األم���ة اإلس�لام��ي��ة ،ع��ن امل��ؤث��رات الثقافية
وال��ف��ك��ري��ة األخ������رى م���ن م������وروث األم���م
السابقة ،وال�تي تضافرت حلرف األم��ة عن
ال��ع��ق��ي��دة الصحيحة وع���ن م��ن��ه��ج األئ��م��ة
عليهم السالم .ومقدار االحن��راف يتناسب
ط��ردي �اً م��ع سطوتهم على م��ق��درات األم��ة
اإلس�لام��ي��ة ،وم��ن امل��ن��اس��ب هنا االستشهاد
باالحنرافات الصوفية اليت تقرتب اىل حد
بعيد بـ (الغنوصية) ال�تي تدعي أن غايتها
الوصول اىل اهلل سبحانه وتعاىل عن طريق
اإلشراق الباطين وطريق احلدس والعاطفة
واخليال(.)2
ضيع التحالف األموي – الفوجني على
حركة اإلس�لام يف ال��س��ودان ،فرصة النهل
من علوم جهابذة العلماء من مدرسة آل
البيت عليهم السالم يف العلوم الكبرية ،مثال
الفضل ب��ن ش����اذان ،وال��ش��ك��ال ،و ه��ش��ام بن
احلكم ،فكانوا بعيدين عن املدارس العلمية

الراقية مثل جامعة الكوفة وم��درس��ة قم
واحل���ل���ة وغ�ي�ره���ا م���ن احل���واض���ر العلمية
العريقة والكبرية ،وغاب عنهم علوم القرآن
وت��ف��س�يره ال��ص��ح��ي��ح ،ال����ذي مح��ل��ه علماء
وفقهاء آل البيت ،ومن ثم غاب عنهم منهج
التفسري الرتتييب واملوضوعي  -على سبيل
املثال ال احلصر.-
و علينا أن ال نندهش للغنوصية اليت
ومس��ت احلالة الفكرية والثقافية للتدين
الشعيب يف فرتة التحالف األموي – الفوجني،
فقد ك��ان أب��و سفيان أول غنوصي ُع��رف
بني املسلمني .يقول مساحة السيد املرجع
املدرسي  :لكأن األمر عاد اىل معاوية بن أبي
سفيان ( ،)4ومل يكن املسلمون بعد قد تناسوا
أباه هذا الغنوصي القائم ،والوثين اجملوسي
الذي مل يؤمن أبدا ،وسرعان ما أطلقوا على
م��ع��اوي��ة الطليق ب��ن الطليق ،وال��وث�ني بن
الوثين ،ومهما قيل يف معاوية ومهما حاول
علماء املذهب السلفي املتأخر ،وبعض أهل
السنة م��ن وضعه يف ص��ف صحابة رس��ول
اهلل ،فان الرجل مل يؤمن أبداً باالسالم ،وقد
ك��ان حيقد على اإلس�ل�ام ك��ث�يراً وك��ان
حفيد أبي سفيان خالد بن يزيد بن معاوية
ابن أبي سفيان أول أمري عربي شجع ترمجة
الكتب األجنبية.
------------------ /1مساحة السيد املدرسي /العرفان
اإلسالمي بني نظرية البشر وبصائر الوحي
 /2حسن حنفي تطور الفكر الديين يف
أوربا األسس والتطبيقات  /ص 21
 /3مساحة السيد املدرسي /املصدر السابق.
باالمكان مراجعة كتاب «الطبقات» يف
خصوص األولياء والصاحلني والعلماء
والشعراء يف السودان حملمد ضيف اهلل بن
حممد اجلعلي الفضلي ،طبعة املكتبة
الثقافية  /بريوت – لبنان ،حتقيق :الشيخ
إبراهيم صديق أمحد القاضي 1929م
لدراسة احلالة الفكرية والثقافية لتلك
احلقبة.
رمضان 1433

47

اسوة حسنة

االستقرار السياسي في حكومة االمام علي
* حسني حممد عيل

قدمت حكومة اإلمام علي عليه السالم
من���وذج���اً يف احل��ك��م واإلدارة مل ي��ش��ه��د له
التاريخ مثي ً
ال ،إال يف عهد الرسول األكرم
صلى اهلل عليه وآل���ه ،فقد كانت جتربته
عليه السالم ،مليئة بالدروس والعرب على
الرغم من قصر مدتها ،ذلك أنها دخلت يف
مجة ،مل تتوفر
خماض عسري ،ويف جتارب ّ
ألي��ة حكومة أو ألي كيان سياسي خالل
تاريخ احلكومات والدول يف العامل.
فأصبحت ه��ذه التجربة ال��ف��ري��دة من
نوعها ّ
مت��د الباحثني االسالميني ب��ل وغري
اإلسالميني بالدروس والعرب الكثرية يف فن
اإلدارة ويف التعامل مع األزمات.
وق��ب��ل أن ن��ت��ن��اول ه���ذا امل���وض���وع نشري
إىل تعريف مصطلح «ع��دم االس��ت��ق��رار» يف
املفهوم السياسي ،وال نعين باالستقرار ،هو
عدم وجود املشاكل واألزمات يف حكومة ما،
بل االستقرار يعين مواجهة احل��د االقصى
للحوادث واألزم��ات ،مع ق��درة احلفاظ على
الكيان السياسي ،واالستمرارية يف احلكم،
وعدم تزلزل اركان النظام السياسي للدولة
يف أي حال من األحوال.
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أما «عدم االستقرار» فيعين عكس ذلك
مت��ام�اً ،أي إن احلكومة غ�ير املستقرة ،هي
احلكومة اليت تنهار امام احلوادث واألزمات
وتفقد قدرة استعادة السيطرة على الوضع.
عوامل عدم االستقرار يف الكوفة

كان اإلمام عليه السالم ،يعتمد اعتماداً
كلياً على مجاهريه ،وكان يعدهم الذراع
األمي���ن حل��ك��وم��ت��ه ،ف��ك��ان ي��ق��ول هل���م« :ان��ي
انتخبت الكوفة م��رك��زاً للخالفة لعلمي
ب��والئ��ك��م وحمبتكم للنيب صلى اهلل عليه
وآل��ه ، »..لكن مل يستمر هذا ال��والء من قبل
أه��ل ال��ك��وف��ة ،ب��ل انقلب اىل ف�تن وح���روب،
ومل تكن الكوفة وحدها تتملص من والئها
لإلمام عليه السالم ،بل امتد ذلك إىل سائر
البلدان.
وق���ب���ل أن ن��ت��ط��رق إىل ع���وام���ل ع��دم
االس��ت��ق��رار يف ح��ك��وم��ة اإلم����ام ع��ل��ي عليه
ال��س�لام ،جي��ب أن ُن��ن�ّب��ه ب��أن��ه ك��ان��ت هناك
عدة عوامل وأكثر من أرض ّية واحدة لعدم
االستقرار آنذاك ،ولكن األمر امللفت لالنتباه
هو اجتماع هذه العوامل مع بعضها وتأثريها
املضاعف يف األمن واالستقرار.
أم��ا بالنسبة هل��ذه امل��ؤث��رات وال��ع��وام��ل

«عليه السالم»

فتنقسم إىل داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة وأخ���رى
عوامل وأسباب قيم ّية.
العوامل الداخلية

وهي اليت نشأت من داخل اجملتمع جراء
اسباب كثرية فكانت هي من أب��رز بواعث
ع��دم االس��ت��ق��رار ،مثل الرتكيبة النفس ّية
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالجت�����اه امل�����ادي وال��ن��زع��ة
املادّية السائدة آن��ذاك ،ففي اجمل��ال االداري
كان اإلمام يفقد الكثري من الكادر االداري
األمني الذي من املمكن ان يعتمد عليه ،ألن
االجت���اه���ات وال���وج���وه ال���ب���ارزة إب���ان خالفة
الرسول وما بعدها شابها التغيري يف الرؤى
وااله���داف ،فتحولت من متثيل امل��ب��ادئ اىل
متثيل املصاحل املادية والدنيويّة والتكالب
على السلطة.
ومن جانب آخر فإن احلقبة اليت سبقت
خالفة اإلم���ام أم�ير املؤمنني عليه السالم،
وبالذات يف األي��ام األخ�يرة لعثمان ،تركت
آثارها السلب ّية يف اجملتمع االسالمي ،فخلقت
ال��ف�تن بكافة أن��واع��ه��ا ،وعملت على اجي��اد
االنقسام بني املسلمني .فالسياسات القمعية
والتعسفية ال�تي اتبعها ضد اصحاب النيب
االك���رم صلى اهلل عليه وآل���ه ،وض��د سائر
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املسلمني يف االم��ص��ار ،واالستئثار بأموال
فكان واضحاً عدم تنازل اإلم��ام عن مبادئه
املسلمني للمصاحل الشخص ّية والعائل ّية،
وقيمه يف سبيل حتقيق االستقرار حلكمه،
ً
وتنصيب ال���والة غ�ير اجل��دي��ري��ن ،وغريها،
إذن ف��إن السياسة واحلكم ليسا هدفا عند
كانت من أهم تلكم العوامل الداخلية.
اإلم��ام عليه السالم ،مبقدار ما هما وسيلة
ومن جانب آخر فإن نزوح املعارضة إىل
للوصول اىل رضوان اهلل تعاىل.
مركز اخلالفة و إمجاعهم على قتل عثمان
فعلى سبيل امل��ث��ال ،عندما ت��وىل االم��ام
بدون وجود أي مقاومة تذكر ،هو حبد ذاته
اخل�لاف��ة ،ب���ادر اىل ع��زل م��ع��اوي��ة م��ن بالد
يشكل دلي ً
ال صارخاً على وج��ود االحن��راف
الشام ،يف حني أشار اليه بعض وجوه القوم،
يف خالفة عثمان ،فكان مقتله قض ّية أخرى
أن يؤخر هذا القرار اىل حني ،حتى تستقر
ً
ومؤشراً لتفاقم الوضع.
حكومته ويأخذ بزمام االم��ور ج��ي��دا ،وبعد
ذاك بإمكانه عزله مبنتهى اهل��دوء وتفادياً
ففي مثل ه��ذه الظروف تسّلم اإلم��ام
ع��ل��ي ب��ن أب���ي ط��ال��ب عليه ال���س�ل�ام ،زم��ام
لألزمة ،ولكن اإلم��ام أبى أن يبقي معاوية
اخلالفة اإلسالم ّية ،فهو عليه السالم كان
ميثل ال��دول��ة االس�لام��ي��ة و وال��ي �اً يتحمل
مسؤوليته يوماً واحداً.
يواجه خملفات الوضع القديم ،ومتطلبات
الوضع اجلديد ،على أكثر من صعيد ويف
أحس اإلم��ام برائحة
ويف قض ّية أخرى ّ
أكثر من جمال داخل حكومته.
التآمر م��ن جانب طلحة وال��زب�ير ،فعندما
أرادا أن يغادرا الكوفة قاال نريد الذهاب إىل
العوامل اخلارج ّية
العمرة ،فقال هلم اإلمام عليه السالم «إمنا
نقصد بها ،موجات احلروب والفنت اليت
تريدان الغدرة».
متثلت حب��روب وت��آم��ر الفئات ال��ث�لاث ،أي
هذا التعامل ال جيدي يف عامل السياسة،
القاسطني وامل��ارق�ين والناكثني ،واجتماع
فالساسة واحلكام يقضون على معارضيهم
ال��ط��ام��ع�ين وامل��ن��ح��رف�ين وامل��غ��رر ب��ه��م ضد
مب��ج��رد ال���ظ���ن ،ف��ه��م مي���ارس���ون ال��ع��ق��وب��ة
ً
ّ
اإلمام ليشنوا احلروب ضد حكومته الفت ّية ،فكان اإلمام ال يرى منفذا قبل وقوع اجلرمية ،فهذا معاوية يقول لشرطته« :خذوهم بالظنة
إّ
ال الدفاع وقتال هؤالء ،مع قّلة إمكانياته يف العدّة والعدد ،ومع فقدان واقتلوهم بالتهمة»!
روح الدفاع والقتال لدى جيشه.
فكانت تلك األسس واملبادئ القيم ّية واألخالقية ،وااللتزام بها،
ً
فهو يقول عليه السالم« :فانتم عباد اهلل ،و املال مال اهلل يقسم تشكل مانعا امام حتقق االستقرار السياسي باملعنى الظاهري حلكومة
بينكم بالسوية ال فضل فيه الحد على احد ،و للمتقني عند اهلل غداً أمري املؤمنني عليه السالم.
احسن اجلزاء و افضل الثواب ،مل جيعل اهلل الدنيا للمتقني اجراً و ال
ولكن يف الواقع ،هذا األسلوب الفريد من التعامل مع املعارضني،
ثواباً  ،فإن عندنا ما ً
ال نقسمه فيكم و ال يتخلفن احد منكم عربى و ال كان حبد ذاته مؤشراً واضحاً لالستقرار السياسي باملعنى احلقيقي.
عجمى .»...
وأك�بر دليل تارخيي على ذل��ك ،ع��دم وجود
ي��ق��ول اب��ن اب��ي احل��دي��د املعتزلي يف هذا
أي ح��رك��ة معارضة يف ال��دول��ة االسالمية
اجمل���ال :ك��ان ه��ذا ال��ك�لام يغضب املعارضني
ضد حكم االمام عليه السالم ،وما حصل ليس
وي���زرع يف قلوبهم الضغائن واألح��ق��اد جتاه
كانت نظرة اإلمام لسياساته ال��داخ��ل��ي��ة ،ب��ل الغ���راض واه���داف
اإلمام أمري املؤمنني وبالنسبة حلالة االنسجام أمري املؤمنني سالم اهلل عليه ،شخصية واضحة ،مثل قضية «قميص عثمان»
يف صفوف جيش اإلمام ،يقول احد
أو الطمع باخلالفة من قبل طلحة والزبري،
املؤرخني :إىل املفاهيم السياسية نظرة
إن أهل الكوفة ذهبوا مع اإلم��ام اىل «صفني»
بينما ال��ق��اع��دة اجل��م��اه�يري��ة أو م��ا يسمى بـ
أخوة منسجمني يف نصرته عليه السالم وملا قيمية ،فهو على خالف بقية (ال���ش���ارع ال���ع���ام) ،ك���ان ي���رى يف ح��ك��م أم�ير
عادوا حتولوا إىل أعداء لدودين.
املؤمنني ،كل االنصاف والعدل والكرامة .هذه
يف
السياسة
جيعل
احلكام،
احلقيقة اق ّر بها املؤرخون املسلمون وحتى غري
العوامل القيم ّية
خدمة الدين وليس العكس ،املسلمني يف دراستهم للحقبة السياسية اليت
كانت نظرة اإلم��ام أم�ير املؤمنني
تلت عهد الرسول االكرم صلى اهلل عليه وآله.
سالم ومل يستعن األمام يف تسيري
اهلل عليه ،إىل املفاهيم السياسية نظرة قيمية،
ومبعنى آخر؛ لو مل خيرج طلحة والزبري
شؤون حكمه وإدارته
فهو على خ�لاف بقية احل��ك��ام وال��س�لاط�ين،
اىل البصرة ،بطمعهم يف احلكم ،ومل ينخدع
جيعل السياسة يف خدمة الدين ،وليس
أنصاف املتدينني واملصلني باملصاحف املزورة
العكس السياسية بأساليب املكر
ومن هذا املنطق ،مل يستعن اإلم��ام يف تسيري
لعمرو بن ال��ع��اص ،لكان بإمكان االم��ام علي
واخلداع كـــما يفعل
شؤون حكمه وإدارته السياسية بأساليب املكر
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،ان ي��وف��ر أروع اج����واء االم��ن
واخل���داع ،كما ك��ان يفعل اآلخ���رون الذين
واالستقرار يف الدولة االسالمية ،وتكون املثال
اآلخرون
ميكرون وخيدعون وينقضون العهد وامليثاق،
والنموذج لنا ولكل العامل.

كانت نظرة اإلمام
أمري املؤمنني سالم اهلل عليه،
إىل املفاهيم السياسية نظرة
قيمية ،فهو على خالف بقية
احلكام ،جيعل السياسة يف
خدمة الدين وليس العكس،
ومل يستعن األمام يف تسيري
شؤون حكمه وإدارته
السياسية بأساليب املكر
واخلداع كما يفJعل
اآلخرون
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على ضفاف مولد السبط المجتبى «عليه السالم»
ٌ
للجود والكرم والصبر ،موعد في النصف من شهر رمضان المبارك
* حممد عيل جواد

أئ��م��ت��ن��ا امل���ع���ص���وم���ون اهل������داة،
كلهم أن���وار مضيئة ،ت��ش��رق على
أهل االرض كما على أهل السماء،
ل���دى أول إط�لال��ة هل���م ،ودخ��وهل��م
عامل احلياة الدنيا .فهم أنوار هداية،
وف��ل�اح ،وص��ل�اح ،وح��ب��ل مم��ت��د بني
االرض والسماء .ومن ه��ؤالء إمامنا
ال��ث��ان��ي احل���س���ن ب���ن ع��ل��ي ب���ن أب��ي
طالب ،سبط رس��ول اهلل صلوات اهلل
عليهم ،ال���ذي ا ّت��س��م بسمة خاصة،
اىل جانب السمات العامة لدى سائر
األئمة االط��ه��ار ،وه��م خلفاء رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه .فقد سمُ ي
االمام احلسن عليه السالم بـ»كريم
أهل البيت» .وهذا من اجلانب املادي
امل���ل���م���وس ال�����ذي ي���ذك���ره معظم
املؤرخون ،داللة على حسن التعامل
مع ال��ن��اس ،والتحّلي ب��أروع وأمسى
الصفات االخالقية.
لكن هنالك مسة أخ��رى طبعت
حياة إمامنا املسموم واملظلوم ،وهي
«ال���ص�ب�ر» .وه��ن��ا أج���د نفسي ملزماً
للتوقف ق��ل��ي� ً
لا ..ف��ال��ص�بر يفرتض
ان يكون ج��داراً عالياً هلموم وغموم
متالطمة يف ح��ي��اة أي ان��س��ان ،ويف
جم�����االت ع������دّة ،ف��ف��ي وق����ت ي��ك��ون
االن��س��ان مشغو ً
ال بامتصاص احملن
ّ
وحت��دي العقبات واملنغصات ،يتعذر
عليه بعدئذ ،التفكري يف املستحبات
وم���داراة ال��ن��اس ،ب��ل نالحظ الناس
انفسهم يبتعدون عن هكذا انسان يف
هكذا حالة ،إال إمامنا احلسن السبط،
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ال���ذي مل متنعه ظ��روف��ه العصيبة
من محل مشعل الرسالة احملمدية،
ونقل الصورة الناصعة لالسالم اىل
املسلمني واىل ال��ع��امل كله .فالعفو
واإلحسان والكرم والشجاعة واحللم
وال��ت��واض��ع وغ�يره��ا م��ن ال��ف��ض��ائ��ل،
ك��ل��ه��ا رواف������د ع���ذب���ة ت��ن��س��اب اىل
االن��س��ان��ي��ة واالج��ي��ال ع�بر ال��ت��اري��خ،
مهما كانت الظروف.
ولد اإلمام احلسن اجملتبى عليه
السالم يف العام الثالث للهجرة ،أي
يف مطلع ب���زوغ فجر االس��ل�ام ،ومل
ميهله القدر ملرافقة جده املصطفى
س���وى س��ب��ع س��ن�ين ،وب��ع��ده��ا ب��ف�ترة
وج��ي��زة رح��ل��ت ع��ن��ه أم���ة الصديقة
ال���زه���راء عليها ال��س�لام ،وه���ي أول
نقطة مظلومية مح���راء يف سجل
أهل البيت عليهم السالم ..لنتصور
فتى يافع ،يفقد جده النيب املصطفى،
ثم بعد ذلك أمه ال��زه��راء ،ثم يشهد
تهميش أب��ي��ه أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين عليه
السالم ،وتالعب فئة طامعة باحلكم
 ،مب��ق��درات املسلمني ..ليضع أحدنا
م��ك��ان اإلم���ام احل��س��ن اجملتبى عليه
السالم ،كيف يكون حاله وموقفه؟
ث���م ل��ن��ع��رف ان م����دة خ�لاف��ت��ه
عليه ال��س�لام ،وبشكل رمس��ي على
ال����دول����ة االس�ل�ام���ي���ة ،مل ت��ت��ج��اوز
الثمانية اشهر فقط ،فقد تسلمها
م��ن أبيه امرياملؤمنني عليه السالم
بعد استشهاده يف احلادي والعشرين
من شهر رمضان املبارك عام اربعني
للهجرة ،وع���اش عليه ال��س�لام بعد
أب��ي��ه ع��ش��ر س��ن�ين إم���ام���اً م��ف�ترض

الطاعة من اهلل تعاىل على املسلمني،
ويف واقعة «اهلدنة» اليت إضطر هلا،
عليه السالم ،مع معاوية ،فقد سّلم
اليه االم��ر بعد حوالي مثانية اشهر
من توليه اخلالفة بعد سلسلة من
اخل��ي��ان��ات واالس��ق��اط��ات يف صفوف
جيشه ومعسكره ،ذك��ره املؤرخون،
وفصل فيه الباحثون عن ما يسمى
ب����ـ «ص���ل���ح احل�����س�����ن» ،واحل��ق��ي��ق��ة
الناصعة ،أن ال وج��ود للصلح بتاتاً،
إمن��ا ه��دن��ة حقن فيها االم���ام دم��اء
شعيته واملسلمني ،ال�تي مل يرعوي
معاوية ومن معه من األمويني ،من
إستنزافها حتى الرمق االخري حقداً
وبغضاً ل�لاس�لام ،وسعياً حمل��وه من
الوجود.
م���ن ه��ن��ا ،جي���ب ان ن��ق��رأ ح��ي��اة
االمام احلسن احملتبى عليه السالم،
منذ واق��ع��ة «ال��ص��ل��ح» ال�تي ج��رت يف
الكوفة ،وفيما بعد يف مدينة جده
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه ،بعد
ان هجر الكوفة م��ع أخ��ي��ه احلسني
عليه السالم وسائر أهل بيته ،وهي
فرتة إمامته اليت أغدق وأبدع وأمجل
يف العطاء وم��داراة الناس ،وأعطاهم
دروس����اً ت��ف��وق مب��ا ال حي��ص��ى ع���دداً
وقدراً ،ما قدمه من أموال هلذا احملتاج
وذاك الفقري.

صربه

لعل أعظم الدواهي على االنسان
أن يتهمه امل��ق��رب��ون م��ن��ه ،ب��أل��ف��اظ
قاسية هو ب��ريء منها كل ال�براءة.
وها هو إمامنا احلسن اجملتبى الذي

دفعه ق��ادة جيشه اىل تسليم األم��ر
اىل م��ع��اوي��ة وال��ت��خ��ل��ي ع��ن احلكم
ال���ظ���اه���ري ،ف��ف��ي جم��ل��س ال��ب��ي��ع��ة
ملعاوية دخل عليه اصحابه املقربون
من امثال حجر بن ع��دي وآخرين،
وبعد ان سلموا على معاوية بـ «إمرة
املؤمنني» ،توجهوا بالقول اىل اإلمام
عليه ال��س�لام ب��ـ «ال���س�ل�ام عليك يا
ُمذل املؤمنني»! فأجابهم االم��ام بكل
ح��زم ورف��ق ،أن��ي لست مذلكم ،إمنا
فعلت ذلك – مضمون كالم االمام-
حلقن دمائكم ودماء املسلمني .ويقول
الباحثون :لو كان اىل جانب االمام
احل��س��ن ب��ع��دد أن��ص��ار اخ��ي��ه االم���ام
احلسني ي��وم كربالء ملا سّلم االمر
اىل م��ع��اوي��ة .لكنه س�لام اهلل عليه،
يبدو انه ورث من أبيه امري املؤمنني
تلك احلالة املريعة ال�تي وصفها يف
ن��ه��ج ال��ب�لاغ��ة« :وق����د ص��ب�رت ،ففي
العني قذى ويف احللق شجى».
هذا النوع من الصرب ،يعده أهل
احل��ك��م والسلطة واهل��ي��م��ن��ة ،نصراً
وغلبة ،ولذلك مل يتوانى معاوية من
إظهار غدره وتنكره لشروط الصلح
أمام مجوع أهل الكوفة عندما دخلها،
حممو ً
ال خبيالئه وغطرسته ،وجعل
ك��ل تلكم ال��ش��روط حت��ت ق��دم��ه -
كما ق��ال ب��ل��س��ان��ه .-بينما التخلي
ع���ن احل��ك��م وح��ت��ى ال���ش���روط ال�تي
أمالها عليه السالم ،وهو عامل يقيناً
ان معاوية لن يفي بها ،كان اهلدف
منها إضاءة الطريق امام دعاة احلق
والعدل واالصالح ،بأن ال يلجأوا اىل
الباطل اذا ارادوا ان يصيبوا احلق ،وأن
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يتجنبوا الظلم والتزييف والتجاوز
على حرمات اهلل والدين.

حلمه

تلك احلادثة الشهرية اليت جيب
ان ت��ك��ت��ب مب���اء م���ن ذه���ب يف س�يرة
االمام احلسن اجملتبى عليه السالم،
وقد نقلها ال��رواة واملؤرخون بأشكال
ع��دي��دة ،لكن بقي املضمون نفسه
دون نقصان.
ق����ال اب����ن ش��ه��ر آش�����وب :وم��ن
حلمه ما روى امل�برد ،واب��ن عائشة
أن شامياً رآه راكبا ،فجعل يلعنه
واحل��س��ن ال ي���رد ،فلما ف���رغ ،أقبل
اليه احلسن ،فسلم عليه وضحك
ف��ق��ال :أيها الشيخ أظنك غريباً!..
ول��ع��ل��ك ش �ّب��ه��ت؛ ف��ل��و استعتبتنا
أع��ت��ب��ن��اك ،ول��و سألتنا أعطيناك،
ول���و اس�ترش��دت��ن��ا أرش����دن����اك ،ول��و
استحملتنا أمحلناك ،وإن كنت
جائعا أشبعناك ،وإن كنت عريانا
ك��س��ون��اك ،وإن ك��ن��ت حم��ت��اج�اً
أغنيناك ،وإن كنت طريداً آويناك،
وإن كان لك حاجة قضيناها لك،
فلو حركت رحلك إلينا وكنت
ضيفنا إىل وق���ت ارحت��ال��ك ك��ان
أع��ود عليك ،ألن لنا موضعاً رحباً،
وجاهاً عريضاً ،وما ً
ال كثريا.
فلما مس��ع ال��رج��ل ك�لام��ه ،
بكى ،ث��م ق��ال  :أشهد أن��ك خليفة
اهلل يف أرضه« ،اهلل أعلم حيث جيعل
رسالته» ،وكنت أنت وأبوك أبغض
إلي ،واآلن أنت أحب خلق
خلق اهلل ّ
إلي ..فحول رحله إليه  ،وكان
اهلل ّ
ضيفه إىل أن ارحتل  ،وصار معتقداً
حملبتهم.

رفع رأسه إىل خادمه وقال له :أحضر
م���ا ع���ن���دك م���ن م���وج���ود  ،ف��أح��ض��ر
مخسة آالف درهم ،وقال :إدفعها إليه
ثم ق��ال لصاحب احل��اج��ة :حبق هذا
علي ،متى
األقسام اليت أقسمت بها ّ
أتاك خصمك جائراً ،إال ما أتيتين منه
متظلماً.
وعن التفسري املنسوب إىل اإلمام

االختيار ،خريتك لتأخذ أيهما شئت.
فقال :يا بن رس��ول اهلل ..فثوابي
يف قهري لذلك الناصب ،واستنقاذي
ألول���ئ���ك ال��ض��ع��ف��اء م���ن ي����ده ،ق���دره
عشرون ألف دره��م؟ ق��ال :بل أكثر
من الدنيا عشرين ألف ألف مرة.
ف��ق��ال :ي��ا ب��ن رس���ول اهلل فكيف
أخ��ت��ار األدون ،ب��ل أخ��ت��ار األف��ض��ل،

جوده وكرمه

و روى «اجمللسي» ع��ن كتاب
«العدد القوية» إنه قال  :قيل وقف
رجل على احلسن بن علي ،فقال :يا
بن أم�ير املؤمنني بالذي أنعم عليك
بهذه النعمة اليت ما تليها منه ،بشفيع
منك إليه بل إنعاما منه عليك ،إال ما
أنصفتين م��ن خصمي ،فإنه غشوم
ظلوم ،ال يوقر الشيخ الكبري وال يرحم
الطفل الصغري ..وكان االمام متكئاً
فاستوى جالساً وقال له :من خصمك
حتى أنتصف لك منه؟! فقال :الفقر!..
فأطرق االمام عليه السالم قلي ً
ال ،ثم
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ال��ع��س��ك��ري عليه ال��س�لام :إن���ه ق��ال:
ق��ال احلسن ب��ن علي ب��ن أب��ي طالب
عليه ال��س�لام ،وق��د مح��ل إليه رجل
هدية فقال له االم��ام عليه السالم:
أميا أحب إليك..؟ أن أرد عليك بدهلا
عشرين ضعفاً ..عشرين ألف درهماً،
أو أفتح لك باباً من العلم تقهر فالناً..
الناصيب يف قريتك ،و تنقذ به ضعفاء
أهل قريتك ؟ و إن أحسنت االختيار
مج��ع��ت ل���ك األم����ري����ن ،وإن أس���أت

الكلمة اليت أقهر بها عدو اهلل و أذوده
عن أولياء اهلل .فقال احلسن بن علي:
قد أحسنت االختيار ..وعّلمه الكلمة
وأعطاه عشرين ألف دره��م  ،فذهب
فأفحم الرجل ،فاتصل خربه به ،فقال
له عليه السالم إذ حضر :يا عبد اهلل
ما ربح أحد مثل رحبك وال اكتسب
أح��د م��ن األوداء مثل م��ا اكتسبت،
اك��ت��س��ب��ت م����ودة اهلل أو ً
ال ،وم���ودة
حممد وعلي ثانياً ،وم��ودة الطيبني

م��ن آهلما ثالثاً ،وم���ودة مالئكة اهلل
تعاىل املقربني رابعاً ،ومودة إخوانك
امل��ؤم��ن�ين خ��ام��س�اً ،واكتسبت بعدد
كل مؤمن وكافر ،ما هو أفضل من
الدنيا ألف مرة فهنيئاً لك هنيئا.
ومما يروى عن كرمه ما جاء يف
«حلية األولياء» عن شهاب بن عامر
أن احل��س��ن ب��ن علي «عليه ال��س�لام»
قاسم اهلل تعالي ماله مرتني ،حيت
تصدق مبفرد نعله ،و روي عن علي
ب��ن ج��ذع��ان ق��ال :خ��رج احلسن بن
علي «عليه السالم ،من ماله مرتني،
و قاسم اهلل ماله ثالث م��رات ،حيت
أنه كاد ليعطي نع ً
ال و ميسك آخر،
و يعطي ُخفاً و ميسك آخر.
و روى «ال���ب���خ���اري» ك��م��ا يف
«امل��ن��اق��ب»  :وه��ب احل��س��ن ب��ن علي
عليه ال��س�لام ،لرجل ديته .و سأل
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام رج���ل ش��ي��ئ �اً ،ف��أم��ر
ل���ه ب��أرب��ع��م��ائ��ة دره�����م ،ف��ك��ت��ب له
بأربعمائة دينار ،فقيل له يف ذلك،
فأخذه و قال :هذا سخاؤه ،و كتب
عليه بأربعة آالف درهم.
و مس���ع ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام رج�لا
إىل جنبه يف املسجد احل��رام ،يسأل
اهلل أن ي���رزق ع��ش��رة آالف دره��م
ف��ان��ص��رف إىل ب��ي��ت��ه و ب��ع��ث إليه
بعشرة آالف درهم.
وه��ن��اك العديد م��ن ال��رواي��ات
اليت تنقل لنا مشاهد من عطاءات
االمام السخية للمسلمني ،فيعطي
هل����ذا مخ��س�ين أل����ف دره�����م ،ول���ذا
اربعمائة دره��م وه��ك��ذا ..العطاءات
غري حمدودة وال حمظورة ،وليس
ل�لام��ام احل��س��ن عليه ال��س�لام أية
معرفة خبلفية الشخص السائل،
وهويته وانتماءه ،فهل من املخالفني
أم من احملبني؟ وهل هو حقاً فقري
وحم����ت����اج ،أم حم�����ت�����ال..؟! وغ�ير
ذل��ك م��ن االس��ئ��ل��ة واالستفهامات
الدارجة لدينا اليوم .ورمبا تكون هذه
الروايات ،اليت ميكن االستضاءة بها
مبطالعة حياة االم��ام عليه السالم
ب��ش��ك��ل م��ف��ص��ل ،مب��ن��زل��ة ال����دروس
وال���ع�ب�ر ل���ن���ا ،ب����أن ن��س��اه��م يف ب��ن��اء
اجملتمع االسالمي ،ونتعلم التعامل
الصحيح مع الناس ،وأن ال نزيد يف
املساوئ املوجودة ،ونعمق حالة اليأس
واالحباط يف النفوس ،حبيث يزداد
الفقر واحلرمان.
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المائدة الرمضانية ..صفحة
بيضاء في التقاليد االجتماعية
* حممد عيل جواد

أي���ن���م���ا س���أل���ت وق�������رأت ع����ن «امل����ائ����دة
الرمضانية» ،بأن تبحث – مث ً
ال -يف «النت»،
جت��د امل��واق��ع االجتماعية وامل��ن��ت��دي��ات اليت
ال ع���� ّد هل����ا ،وه����ي ت��ت��ح��دث ع���ن م��ه��رج��ان
الطعام وال��ش��راب يف شهر رمضان املبارك..
فالبعض يتحدث عن التقاليد وال�ت�راث يف
ن��وع االطعمة ،واآلخ��ر يتحدث عن املسألة
ال��ذوق��ي��ة الشكلية ،فيما ي��ض��ف��ي البعض
اآلخر ،الطابع الصحي على هذه املائدة من
ب��اب االرت��ق��اء مبستوى ال��ط��رح ..وك��ل هذا
ليس من املعيب او اخلطأ بشيء ،لكن هل حقاً
مفردة «املائدة» تضم الطعام والشراب الذي
يتناوله االنسان ،وحسب!
دعونا نعرج على القرآن الكريم ،وهو يف
ربيعه هذه االيام الكرمية ،ونتدبر يف آية من
سورة املائدة ،حتدثت عن «املائدة» يف قصة
تعود اىل عهد النيب عيسى عليه السالم ،فقد
طلب منه احلواريون ،أن ينزل له اهلل مائدة
من السماء؛ ْ
«إذ َق� َ
�ال حْ َ
َار ُّي� َ
يسى
��ون َي��ا ِع َ
ال���و ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َم َه ْل ي ْ
يع َربُّك أن ُي َن ِّزل َعل ْي َنا
َس َت ِط ُ
ا ْب َن َم ْري َ
الس َما ِء َق� َ
�ال َّات ُقوا اللهََّ ِإ ْن ُ
َ
ك ْن ُت ْم
ن
َما ِئ َد ًة ِم َّ
ُم ْؤ ِم ِن َ
ني» ،فقد كانوا يتصورون أن هنالك
مائدة ملموسة ،على شاكلة مائدة الطعام
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اليت جيلسون حوهلا ،لكن ما يأتي من السماء،
يكون شيئاً مميزاً وعظيماً ،فيفتخرون به
على مر االجيال.
ٌ
ورغ��م ان النيب عيسى ع��ارف بضحالة
ت��ف��ك�يره��م ،ل��ك��ن��ه اراد ان جي����اري مستوى
وعيهم ،عّلهم يرشدون ،فدعا ربه و نقل له
تعاىل طلب قومه ،لكن لنستمع اىل اجلواب
القاطع واحلازمَ « :ق َ
ال اللهَُّ ِإ ِّني ُم َنزِّلهَُ ا َع َل ْي ُك ْم
َف َم ْن ي َْك ُف ْر ب َْع ُد ِم ْن ُك ْم َفإ ِّني أُ َع ِّذ ُب ُه َع َذابًا لاَ
ِ
أُ َع ِّذ ُب ُه أَ َحدًا ِم َن ْال َعالمَِ َ
ني»( .سورة املائدة .)115/
هنا نعرف ان امل��ائ��دة ال�تي يعرفها االنسان
دائماً على انها تلك القطعة اليت حتمل له
الطعام والشراب ،وجتعله منهمكاً باالكل
وال��ش��رب وال��ت��ل��ذذ بهما ،ليست ك��ل ش��يء،
وليس هو ما يريده اهلل لالنسان ،السيما يف
شهر رمضان املبارك .وتشري اآلية الكرمية
اىل ان املائدة احلقيقة اليت انزهلا اهلل تعاىل
للبشر ،وحت��دي��داً الصحاب عيسى ،كانت
االمي���ان ب��اهلل والتوحيد واحل��ض��ارة ،وه��ذه
م��ن اعظم النعم االهل��ي��ة ،وحسب الظاهر،
ف��إن املسيحية يف تلك ال��ف�ترة ب��ال��ذات اليت
جرت فيها احملاورة ،كانت هي املؤهلة لبناء
احلضارة على أسس إهلية.
من هنا نعرف معنى «املائدة الرمحانية»،
وهي املغفرة والعفو عما ارتكبناه خالل االحد

عشر شهراً املاضية ،واخلروج من هذا الشهر
الفضيل كما ول��دت��ن��ا أم��ن��ا ،ط��اه��ري��ن من
ك��ل دن��س ورج���س .وهنا يأتي دور املائدة
ال�تي نعرفها ونتعامل معها يومياً ،عندما
جنعلها يف سياق أعمال الرب واخلري يف هذا
الشهر الفضيل ،وإال كيف نطبق االحاديث
الشريفة اليت تدعونا اىل التكافل والتواصل
م��ن خ�ل�ال إف��ط��ار ال��ص��ائ��م�ين ،وم��ش��ارك��ة
احملتاجني يف طعامهم وشرابهم؟
التقليد احلسن

نعم؛ ك��ل ان��س��ان حي��ب ان ي��رى مائدة
الطعام أمامه يف وقت االفطار عامرة بأنواع
االطعمة واملشروبات ،من مشويات ومقليات
وس��ل��ط��ات وح��ل��وي��ات وأص���ن���اف الفاكهة
وغريها ،لكن اللذة النفسية واملعنوية تكون
مضاعفة ،عندما متتد ه��ذه املائدة لتشمل
أع���داداً كبرية من الصائمني ،الن االنسان
الذي يعد مأدبة كهذه ،رغم تكلفتها املادية،
ينتابه شعور عارم ،باالرتياح والسكينة .وهو
نفس الشعور عندما ميد االن��س��ان ي��ده اىل
جيبه وخي��رج شيئاً من امل��ال ليعطيه لفقري
على قارعة الطريق ،وهذا الشعور باحلقيقة
هو انعكاس حلالة الفطرة السليمة لالنسان
اليت فطرها اهلل تعاىل.
ه���ذه امل��ش��اع��ر اجل � ّي��اش��ة ان��ض� ّ�م��ت اىل
مجلة التقاليد االجتماعية احل��م��ي��دة يف
جمتمعاتنا االس�لام��ي��ة ،فأينما ذه��ب��ت يف
ال��ب�لاد االس�لام��ي��ة ،ت�لاح��ظ ظ��اه��رة تبادل
أطباق االفطار بني اجل�يران منتشرة ،حيث
حترص النسوة على فرز مقدار من الطعام
خالل فرتة الطهو لالفطار ،اليصاهلا اىل هذا
اجلار أو ذاك ،السيما اذا كان الطعام من نوع
خاص ،ولذيذ ،فيكون العطاء مؤكداً ،وهنا
رمب��ا ت�برز ح��ال��ة م��ن التنافس على ج��ودة
الطهو والطبخ لدى نسائنا ،وحماولة تنويع
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طبق الطعام الكبري لتكون مائدة مصغرة،
تضم الرز واملرق وبعض املقليات والسلطات
واللنب والشربت وغري ذلك..
وباحلقيقة ،ه��ذه فرصة ذهبية يهبها
اهلل تعاىل لنا يف هذا الشهر الفضيل لتقوية
أواص��ر احملبة واأللفة حتت ظالل االميان،
واملسلمون ف��خ��ورون يف ال��ع��امل ب��ان لديهم
م��راس��ي��م خ��اص��ة ،جي��ل��س��ون فيها يف وق��ت
واحد يف مجيع احناء العامل ويتناولون طعام
االفطار .فالغين والفقري والزعيم واجلاهل
والعامل والصغري والكبري ،كلهم جيلسون
على مائدة واح��دة عند غ��روب الشمس من
ايام شهر رمضان املبارك.
لكن باملقابل ،نواجه خطر متييع هذه
احلالة املتجذرة يف النفوس ،وتفريغها من
حم��ت��واه��ا امل��ع��ن��وي وال���روح���ي ،واق��ت��ص��اره��ا
على تلك اللقيمات ال�تي يتناوهلا الصائم،
فهناك م��ن يتحدث ع��ن أن���واع ال���رز ،اجليد
منه و ال��رديء ،او انواع الزيوت او البقوليات
او اللحوم وغريها ،واحل��رص على أن تكون
مائدة االفطار متكاملة من ان��واع واصناف
الطعام .ومن نافلة القول ،ان تقليعة جديدة
ظ��ه��رت م��ؤخ��راً ،وه��ي ع��ب��ارة ي��ت��داوهل��ا قبل
م��وع��د االف��ط��ار« :ص��ي��ام�اً مقبو ً
ال و إف��ط��اراً
شهياً !»..فاذا دخلت شهوة الطعام اىل نفس
االن��س��ان ،سيخرج روح االفطار من املائدة،
لتكون أي��ة م��ائ��دة اخ���رى يف اوق���ات ع��ادي��ة.
بينما يعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله،
كيفية االستفادة من هذه املائدة اجلميلة
لتوثيق العالقة مع السماء ،وحتقيق النجاح
التام لفريضة الصوم ،حيث يقول يف حديثه
ال��ش��ري��ف« :للمؤمن ف��رح��ت��ان :ف��رح��ة عند
االفطار ،واخرى عند لقاء ربه».
نالحظ كيف قرن النيب االك��رم بني
االفطار يف شهر رمضان وب�ين لقاء البارئ
ع� ّزوج��ل ي��وم القيامة !..وه��ي لعمري يُعد
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تكرمياً عظيماً ملائدة االفطار ،حتى وان كان
عليها التمر وال��ل�بن ،او ك��ان عليها اخلبز
وامل��ل��ح ،كما ه��و طعام أم�ير املؤمنني عليه
السالم.
شبح الغالء وفتنة املال

هناك خطر آخر يهدد املائدة الرمضانية
امل���ب���ارك���ة ،م���ص���دره ال���س���وق و اص��ح��اب
الرساميل وق��ان��ون ال��ع��رض والطلب وغري
ذلك من مفدرات التجارة واالقتصاد ،فعندما
ي�ترك��ز االه��ت��م��ام على اجل��ان��ب امل���ادي من
املسألة ،نرى ازدي��اد احل��رص والطمع لدى
بعض جتار املواد الغذائية – ونقول بعضهم
ول��ي��س ك��ل��ه��م -الخت����اذ ال��ش��ه��ر الفضيل
م���ومس���اً خ���اص���اً جل�ن�ي االرب������اح م���ن خ�لال
التالعب باالسعار ،وخلق هواجس خميفة
لدى الصائمني ،االمر الذي جند ان اول ما
يفكر ب��ه ال��ن��اس يف ك��ل م��ك��ان ،عند حلول
ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل ه��و ت��وف�ير اك�ب�ر كمية
ممكنة من املواد الغذائية الستباق الزمن قبل
الصعود املرتقب لالسعار ،وه��ي بالتأكيد
من خمططات التجار ،و اسلوب ال أخالقي
الستثارة مشاعر الناس.
من مساوئ هذه الظاهرة ،تعميق اهلوة
والفاصلة ب�ين ش��رائ��ح اجملتمع االسالمي
ال��واح��د ،ف��ب��د ً
ال م��ن أن يشعر اجلميع أنهم
على مائدة واحدة ،يسود الشعور لدى الفقري
او حم���دود ال���دخ���ل ،ب���أن ح��ظ��ه م��ن م��ائ��دة
االف��ط��ار ل��ن يكون س��وى ال��ن��وع ال���رديء من
الطعام ،سواء الرز او البقوليات او النشويات،
فيما ختتفي عنه اللحوم بانواعها والشرابت
والفواكه واحللويات.
وسائل االعالم  ..اإلثارة أم اإلرشاد؟

إزاء ك��ل ذل���ك ،ي��ك��ون ل�لاع�لام املرئي
متمث ً
ال بالقنوات الفضائية املزدمحة على

ال��ش��اش��ة ال��ص��غ�يرة ،دور م��ؤث��ر يف نفسية
العائلة املتسورة على مائدة االفطار ،وهنا
يكون للرسالة االع�لام��ي��ة الكلمة الفصل
يف اخلطاب ،ف��اذا كانت اإلث��ارة هي الغاية
الوحيدة ،فان املشاهد سيكون نهباً هلواجس
الغالء والظواهر السيئة يف االسواق ،من غالء
واحتكار وجشع وغري ذلك.
وم��ن ث��م يكون ال��ي��أس واالح��ب��اط سيد
امل��وق��ف ،بينما ال��ن��اس ال��ي��وم يف ك��ل مكان
أحوج ما يكونون اىل األمل والروح االجيابية،
م��ن خ�لال احل� ّ
��ث وال�تروي��ج مل��وائ��د االف��ط��ار
اجلماعي  ،واحلديث عن التقاليد االجتماعية
احملمودة يف جمتمعنا االسالمي ،مثل تبادل
اطباق االفطار ومساعدة العوائل املتعففة
واالرام���ل واالي��ت��ام ،واغتنام فرصة الشهر
الكريم لتقوية أواص��ر اجملتمع االسالمي،
وازالة ما علق به من شوائب االزمات واحملن
جراء الظروف السياسية واالقتصادية.
فمن املؤسف حقاً ان يكون اخلرب لبعض
الفضائيات هو ارتفاع اسعار امل��واد الغذائية،
اهل���م االك�ب�ر واالول يف ه��ذا
ك��م��ا ل��و ان ّ
الشهر الفضيل هو توفري الطعام ،وكما لو
ان هنالك أزمة خانقة او هاجس جماعة يف
األفق!..
يف ح�ين ان امل��ع��روف ل��دى جمتمعاتنا
االسالمية كافة ،حجم الربكة العظيمة
هل��ذا الشهر العظيم ،حتى ل��دى حم��دودي
ال��دخ��ل ،فتجد ل���دى ه���ؤالء امل��ائ��دة ع��ام��رة
وم��ت��ك��ام��ل��ة ب��ال��رز وامل����رق وال��ل�بن وال��ت��م��ر
واخلضار وشيء من اللحم ،وبعض املقليات
والسلطات ،اىل جانب ما تيسر من املشروبات.
ومل جيرؤ أحد يف أي عام - ،حسبما اتذكر
على االقل -أن يتحدث عن ازمة غذائية يف
شهر رمضان املبارك يف أي بلد اسالمي ،او
غري اسالمي ،او ان املسلمني يواجهون مشكلة
يف توفري الطعام والشراب يف هذا الشهر.
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قراءة في كتاب:

«الحكم االسالمي»  ..والتجربة النموذجية
في منهج اإلمام علي عليه السالم
* إعداد /حسني اخلشيمي

رحل أمري املؤمنني علي بن ابي طالب عليه
السالم اىل جوار ربه يف شهر رمضان املبارك،
ورح���ل���ت م��ع��ه ت��ل��ك ال��ق��ي��م ال�ت�ي جت��س��دت يف
شخصه ،ومل يبق لنا منه سوى آثاره اخلالدة..
تلك الكلمات املضيئة ال�تي استمدت ضياءها
من مشس الرسالة احملمدية ،وحقاً ان من اراد
الفوز بنور ه��ذا الضياء الوهاج ما عليه إال ان
يتجرد عن هوى نفسه ويتقبل كلمات االمام
علي عليه السالم اجلامعة يف الدين والثقافة
والسياسة ويف شتى احل��ق��ول ،فهو منظومة
متكاملة من القيم العليا.
وعهده عليه السالم ملالك االشرت النخعي
عندما واله على مصر ،هو من أهم اآلثار اليت
تركها ام�ير املؤمنني عليه ال��س�لام يف حقل
السياسة ،والذي خلص فيه اهم مالمح الدولة
االس�لام��ي��ة ،و وظ��ي��ف��ة احل��اك��م االس�لام��ي.
وكتاب (احلكم االس�لام��ي) لسماحة املرجع
ال��دي�ني آي��ة اهلل العظمى السيد حممد تقي
املدرسي (دام ظله) ،واحد من الكتب اليت تسلط
الضوء على هذا االثر العظيم الذي لو طبق يف
بالدنا االسالمية لشهدت تلك البالد عصور
النور واحل��ض��ارة و االزده���ار ،وه��ذا ما حياول
مساحته ان يعرضه للقارئ من خالل إضاءاته
و رؤاه يف هذا الكتاب الق ّيم الذي صدر عن دار
احملجة البيضاء للطباعة والنشر ع��ام  2010و
الذي وقع يف  275صفحة.
اه���م م��ا مي��ي��ز ه���ذا ال��ك��ت��اب ه��و األس��ل��وب
احل����ض����اري يف ف���ه���م ال���ن���ص���وص امل����أث����ورة،
وباخلصوص عهد االمام عليه السالم ،حيث ان
ربط النص بالواقع ،كان ربطاً دقيقاً يسهم يف
تطبيق اسلوب حكم االمام ،اذا ما كانت هناك
ن ّية للتطبيق اليوم !..ويوضح ذلك مساحته يف
حتديد مسؤوليات الدولة يف ضوء عهد االمام
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عليه السالم وال��ذي جاء يف مقدمته ما نصه:
«ه��ذا م��ا أم��ر ب��ه عبد اهلل ،علي أم�ير املؤمنني،
مالك بن احلارث األشرت يف عهده إليه حني واله
مصر جباية خراجها و جهاد عدوها و استصالح
أهلها و عمارة بالدها»..
مساحة امل��رج��ع يف بيان ه��ذه الفقرة من
العهد يقول «حيدد أمري املؤمنني عليه السالم
يف افتتاحية العهد مسؤولية الدولة يف كلمات
اربع:
 -1جباية اخل��راج ،أي حتصيل الضرائب،
وهي مسؤولية وزارة املالية.
 -2جهاد العدو ،وهو مسؤولية وزارة الدفاع.
 -3استصالح الناس؛ بالتثقيف والرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م ،وه���و م���ن م��ه��م��ة وزارة ال��ث��ق��اف��ة
واالع�ل�ام ،اىل جانب وزارة الرتبية والتعليم،
و وزارة التعليم العالي .كذلك ببسط االمن
بوضع قوانني رادعة للجرمية ،وهو مسؤولية
وزارة الداخلية.
 -4واخ�ي�راً ع��م��ارة ال��ب�لاد ،وه��ي مسؤولية
وزارات الدولة اليت تسمى بالوزارات اخلدمية».
وهذا النوع من التفصيل متيز به مساحة
املرجع املدرسي يف العديد من مؤلفاته عن باقي
املؤلفني الذين تناولوا شرح وتفصيل النصوص
املأثورة لألئمة عليهم السالم.
ثم يشرع مساحته يف تفصيل وشرح العهد
على شكل فقرات قصرية حتى نهاية الكتاب،
مستخرجاً من هذه الفقرات كنوز احلكمة يف
كيفية التعامل مع الرعية.
سؤال أمين!..
ل��ع��ل األم����ن ه���و اهل���اج���س األك��ب�ر ال���ذي
يشغل العامل اليوم ،فأينما رميت ببصرك اليوم
وج��دت واقعاً هشاً هلذا اجلانب ال��ذي يعد من
أه��م اجل��وان��ب األساسية يف حياة اجملتمعات،
ال��ذي من خالله يستمر عيش اإلنسان ،فلوال
األمن ملا استطاع اإلنسان أن ميارس نشاطاته

اليت بها يطلب رزقه ويقدم اخلدمات لآلخرين.
والسؤال املطروح اآلن؛ من يوفر هذه احلاجة
امللحة ال�تي تفتقر هل��ا اغلب ال��ب�لاد؟ وم��ا هي
اآللية املعتمدة يف توفري االمن؟
يقول مساحة املرجع املدرسي «دام ظله»
يف اإلج��اب��ة ع��ن ه��ذه ال��ت��س��اؤالت« :ان االم��ام
علياً عليه السالم أش��ار اىل ه��ذه القضية من
خالل إيالئه األهمية ملسألة استصالح الناس،
باعتباره مهمة تقع على عاتق احلكم اإلسالمي
 ..إذ االستصالح يتم عرب الرتبية والتثقيف».
ويرى مساحته ان التثقيف والرتبية هما
الالعبان األساسيان يف سالمة و أمن الناس،
فاجملتمع الذي يرتبى تربية صحيحة ،تتوفر
لديه الثقافة الصحيحة ،فلن يشهد إال واقعاً
آمناً ،وحياة ملؤها التفاهم واالنسجام ،بعيدة
عن االنقسامات والصراعات اليت تزعزع أمن
ال��ب�لاد ،ك��م��ا ي��ع��د مس��اح��ت��ه ان ال��ق��وة ليست
وسيلة ناجحة يف بسط االم��ن يف البالد ،ومل
تكن ه��دف �اً حب��د ذات��ه��ا ،ب��ل ه��ي وسيلة ل��ردع
اجملتمع وتربيته ،فقطع ي��د ال��س��ارق او جلد
ال��زان��ي والزانية مث ً
ال الب��د من ان يكون امام
م���رأى ال��ن��اس واهل���دف م��ن ه��ذا العمل ه��و ان
يشهدوا حلظات تنفيذ احلكم لكي يكون رادعاً
ملن تسوّل له نفسه ارتكاب هذا العمل القبيح
وغ�يره م��ن ال��رذائ��ل ،وه��ذا ه��و املنهج الرتبوي
الناجع الذي ينشده احلكم اإلسالمي من خالل
القوة.
يقول مساحة امل��رج��ع امل��درس��ي« :ينبغي
ان نعرف ب��أن اهل��دف م��ن استخدام ال��ق��وة يف
االسالم ليس هدفاً ذاتياً او مطلقاً ،وانه ليست
مثة صالحية مطلقة قد انيطت باحلاكم...
ألن مطلقية القوة وذاتيتها تعين استفحال
الرغبة يف االستبداد والظلم والقسوة والتكرب
ً
مجلة
من جانب احلاكم ،وهو االمر املرفوض
وتفصي ً
ال».
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أق���ر ال�ب�رمل���ان ال��ع��راق��ي ق���ان���ون حظر
التدخني يف املرافق العامة ومؤسسات الدولة
ويغرم من خيالف هذا القانون مبلغاً ال يقل
عن (عشرة أالف) دينار عراقي أي ما يعادل
(مثانية  -تسعة) دوالرات...
ال تسأل كيف وملاذا صدرهذا القانون
من بني مئات القوانني املنتظرة وال�تي من
شأنها أن تنصف ال��ن��اس وحتييهم حياة
طيبة ه��م ب��أم��س احل��اج��ة إل��ي��ه��ا ,سيكون
ه��ذا القانون ح�براً على ورق وم��ن الصعب
تطبيقه بكل األح��وال خصوصاً لدى قناعة
الشارع بصعوبة مالحقة وتغريم مدخين
السجائر!!...
ال يتصور املواطن العادي أن مثل هذه
القوانني تسن خلدمته ألنه غري مؤمن بأن
أولئك الذين واجبهم سن القوانني وغريهم
ممن واجبهم تطبيقها وااللتزام بها قد جاءوا

أص ً
ال خلدمته بل جاءوا الستيفاء مصاحلهم
الشخصية واحلزبية ومن ثم كتحصيل
حاصل تأتي خدمة الناس ,وال يؤمن املواطن
العادي مث ً
ال بضرورة احملافظة على النظافة
وعدم رمي النفايات يف غري مكانها املخصص
هلا ،أو بضرورة االلتزام خبط السري.
ً
اذن؛ كيف سيكون التدخني ممنوعا يف
وسط شعيب ي ّعد التدخني وسيلة للهرب من
الواقع املزري من وضع معيشي سيئ لوضع
خدمي أس��وأ ووض��ع سياسي أس��وأ وأس��وأ!!..
فكيف سيثق املواطن بضرورة تطبيق تلك
القوانني ومبن يشرعها...؟!
الناس عموماً تضحك لتشريع هكذا
قوانني ,ألنها تتصور أنه ليس يف صاحلها,
فهم يأملون أن تتوفر هلم خدمات عامة
وط��اق��ة كهربائية ك��اف��ي��ة تدفئهم يف
الشتاء وتربدهم يف الصيف وتنري شوارعهم

قراء

* حيدر حممد الوائيل
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وبيوتهم وأجهزتهم يف الفصلني معاً.
الناس عموماً ال تعطي أي اهتمام لعبارة
(شكراً لعدم التدخني) ألن بعض موظفي
املؤسسة اليت تعلق فيها هذه العبارة هم من
ً
معلقة
املدخنني بل منهم من يدخن وخلفه
تلك الالفتة ،وكأنه يقرأها باملقلوب (شكراً
للتدخني) فهي جم��رد شكليات بنظرهم،
وهي فع ً
ال كذلك ،وشكراً للتدخني فأنت
يف العراق!!...
وأنا عن نفسي أقلعت عن التدخني قبل
أشهر كثرية من إقرار هذا القانون ،وأنظر
لقانون احلظر أنه قانون جيد ولكن يف غري
وقته ،فالناس حباجة لقوانني كثرية جداً
أكثر ج��ودة وض����رورة ،فقانون مثل هذا
أش��ك يف تطبيقه حيث صعوبة أن تعمل
الناس به ،فالناس حباجة إىل قوانني أهم
بكثري جداً من هذا القانون.

اشعل شمعة بد ً
ال من لعن الظالم في شهر رمضان!
* كاظم عباس

يف كل عام من شهر رمضان ،نالحظ
يف لياليه ،وبعد ساعات االفطار جتمعات
بعض الشباب ،واح��ي��ان�اً م��ن كبار السن،
يف بعض االح��ي��اء السكنية ،مل��زاول��ة لعبة
«احمليبس» او التجمع يف املقاهي والثرثرة
حتى ساعات الفجر ..ودائماً يكثر االنتقاد
هل��ذه ال��ع��ادة الدخيلة على جمتعنا ،لكن
دون ف��ائ��دة ،واعتقد ان االج���در واالجن��ع
هل���ذه امل��ش��ك��ل��ة ،تكثيف اجل��ه��ود لتطوير
وت��رس��ي��خ اجل��ان��ب االمي��ان��ي يف اجملتمع،
من تشجيع الشباب على حضور جمالس
القرآن الكريم والدعاء ،وجمالس الوعظ
الديين يف املساجد واحلسينيات.
ه��ذه ال��دع��وة ،رمب��ا ت��ك��ون بسيطة يف
ظاهرها  ،الن هناك من يقول :لقد كثرت
امل��ن��اب��ر وامل��ت��ح��دث��ون ،ف��م��ا ال����ذي حصلنا
عليه...؟! وهو سؤال مشروع ،رغم خشونته،
www.al-hodaonline.com

الن م��ن ح��ق ال��ش��اب  ،ب��ع��د ف�ت�رة اره���اق
وإجهاد يف ظل هذا الصيف الالهب ،وقد
التزم بفريضة الصوم ،أن يستعيد انفاسه
 ،وي��روح عن نفسه ،وهذا ما ال تبتعد عنه
الشريعة ،فقد ج��اء يف احلديث الشريف:
«ان النفوس متل كما متل االبدان فابتغوا
هلا طرائف احلكمة» .واجدني استفيد من
هذا احلديث ،التوجه اىل اخلطباء واملبلغني
وائمة اجلوامع واملساجد ان يضعوا خريطة
ع��م��ل ج��دي��دة ل��ك��ل ع���ام ،تتضمن ب��رام��ج
مفيدة وخ��ط��اب�اً مفهوماً وسلساً وقريباً
اىل م��س��ت��وى اف���راد اجمل��ت��م��ع ،وااله���م من
كل ذلك ،يكون جميباً على االستفهامات
واالس��ئ��ل��ة ال�تي جت��ول يف اذه��ان��ه��م .ولعل
هذا ما جيعل الشاب والفتى اليافع يشعر
باالرتياح واالستقرار النفسي وهو حيضر
احملافل القرآنية وجمالس الوعظ ،فيجد

ما ينفس عنه اهلم والغم والضغوطات اليت
ختّلفها االوضاع االجتماعية والسياسية.
نعم؛ إن «شهر رمضان ربيع القرآن»،
ل��ك��ن جي��ب ان ي��ك��ون ه��ن��اك جتسيد هل��ذا
الربيع امامنا ليندفع الناس بأمجعهم حنو
املساجد يف ليالي شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك،
ب��د ً
ال من التوجه اىل ال��زواي��ا املظلمة بني
االزق���ة وم��زاول��ة أل��ع��اب ال ش��أن هل��ا سوى
مضيعة الوقت  ،وختريب البناء االخالقي
لالنسان.
ط���ب���ع���اً ،أذك�������ر ،ان مج���ي���ع ال���ب�ل�اد
االسالمية مبتلية بهذا النوع من السلوك،
وهو اللجوء اىل اللعب وقتل الوقت يف ليالي
شهر رمضان ،باشكال واساليب خمتلفة،
وهو ما جيب ان نبحث له عن حل خدمة
هلذا اجلمهور الواسع من الشباب وصيانة
للدين والقيم االخالقية
رمضان 1433

55

استراحة القلم

ّ
سالح التوكل في مواجهة الطغاة
* حسن احلسني

ال ميكن حصر ظاهرة «منر النمر» ضمن مفردات الربيع
العربي يف املنطقة ،ألنه سبق جمرياتها بأكثر من عقد من
و»تنمره» يف ذات اهلل ـ
الزمن ،وذلك بفضل فكره الرسالي الو ّقاد ّ
كما وصفه آية اهلل اجملاهد السيد هادي املدرسي.-
لقد عاد اىل بلدته العوامية ,بعد أن محل على ظهره خشبة
املعارضة مهاجراً لسنوات ،وجال العامل صادعاً :نعم لقيم احلق
وال للواقعيات.
إن آي��ة اهلل الشيخ منر باقر النمر ،يعرف جيدا أن فتنة
«الواقعيات» وضرورة جماراتها والتعايش معها من اكرب الفنت
اليت يبتلى بها اإلنسان املؤمن يف هذه الدنيا ،لذا اضحى  -فرج
اهلل عنه -مثا ً
ال لالتصال املباشر بقيم الوحي اإلهلي متسائ ً
ال:
ملاذا يتجرأ الظاملون على «واقع» احلق فيغريونه حسبما تشتهي
أه��واؤه��م ،أم��ا حن��ن ف��ن�برر تقاعسنا يف س��ج��االت وفلسفات
الواقعيات الزائفة!
إن أول خطوة أق��دم عليها «النمر» بشجاعة ،بعد عودته
اىل وطنه ،إعالنه إقامة صالة اجلمعة يف بلدته «العوامية»
وسط استغراب املقربني منه ،وقد تزامن هذا مع انهيار النظام
الطائفي يف بغداد يف التاسع من نيسان ع��ام 2003ه��ـ  ،فكانت
اخلطوة الذكية اليت دفعت املشروع الطائفي املدعوم غربياً يف
السعودية ألن يعد أيامه االخرية كما أنهاها صدام من قبل ،
وكان الرد عليه من قبل السلطة السعودية  -وكأنه ارتكب

جرمية -متثل بإغالق اجلامع ،فرد عليه النمر بإقامة هذه
الصالة يف الشوارع املؤدية اىل اجلامع .وبهذا ل ّقن السلطة درسا
يف الرد املضاد كما وجه رسالة اىل املرتددن بأن «احلق يؤخذ
وال يُعطى».
أما قصة اعتقال آية اهلل النمر فهي جديرة بالتأمل ومن
الظواهر الغريبة من نوعها كذلك..
بينما كان آية اهلل النمر يف سيارته ،ويقودها لوحده ،خالفاً
ملا أشاعته السلطة يف وسائل إعالمها ،ب��أن مجاعات كانت
معه حتميه !..وإذا مبوكب من سيارات «أمن» النظام تطارده
وتطلق عليه ال��رص��اص ،ال لشيء إال ألن��ه حت��دى السلطة
خبطاباته النارية اليت تفضحها وتطيح بشرعيتها.
إن «النمر» بامتطائه سيارته لوحده ،كان يرسل رسائل
لشعبه وللسلطة مفادها :إني مستعد للشهادة؛ فهي «إحدى
ُ
احلسنيني» أو السجن ؛ فهي متثل اقتداء بنيب اهلل يوسف (ع)
بقوله« :رب السجن احب الي مما يدعونين اليه».
انه  -فرج اهلل عنه -هضم بشكل جيد معنى التوكل على
اهلل ،والذي يعرب عنه مساحة السيد املرجع املدرسي يف إحدى
مؤلفاته« :التوكل يبدأ حني ييأس اإلن��س��ان من املخلوقني
مجيعاً» .وبالتأكيد ف��ان خطة اعتقال الشيخ النمر كان
البداية للخطة ،البطولية  -الرسالية اليت طاملا حلم بها ،ال
لكي يبحث عن دور و ظهور ،بل ليكون ق��دوة للشباب وأبناء
اجليل الصاعد والباحث عن التقدم والتطور  ،وإبعادهم عن
ثقافة التربير واخلنوع.

ع

"لكل �شيء ربيع و ربيع القر�آن �شهر رم�ضان"
اإلمام الباقر «عليه السالم»

داخل بشت جلد

www.al-hodaonline.com

عدسة :سجاد صادقي آراين

شعبان 1433

57

