سعيًا سريعًا الى سفينة النجاة
* رئيس التحرير

�دون هذه الكلامت ..انطلقت جماميع املحبني
وبينا ن� ّ
ً
واملوالني من مناطق بعيدة يف العراق ،معلنة بدأ مسرية
األربعني نحو كربالء احلسني عليه السالم ،وعىل مدى هذه
األيام تُنقل االقدام ،وهتفو القلوب وتع ّبأ املشاعرٌ ،
كل يسعى
حثيث ًا للمشاركة يف هذا الزحف املليوين املنقطع النظري ..فمن
خيمة تُنصب ،أو مائدة طعام ورشاب مُتد ،أو نار توقد حتت
القدور ،أو سيارات تُوفر لنقل الزائرين وأدوات املواكب
احلسينية ،وعديد أنواع اخلدمات الصحية والطبية وغريها
كثري ،كلها جتسيد لذلك احلب العميق والوالء املتني..
وما يزيدنا فخر ًا واعتزاز ًا أمام العامل ،أن هذا الزحف بدأ
يتوسع لينطلق من خارج العراق ،فقد بدأت القوافل
باالنطالق من بالد اخلليج واهلند وباكستان رشق ًا،
ومن لبنان غرب ًا ..عل ًام ان جنسيات الزائرين يوم
األربعني يزداد سنة بعد اخرى.
ولنبرش اخوتنا الزائرين لإلمام احلسني عليه يف
أربعينه ،أن هذا الزحف ،بدأ منذ عقود من الزمن،
لكن بشكل آخر ،حيث توجهت عقول وأفكار
منظرين وقادة معروفني يف العامل ،ممن ال عالقة هلم
باالسالم وال حتى بأمر الدين ،لكن وجدوا انفسهم
منجذبني نحو هذا النور الساطع واملتصاعد اىل السامء،
فهم بني طموح للتحرر  ،او للبناء االجتامعي والسيايس يف
بالدهم ،وما جيعلهم قاعدة اساس يف بناء دوهلم و رق ًام كبرياً
يف تاريخ شعوهبم ،لكن رؤيتهم املنصفة والعقالنية ،أرشدهتم
اىل القاعدة األعمق واىل النور األوسع ،فلم جيدوا بد ًا من
االقرتاب من احلسني عليه السالم ع ّلهم يكتسبون شيئ ًا من
العز والكرامة واحلياة االنسانية،
هذا البحر الالمتناهي من ّ
فقالوا وكتبوا واسرتشدوا باحلسني عليه السالم..
أما نحن اتباع أهل البيت عليهم السالم ،فنعد أنفسنا
قريبني من هذا النور ،ونقف عىل القاعدة الدينية – احلضارية
التي ث ّبت أساسها االمام احلسني عليه السالم بدمه ودماء
اصحابه واهل بيته ،فاذا نتفق جيمع ًا عىل أن االمام احلسني هو
الذي حافظ عىل قدسية وكيان االسالم ،بنهضته ومعارضته
حلكم يزيد ،وانه امتداد للرسالة املحمدية الصادحة بحقوق
االنسان وإقامة نظام العدل واحلرية والكرامة ،فمعنى هذا
أن كل يشء ٍ
ناج من الغرق ،إال من كرر مقولة ابن نبي اهلل

نوح عليه السالم ،عندما آوى اىل اجلبل ليعصمه من املاء ،أو
من يريد أن يعتصم ويتشبث بوسائل أخرى ،يظنها األصوب
واألصح يف احلياة ،وإال ما الذي كان خيافه «الطاغية» البائد
من الشعائر احلسينية ،غري وجود تلك السفينة اهلادية واملرشدة
ضم البرشية مجعاء ،وليس فقط شعب ًا صغري ًا أو
التي من شأهنا ّ
افراد ًا معدودين..؟ لقد فهم الطاغية البائد ،ومن يقف خلفه،
ان هذه الشعائر ،ومنها توجه الزائرين مشي ًا عىل االقدام ،عىل
شكل جحافل هادرة يوم األربعني ،حتمل لواء الثورة والتغيري
لكل ما هو فاسد ومنحرف عن قيم الدين والفطرة االنسانية،
يف نواحي وميادين احلياة كافة .بينام هو فقد كان يعدّ ومنذ
سنوات اىل والء آخر ،وهو «احلزب احلاكم» وحاول ان
يزج الناس يف هذه القوقعة املقيتة ،فام كانت النتيجة ،إال
ّ
دماء وأشالء ودمار ًا وضياع ًا الهناية له.
إذن؛ فان مجوع الزائرين الزاحفني اىل كربالء
املقدسة ،وسائر الشعائر احلسينية يف حمرم وصفر،
تعبري صارخ عن الرغبة يف احلياة الكريمة ،ال
خوض احلرب وال�صراع مع هذا وذاك .ولذا
اتفق مع من قال« :إن كل من اصطدم بالشعائر
احلسينية ،آل مصريه اىل االهنيار والسقوط» ،بدليل
انه جيد نفسه عىل غري طريق احلسني عليه السالم،
وهذا ما تتحسسه اجلامهري برسعة فائقة ،بوحي الفطرة
السليمة ،وبحكم عالقتها الوثيقة مع قيم ومبادئ النهضة
احلسينية ،منها اإلباء واحلرية والتحدي ،بمعنى اهنا تع ّلم
احلاكم وايض ًا املحكوم أن احلياة ال تستقيم إال باحرتام احلقوق
وصون الكرامة واملقدسات.
وربام تكون هي من بركات االمام احلسني عليه السالم ان
يعرف حمبوه ،من هو عىل اهلدى ،ومن هو يف ضالل مبني ،من
خالل طريقة التعامل مع الشعائر احلسينية .لنالحظ السلطات
باهلم السيايس ،وكيفية
احلاكمة يف البحرين ..اهنا مشغولة
ّ
السيطرة عىل االوضاع ،من خالل التفاوض والتحاور تارةً،
وبالعودة اىل احلديد والنار تارة أخرى ،ثم نرى كيف تطيح
هبيبتها بنفسها ،عندما تدافع عن شخص مثل «يزيد» وحتمي
اسمه حتى من االنتقاد.
وهكذا يكون احلسني عليه السالم ،وتكون شعائره
املقدسة ،يف أيام حمرم وصفر احلدّ الفاصل بني احلق والباطل،
وبني الغرق والنجاة ،وال يتعب أحدٌ نفسه بوجود طريق
ثالث.
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السبل لتوفير أمن الزيارة
البحث عن أفضل ُ
األربعينية في كربالء المقدسة
كما ه��ي م��واس��م ال��زي��ارات
املليونية ،وحتديداً زيارة أربعني
االم����ام احل��س�ين عليه ال��س�لام،
تستعد ق���وى األم���ن وال��ش��رط��ة
واجليش يف العراق عموماً ،ويف
ك���رب�ل�اء امل��ق��دس��ة ع��ل��ى وج��ه
اخلصوص ،لتوفري أكرب وأوسع
تغطية أمنية ممكنة ،لضمان
سالمة وأمن الزائرين القادمني
اىل ك���رب�ل�اء امل���ق���دس���ة م��ش��ي�اً
على االق��دام من مناطق عديدة
وبعيدة.
وأول ما تتسم به االج��راءات
األمنية وبشكل معهود ،إطالق
حالة اإلستنفار يف صفوف قوى
األم��ن ،وقطع الطرق والشوارع،
ونصب نقاط التفتيش واملراقبة
داخ������ل وخ�������ارج امل�������دن ،وم��ن��ه��ا
ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة .وه���ذا جهد
حيسب لقوى األم��ن ال�تي تكون
يف معظم االح��ي��ان يف مقدمة
املستهدفني بالعمليات االرهابية
اليت حتاول تنفيذها اجلماعات
التكفريية ،وقد قدمت على هذا
الطريق العديد من الشهداء من

ابناء الشرطة واجليش.
أم�������ا امل������آخ������ذ ع����ل����ى ه����ذه
االج������راءات ،ان��ه��ا ت��أت��ي بنسخة
متكررة دائماً ،يف مقدمتها قطع
الطرق ونصب نقاط التفتيش،
أو حت��ري��ك ن��ق��اط القطع أم��ام
العجالت من منطقة اىل اخرى،
ك��ل ذل���ك رج����اء احل����ؤول دون
جن����اح االره���اب���ي�ي�ن م���ن تنفيذ
جرائمهم والتع ّرض للزائرين
بسوء ،أو على االقل التقليل من
اخلسائر البشرية يف حال وقوع
م���ك���روه .ورمب����ا ي��ك��ون اجل��دي��د
ه���ذا ال��ع��ام – ح��س��ب االوس����اط
االم��ن��ي��ة يف ك��رب�لاء املقدسة-
فهو استقدام  25مفرزة للكالب
البوليسية وهي «هولندية املنشأ»،
كما ورد اخل�بر من مصادر يف
قيادة شرطة كربالء املقدسة،
وه���ذا م��ن ش��أن��ه ان ي��ض��اف اىل
سلسلة االجراءات املذكورة.
وياتي ه��ذا التطور اجلديد،
ب��ع��د ح��دي��ث ط��وي��ل ع��ل��ى م��دى
السنوات املاضية ،ح��ول اخليار
االستخباري يف اجلهد االم�ني،

وع��دم االعتماد على االج��راءات
الظاهرية ،السيما وان الزيارة
االربعينية ،وايضاً سائر الزيارات
املليونية ،تتسم ب��ش��دة ال��زح��ام
وكثافة الزائرين واملشاركني
يف ه���ك���ذا م���ن���اس���ب���ات دي��ن��ي��ة،
االم��ر ال��ذي يستوجب ان يكون
األم��ن ج��زءاً من حركة الناس
والزائرين.
وه���ذا م��ا فعلته – اىل ح� ٍد
م��ا -حمافظة ميسان باعالنها
خ��ط��ة ان��ت��ش��ار دوري������ات ليلية
استخباراتية راجلة مع الزائرين.
وق����ال رئ��ي��س جل��ن��ة االم���ن
وال�����دف�����اع يف جم���ل���س م��ي��س��ان
«س���رح���ان ال��غ��ال�بي» يف ح��دي��ث
نقلته وك��ال��ة «ال���ف���رات ن��ي��وز»
ان ه��ن��اك ش��راك��ة ام��ن��ي��ة بني
ق��ي��ادة الفرقة ال��ع��اش��رة وق��ي��ادة
شرطة ميسان والقوى املساندة
هلما .واضاف :ان «اخلطة تشمل
اي��ض��ا انتشار دوري���ات مستقرة
تبعد ك��ل واح���دة ع��ن االخ��رى
ك��ي��ل��وم�تراً على م���دار مشارف
حدود حمافظة ذي قار.

واوض����ح ان ه��ن��اك دوري���ات
سيارة مستمرة على مدى اربع
وع���ش���ري���ن س���اع���ة إض���اف���ة اىل
انتشار االستخبارات املدنية اليت
تراقب االطعمة خوفاً من وجود
تسمم فيها.
وت���ؤك���د م��ع��ظ��م االوس����اط
الدينية واالجتماعية يف كربالء
املقدسة ،على ان املدينة املقدسة
ماسة بالدرجة
وزائريها حباجة ّ
االوىل اىل ح���ال���ة االس���ت���ق���رار
النفسي ،واحل��ؤول دون أي نوع
م��ن زع��زع��ة الثقة ب��االج��راءات
االم��ن��ي��ة وب��ال��وض��ع ال���ع���ام ،ل��ذا
انتقدت بعض االوس��اط إفصاح
ش��رط��ة ك��رب�لاء ع��م��ا وصفته
مب���ح���اول���ة جم��ام��ي��ع إره��اب��ي��ة
ت��ف��خ��ي��خ م���ص���اح���ف ش��ري��ف��ة
وك����ت����اب «م���ف���ات���ي���ح اجل���ن���ان»
وت��وزي��ع��ه��ا يف زي����ارة االرب��ع�ين.
داعية يف الوقت نفسه اىل اختاذ
االج����راءات االح�ترازي��ة باملقابل
صحت
إزاء هكذا حم��اوالت ،إن ّ
االنباء واملعلومات االستخباراتية،
وعدم البوح بها للزائرين.
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من خالل تعرضهم
للهجمات بالقذائف
والعبوات الناسفة
والسيارات المفخخة
فيما الساحة السياسية تضيق
باملتنافسني على السلطة والنفوذ
يف ال����ع����راق ،ي��س��ت��ع��د ش��ي��ع��ة اه��ل
البيت عليهم السالم للزحف حنو
كربالء املقدسة من ق��رى ومدن
ع��دي��دة يف ال���ع���راق ..ف��م��ن تلعفر
وط��وزخ��ورم��ات��و ،وم���روراً بسامراء
وب��ل��د ،وحتى ب��غ��داد ودي����اىل ..ومن
اجلنوب من أقصى الفاو ثم البصرة،
مروراً مبدن وقرى اجلنوب العراقي
وصو ً
ال اىل كربالء احلسني ..وبينا
مح���ى االزم����ات ال��س��ي��اس��ي��ة وحتى
ّ
االمنية بني املتنافسني ،بني ارتفاع
واخن����ف����اض ،ال ن��س��م��ع حب��ص��ول
��م���ى واالزم�����ات
ع�����وارض هل���ذا احل� ّ
املتفجرة ،إمنا اجلميع متخندقني
يف أم��اك��ن��ه��م ب��س�لام ،بينما ن��رى
ال���ع���ب���وات ال��ن��اس��ف��ة وال���س���ي���ارات
املفخخة ت��وج��ه اىل ال��زائ��ري��ن اىل
ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة إلح��ي��اء أربعني
االمام احلسني عليه السالم.
ففي ي��وم األح���د ال��دام��ي (-16
 )2012-12ال���ذي شهدته حمافظة
كركوك ومناطق اخرى ،تعرض
شيعة أه��ل البيت اىل سلسلة من
اهلجمات املعروفة املنشأ يف وسط
كركوك ،ويف قضاء طوزخورماتو

الزائرون والحسينيات تدفع ثمن
الثغرات السياسية الواسعة

التابع ادارياً حملافظة «صالح الدين»
 ،راح ضيحتها حوالي ستني شخصاً
ب�ين ش��ه��ي��د وج���ري���ح ..ف��ف��ي قضاء
ط���وزخ���ورم���ات���و اس��ت��ش��ه��د مخسة
أشخاص بينهم ثالثة أطفال فيما
ج���رح  23آخ����رون ب��ان��ف��ج��ار عبوة
ناسفة وسيارة مفخخة ،ويف وسط
كركوك ،انفجرت مخس عبوات
ناسفة ق��رب حسينية االم���ام علي
يف منطقة امل��ص �ّل��ى ،اس��ف��رت عن
استشهاد وجرح العديد من االبرياء.
وبعيداً عن تفاصيل االعتداءات
االرهابية ،فارقام الضحايا مرشحة
باستمرار اىل الزيادة ،حيث يستمر
ال���ب���ح���ث ع����ن االش���ل���اء م����ن حت��ت
االن��ق��اض ،ويتم معاجلة احل��االت
اخلطرة للمصابني ،فان االوس��اط
االعالمية والسياسية يف العراق،
ت��ق��دم رس��ال��ة خ��اط��ئ��ة بشكل غري
مقصود اىل اجل��م��اع��ات االرهابية
واالج���رام���ي���ة ،ب��ان��ه��ا ذات ق���درات
وامكانيات عالية ،حبيث انها تتمكن
من اإلخ�لال بأمن العراق ،متى ما
ش���اءت ،فقد مت رب��ط االن��ف��ج��ارات
االخ���ي��رة يف م��ن��اط��ق ع���دي���دة يف
ال���ع���راق ،م���ع ذك����رى االن��س��ح��اب
االمريكي من العراق يوم الثالثاء

( ،)2012-12-18او االش���ارة باصابع
االتهام اىل ما يسمى بـ «دولة العراق
االس�لام��ي��ة» ،او «تنظيم القاعدة»
مع تأكيد املصادر االعالمية على
عدم حتمل أي جهة مسؤولية هذه
اجل��رائ��م ،والسبب بسيط وواض��ح،
وهو عدم رغبة املنفذين بانكشاف
ال��وص��م��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة – ال��دم��وي��ة،
ال�ت�ي حيملونها ،لتنفيذ أج��ن��دات
وهابية واضحة ،من خالل الثغرة
السياسية الواسعة يف العراق.
ويف ظ���ل ع��ج��ز م���زم���ن ل��دى
اجلهات االمنية املعنية يف العراق،
للحؤول دون وق��وع هكذا هجمات
وان���ف���ج���ارات ،ف���ان احل���ل���ول ي��ب��دو
انها جي��ب ان تأتي م��ن أه��ل ال��دار،
كما أعلنت حمافظة كركوك
عن نيتها حفر خندق بطول ()150
ك��ي��ل��وم�تر ع��ل��ى أط����راف امل��دي��ن��ة،
ل���ل���ح���د م�����ن ت���س���ل���ل اجل���م���اع���ات
اإلرهابية إىل املدينة لتنفيذ أعماهلا
اإلرهابية.
ه�������ذا م������ا أك���������ده حم���اف���ظ
ك���رك���وك جن���م ال���دي���ن ك��ري��م،
الذي طلب من أهالي املدينة «اختاذ
احل��ي��ط��ة وال��ت��ع��اون م��ع األج��ه��زة
األمنية» ،مؤكدا أن اإلدارة «ستقوم

حبفر خندق بطول  150ك��م على
أط������راف ك����رك����وك ،ل��ل��ح��د من
حتركات اجلماعات اإلرهابية اليت
تتسلل إىل املدينة لتنفذ أعماهلا
اإلرهابية».
ومل ي��ص��در م��ن احل��ك��وم��ة ،إال
التصرحيات امل��ع��ه��ودة واملسموعة
ب��أن اهلجمات ال�تي طالت األبرياء
وال��زائ��ري��ن ت��أت��ي «ض��م��ن املخطط
اإلج����رام����ي اخل���ب���ي���ث ..وحت��ق��ي��ق
األه��داف املشبوهة !»...أما رد الفعل
واالج��������راءات امل��ط��ل��وب��ة إزاء ه��ذه
التحديات اخلطرية ،فانه «يستدعي
امل��زي��د م��ن اليقظة واحل���ذر ورص
الصفوف!»..
وقد وجه رئيس ال��وزراء نوري
املالكي جلنة التعويضات ،لتقديم
التعويضات اىل ذوي املتضررين
من اهلجمات االرهابية .من جانبه
ّ
بشر نائب عن دولة القانون بزعامة
امل��ال��ك��ي ،ب��ع��دم وج���ود م��ن يعارض
ق����رار ي��ص��دره ال�ب�رمل���ان بتعويض
املتضررين ،وق��ال احسان العوادي
بلهجة قاطعة« :ال يوجد اي برملاني
ي��ع��ارض ذل���ك وحن���ن مستعدون
للدفع مبوضوع تعويض املواطنني
حنو االمام».
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في أول خطبة جمعة بعد االحتجاز

العالمة الحبيب :أرض الوحي وبلد الخيرات أولى
بإقامة العدل والحرية ونبذ الطائفية
حتت عنوان «لست وحدك»..
اح��ت��ش��د االخ����وة امل��ؤم��ن��ون ألداء
ص�ل�اة اجل��م��ع��ة خ��ل��ف مس��اح��ة
ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ حم��م��د حسن
احلبيب ،يف مسجد اإلمام الرضا
عليه ال��س�لام ،مبدينة صفوى،
لتكون أول صالة له بعد احتجازه
م���ن ق��ب��ل س��ل��ط��ات أم����ن م��ط��ار
الدمام.
وق�����د ت����واف����د امل���ص���ل���ون من
شتى نواحي حمافظة القطيف،
فمن سيهات جنوباً إىل صفوى
مشا ً
ال ،ازدمحت احلشود للصالة
خلف العالمة احلبيب ،معلنني
تضامنهم م��ع مس��اح��ت��ه ،وذل��ك
اس��ت��ج��اب��ة ل�ل�إع�ل�ان ال����ذي دع��ا
ل���ه مج���ع ك��ب�ير م���ن امل��ث��ق��ف�ين
واحل���ق���وق���ي�ي�ن ع���ل���ى م��س��ت��وى
املنطقة.
وك���ان الشيخ احل��ب��ي��ب ،قد
تعرض لالحتجاز م��ن سلطات
األم���ن يف م��ط��ار ال��دم��ام ول��ع��دة

ساعات من فجر األربعاء املاضي
27حم���رم ، 1433ثم افرجت عنه
دون ذكر اسباب االحتجاز.
ويف خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة ت��وج
الشيخ احلبيب ك�لام��ه بقوله
تعاىل:
«وهلل ما يف السموات واألرض
وهلل ترجع األمور* كنتم خري أمة
أخرجت للناس تأمرون باملعروف
وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل»،
وكانت مفردة األم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر ،حمور خطبة
الشيخ احلبيب ،مبيناً أهميتها
ع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د اإلن����س����ان����ي يف
خمتلف ميادين وجوده ،ولذا فهو
من املتفق عليه عند أهل القبلة
وال��ب��ش��ر األس���وي���اء ،ومم���ا يعزز
أهمية تلك امل��ف��ردة مالمستها
إلنسانية اإلنسان.
ويف جانب آخر من اخلطبة،
ب�ي�ن مس��اح��ت��ه ب��ع��ض م��ص��ادي��ق
م��ف��ردة األم��ر باملعروف والنهي

عن املنكر ،أال وهو حرية اإلختيار
مب��ف��ه��وم��ه��ا األوس�����ع يف ج��وان��ب
ح��رك��ة اإلن��س��ان املختلفة ،ما
دام��ت ضمن الضوابط العامة -
وبعيدة عن املنكر -ومنها:
 -١ح��ري��ة إخ��ت��ي��ار املعتقد،
ف��ل��ك��ل إن���س���ان احل���ق أن خي��ت��ار
معتقده وفق قناعته ،وليس ألحد
حق الوصاية عليه.
 -٢حرية التعبري عن رأيه.
 -٣ح��ري��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ال��ت��ف��ك�ير
والتشخيص.
بعد ذلك نوه مساحته ملفهوم
م���ت���زام���ن والي���ن���ف���ك ب����أي ح��ال
م��ن األح����وال ع��ن م��ف��ردة األم��ر
باملعروف والنهي عن املنكر ،أال
وه��و ح��ق مشاركة الشعوب يف
اختاذ القرار ونبذ التف ّرد ،وأن وزر
التخلف عن املشاركة ،تتحمله
ال��ش��ع��وب ،ب���ل إن االب��ت��ع��اد عن
حتمل املسؤولية وممارستها ،قد
يؤدي اىل إحنراف األمم.

وأخ��ي��را اس��ت��ف��ه��م مساحته
ب��س��ؤال��ه« :ه��ل حن��ن يف حاضرنا
خري أمة أخرجت للناس؟»
ف�������أردف جم���ي���ب���اً ب��ال��ن��ف��ي،
م��س��ت �دلاّ ع��ل��ى ذل���ك بتفاخرنا
الدائم بأزماننا الغابرة ،متجنبني
ذكر احلاضر..
ث��م أوص���ى مس��اح��ة الشيخ
احلبيب األم��ة ،منطلقاً من بلد
م��ه��ب��ط ال���وح���ي ،وب��ل��د ال��ث��روات
واخل��ي�رات ،وال�ت�ي ه��ي أوىل من
غريها بتكريس مفاهيم العدل
واحلرية واملساواة ونبذ الطائفية
والفقر.
ج��دي � ٌر ذك����ره ،أن مساحة
ال��ش��ي��خ احل��ب��ي��ب ال��ق��ى كلمة
مجاهريية ق ّيمة يف االيام االوىل
م��ن ش��ه��ر حم���رم احل�����رام ،وق��د
ّ
غطت «اهلدى» يف هذا العدد ،هذه
الكلمة يف مقال خ��اص ،قبل أن
تقدم سلطات األمن اىل احتجاز
مساحته يف مطار الدمام.
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خوف الوهابية من
الشعائر الحسينية
يصل أندونيسيا
م���رة أخ����رى ي��ب�ين أع����داء أه��ل
البيت عليهم السالم مدى خوفهم
وض��ع��ف��ه��م أم������ام ق���ي���م وأه������داف
النهضة احلسينية ،فيلجأون اىل
استخدام العنف بوحشية ،ملواجهة
ن��داء احلرية والكرامة والفضيلة
اليت نادى بها االم��ام احلسني عليه
ال��س�لام ،وي��ردده��ا ال��ي��وم املسلمون
وك��ل املنصفني يف العامل ،وبذلك
ي��س��ت��ه��دف��ون م���ن ي��ق��ي��م وحي��ي��ي
ذك���رى استشهاد االم���ام احلسني
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام يف ش��ه��ري حم��رم
وصفر.
وآخ�������ر ح���ل���ق���ة يف امل��س��ل��س��ل
االج���رام���ي للجماعات الظالمية
امل��دع��وم��ة م��ن ال��وه��اب��ي��ة – وليس
بأخريها -م��ا حصل يف اندونيسيا
يف اي����ام ع���اش���وراء امل��اض��ي��ة ،حيث
أقدم ارهابيون على مهامجة بيوت
اتباع اهل البيت يف هذا البلد املسلم،
واقدموا على حرقها وتشريد أهلها،
ال ذنب ارتكبوه ،إال ألنهم يقيمون

الشعائر احلسينية إلحياء ذكرى
االمام احلسني عليه السالم!
وح��س��ب م��ص��ادر مطلعة ف��ان
عدداً من االرهابيني قاموا مبهامجة
ال����ق����رى وال���ب���ل���دي���ات ال��ش��ي��ع��ي��ة،
يف م��ن��ط��ق��ة ج�����اوة ال��ش��رق��ي��ة يف
اندونيسيا ،وقتلوا عدداً من املدنيني
وح��رق��وا منازهلم بغية تهجريهم
قسرا من مناطق سكناهم.
ك��م��ا اش����ارت امل���ص���ادر اىل ان
ال���ع���وائ���ل اهل����ارب����ة ،ت��ع��رض��ت اىل
حماصرة من قبل االرهابيني اثناء
جلوئها اىل احد املراكز الرياضية
يف جاوة الشرقية ،فيما اليزال حياة
( )60عائلة شيعية معرضة للخطر .
ويف ضوء هذا التطور اخلطري،
أص����درت منظمة «ش��ي��ع��ة راي��ت��س
ووت����ش» وم��ق��ره��ا واش��ن��ط��ن ،بياناً
ن��ددت ب��احل��ادث االره��اب��ي اجلبان،
وط��ال��ب��ت احل��ك��وم��ة االندونيسية
ب��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا يف مح��اي��ة
مواطنيها ،كما دعت اىل ضرورة

اس���ع���اف امل��ص��اب�ين وف���ك احل��ص��ار
ع���ن ال���ع���وائ���ل احمل��ت��ج��زة يف تلك
املنطقة ،اىل جانب ضرورة معاقبة
اجل���م���اع���ات امل���ت���ط���رف���ة واح���ال���ة
املتورطني اىل القضاء لنيل جزائهم
ال��ع��ادل ،وع���دم اك��ت��ف��اء السلطات
احمللية بوضع املتفرج.
وذكرت بعض وسائل االعالم
احمللية يف اندونيسيا ان مدرسة
ل��ل��م��واط��ن�ين االن���دون���وس���ي�ي�ن يف
ج��اوة الشرقية مت حرقها من قبل
اجلماعات الوهابية ،وماتزال حياة
 60عائلة شيعية يف معرض اخلطر،
اثر قيام السلطات احمللية يف جاوة
الشرقية يف اندونيسيا مبنع وصول
املاء والطعام اليهم بعدما جلأوا اىل
مركز رياضي يف جاوة  ،هربا من
العصابات الوهابية ال�تي اضرمت
النار يف بيوت الشيعة يف ع��دد من
قرى املنطقة».
وق��ال مسؤولون حمليون انهم
ال مي��ن��ع��ون امل�����اء واالك�����ل عنهم

بسبب م��ع��ت��ق��ده��م ،ب��ل الج��ب��اره��م
على اخلروج من املركز الرياضي
ونقلهم اىل قرى جديدة!
وحب��س��ب االن��ب��اء ال�����واردة ف��ان
الالجئني يرفضون املغادرة خشية
ت��ع��رض��ه��م للقتل ك��م��ا ح���دث يف
ق��ري��ت��ه��م « غ��ي��ام ك���اران���ج « ال�تي
قتل فيها اثنان من الشيعة وجرح
عشرة اخرون بعد مهامجة وهابيني
متطرفني ملنازهلم والقيام باحراقها
وطلبوا منهم مغادرة القرية فورا.
وتأتي هذه اخلطوة االجرامية
اجل��دي��دة ،ض��د شيعة اه��ل البيت،
يف وق����ت ي��ت��س��ع إح���ي���اء ال��ش��ع��ائ��ر
احلسينية يف القارات اخلمس ،ففي
معظم دول ال��ع��امل يقيم امل��وال��ون
ألهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله ،مآمت وبرامج خمتلفة إلحياء
ذك���رى استشهاد االم���ام احلسني
ع��ل��ي��ه ال����س��ل�ام ،وم����ا ج����رى على
أه��ل بيته م��ن قبل سلطات اجل��ور
والطغيان األموي.
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في يوم األربعين..

ّ
رسالة «ال» لالنحراف و رسالة «نعم» للتحدي

حني نرى
يف البالد فسادًا
أخالقيًا أو إداريًا أو
انحرافًا عقائديًا،
علينا عقد العزم
ملواجهة كل ذلك
بقوة وسداد،
وذلك بتذكر
عاشوراء واإلمام
احلسني ،وصربه
واستقامة أهل
بيته

لقد أراد احلزب األموي بقيادة
يزيد لعنه اهلل أن يعلن لألمة ّ
أن
حكم اإلس�لام قد انتهىّ ،
وأن حكم
اجلاهلية قد جت� َّ
��دد ،وهكذا طيف
ب��رأس سيد الشهداء عليه السالم
البالد ،كما طيف بالسبايا من آل
ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل���ه من
ك��رب�لاء إىل الكوفة وم��ن الكوفة
إىل الشام .ويف مواجهة إرادة احلزب
اجلاهلي كانت إرادة ال��رب تعاىل
وتدبريه ،حيث شاء اهلل سبحانه أن
جيعل م��ن ش��ه��ادة سبط الرسالة،
وم��ن سيب أه��ل بيته ،وكذلك من
التطواف برأسه الشريف يف البالد،
جيعل من كل ذلك إيذاناً مبرحلة
ج��دي��دة يف تطبيق رس���االت اهلل يف
األرض .واليوم حيث جند املاليني
م��ن املسلمني جُي���� ِّددون العهد مع
اهلل سبحانه ،وي��س�يرون يف طريق
قافلة الشهداء ،ويتقاطرون على
كربالء املقدسة حيث مرقد سيد
الشهداء ،وهم ينادون( :لبيك داعي
اهلل) ويقولون( :يا ليتنا كنا معك)

ال���ي���وم ن��ع��رف ك��ي��ف ّ
أن مشيئة
اهلل ه��ي ال��غ��ال��ب��ة،وأن ال��ظ��امل�ين هم
اخلاسرون ،أومل يقل ربنا سبحانه
َب اللهَُّ لأَ َغ ِْل َب َّن َأنَا َو ُر ُس يِل إِ َّن اللهََّ
« َكت َ
َق ِو ٌّي ع َِزيز» .
أي��ه��ا ال��زائ��ر ،و م��ادم��ت ال��ي��وم
تنتصر لدين اهلل ،تعال نعمل معاً
بالوصايا التالية لنسارع يف حتطيم
عروش الطغاة والظاملني:
كرامتك مسؤوليتك:
ّ
إن لكل شخص عند اهلل كرامة،
ّ
وإن على كل شخص مسؤولية ،أو
تدري ملاذا؟ ألن لكل شخص تأثرياً
كبرياً يف احلياة االجتماعية ،وهذا
ه��و ال���درس ال��ع��ام ال���ذي استفدناه
من واقعة الطف ،حيث قد عّلمنا
أب��و عبد اهلل احلسني عليه السالم
كيف حنقق مسؤوليتنا ،وكيف
ن��ص��ون ك��رام��ت��ن��ا ،وك��ي��ف جنعل
احلياة رخيصة يف أعيننا عند حكم
الظاملني ،فقال( :إن��ي ال أرى املوت
إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال
ب��رم��ا) ..وه��ك��ذا علمنا إن مل نقدر

على احلياة بكرامة فإننا ق��ادرون
على املوت الكريم بشرف.
العامل الرباين والفئة
املؤمنة طريق النجاة:

ث��م احب���ث ع��ن ع���امل رب��ان��ي ..
وح����ذار م��ن إت��ب��اع أص��ح��اب اهل��وى
والبدع والذين يدعون إىل أنفسهم
ول��ي��س��ت دع���وت���ه���م هلل س��ب��ح��ان��ه،
قال تعاىل « َما ك َ
َان لِ َبشرَ ٍ َأن ُيؤْ تِ َي ُه
ِ
َاب َوالحْ ُك َْم َوالنُّ ُب َّو َة ُث َّم
اللهُّ ا ْلكت َ
ِ
ِ
ول لِلن ِ
َي ُق َ
َّاس كُونُو ْا ع َباد ًا يِّل من
ون اللهِّ و َل ِ
د ِ
ـكن كُونُو ْا َر َّبانِ ِّينيَ بماَِ
َ
ُ
ون ا ْل ِ
ِّ
َ
َاب َوبِماَ كُنت ُْم
ت
ك
م
ل
ع
ت
ُم
ت
ُن
ك
ُ
َ
ْ َ ُ
َت��دْ ُر ُس� َ
�ون» .ال��ع��المِ ال��ذي يدعوك
إىل اهلل وليس إىل نفسه ومجاعته
هو الذي ينبغي أن يُطاع بإذن اهلل،
إنك حني تبحث عن خبري يف شؤون
احلياة فالبد أنك تبحث عن العالمِ
األم�ي�ن ،بينما ال��دي��ن أعظم ش��يء،
فال تستخف به ،وال تتبع يف أمره
خ���ب�ي�راً إال ب��ع��د حب���ث ط��وي��ل عن
األفضل تقوى وكفاءة وعلماً ،فإذا
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وجدته فألزمه وا َّتبع نهجه تهتد إن
شاء اهلل.
رسالة النهضة بني ال ونعم :
لقد َب � َع� َ
�ث سيدنا أب��و عبد اهلل
احل��س�ين عليه ال��س�لام إىل العامل
برسالتني من وادي الطف :رسالة
ك�ل�ا و رس���ال���ة ب��ل��ى ،وإن���ه���ا ح��ق�اً
جتسيد لكلمة التوحيد (ال اله إال
اهلل) ..الرسالة األوىل :كال ليزيد،
ك�لا الب��ن زي���اد ،ك�لا ألشياعهما
وم��ن س��ار على درب��ه��م��ا ..لقد قال
اإلم��ام احلسني عليه السالم لوالي
ي��زي��د ع��ل��ى امل��دي��ن��ة «إن���ا أه���ل بيت
النبوة ،ومعدن الرسالة ،وخمتلف
امل�لائ��ك��ة ،بنا فتح اهلل ،وب��ن��ا ختم،
ويزيد رج��ل فاسق ،ش��ارب اخلمر،
ق���ات���ل ال��ن��ف��س احمل��ت�رم����ة ،معلن
بالفسق ،ومثلي ال يبايع مثله».
وقال يف وادي الطف «أال ّ
الدعي
وإن
ّ
اب��ن ال��دع��ي ،ق��د رك��ز ب�ين اثنتني،
ب�ين ال� ِّ�س �ّل��ة وال���ذ ّل���ة ،وه��ي��ه��ات منا
اخذ الدنية ،أبى اهلل ذلك ورسوله،
وج���دود ط��اب��ت ،وح��ج��ور ط��ه��رت»..
ونقرأ يف زي��ارت��ه «اللهم العن أول
ظامل ظلم حق حممد وآل حممد،
وآخر تابع له على ذلك ،اللهم العن
ال��ع��ص��اب��ة ال�ت�ي ج��اه��دت احل��س�ين،
وش��اي��ع��ت ،وب��اي��ع��ت ،وت��اب��ع��ت ،على
قتله».وهذه أعظم رسالة تارخيية
ان��ط��ل��ق��ت م��ن ك��رب�لاء وجت��س��دت
يف رف��ض الكفر وال��ن��ف��اق والظلم
وال��ع��دوان ،على م��دى ال��ده��ور ويف
كل مكان!.
أما الرسالة الثانية (نعم – بلى)
فوجهها أو ً
ال من مكة املكرمة حينما
أراد اخلروج منها إىل العراق ،ودعا
املؤمنني إىل االلتحاق به حيث قال:
(من كان فينا باذ ً
ال مهجتهِّ ،
موطناً
على لقاء اهلل نفسه ،فلريحل معنا،
فاني راح��ل مصبحاً إن ش��اء اهلل).
وق��د ق��ال ث��ان��ي�اً يف وادي كربالء
«أما من مغيث يغيثنا لوجه اهلل ،أما
من ذاب يذب عن حرم رسول اهلل»،
وحن��ن ال��ي��وم ح�ين ن��ن��ادي ون��ق��ول:
لبيك يا حسني ،فإنه استجابة لتلك
ال��دع��وة وذل��ك ال��ن��داء ،إن��ه صرخة
حق وبيعة وف��اء ،وإنه جتديد عهد
وميثاق مع مبادئ السبط الشهيد،

إن���ه ل��ي��س ش���ع���اراً ف���ارغ���اً ،ب��ل إننا
نريد أن نكون أب��داً دائ��م�اً مع نهج
اإلم��ام احلسني عليه السالم ،ومع
من ميثل ذل��ك النهج عرب التاريخ
وإىل ظهور قائم آل حممد صلى
اهلل عليه وآله ،ومن ثم مع العلماء
الربانيني الذين ميثلون ذلك النهج
بصدق.
ساهم يف نرصة الدين:
إنك قادر بإذن اهلل أن تساهم يف
استقامة األم��ة ،وإص�لاح اجملتمع،
ونصرة الدين ،وإتباع نهج السبط
الشهيد ،حتى ت��ك��ون م��ن ع��ب��اد اهلل
ال��ص��احل�ين ،وتحُ ��ش��ر م��ع أص��ح��اب
اإلم������ام احل���س�ي�ن ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام،
بلى ق��ادر على ذل��ك بإتباع العلماء
الربانيني إ ّتباعاً واعياً ،واالستقامة
على نهجهم ،وال��ت��ع��اون معهم يف
األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر،
وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة .إننا
حني نرى يف البالد فساداً أخالقياً
أو إدارياً أو احنرافاً عقائدياً ،فعلينا
عقد العزم ملواجهة كل ذلك بقوة
وسداد ،وذلك بان نتذكر عاشوراء
احل����س��ي�ن وأص�����ح�����اب�����ه ،وص��ب��ره
واس��ت��ق��ام��ة أه���ل ب��ي��ت��ه ،وش��ج��اع��ة
ال��ع��ب��اس ،وب��ط��ول��ة زي��ن��ب ،وص�بر
ال��س��ب��اي��ا ،فنصلي عليهم ونسلم،
ونبايعهم على االستقامة يف خطهم
حتى حنظى بشفاعتهم يف اآلخرة،
وبالعيش الكريم يف الدنيا بإذن اهلل
تعاىل.
راية وحدة ومسرية إصالح:
لقد ق��ام اإلم���ام احلسني عليه
السالم بتجديد رسالة ج��ده النيب
صلى اهلل عليه وآل��ه ال��ذي قال فيه
«حسني مين وأنا من حسني ،أحب اهلل
من أحب حسينا» ،وقد كادت األمة
اإلسالمية تتالشى بسبب مؤامرات
بين أمية وأشياعهم من اجلاهليني،
فأعطت النهضة احلسينية لألمة
روحاً وثــّابة من جديد ،ثم حتولت
إىل مسرية إصالحية دائمة ،وهكذا
جندها متد األمة اإلسالمية بالروح
اإلصالحية ك��ل ع��ام ،ب��ل يف كل
حني بإذن ربها ،ويستمر هذا الوضع
حتى تتكامل النهضة بظهور اإلمام
املهدي عجل اهلل فرجه ،والذي ميأل

األرض قسطاً وع���د ً
ال كما ملئت
ظلماً وجوراً.
وإذا كنا حنن اليوم يف العراق
حب��اج��ة إىل امل��زي��د م��ن ال��ق��وة لكي
نتحدى الصعاب وحنقق التطلعات
السامية يف بناء وطن قوي ميمون،
وطن احلق والعدالة ،وطن الكرامة
وال��رف��اه ،فإننا حباجة إىل مدرسة
خرج
اإلمام احلسني عليه السالم ِل ُت ِّ
لنا األبطال األشداء ،ولتصوغ أمتنا
على أس��اس اجل��د واجل��ه��اد وال��ورع
وال��س��داد .بلى ،إن أي��ة دول��ة حتكم
ال����ع����راق ،ال ت��س��ت��ط��ي��ع أن حتقق
طموحات شعبنا من دون أن تكون
ممثلة حقاً للناس ،ومدعومة حقاً
م��ن ق��ب��ل��ه��م ،وه��ن��ا ت��ك��م��ن املشكلة
ال��ت��أرخي��ي��ة ل��ل��ع��راق ،حيث كانت
احلكومات السابقة تسعى جاهدة
للتسلط على الناس واهليمنة على
م��ق��درات��ه��ا ،وذل���ك بتشريع قوانني
ما أن��زل اهلل بها من سلطان ،ومن
هنا كانت تعرقل حركة الناس
ومنوهم ،أم��ا اليوم ف� ّ
�إن املأمول أن
ي��ك��ون ه���دف احل��ك��وم��ة وال�ب�رمل���ان
ال��ع��ك��س مت��ام �اً ،أي تنمية ق���درات
ال��ن��اس ،وخت��ف��ي��ف ع���ب ِء ال��ق��وان�ين
اجلائرة عليه.
إن ق��وة الشعب ،وت��ق��دم أبنائه
ثقافياً واقتصادياً ،ووحدة صفوفهم،
إن��ه��ا مج��ي��ع�اً يف مصلحة ال��دول��ة،
وتسهم يف تقدم العراق ،ألن الشعب
القوي إذا ساند احلكومة والربملان
وب��اق��ي م��ؤس��س��ة احل��ك��م وال��دول��ة
املنبثقة من ارادته واختياره ،فسوف
يشجعها يف حتقيق أه��داف��ه��ا ،أما
احل��ك��وم��ة وح��ده��ا (وه��ن��ا ال اع�ني
ح���ك���وم���ة حم������ددة ب��ع��ي��ن��ه��ا س����واء
احلالية او ما سيأتي من حكومات)
ف�ل�ا ت��س��ت��ط��ي��ع حت��ق��ي��ق األه�����داف،
وه��ك��ذا ف��ان قوتها ل��ن تكون بديلة
عن قوة الشعب ،من هنا فإننا نوصي
امل��س��ؤول�ين ب��أن يعيدوا إىل الناس
ال��ك��ث�ير مم��ا احتكرتها احل��ك��وم��ات
السابقة من اإلمكانات والفرص،
وذلك بتحرير االقتصاد والتجارة
وال��ص��ن��اع��ة وامل����ع����ادن و التعليم
واإلعالم،وغريها من قيود القوانني
غري الضرورية.

نوصي
املسؤولني
بأن يعيدوا إىل
الناس الكثري
مما احتكرتها
احلكومات
السابقة من
اإلمكانات
والفرص ،وذلك
بتحرير االقتصاد
والتجارة
والصناعة
واملعادن و
التعليم واإلعالم
،وغريها من قيود
القوانني غري
الضرورية
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خالل استقباله وفودًا رسمية

المد ّرسي:
المرجع ُ
الوضع الراهن
يتطلب أقصى
درجة من الكفاءة
واإلخالص
لمواجهة
التحديات
أك���د مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املُ��د ّرس��ي (دام
ظله) على ض��رورة االهتمام ببناء املؤسسة
األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة وت��ط��وي��ره��ا ب��أح��دث
الوسائل مبا يسهم يف محاية العراق وشعبه
من التحديات اليت تواجهه وحتقيق األمن
واالستقرار يف البلد.
جاء ذلك يف جانب من حديث لسماحته
خالل استقباله مبكتبه يف كربالء املقدسة
رئ���ي���س أرك������ان اجل���ي���ش ال���ف���ري���ق ب��اب��ك��ر
زي��ب��اري وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه .حيث مت خالل

ال��ل��ق��اء ال��ب��ح��ث يف م��س��ت��ج��دات األوض����اع يف
البالد .وأوض��ح مساحته يف جانب اخر من
حديثه مع الوفد اننا نكتشف يف كل يوم
م��دى عمق املشاكل احلقيقية ال�تي يعاني
منها الشعب العراقي والتحديات األمنية
اليت تواجهه ،مشدداً على ض��رورة ان يكون
عال
املسؤولون والشعب معاً على مستوى ٍ
م��ن ال��وع��ي وحتمل املسؤولية .مشريا اىل
أن الوضع الراهن يتطلب رج��ا ً
ال خملصني
ومهيئني وكفوئني سياسيا واداريا وثقافياً
من اج��ل النهوض بهذا البلد وحفظ أمنه
من التحديات ال�تي تواجهه وتقديم أفضل
اخلدمات اىل الشعب .من جانبه أكد الوفد
الزائر على أهمية الدور الذي تؤديه املرجعية
الدينية يف إرساء األمن واالستقرار يف البلد و
ان هناك سعياً كبري من أجل تهدئة األمور

خصوصا بعد االحتقان احلاصل بني املركز
وإقليم كردستان
من جانب آخر استقبل مساحته مبكتبه
يف كربالء املقدسة رئيس جملس الشورى
يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الدكتور
علي الرجياني والوفد الربملاني املرافق له.
وج��رى خ�لال اللقاء البحث يف أوض��اع
املنطقة والتطورات يف الساحة اإلسالمية،
حيث مت التأكيد على ضرورة دعم ومساندة
املطالب احل ّقة للشعوب الناهضة يف البالد
اإلسالمية واملطالبة حبقوقها املشروعة.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل مس��اح��ت��ه مب��ك��ت��ب��ه يف
ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة وف���داً مينياً م��ن األخ��وة
احلوثيني ،وجرى خالل اللقاء التطرق اىل
العديد من القضايا وت��ط��ورات األوض���اع يف
الساحة اليمنية وعموم املنطقة .

المرجع و األمة

المد ّرسي :إدارة األوضاع في العراق
المرجع ُ
بحاجة إلى «صبر واستقامة» وطاولة
«حوار وإصالح ومصالحة»
ق���ال مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املُد ّرسي (دام
ظله) إن العراق حباجة اىل خارطة طريق
صحيحة ينبغي أن ي��س�ير عليها ،وم��ن
ركائزها العودة اىل العلماء ومراجع الدين
واالل��ت��ف��اف حوهلم للخروج م��ن األزم��ات
اليت حتيط بالبالد.
وخ�لال استقباله مبكتبه يف كربالء
امل��ق��دس��ة ع���ددا م��ن ال��وف��ود بينها رئيس
اجمللس اإلسالمي العراقي مساحة السيد
عمار احلكيم ووف���دا م��ن كتلة األح��رار
النيابية ،ووف����داً آخ��ر م��ن ح��زب ال��دع��وة
اإلسالمية من بغداد ،وأك��د مساحته أن
احلراك الذي يشهده العراق اليوم حباجة
اىل «صرب واستقامة» داعيا السياسيني يف
البالد اىل اجللوس معاً على طاولة «حوار
وإصالح ومصاحلة».
و حذر مساحته ممن حياولون «هدم

العملية السياسية» يف ال��ع��راق ع�بر «بث
الشائعات ونقل األكاذيب بني األط��راف
السياسية» داع��ي��ا السياسيني اىل «ع��دم
السماع هل��ؤالء النمامني» كي ال تتوقف
وتتعثر مسريتهم.
م��وض��ح��ا ب����أن ال����ع����راق حب���اج���ة اىل
رج��ال خملصني وجديني لقيادته وبنائه
وممارسة عملهم وخدمة وطنهم وشعبهم
ومحل راية اإلصالح فيه
وأض��اف مساحته أن السماح لالزمات
بالتوسع والتالقح دون حلول موضوعية
هل�����ا ،اىل ج���ان���ب م���ش���اك���ل ك��اجل��ه��ل
وال��ف��ق��ر ،ت��ع��د م��ن أك��ث��ر ال��ع��وام��ل فتكاً
باجملتمعات ،وذل��ك يفرض على اجلهات
امل��س��ؤول��ة ،احل��ك��وم��ة و ال�برمل��ان والقضاء
القيام بواجباتها حبس عال من املسؤولية
واإلنصاف ،الفتا اىل ان الشعب اذا ما أحس
بعدالة الدولة فانه سيكون واثقاً من ان

حكومته وباقي مؤسساته تسري باالجتاه
ال��ص��ح��ي��ح .ودع����ا مس��اح��ت��ه اىل دراس���ة
احلوادث والتجارب لالستفادة منها ولكي
نتجنب الوقوع يف حماذير ،الفتا اىل اننا
يف العراق ويف عموم االمة ،منتلك رصيدا
ضخما من التجارب التارخيية.
واش����ار مس��اح��ت��ه اىل ان��ن��ا يف ال��ع��راق
حنتاج اليوم اكثر من اي يوم مضى اىل
الكلمة الطيبة ،مبينا ان الكلمات اليت
تثري احل���زازات واخل�لاف��ات وتشعل الفنت
والعصبيات الخت��دم الشعب والبلد اب��دا..
ألن بناء العراق اليكون اال بالعمل ووحدة
الصف البالكالم اجملرد والدوران يف حلقة
مفرغة من اخلالفات.
مشددا على أن ان التيارات السياسية
وقياداتها مدعوة اليوم وأكثر من اي يوم
مضى اىل امل��زي��د م��ن ال��ت��واص��ل والتفاهم
والرتكيز على نقاط االشرتاك والتالقي.
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محذرًا من محاوالت النيل منها

المد ّرسي يؤكد البعد الديني
المرجع ُ
واإلنساني والحضاري في الشعائر الحسينية
الشعائر احلسينية ،مضمونا وظاهرا،
كما باقي الفرائض والشعائر اإلهلية من
صالة وحج وغريها ،جيب ان تثّبت اجملتمع
على قاعدة اميانية راسخة ،باملبادئ والقيم
الدينية واإلنسانية واحلضارية.
و هذه الشعائر اإلهلية تعد من الوسائل
ترسخ االميان يف النفوس وحتوّل القيم
اليت ّ
اىل قيم راسخة ومتجذرة يف العمق ال ان
تكون طافحة وعائمة.
ف��إن��ن��ا جن��د ذل���ك يف ش��ع�يرة ال���زي���ارات
مل��راق��د األئ��م��ة املعصومني عليهم ال��س�لام،
فحينما جيتمع الناس يف مناسبات عديدة
حول قرب االمام احلسني عليه السالم ،كل
هذه االجتماعات بتمحورها حول هذه القبة
املباركة البد ان حتول اجملتمع اىل جمتمع
م��رص��وص وراس���خ االمي���ان ،جمتمع يكون
ملتزما ناهضاً قوي البنيان ال يهتز للفنت وال
يزول بالعواصف والقواصف..
جاء ذلك يف جانب من كلمة لسماحة
امل��رج��ع املُ���د ّرس���ي(دام ظله) ألقاها مبكتبه
يف مدينة كربالء املقدسة ام��ام مجع من
طلبة العلوم الدينية ووفود زائرة  ،واوضح
مساحته بأننا وحنن على أعتاب أيام زيارة

االرب��ع�ين الب���د ان نستثمر ه���ذه االي����ام يف
«اإلع���داد واالس��ت��ع��داد ،جلعل ه��ذه املناسبة
أكثر حيوية وتألقاً و أكثر عمقاً وأثراً يف
األم��ة لكي خن��رج م��ن ه��ذه األي���ام وامل��واس��م
امليمونة وفينا شيء من روح االمام احلسني
عليه ال��س�لام» .واك���د ب��ه��ذا اخل��ص��وص أن
علينا القيام بعدة خطوات ،منها :العمل على
أن نكرس للشعائر احلسينية بأن تكون «ذات
حم��ت��وى دي�ني وان��س��ان��ي وح��ض��اري» وليس
مظهرا فحسب.
وان «حن����اول بشتى ال��وس��ائ��ل تكثيف
وت��وس��ي��ع ان��ت��ش��ار ه���ذه ال��ش��ع��ائ��ر يف البعد
اجلغرايف ،وتعريف هذه الشعائر اىل املناطق
اليت مل تتعرف على احلسني وعلى قضيته ..
والتحرك على الفضائيات واالنرتنت
ووس��ائ��ل االع�ل�ام االخ���رى م��ا استطعنا اىل
ذل��ك س��ب��ي�ل ً
ا ،لنقل قضية االم���ام احلسني
عليه السالم بكل اللغات» .وأوضح مساحته
ان «بإمكاننا ترسيخ كل التعاليم الدينية
ال�ت�ي أم��رن��ا ب��ه��ا رب��ن��ا سبحانه وت��ع��اىل من
خ�ل�ال ال��ش��ع��ائ��ر احل��س��ي��ن��ي��ة ..ألن نهضة
احلسني عليه السالم وقصة ع��اش��وراء هي
نهضة وق��ص��ة ال���رس���االت و ال��دي��ن كله،

وهذه فرصة ومناسبة مباركة جيب على
اخلطباء استثمارها لرتسيخ قواعد الدين
عند االنسان».
وح������ول ض�������رورة ت���ك���ري���س احمل���ت���وى
االنساني يف اجملتمع اكد مساحته ان «علينا
ان نثبت قواعد االنسانية من خالل الشعائر
احلسينية ،والدموع واخلشوع ،فالذي يبكي
يتيم احل��س�ين حم��ق يف تعاطفه وتفاعله،
لكن عليه ان يتذكر ان أمامه ايتام اليوم
على االرض وأن يقف مع كل يتيم وكل
مظلوم وحم��روم ،فهذه الشعائر والزيارات
مناسبة للعودة اىل انسانية االن��س��ان ،وان
من مسؤولية اخلطباء والرواديد والشعراء
وامل���واك���ب و اهل��ي��ئ��ات احل��س��ي��ن��ي��ة ترسيخ
احملتوى االنساني للشعائر احلسينية فال
ضري من ان تتحول اهليئة احلسينية بعد
االنتهاء من املراسم اىل هيئة خريية تهتم
بقضايا اجملتمع ألن االم��ام احلسني [عليه
السالم] كان هكذا. »..أما احملتوى احلضاري
للشعائر احلسينية فاوضح مساحة املرجع
امل��درس��ي (دام ظ��ل��ه) أن « بامكان اخلطباء
االس��ت��ف��ادة م��ن ك��ون االم���ام احلسني عليه
السالم ،هو ابا الكرامة واحلرية والتقدم ،يف

المرجع و األمة
طرح موضوعات عن وحدة األمة وضرورة
اجياد جماميع هدفها حتقيق اه��داف االمة
يف احل��ري��ة وال��ك��رام��ة وال��ت��ق��دم ألن االم��ة
اليت لديها حب احلسني وملحمة عاشوراء
ونهضة كربالء ال جيب ان تستسلم وان ال
تتخلف وال تتمزق ..ألن احلسني إمام لكل
خري وهدى لكل معروف ،وهو مصباح هدى
وسفينة جناة.»..
هذا و اشار مساحته يف جانب من كلمته،
ان��ه «ك��ان والي��زال هناك بعض الناس من
حياول النيل من الشعائر احلسينية بطريقة
أو بأخرى ،كماً وكيفياً؛ وحي��اول تقليلها
أو تقليمها ،وهذا خطأ فظيع؛ انصحهم أال
يفعلوا ذلك لسببني :االول ،انهم لو جنحوا
ف��ان��ه��م ك��م��ن ي��ه��دم اس��اس��ه ب��ي��ده ،ف��ال��ذي
يضرب الطابق األسفل من بنايته فان البناء
سينهار باكمله؛ وه��ذه الشعائر هي اساس
عزتنا»..موضحا ان السبب يف عدم جناح مثل
هذه املشاريع هو «ان امتنا قد عجنت بهذه
الشعائر ،وه��ي جت��ري جم��رى ال���دم فيها..
واراد كثريون ان حيطموا هذه الشعائر ،فلم
يفلحوا ..كم مرة هدم الطغاة من االمويني
والعباسيني والوهابيني قرب اإلم��ام احلسني
ومنعوا زواره بشتى الطرق حتى قتلوهم بل
وه��دم��وا مدينة كربالء املقدسة؟ وكلما
بُنيت كان يلحق بها الدمار ثانية ،لكنهم مل
يفلحوا يف مسعاهم ..الن هلل سبحانه تقديراً
ال ميكن ألي شخص خمالفته ..فكما اراد
ان يظهر دينه على الدين كله ،ومل تفلح
احملاوالت املبذولة لطمس معامل هذا الدين،
وكما تكفل تعاىل حبفظ القرآن ،كذلك
أراد سبحانه البقاء ألب��ي عبد اهلل احلسني
باق رغم كل التحديات؛
عليه السالم ،وهو ٍ
وهذه احلقيقة أكدتها العقيلة زينب عليها
السالم يوم احلادي عشر من حمرم احلرام
سنة  61ه��ـ ،قائلة« :وليجتهدن أئمة الكفر
وأش��ي��اع ال��ض�لال يف حم��وه وتطميسه فال
يزداد أثره إال علواً .»..وهكذا كان» ،فقضية
االم���ام احلسني عليه ال��س�لام «حت��ول��ت من
حادثة وقضية اىل مسرية لالنسانية مجعاء
وتيار جارف تفاعل مع الزمن وتفاعل معه،
وسيبقى كذلك ..ل��ذا يبقى احلسني عليه
السالم ح ّياً أم��ا الذين ي��ري��دون االنتقاص
من هذه الشعائر فبشرهم بالفشل الذريع،
وس��ي��ك��ون م��ص�يره��م ك���اآلخ���ري���ن ال��ذي��ن
س��ب��ق��وه��م م��ن ح��ك��ام وم��ث��ق��ف�ين أو م��ن له
شيء من املال والسلطة وحاول دون جدوى
الوقوف بوجه هذا التيار اجلارف».

المد ّرسي لوفد جامعي:
المرجع ُ

الحوزات الدينية
والجامعات األكاديمية
تصنع قادة المستقبل
أكد مساحة املرجع الديين آية اهلل
العظمى السيد حممد تقي املد ّرسي «دام
ظله» على وجود حاجة لنشر فكر وروح
«الوحدة والتعاون والتشاور» يف املعاهد
ال��دي��ن��ي��ة واجل���ام���ع���ات األك��ادمي��ي��ة،
وتعزيز حلقات التواصل بينها ،ألنها
هي «من تصنع قادة املستقبل».
داع��ي��ا يف ح��دي��ث ل��ه م��ع وف��د من
ط�ل�اب ج��ام��ع��ة ب��اب��ل مبكتبه مبدينة
ك���رب�ل�اء امل��ق��دس��ة اىل ت��ع��زي��ز سبل
ال��ت�لاق��ي وال��ت�لاق��ح يف ال��ع�لاق��ة بني
اجلامعات واحلوزات الدينية يف البالد،
مب ّينا ان أساس العمل الصحيح يف هذا
اجملال هو مجع بني االصالة واالنفتاح
حبيث ال نركز على األص��ال��ة فقط
والن��دع��و ونعلم االنفتاح لوحده دون
ض��واب��ط .كما اش���ار مساحته اىل ان
من بني الركائز األساسية اليت متس
احل��اج��ة إليها م��ن أج��ل بناء وإص�لاح
األوضاع يف البالد واإلسهام يف تقدمها
أن ي��ك��ون ل���دى مج��ي��ع ف��ئ��ات اجملتمع
ذل��ك الوعي واالدراك الكامل ألهمية
الثقافة املسؤولة ،ومن ثم التمتع بروح
املسؤولية امللقاة على عاتق كل أبناء
الشعب.
مشرياً اىل اغتنام موسم عاشوراء
وزي�������ارة األرب����ع��ي�ن يف ت��رس��ي��خ ه��ذه
الثقافة عرب االتصاف بروح املسؤولية
اليت محلها ودع��ا اليها االم��ام احلسني
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام يف ن��ه��ض��ت��ه .م��ؤك��دا
ع��ل��ى ض����رورة حت��م��ل اب��ن��اء ه���ذا البلد
املسؤولية ،موضحاً ان عملية بناء البلد
وتقدمه تقع على عاتق اجلميع ،وكل
فرد من موقعه الذي يشغله ،داعيا اىل
ان يكون ل��دى الطلبة يف سعيهم اىل

التحصيل العلمي داف���ع وب��ع��د اكثر
اجيابية وتطلعا وطموحا م��ن جمرد
احل��ص��ول على ال��ش��ه��ادة ال��دراس��ي��ة او
البحث ع��ن ال��وظ��ائ��ف فحسب .ولفت
مساحته اىل ان االم���ام احلسني عليه
ال��س�لام ون��ه��ض��ت��ه ،ض��م�ير االم���ة ال�تي
حتيا به ال��ب�لاد ،داع��ي�اً اجلميع ومنهم
الطلبة والكفاءات العلمية واالساتذة
وكل فئات اجملتمع ،ان يكونوا مع هذا
الضمري الذي استشهد عليه السالم من
أجله ،ويرسخوه يف انفسهم ومواقفهم
وعملهم.
وختم مساحته حديثه بتأكيده
على ض��رورة قيام الشباب بالتفقه يف
ال��دي��ن ،موضحا ان ه��ذه امل��رح��ل��ة من
ع��م��ره��م ه���ي أغ��ل��ى وأمس����ى مرحلة
وك��م��ا ع��ل��ي��ه��م اجل����د يف التحصيل
العلمي األكادميي عليهم االستفادة
منها بالتسامي يف درجات الوالء وذلك
ب��ال��ت��ف��ق��ه يف اح��ك��ام ال��دي��ن وم��ع��ارف
االس�ل�ام م��ن م��ص��ادره��ا السليمة ،من
ال��ك��ت��اب وال��ع�ترة وم���ن أف����واه العلماء
الربانيني واحلذر من أشراك الشيطان
امل��ن��ص��وب��ة ح���وهل���م ت��ن��ت��ظ��ر غفلتهم
لتصيدهم وتنحرف بهم وبطريقهم
اىل مهاوي السوء .منوها اىل ض��رورة
العمل اجل��دي واملخلص لبلورة رؤية
ح��ق��ي��ق��ي��ة وم��ن��ت��ج��ة ل��ع��م��ل وم��ه��م��ة
ودور اجلامعات يف البالد على كافة
االصعدة لتكون جامعات تربي وخترج
منتجني مبدعني ،و ختدم هذا الوطن
وتسهم يف تقدمه وبنائه وتتفاعل مع
ق��ض��اي��اه وط��م��وح��ات��ه و لتصبح ه��ذه
اجل��ام��ع��ات منسجمة م��ع شعبنا ومع
قيمه األساسية.

13

حوار

"الهدى" تحاور الدكتور راشد الراشد حول ثورة البحرين وحصاد "الربيع العربي" والنهضة الحسينية

األنظمة الديكتاتورية ال تزيد في ممارساتها
القمعية إال في غياب من يحاسبها
الدكتور راشد الراشد ،أحد القيادات السياسية  -اإلسالمية الفاعلة يف الساحة البحرينية..
من مواليد البحرين عام  ،1960حائز عىل شهادة دكتوراة فسلفة يف اإلدارة ،وله العديد من اإلبحاث والدراسات يف ميادين اإلدارة
وتطوير األعامل .و ُيعد أحد رموز وقيادات احلركة ا ٍ
إلسالمية يف البحرين ،وهو قيادي بارز يف احلركة الرسالية و"تيار العمل اإلسالمي" يف
البحرين ،وقد اهتم بقضايا الفكر واملوضوعات املجتمعية سواء عىل صعيد الفكر او السياسة او الثقافة او اإلجتامع .
شارك يف العديد من املؤمترات وقدم العديد من أوراق العمل خالل مسرية جتاوزت الثالثني عاما قضاها متفاعال – وما يزال -مع قضايا
األمة بمنظور يتميز بالرصاحة واجلرأة والوضوح ،وقدم العرشات من املحارضات الثقافية والرتبوية والدينية يف حمافل حملية ودولية عدة .
بعد هجرته إىل إيران عام  1980أسهم يف تأسيس القسم العريب يف إذاعة اجلمهورية االسالمية يف طهران ،كام كان من املؤسسني ملجلة
"الشهيد" ،وعىل الساحة البحرينية ،رأس حترير جملة "الثورة الرسالية" يف فرتة الثامنينات ،كام كان من املؤسسني ورئيس ًا لتحرير صحيفة
األحداث اليومية الصادرة يف لندن .
وللدكتور الراشد عرشات األبحاث والدراسات واملقاالت التي شارك فيها يف املجالت والدوريات  ،وقد صدر له عدد من الكتب
املطبوعة:
 -1حياة امرأة بحرانية :قصة عرشين عاما يف املنفى يتناول فيه قصة الرصاع السيايس يف البحرين خالل الثالثة عقود املاضية.
 -2عاصفة فوق مياه اخلليج ويتناول بالتحليل قصة أول حماولة إنقالب عسكري يف البحرين .
 -3االئمة اإلثنا عرش عليهم السالم :دراسة حتليلية يف املنهج ،ويتناول فيه الظروف السياسية واإلجتامعية املعارصة لكل إمام وطبيعة
الدور الذي تصدى له كل إمام عىل حدة.
 -4املرأة واملجتمع :رؤية يف منهجية العالقة بساحة املجتمع  ،وناقش فيه النظريات التي تتعاطى شأن املرأة منتهيا إىل الرؤية اإلسالمية
يف هذا املوضوع.
 -5اإلسالميون ما هلم وما عليهم :وفيه تناول بالتقييم والنقد أداء احلركة اإلسالمية خالل العقدين املنرصمني من عرص الصحوة
اإلسالمية.

* أجرى احلوار :حممد عيل جواد تقي

* بوصفكم أحد رموز "التيار الرسايل"
وأحد شخصيات املعارضة السياسية يف

البحرين ،لو حتدثوننا باختصار عن رؤيتكم
وتطلعاتكم إزاء ما جيري يف البحرين ؟
• إن م��ا جي��ري يف البحرين ه��و ث��ورة
غضب بكل املقاييس ،وهو حصيلة احتقان

بل اختناق سياسي دام ألكثر من قرنني من
الزمن ،وبدأ حتديدا عند استيالء آل خليفة
على احل��ك��م يف البحرين يف ال��ع��ام 1783م
م��ارس فيه آل خليفة أبشع أن���واع البطش
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ما يحدث اليوم هو ليس وليد اللحظة ،وإمنا هو
يأتي يف سياق حركة شعبية متواصلة ومستمرة
لنيل احلقوق ،ولوضع حد لسنوات مديدة من القهر
واإلضطهاد السياسي
والقمع واإلضطهاد والقهر السياسي ضد
الشعب .
ومنذ ذلك احلني ،دخل شعب البحرين
يف دوام��ة ص��راع سياسي ممتد حتى يومنا
هذا ومل تشهد البحرين فرتة هدوء سياسي
ح��ق��ي��ق��ي ،وك���ان���ت اإلن���ت���ف���اض���ات ت��ت��واىل
وح��رك��ة اإلح��ت��ج��اج��ات الشعبية تستمر،
ق��دم خالهلا شعب البحرين كوكبة من
ال��ش��ه��داء ،و رزح اآلالف ل��ف�ترات متفاوتة
داخل السجون ،بينما مت تشريد اآلالف إىل
املنايف القسرية ،وهم منتشرون حلد اآلن يف
مناطق كثرية من العامل .
ول��ذل��ك ف��إن م��ا حي��دث ال��ي��وم ه��و ليس
ول��ي��د ال��ل��ح��ظ��ة ،وإمن���ا ه��و ي��أت��ي يف سياق
حركة شعبية متواصلة ومستمرة لنيل
احل��ق��وق ،ول��وض��ع ح��د لسنوات م��دي��دة من
القهر واإلضطهاد السياسي .
لقد ق��ام حكم آل خليفة يف البحرين
باإلستئثار الكامل واملطلق باحلكم ومبوارد
ال��س��ل��ط��ة ،وق�����ام ع��ل��ى س��ي��اس��ات ال��ب��ط��ش
والتنكيل ،وقمع األصوات الوطنية املخلصة
وال��ص��ادق��ة ال�ت�ي ك��ان��ت تتطلع للعدالة
وامل��س��اواة وقيام دول��ة القانون ومؤسساته،
كما قام على سياسات التمييز العنصرية
على أس��س طائفية ،وج��رى إقصاء الشعب
مت��ام��ا م��ن احل��ي��اة السياسية وإب���ع���اده عن
اإلنتفاع بأي من موارده .
وج���اءت س��ي��اس��ات التجنيس السياسي
األخ��ي�رة ،لتمثل دخ���ول السلطة مرحلة
كسر العظم يف صراعها م��ع الشعب ،لذا
مل جيد خيارا غري الثورة للمطالبة بإسقاط
نظام آل خليفة كحالة معربة عن حجم

الغضب الذي كان موجوداً يف صدر الشعب
إزاء كل تلك األوضاع املزرية واملأساوية .
وإذن؛ هذه الثورة ،هي النتيجة الطبيعية
واليت كانت متوقعة أساسا وقد حذر منها
العديد من اخلرباء اإلسرتاتيجيني واملراقبني
املهتمني باملنطقة .
أم���ا ع��ن تطلعاتنا يف ال��ت��ي��ار ال��رس��ال��ي
مل��ا جي��ري يف البحرين ،فهو أن ينال شعب
ال��ب��ح��ري��ن م��ا يستحقه م��ن ن��ظ��ام سياسي
تتوافر فيه أدنى مقومات الشرعية ،وتنطلق
يف مس��ائ��ه ،احل��ري��ة وال��ع��دال��ة اإلجتماعية،
وان تنتهي بذلك سنوات طويلة مريرة من
اإلضطهاد والقهر السياسي .
* ما السبب يف عدم وجود البحرين يف
أضواء االعالم ،واالهتامم السيايس اقليمي ًا
ودولي ًا؟
• ل��ق��د ك��ش��ف��ت ال����ث����ورات ال��ش��ع��ب��ي��ة
امل��ع��اص��رة ال�تي اجتاحت ع���دداً م��ن البلدان
العربية واإلسالمية ،إزدواج��ي��ة املعايري يف
اجملتمع ال��دول��ي ،وأن ال��ع��امل برمته كان
يعيش حت��ت وط���أة اس��ت��غ�لال ب��ش��ع للقيم
العامة اليت مت استباحتها ،كالدميقراطية
واحل���ري���ة وح���ق���وق اإلن���س���ان وال��ت��ع��اي��ش
ومايتصل بذلك من مفردات كحق الشعوب
يف تقرير مصريها ،وحرية التعبري وغريها.
والسبب احلقيقي وراء جتاهل اإلعالم
ال��غ��رب��ي وال��ع��رب��ي ال����ذي ت��ق��وده ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة اإلم��ري��ك��ي��ة ،أن��ه��ا ال ت��ري��د تغيرياً
س��ي��اس��ي�اً ق��د ت���رى ف��ي��ه م��ا ي��ه��دد مصاحلها
احليوية واإلسرتاتيجية يف املنطقة ،ولذلك
وقفت واشنطن موقفاً معيباً ومشيناً جتاه

ما جيري يف البحرين ،بل جت��اوز ذلك إىل
مساحها ل��ق��وات اجلييش السعودي وق��وات
درع اجل���زي���رة ب��إج��ت��ي��اح ال��ب��ح��ري��ن وهتك
س��ي��ادت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة يف س��اب��ق��ة خ��ط�يرة يف
العالقات الدولية ،مل يتم فيها هذا اإلجتياح
ب��دون تفويض من جملس األم��ن الدولي،
وهو اآلخر مل يتخذ موقفاً إزاء هذه السابقة،
مما يدفعنا لطرح تساؤالت عدة حول طبيعة
ال����دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه م��ؤس��س��ات اجملتمع
الدولي حيال قضايا العامل ودور الواليات
املتحدة اإلمريكية فيه .

محاوالت بائسة إلطالة عمر الحكم
* صدرت أوامر من السلطات احلاكمة
يف البحرين بحظر احلديث بسوء عىل شخص
"يزيد بن معاوية" من عىل املنرب احلسيني ،ماذا
يعني لكم هذا القرار..؟
• نعم؛ لقد صدر مثل هذا األمر ضمن
جمموعة من األوام��ر ال�تي ص��درت بغرابة
هذا العام من قبيل حظر احلديث عن الظلم
واإلستبداد والطغيان وأية مفردات متصلة
بذلك ،وكذلك حظر اإلش��ارة اىل األوضاع
الداخلية يف البالد ويف خطوات تصعيدية
بائسة قامت باعتقال العديد م��ن خطباء
امل��ن�بر احل��س��ي�ني وجم��م��وع��ة م��ن ال��روادي��د
وع��دد م��ن رؤس���اء امل��آمت وق��ام��ت بالتحقيق
معهم وال����زج ببعضهم يف ال��س��ج��ن وأخ��ذ
تعهدات من البعض اآلخ��ر ،سيما الرواديد
و رؤساء املآمت ،بعدم ذكر ظلم وفساد يزيد
وع��دم احلديث عن الظلم وفساد وطغيان
احلكام بصورة عامة .
وك�����ان ه����ذا م���ن اإلج��������راءات ال��غ��ب��ي��ة

السبب احلقيقي وراء جتاهل اإلعالم الغربي
والعربي الذي تقوده الواليات املتحدة اإلمريكية ،أنها
ال تريد تغيريًا سياسيًا قد ترى فيه ما يهدد مصاحلها
احليوية واإلسرتاتيجية يف املنطقة
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للسلطة ال��ف��اق��دة للشرعية يف البحرين،
حيث ان مواجهة عقائد اجملتمع وحماربة
ال��ط��ق��وس ال��ع��ب��ادي��ة ف��ي��ه ،ه��ي منطقة من
اخلطورة حبيث يتجنبها عتاة الطواغيت .
وبالفعل؛ فقد م ّر عاشوراء هذا العام يف
البحرين بروحية حت ٍد كبرية وتضخمت
امل��واك��ب احلسينية بشكل ك��ب�ير ،وص��ار
عندنا امج���اع وط�ني منقطع النظري جتاه
ص��ون ومح��اي��ة عقائد ال��ن��اس وع��دم تدخل
الدولة يف طقوسهم العبادية .
* ق��رار سحب اجلنسية عن عدد من
رموز املعارضة يف البحرين مثل سامحة آية
اهلل املحقق الشيخ حممد سند وآخرين ،هل
هو حماولة من النظام إلبعاد املعارضني من
الساحة أم ماذا؟ أنتم كيف تقرأون مثل هذه
اإلجراءات؟
• إن ق���رار إس��ق��اط اجلنسية م��ن عدد
م��ن ش��رف��اء ال��وط��ن وأع�لام��ه ،م��ن الفقهاء
ال��ك��ب��ار كسماحة آي���ة اهلل احمل��ق��ق الشيخ
حممد السند وآية اهلل الشيخ الفقيه حسني
النجاتي وجمموعة من النشطاء السياسني
وجمموعة من املواطنني املدنيني ،يأتي يف
سياق التخّبط الذي يعيشه النظام ،والذي

ب��ات جي��رب ك��ل ال��وس��ائ��ل ال�تي يظن أنها
تساعده يف إمخاد الثورة املطالبة بإسقاطه
وحماكمته على كل اجلرائم اليت ارتكبها
حبق الشعب والوطن.
كما يأتي هذا الفعل ّ
لبث حالة اخلوف
واهللع لدى النشطاء السياسني واحلقوقيني
وامل��واط��ن�ين م��ن أن مشاركتهم يف ال��ث��ورة
ويف ح��رك��ة اإلح��ت��ج��اج��ات ال�ت�ي تشهدها
ط���رق وش����وارع ال��ب��ح��ري��ن ب��ص��ورة يومية،
نتيجته قد تكون إسقاط اجلنسية هذا بعد
أن عجزت القبضة األمنية وجرائم البطش
والرتويع ومداهمة البيوت ومطاردة املدنيني
يف الشوارع والتنكيل بهم أمام العامة والزج
باآلالف يف السجن ،من أن حتقق ما كانت
تسعى اليه السلطة من إمخاد الثورة ورجوع
الناس اىل منازهلم .
أم��ا قراءتنا لذلك ،ف��إن النظام حياول
إضافة اىل ما ُذك��ر ،اس�ترج��اع اهليبة اليت
فقدها بفعل الثورة وترديد الشعب بشكل
مستمر و راس��خ ،املطالبة بإسقاط النظام
وحم��اك��م��ة رم�����وزه ع��ل��ى اجل���رائ���م ال�تي
اقرتفوها حبق الشعب وحبق املدنيني ،ولكنها
خطوة أضافت إىل سجل جرائمه ،جرمية
أخرى ال تقل بشيء عن جرائمه اآلخرى .

وم��ن امل��ف��ارق��ات ب��أن ال��والي��ات املتحدة
اإلمريكية وبريطانيا قد كانتا من أوائ��ل
الدول اليت أدانت اسقاط اجلنسية وع ّد ذلك
من املمارسات املشينة واملعيبة .
* هنالك مقولة :بان التغيري جيب ان
يتم من الداخل ..هل ترون من دور معنوي
انطالق ًا من الفكر الرسايل – احلضاري ،من
شعوب اسالمية لنرصة قضية شعب مسلم،
البحرين مثاالً..؟
• ال ش��ك أن التغيري الب��د أن يأتي من
الداخل ،وحتى لو كانت هناك قوى خيرّ ة
هنا وهناك يف ال��ع��امل ،الب��د للداخل من أن
ينطلق لتحقيق طموحات ابنائه وتطلعاتهم،
ولكن ال يعين ذلك مطلقا بأن نصرة الشعوب
يف ق��ض��اي��اه��ا ال��ع��ادل��ة ل��ي��س م��س��أل��ة هامة
وضرورية .
إن ال��ث��ورة يف ال��ب��ح��ري��ن ت��ع��رض��ت اىل
حمنة شديدة بسبب الصمت الدولي وتفرج
شعوب العامل على ما جيري عليه من بطش
وتنكيل .
وجنزم هنا بأن األنظمة الديكتاتورية ال
تزيد يف ممارساتها القمعية واستبدادها ،إال
عندما ال جتد أحداً يف العامل حياسبها على
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ممارساتها وانتهاكاتها .
يف فكرنا ال��رس��ال��ي؛ الب��د للشعوب من
أف���راد ومج��اع��ات لنصرة القضايا العادلة،
وحنن نعتقد بأن "اإلنسانية" ،هي القاعدة
األسياسية اليت يقوم عليها الدين اإلسالمي،
يف ضرورة الدفاع ونصرة القضايا العادلة.
ويف هذا نستحضر قول سيد البلغاء اإلمام
علي ب��ن أب��ي ط��ال��ب ،عليه ال��س�لام" :الناس
صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف
اخللق" .

شروط التغيير
* عىل صعيد الساحة االسالمية :ما
هي اخلطوات االساس باعتقادكم يف طريق
االصالح والتغيري االجتامعي والسيايس؟
• حنتاج ألية عملية تغيري يف اجملتمع،
اىل تضافر جمموعة من العناصر بصورة
تكاملية ال بصورة جمتزأة ،فعملية التغيري
واإلصالح اإلجتماعي ،هي عبارة عن شبكة
متداخلة وتتقاطع فيها التحديات واملعطيات
بشكل الميكن الفصل بينهما ،ولذلك فإن
من أهم متطلبات التغيري:
أوال :الوعي بطبيعة متطلبات التغيري
ذات����ه ،م���ن ص�ب�ر وب���ص�ي�رة وارادة وحت��م��ل
وخطة عمل ال تعرف الكلل والتعب .
ثانياً :كما أن لنجاح عملية التغيري،
إضافة اىل املعرفة بطبيعة متطلبات التغيري،
حتتاج اىل وض��وح اهل��دف وال��رؤي��ة من هذا
التغيري ،واىل املكان الذي يراد أن تصل اليه
عملية التغيري واإلص�ل�اح .ولكي ال يصبح
مطلب التغيري هدفا قائماً بذاته ويصري معه
كل العطاء جمرد حركة غوغائية عابثة .
ث���ال���ث���اً :م��ع��رف��ة ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��ح��دي��ات
واملعوقات اليت تقف امام التغيري واإلصالح،
فهي من أوىل الضرورات واملهمات األساسية
لتعيني القائمني على عملية التغيري ،من
اختيار الوسائل وال��ط��رق املالئمة لتجاوز
تلك التحديات وص��وال بعملية التغري إىل
اهلدف املنشود .
* يف الساحة االسالمية أزمات ومشاكل
ثقافية وفكرية وعقائدية عىل صعيد املجتمع،
كام هنالك التصدعات واالسقاطات
السياسية عىل صعيد احلكم  ..أهيام األوىل يف
عملية التغيري؟
• إن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��غ��ي�يريف اجمل��ت��م��ع��ات
البشرية ليست مسألة سهلة ،وإمنا هي أمر
بالغ التعقيد وقد يستغرق املصلحون طيلة

حياتهم بإجتاه التغيري واإلصالح ،ولكن دون
أن يصلوا إىل حتقيق ما كانوا يصبون إليه
وراء نهضتهم وجهادهم وتضحياتهم .وتزداد
قضية اإلصالح اإلجتماعي تعقيداً مع تطور
احلياة املدنية ،خاصة عندما توظف القوى
املقتدرة ،كتلك اليت تسيطر على احلكم،
ك��ل م���وارد ال��ق��درة لديها م��ن أج��ل هدف
مركزي واحد هو احملافظة على فرتة أطول
للبقاء يف احلكم ،فتضرب بذلك أية مقومات
ح��ق��ي��ق��ي��ة ألي ع��م��ل��ي��ة اص��ل�اح تستهدف
اجمل��ت��م��ع وال��ت��ن��م��ي��ة ف��ي��ه ،وغ��ال��ب��ا م��ا يدفع
املصلحون يف اجملتمع مثناً باهظاً حلركتهم
اإلصالحية من قبل أه��ل السلطة واحلكم
والذي يصل يف أقسى املراحل عندما حيقق
برناجمهم اإلصالحي خطوات متقدمة على
االرض تهدد وجودهم يف السلطة يصل إىل
تصفيتهم جسدياً وإنهاء حياتهم .

مر عاشوراء
لقد ّ
هذا العام بروحية
حتدٍ كبرية وتضخمت
املواكب احلسينية
بشكل كبري ،وحصل
اجماع وطني منقطع
النظري جتاه صون وحماية
عقائد الناس وعدم تدخل
الدولة يف طقوسهم
العبادية
إن عملية اإلصالح اإلجتماعي ال تصبح
ذات قيمة حقيقية وواقعية ،عندما تقتصر
ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ش��ؤون ال��ف��ك��ري��ة والثقافية
وأخ���ذ منظومتها كقشور ف��ارغ��ة ليست
متصلة باحلياة وتطويرها وتنميتها وإمنا
ك�تراث أو ممارسات كهنوتية تنسلخ من
الواقع لتحّلق يف فضاءات بعيدة ليست هلا
أي ت��أث�يرات على تضاريس ال��واق��ع املعاش
ورمبا تكون تأثرياتها السلبية بطبيعة احلال
اكثر خطراً من أي شيء آخر على تصحيح
املسارات اخلاطئة يف حياة اجملتمع وتغيري
مواطن اخللل والفساد فيه .
جاء اإلسالم ،كأطروحة حياة متكاملة
وتضخ باحلياة يف ك��ل جوانبها النفسية
وال���روح���ي���ة واإلج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة
واإلق���ت���ص���ادي���ة والي���وج���د يف غ�ي�ر ال��ق��رآن

الكريم مثل القوانني والقواعد االساسية يف
صناعة التغيري وحتققه وهو يتحدث بلغة
متحركة متفاعلة م��ع معطيات ال��واق��ع
وليست بعيدة عنه .
والطريق األم��ث��ل لتحقيق التغيري يف
اجملتمعات البشرية هو بالرجوع اىل كتاب
اهلل ع ّزوجل بصفته املتحركة واملتفاعلة
م��ع معطيات ال��واق��ع ،ال ككتاب ج��ام��د او
جمرد قراطيس للتربك .
وال يوجد شيء أوىل من شيء يف عملية
التغيري ،بل هي طبيعة األمور اليت تقتضي
ال��ب��دء ب��امل��ع��رف��ة وتنتهي ال��ي��ه��ا .ف���إذا ك��ان
األمر ميسوراً للوصول اىل السلطة واحلكم
واإلستفادة من كل ادوات القوة والقدرة
اليت تضخها يف حياة األم��ة ،كان البد من
حتقيق ذل���ك فيتم مت��ك�ين املصلحني من
تصحيح امل��س��ارات مبا تتطلبه من إمكانات
وقدرات .
إن اك��ب�ر إع���وج���اج ي��ع��رض اجمل��ت��م��ع
للفساد واإلحن��راف ،هو السلطة ملا فيها من
أدوات ال��ق��درة وال��ق��وة ولذلك ف��إن اإلبتعاد
عنها ل��ي��س فلسفة و رؤي���ة مت��ث��ل عقيدة
وقناعة ،بل هي أقرب للخوف من مواجهة
تداعيات من ميتلكون اسباب القوة وقدرتهم
على البطش والتنكيل باآلخر املصلح .
* تقييمكم ملآل الثورات اجلامهريية عىل
الديكتاتوريات واالنظمة الفاسدة ..هل ل ّبت
الطموح وأتت بثامرها الطيبة؟
• إن أه��م ما أجنزته ال��ث��ورات العربية
ال��راه��ن��ة ،ب��أن ش��ع��وب املنطقة نفضت من
نفسها عقال اخل��وف واهل��ل��ع م��ن األنظمة
الديكتاتورية واإلس��ت��ب��دادي��ة ،واص��ب��ح من
العسري جداً اليوم حكم شعوب املنطقة بذات
الطريقة اإلستبدادية ال�تي كانت قائمة
وسائدة فيما مضى من الوقت .
والشك بأن حجم اصداء وتداعيات هذه
اهل�ّب��ات الشعبية ال�تي مل تشهد هلا املنطقة
مثي ً
ال م��ن قبل ،ق��د وض��ع ح��داً فاصال بني
تارخيني يف حياة شعوب هذه املنطقة ،وحنن
نعيش بداية عهد جديد ب��دأ فصله األول،
واصبح من املتع ّذر اليوم حكم شعوب املنطقة
بنفس اخلطاب وطريقة اإلدارة اليت ميزت
القرن املاضي ،ومل يعد ممكناً استالب إرادة
الشعوب وختديرها مهما استفادت األنظمة
احل��اك��م��ة م��ن م��ف��ردات وش��ع��ارات ،ب��ل قد
وجدنا بأن بعض احلكام يف املنطقة قد ألغى
احتفاالت ي��وم اجللوس على العرش ملرور

17

حوار

جاء اإلسالم،
كأطروحة حياة متكاملة
وتضخ باحلياة يف كل
جوانبها النفسية والروحية
واإلجتماعية والسياسية
واإلقتصادية ،والطريق
األمثل لتحقيق التغيري يف
املجتمعات البشرية هو
عز
بالرجوع اىل كتاب اهلل ّ
وجل
الذكرى األربعني للجلوس بسبب أن مثل
هذه (السيمفونيات) اصبحت ممقوتة وغري
صاحلة لإلستهالك .
نعم؛ رمبا مل حتقق الثورات يف املنطقة
ك��ام��ل ط��م��وح��ات��ه��ا وتطلعاتها كشعوب
عاشت سنوات طويلة من القهر واإلقصاء،
إال أن��ه��ا فتحت ب��اب �اً واس��ع �اً إمس���ه؛ ب��داي��ات
التغيري حنو واقع افضل ال تصادر فيه إرادة
األمة وال ختتزل مشاريع اهلوية واألوطان
يف شخص احلاكم حزباً كان او فردا .

كربالء  ..ربيع التغيير
* برأيكم ما الذي يوصل بعض احلركات
اجلامهريية والسياسية اىل طريق مسدود؟
• إن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��غ��ي�ير واإلص���ل��اح
اإلجتماعي ليست بهذه البساطة ،وإمنا هي
مسألة شائكة ويف غاية التعقيد ،وقد عانى
يف طريقها ك��ب��ار املصلحني يف ال��ت��اري��خ
اإلن��س��ان��ي ،وع��ل��ى رأس��ه��م األن��ب��ي��اء وال��رس��ل
وال��ذي��ن رغ��م ك��ل م��ا ميتلكونه م��ن طاقة
�أت كما
وق��درة إال أن حتقيق التغيري مل ي� ِ
طمحوا اليه.
ول����رمب����ا اس���ت���ط���اع ب���ع���ض امل��ص��ل��ح�ين
م��ن حتقيق ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى األرض يف بقعة
إج��ت��م��اع��ي��ة م���ا ،وغ�يره��م اآلخ����ر يف بقعة
أخرى مل يستطع أن حيرز أي تقدم ملحوظ
يف طريق التغيري ،فهذا ال يعين أن األول
ك��ان أكثر جهدا واختار وسائل وطرائق
عمل افضل ،بينما اآلخ��ر مل حيسن اختيار
الوسيلة.
نعم؛ هناك بعض العوامل ال�تي ت��ؤدي
إىل إخ��ف��اق بعض احل��رك��ات اإلصالحية

والتغيريية يف اجملتمع ،ومنها ما يتصل بفقه
املرحلة ،أي م��ا يتصل مبعرفة التحديات
وتشخيصها تشخيصاً دقيقاً ليمكن وضع
احللول املناسبة واختيار الطرق والوسائل
الكفيلة بتجاوز تلك التحديات .
وعادة ما ختفق احلركات اإلصالحية
بسبب سوء التخطيط وسوء اإلدارة ،فعمليات
التغيري واإلص�ل�اح اإلجتماعي حباجة اىل
ق���درة فائقة يف التخطيط وح��س��ن وج��ود
اإلدارة لتوظيف أم��ث��ل ل��ل��م��وارد وكيفية
استغالهلا واحملافظة عليها .وعندما تبتعد
احلركة اإلصالحية عن توظيف املبادىء
واألخ�ل�اق���ي���ات ال��راق��ي��ة ،لتحكم ال��ع�لاق��ة
يف س��اح��ة ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى عملية التغيري
واإلص�لاح ،ستخسر أهم موارد قوتها ،وهي
القوى البشرية ممن تقوم عليها ومن أجلها
عملية التغيري واإلصالح يف اجملتمع .
* كربالء واالمام احلسني عليه السالم و
هنضة عاشوراء ..مفردات مضيئة وشاخصة
تستقطب املاليني حول العامل ..هل ترون
هلا دور ًا يف التغيري واالص�لاح يف البالد
االسالمية .الزيارات املليونية مثاالً؟
• إذا ك���ان ه��ن��اك ُم��ل� ِ�ه��م اس��ت��ط��اع أن
ي�ت�رك بصمته يف ت��اري��خ م��واج��ه��ة الظلم
واإلس��ت��ب��داد وال��ف��س��اد ،وأس��س بذلك منهج
مقاومة مشاريع الفساد واإلفساد يف األمة
وش��رع ل��ه ،فإنه لن يتعدى اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) ولن تتجاوز قضيته عاشوراء
ونهضتها .
وه��ن��اك م��ن ال��دالئ��ل م��ا يشري اىل هذه
احلقيقة م��ا ال ي��ن��ك��ره إال ج��اح��د أو فاقد

لضمري وأخ�لاق ،ولعل ما قاله حمرر اهلند
"املهامتا غ��ان��دي" يكفينا يف ه��ذه العجالة،
للداللة إىل أي��ن وص��ل م��دى تأثري نهضة
اإلم�����ام احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،ف��ق��د ق��ال
كلمته ال��ش��ه�يرة" :ت��ع��ل��م��ت م��ن احلسني
كيف أكون مظلوماً فانتصر"! واصبحت
هذه املقولة ،مجلة يتغ ّنى بها مجيع طالب
احلرية واإلستقالل يف العامل .
لقد جت��اوزت ع��اش��وراء بعطائها قضية
ص�����راع س��ي��اس��ي ب�ي�ن م���ع���ارض وح���اك���م،
فيزيد الطاغية وامل��ش��ه��ور بفساده مل يكن
أول ح��اك��م يعارضه أح���د ،ولكنها قضية
اإلم����ام احل��س�ين عليه ال��س�لام ،ال���ذي ض� ّ�خ
يف معارضته ومقاومته للظلم والفساد،
م��ش��روع �اً ف��ك��ري�اً وأخ�لاق��ي �اً ودي��ن��ي �اً شام ً
ال
مل��واج��ه��ة ال��ظ��ل��م وال��ف��س��اد واإلحن������راف يف
ومعنى قيمياً رفيعاً
اجملتمع ،واعطى عمقاً
ً
ل��ل��م��ع��ارض��ة وش��رع��ي��ة م��واج��ه��ة احل��اك��م
املستبد والفاسد واملنحرف .
والش��ك أن احلسني عليه ال��س�لام ضخ
ش�لا ً
ال معرفياً وشرعياً ضخماً يف نفوس
وأف���ئ���دة ال���ع���امل ،خ��اص��ة ال��ش��ع��وب ال��ت��واق��ة
ل�لإن��ع��ت��اق م��ن ن�ير ال��ع��ب��ودي��ة واإلس��ت��غ�لال
والمي��ك��ن ال���ف���رار م��ن ت��أث�يرات��ه حب���ال من
األح�����وال ،وحن���ن جن��د ش��ع��ارات��ه وم��واق��ف��ه،
اصبحت ن�براس��ا للثائرين ونهجا هل��م يف
كثري من املناطق .
* شكر ًا لكم عىل هذه اإلجابات الدقيقة
والشاملة..
• وفقكم اهلل لكل خري ..وشكراً لكم ايضاً
على هذا احلوار.

رأي

عجل اهلل فرجه...
حاجتنا لنصرة اإلمام المهدي ّ

*السيد جعفر العلوي

قال الله تعاىل يف كتابه املجيد :بسم الله الرحمن
ِ
نص َار اللهَِّ
الرحيم " َيا َأيهُّ َا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُونُوا َأ َ
ِ
ِ
ني َم ْن
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم ل ْل َح َو ِار ِّي َ
َكماَ َق َال ع َ
نص ِ
اري إِلىَ اللهَِّ َق َال الحْ َ َو ِار ُّي َ
نص ُار
ون ن َْح ُن َأ َ
َأ َ
الل" (الصف .)14/
الرب العظيم يستنهض املؤمنني ليكونوا يف
وجل "كونوا أنصار
كل زمان ومكان من أنصاره ع ّز ّ
الله" ،فالنرصة أساساً هي لله ومن الله وبالله ،كام
قال اإلمام الحسني عليه السالم وهو يضحي بنفسه
الرشيفة" :بسم الله وبالله ويف سبيل الله وعىل
ملة رسول الله" .واملنزلة الصحيحة للمؤمنني هو
أن يتحولوا اىل أنصا ٍر له تعاىل  ،وهنا يرتفع النداء
لنرصة الدين املنقذ ،وحينها يعلن ويجهر الصالحون
املطيعون لله املصاحبون لقادة الحق يف زمانهم
 ،بوالئهم وانحيازهم اىل قادة الحق يف مواجهة
الطواغيت ،كام حدث لنبي الله عيىس بن مريم
عليه السالم حني دعا اىل من ينرصه فل ّبى نداءه
أقرب الناس إليه ،وقالوا نحن أنصار الله معك.
هذا املنعطف الهام يتكرر يف كل مراحل
التاريخ واىل يومنا الحارض ،فدوماً هناك من يرفع
نداء الحق ،سوا ًء يكون نبياً أو وارثاً لدور األنبياء،
ويدعو الناس ألن يكونوا أنصارا ً معه يف سبيل الله
 ،ليس لعصبية أو إنتقام أو لدعوة قومية أو حتى
لوطنه بل خلوصاً وإخالصاً لله تعاىل ،فرتى من يلبي
ذلك النداء كام تجىل واضحاً يف وارث األنبياء اإلمام
الحسني عليه السالم حني أعلن ثورته وصاح" :أال من
نارص ينرصنا" ،فلبى نداءه خري خلق الله يف زمانهم.
واليوم ويف زمننا هذا ،فإن اإلمام املهدي عجل الله
فرجه الرشيف هو القائد األعىل وهو صاحب النداء
لقيام املؤمنني ضد الباطل وأهله.
ويف حديث للنبي األعظم صىل الله عليه وآله،

ييضء لنا صفات أنصار اإلمام الحجة املنتظر عجل
الله فرجه:
"اللهم لقّني إخ��واين ..فقال له أصحابه :أما
نحن اخوانك يا رسول الله؟! فقال :ال ،انكم أصحايب،
وأخواين قوم يف آخر الزمان آمنوا يب ومل يروين .لقد
ع ّرفنيهم الل ُه بأسامئهم وأسامء آبائهم من قبل
ان يخرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أمهاتهم،
وألجدهم أشد عىل دينه من خرط القتاد يف الليلة
الظلامء أو كالقابض عىل جمر الغضا ...أولئك
مصابيح الدُجى ،ينجيهم الله من كل فتن ٍة غرباء
مظلمة".
نستفيد من الحديث الرشيف ،إن أنصار اإلمام
املهدي ،والذين يكونون يف آخر الزمان ،يتمتعون
بصفات أهمها:
 -1أنهم يف موقع عناية ومحبة الله ،فقد
أصطفاهم من بني عباده فينجيهم من كل فتنة
بسبب إميانهم القوي وعلمهم النافذ.
 -2أنهم موقع فخر رسول الله صىل الله عليه
وآله ،فهم أخوانه ،وقد عرفهم واحدا ً واحدا ً.
 -3شديدو اإلهتامم بدين الله والتمسك به
رغم عدم وجود األجواء املساعدة وكأنهم غرباء
يف مجتمعهم.

 -4ينريون درب الحق لغريهم بحيث يكونون
معامل النور الهادية.
 -5يعيشون يف ظروف صعبة وإبتالءات وفنت
شديدة ال يتبني فيها وجه الحق بسهولة من شدة
التجاذبات واآلراء فيها.
ومن خالل التأمل يف العديد من األحاديث
الرشيفة واألدعية نستطيع القول أن هناك ثالثة
مستويات من أنصار اإلمام املهدي عجل الله فرجه:
املستوى األول :نُخبة األنصار ..وهم القادة
الكبار وعددهم ثالمثائة وثالثة عرش مؤمناً ومنهم
نساء أيضاً .واألحاديث الرشيفة السابقة إمنا تتكلم
عن ه��ذا املستوى األول ،وه��م صفوة الصفوة
املحيطة باإلمام وقادته األساسيون ،ويف األحاديث
ما يدل عىل أنهم ممثلو اإلمام يف األقاليم ويجعلهم
حكاماً يف مختلف البلدان بعد تحريرها.
املستوى الثاين :جيش اإلنطالق ..وهو الذي
يخرج مع اإلم��ام يف أول تحركاته ،وهم الصفوة
املضحية التي ت ُحيط باإلمام وتنترص له وتحرسه
وتنفذ كل قراراته ،وعددهم عرشة آالف نارص ،وأنه
يجري إعدادهم تنظيمياً ضمن هرم وظيفي يف فرتة
ما قبل الظهور املبارك ،ليستنى لإلمام اإلنطالق
العميل بهم بعد فرجه الرشيف..
املستوى الثالث :وهم عموم املنارصين ،ممن
يتوفق لنرصة اإلمام بشكل عام فكرياً وعملياً يف ما
قبل ظهوره املبارك أو بعد فرجه ممن ال يشملهم
املستوى األول (القادة) أو املستوى الثاين .وهم
املخلصون من اتباع أهل البيت عليهم السالم
الذين يخدمون الدين ويُعلون كلمة الله بوعي
وعلم ،وهؤالء هم املستوى األوسع من ناحية العدد
واإلنتشار العاملي واألزمنة.
إن نداء اإلمام املهدي عليه السالم ،يسمعه
كل من صفا قلبه لله تعاىل وه��و ي��رى املظامل
املؤملة واملفاسد الكثرية يف زمن غيبته عليه السالم،
فيغضب لله ويقرر نرصة دينه ،بإتباع صاحب
الزمان وتحت لواء من يرفع راية الجهاد من نوابه
الفقهاء الصالحني الذين ال تخلو األرض والزمان من
عدد منهم أو واحد منهم يف كل فرتة .ويف دعاء
الندبة املستحب قراءته كل جمعة وكل عيد ويف
زيارة آل ياسني الهامة ما يهيّئ لوجود النارصين
ويهيجهم لنرصة اإلمام عليه السالم .
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مهمة اإلرشاد الحسيني
مواكب االربعين و
ّ

* الشيخ عبد احلسن الفرايت

أضحى املسلمون اليوم أح��وج اىل النور
من أي يوم آخر ،ألنهم أصبحوا وسط زوابع
هادرة تل ّفهم من كل جانب يف ليل مظلم،
ويف قفر ال ميلكون هادياً أو رائ��داً ،قد ضّلت
بهم السبل واختلفت يف وجههم التيارات وهم
ال يدرون ما يعملون.
إنهم اليوم أحوج ما يكونون اىل النور يف
حني أنهم كانوا بعيدين عنه ,ألنهم  -كما
ن��راه��م  -جم���ردون ع��ن ال��وع��ي ال��ك��ايف ال��ذي
جي��ب ان يكفل غ��ذاءه��م ال��ف��ك��ري ال��ذه�ني
خضم األف��ك��ار امل �وّاج��ة واملتالطمة ،فال
يف
ّ
مي��ي��زون تعاليم دينهم ومعامله الوضيئة،
اليت د ّلت جتارب السنني العديدة على أنها

الوحيدة من نوعها اليت تستطيع أن تنتشل
()1
األمة من قعرها العميق اىل قمتها املأمولة.
فال جنانب احلقيقة إذا قلنا إن األمة
اليت يصعب عليها أو تعجز أن تتوصل إىل
ق��راءة جم��ردة واضحة املعامل ،جتاه أحداث
اخلالفة بعد وفاة منقذها العظيم الرسول
األك�����رم ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل�����ه ,وحتليل
وت��ق��وي��م م��ا ج��رى على ح��ال املسلمني من
مدّعني للخالفة وإمامة املسلمني ،وما حلق
بذلك من وقائع واح��داث سياسية كان هلا
تأثري واضح على ضمري األمة بل حتى على
معتقداتها ومتبنياتها الثقافية والفكرية،
فاألمة اليت ال تتمكن من رؤية كهذه من
الصعب عليها – بالتأكيد -رس��م خارطة
طريق ملشروع اخلالفة اإلسالمية وعرض
مشروع نهضوي لفقه املعارضة والدولة يف
الوقت احلاضر ،وما حيدث اليوم من تساقط
احلكومات تباعاً كأوراق اخلريف خري دليل
على ذلك.
بني مكة وكربالء ..

لقد ّ
من اهلل تعاىل على أتباع أهل البيت

عليهم ال��س�لام ،وبفضل رم��وزه��م وقادتهم
املعصومني عليهم ال��س�لام ،ب��ق��راءة واعية
ومستوفية املعامل لألحداث ال�تي تلت وفاة
احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه واله وسلم،
وذلك بتبنيهم نظرية "اإلمامة" اليت تعتمد
التسليم للنص اإلهل���ي ،واع��ت��م��اد االختيار
اإلهل���ي ل�لأوص��ي��اء ال��ذي��ن ي��أت��ون بعد خامت
الرسل صلى اهلل عليه وآل��ه ،وه��ؤالء عليهم
ال��س�لام ،هل��م ح��ق التشريع واحل��ك��م كما
لصاحب ال��رس��ال��ة ،ألن��ه��م معصومون من
ال��زل��ل واخل��ط��أ كما ه��و احل��ال يف لرسول
األكرم صلى اهلل عليه وآله.
م���ن ه��ن��ا ان��ب��رى وان����دف����ع أت���ب���اع أه��ل
البيت عليهم ال��س�لام ،ال��ذي��ن شايعوا عليا
عليه ال��س�لام ،واب��ن��ه احلسن اجملتبى عليه
السالم ،يف االلتفاف حول مشروع النهضة
احلسينية ورايته االستشهادية والتحررية،
ح��ي��ث ق���ال اإلم����ام احل��س�ين عليه ال��س�لام:
"م��ن حل��ق ب��ي استشهد وم��ن مل يلحق بي
مل يبلغ الفتح" ،وكذلك اخن��رط��وا وآمنوا
باطروحته التغيريية ملا أصاب اجليل الثالث
من املسلمني بعد رحيل النيب اخلامت صلى
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اهلل عليه وآله ،والداعية اىل ضرورة إصالح
م��ا ف��س��د ،وط���رأ ع��ل��ى األم���ة خ�ل�ال تعاقب
هذه األجيال الثالثة ،بقوله عليه السالم،
"إن��ي مل أخ��رج أش��راً وال بطراً وال ظاملاً وال
مفسداً وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة
جدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،أن آمر
باملعروف وأنهى عن املنكر".
إن ال��ق��رب��ان اإلهل���ي ال���ذي ق��دم��ه أه��ل
البيت عليهم السالم ،كان ضماناً وحصناً
منيعاً لعدم دخول "األغيار" على األمة ،من
هنا كانت الدعوة صرحية يف ضرورة رفع
راية القربان اإلهلي العظيم "السبط الشهيد
عليه السالم" عالياً وال��ذي ج��اء على لسان
األئمة املعصومني ,وتأتي زي��ارة قربه عليه
الصالة والسالم ،من أهم السنن اليت أكدت
عليها ال��رواي��ات الشريفة ,وم��ن خ�لال هذه
القراءة ال يتعجب أحد من مقارنة ومنافسة
"كربالء" لـ "مكة" يف الشرف والعلو والسمو,
وكذلك الكعبة املشرفة وقرب احلسني عليه
ال��س�لام ،باعتبار إن مكة ه��ي بيت املؤسس
وهو الرسول األك��رم صلى اهلل عليه وآله،
وك���رب�ل�اء ه���ي ب��ي��ت امل��ص��ل��ح وه���و اإلم���ام
احل��س�ين عليه ال��س�لام ,وال يكتب النجاح
والدوام لبناء او بيت من دون ترميم واصالح
من هنا كانت زيارة احلسني عليه السالم،
تعادل ألف حجة وعمرة.
فعن الثقة اجلليل (معاوية ب��ن وهب
البجلي ال��ك��ويف) ق��ال :دخلت على الصادق
صلوات اهلل وسالمه عليه ،وه��و يف مصلاّ ه
فجلست حتى قضى صالته فسمعته وهو
يناجي ربه ويقول( :يا من خصنا بالكرامة،
ومحلنا الرسالة وجعلنا
ووعدنا الشفاعة ّ
وخصنا
ورثة األنبياء وختم بنا األمم السالفة ّ
بالوصية وأعطانا علم م��ا مضى وعلم ما
بقي ،وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا ،اغفر
لي وإلخواني وزوار قرب أبي احلسني بن
علي ص��ل��وات اهلل عليهما ,الذين
أنفقوا أمواهلم واشخصوا
أبدانهم رغبة

إن مكة هي بيت
املؤسس وهو الرسول
األكرم صلى اهلل عليه
وآله ،وكربالء هي بيت
املصلح وهو اإلمام
احلسني عليه السالم
يف ب ّرنا ورجا ًء ملا عندك يف وصلتنا ،وسروراً
أدخ��ل��وه على نبيك حممد صلى اهلل عليه
ً
وغيظاً ادخلوه
وآل��ه ،وإج��اب� ً�ة منهم ألمرنا
على عدونا ارادوا بذلك رضوانك ,فكافئهم
ع ّنا ب��ال��رض��وان واك�لأه��م بالليل والنهار,
واخلف على أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا
بأحسن اخل��ل��ف ،واصحبهم واكفهم شر
كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو
شديد وشر شياطني اإلنس واجلن ،وأعطهم
أملوا منك يف غربتهم عن أوطانهم
أفضل ما ّ
وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم,
اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم
ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا
خالفا عليهم ،فارحم تلك الوجوه اليت غريتها
الشمس ،وارحم تلك اخلدود اليت تقلب على
قرب أب��ي عبد اهلل عليه السالم ،وارح��م تلك
ً
رمحة لنا ،وارحم
األعني اليت جرت دموعها
ت��ل��ك ال��ق��ل��وب ال�ت�ي ج��زع��ت واح�ت�رق���ت لنا،
وارحم تلك الصرخة اليت كانت لنا ،اللهم
إن��ي استودعك تلك األن��ف��س وتلك األب��دان
حتى ترويها من احلوض يوم العطش) ..فما
زال صلوات اهلل عليه،يدعو بهذا الدعاء وهو
ساجد فلما انصرف قلت له :جعلت فداك لو
أن هذا الذي مسعته منك كان ملن ال يعرف
اهلل لظننت أن النار ال تطعم منه شيئاً أبداً
واهلل ل��ق��د متنيت ان���ي كنــــت
زرت�����ه ومل أح����ج ف���ق���ال لي
عليه السالم :ما أقربك

منه فما الذي مينعك من زيارته يا معاوية
()2
ال تدع ذلك.
احلوزة العلمية ومهمة اإلرشاد احلسيني

يف ه��ذا السياق ان�برت احل��وزة العلمية
بوصفها االمتداد الطبيعي للرسالة احملمدية
وامتداداً ملسرية اإلصالح احلسيين ،بل لوال
السبط الشهيد عليه ال��ص�لاة وال��س�لام ،ملا
ك���ان م���داد وق��رط��اس م��ن ل���دن احل���وزات
العلمية ،وال سيما أنه عليه السالم ،مشروع
إصالحي تغيريي لألمة ,فكان ل��زام�اً على
رموز احلوزة أن تضع الربامج املتعددة اليت
تكفل تربية اخلطباء واملرشدين واملوجهني
الذين يصدحون باسم احلسني عليه السالم،
ومحل رايته اىل كل أصقاع العامل.
وم���ن أه���م ه���ذه ال����زي����ارات احلسينية
ال��ك�برى وأعظمها ش��أن�اً وش��ه��رة ه��ي زي��ارة
األربعني ،حبيث أصبحت من عالمات املؤمن
يف مسرته ورحلته اىل اهلل سبحانه فالرواية
املعروفة عن اإلمام احلسن العسكري عليه
السالم ،تقول( :عالمات املؤمن مخس :صالة
إح��دى ومخسني – أي الفرائض اليومية
وهي سبع عشرة ركعة والنوافل اليومية
وهي اربع وثالثون ركعة -وزيارة االربعني
والتختم باليمني وتعفري اجلبني واجلهر
ببسم اهلل الرمحن الرحيم) )3(.من هنا تقع
على كاهل رجال احلوزات العلمية يف كل
مكان يف العامل اىل التعاطي مع هذه املليونية
الكربى وبشكل آخر ملا هلا من مثار ومعطيات
على واقع األمة ووعيها ومستقبلها ،ونشري
ذي�ل ً
ا اىل أب��رز املهام اجلسام ال�تي ينبغي ان
يتحملها رجال احلوزات إزاء مواكب إحياء
األربعني احلسيين:
 /1إن مليونية األرب��ع�ين احلسينية،
تتميز بزحف امل��واك��ب وال���زوار من كافة
مناطق العراق وأصقاع العامل صوب منطقة
حم��ددة أال وه��ي مدينة كربالء املقدسة,
وهذا يعين ان ثقافات خمتلفة ولغات متباينة
جتتمع يف مكان حم��دد ,وهذا
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له مدلول خ��اص أشبه بتجمهر أكثر من
مليوني حاج سنوياً يف مكة املكرمة.
ان التجمع يف م��ك��ان معني ويف بقعة
م��ق��دس��ة تفتح آف��اق��اً ل��ل��ت��ع��ارف وال��ت��ح��اور
والتعاون املشرتك بني أحباب احلسني عليه
حيمل رج��ل ال��دي��ن ومرشد
ال��س�لام ،وه��ذا ّ
احلوزة العلمية أن يكون اجلسر اآلمن هلذا
املشروع التحاوري والتعاوني بني املؤمنني
الن املرشد الديين أعرف من أي شخص آخر
باهلدف احلقيقي من التجمع يف هذه البقعة
املقدسة "كربالء".
 /2من أهم العقبات الكربى اليت تواجه
زوّار األربعني هو معاناة الزائر اذا كان من
خ��ارج ال��ع��راق ،فعقبات التأشرية والطريان
وحصول املوافقات األمنية ،وإذا ك��ان من
داخ��ل ال��ع��راق فموضوع تأمني س�ير ال��زوار
واخل���دم���ات يف ط��ري��ق ال��زائ��ري��ن وقضية
التزامات الزائرين وارتباطاتهم الرمسية
وغ��ي�ر ال���رمس���ي���ة ،وه���ن���ا ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق
املرشدين الدينيني مهمة جسيمة يف قضية
توضيح وتبيني أهمية وبركات هذه الزيارة
على امل��واط��ن وال��زائ��ر وع��ل��ى ثقافة األم��ة
حبيث ميكن توجيه املسؤولني املعنيني يف
دوائر اإلقامة والسفر بالعمل على ختفيف
الضغوط وتسهيل عملية دخ���ول وخ��روج
تشجعه للسفر اىل كربالء
الزائرين ،بل ّ
متى ش��اء و ا ّن���ى ش��اء وك��ذل��ك م�� ّد جسور
العالقة مع ال��دول اليت ينطلق منها ال��زوار
من خارج العراق.
و الداخل العراقي أصبح تشكيل وزارة
ل��ل��زي��ارات ال��دي��ن��ي��ة إستحقاقاً ملحاً علة
الصعيد الديين والثقايف والسياحي ،تساعد
وتقدم اخلدمات املتعددة األغ��راض للزائر
ول��ك��ل زوار األم��اك��ن امل��ق��دس��ة يف ال��ع��راق،
وأيضاً تتكفل عملية الزيارة برمتها مبا فيها
اجلانب اخلدمي والنظافة ،حبيث ال يبقى
جما ً
ال ملن تسول له نفسه النيل من ضيوف
احلسني عليه السالم.
 /3ينبغي ع��ل��ى امل��رش��د ال��دي�ني ممن
تشرف بلبس ت��اج اإلس�ل�ام وعمامة رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه وآله ،أن يسري مع الركب
احلسيين ب��ه��ذه اهليئة اإلرش���ادي���ة ،آلث��اره
اجلمة حبيث يرسل رسالة املواساة
ومنافعه ّ
مع املشاة وكما ان وجوده معهم يذكرهم
ب��األب��ع��اد امل��ع��ن��وي��ة وال��روح��ي��ة ،ك��ذل��ك أن
ه��ن��اك ت��وق��ف��ات يف ط��ري��ق امل��ش��ي وامل��ب��ي��ت
فيمكن أن يستثمرها املرشد يف تبيني حقائق
الدين ومقومات اإلمي��ان وأه���داف النهضة

ينبغي على
املرشد الديني التنسيق
مع كافة املواكب
اخلدمية يف طريق
الزائرين ،بأن تتوقف
اجلموع احلسينية وقت
الصالة يف الشوارع
العامة ،وكذلك ال توزع
األطعمة واألشربة ّإال
بعد االنتهاء من الصالة
ً
جماعة
احلسينية.
 /4من املآخذ اليت تؤخذ على الكثريين
من االخ��وة املشاة اىل مدينة احلسني عليه
السالم ،هو عدم االصطفاف مجاعة للصالة
يف أوقاتها فطاملا شاهدنا زائراً ميشي واملؤذن
يؤذن للصالة الواجبة ،وآخر يصلي فرادى,
وهنا ينبغي على املرشد الديين أن يتعاون مع
كافة املواكب اخلدمية يف طريق الزائرين
وعرب مكربات الصوت ،بأن تتوقف اجلموع
احلسينية وق��ت الصالة يف ال��ش��وارع العامة
وكذلك ال توزع االطعمة واالشربة .االبعد
االن��ت��ه��اء م��ن االذان واداء ال��ص�لاة مجاعة
ّ
ويذكر
وه��ذا يعطي زمخ�اً معنوياً عظيما
اجل��م��وع احلسينية بصالة اإلم���ام احلسني
عليه السالم ،يوم عاشوراء وسط املعركة
مع أعدائه.
خيصص
 /5إن الكثريين يتساءلون :ملاذا ّ
لكل قافلة للحج والعمرة اىل بيت اهلل احلرام
مرشد ديين اومساعد مرشد ديين ومرشدة
دينية من األخوات ,فيما ال نرى هذا بوضوح
يف قوافل مواكب املشاة اىل أرض احلسني
عليه السالم ،أو حني استقرارهم ؟
إن املرشد الديين يف احلج والعمرة :يقوم
ً
كافة،
ب��دور تبيني طقوس احلج واملناسك
ف��ض�ل ً
ا ع��ن أن��ه��ا ف��رص��ة للتفقه يف ال��دي��ن
وتعلم ال��ق��راءة الصحيحة للقرآن الكريم
والصالة الواجبة واملستحبة ،وإدخال احلاج
واملعتمر يف دورة دينية سريعة على كافة
الصعد ,ك��ذل��ك احل���ال يف زي���ارة األرب��ع�ين
ينبغي للزائر ،وهو يتواجد يف كربالء مع
أي��ام س�يره يف الطريق أن يستفيد من هذه
ال��ف�ترة ال��زم��ن��ي��ة ال�ت�ي ختللت وص��ول��ه إىل

كربالء .وهذه االيام والساعات هي من عمر
االنسان ,وهي هدية من األئمة املعصومني
عليهم ال��س�لام ،اىل املؤمنني مجيعاً ,فالبد
م��ن أن يستثمرها امل��رش��د ال��دي�ني حبيث
يلتحق باحد املواكب فيصلي بهم الصلوات
اخلمس مجاعة ويلقي بهم احملاضرات بعد
ك��ل فريضة وحيثهم على ال�بر والتقوى
وتصحيح املعتقد.
وكما ينبغي على مرشد احلجيج أن
يراعي تعددية التقليد لدى احلجاج كافة
وآراء مراجع التقليد ,حبيث يعطي جواباً لكل
حاج او معتمر وفق من يقلد ,كذلك على
"مرشد الزيارة" أن يراعي هذه املسألة لدى
الزائرين ،وجييب على أسئلتهم املختلفة.
 /6ض�������رورة االه���ت���م���ام ب���امل���واك���ب
اخل��دم��ي��ة وتوجيهها وإحل��اق��ه��ا باخلدمات
الثقافية كإقامة اجملالس ونشر األقراص
ال��دي��ن��ي��ة وامل��ن��ش��ورات ال�ترب��وي��ة اىل جانب
تقديم اخلدمات العامة املتعلقة باألطعمة
واألشربة والكسوة .
وك����ذل����ك ت���وج���ي���ه ال���ن���ص���ائ���ح ل��ك��اف��ة
املواكب اخلدمية بعدم اإلسراف يف األكل
وتبذيره ،ووض��ع ج��داول لتوزيع األطعمة
حسب ساعات خمتلفة حبيث يصل الطعام
للجميع ،وك��ذل��ك توجيه ك��اف��ة اخليام
املختصة للمواكب لنشر أح��ادي��ث األئمة
عليهم ال��س�لام ،م��ن خ���ارج وداخ����ل اخل��ي��ام
واألبنية حبيث يستفيد منها الزائر وهو يف
حالة االسرتاحة أو تناول الطعام.
 /7إن مدينة كربالء املقدسة حسب
ال���رواي���ات ه��ي ت��رع��ة م��ن ت��رع اجل��ن��ة  ،ويف
رواي���ات أخ��رى إن ك��رب�لاء ت��زف م��ع أهلها
وموتاها اىل اجلنة ,فهذا يتطلب االهتمام
بنظافة املدينة وعدم التجاوز على خدماتها
ومرافقها  ،ألن هذه املدينة هي ملك احلسني
عليه السالم ،من الناحية الشرعية ,فال ميكن
لزائر احلسني عليه السالم ،أن يتعدى – وان
كان سهواً – ال مسح اهلل على موطن قائده
وم�لاذه ,وهنا يقع على املرشد احلسيين أن
يوجه ال��زوار الكرام عرب مكربات الصوت أو
بني الصلوات الواجبة ويف حماضراته إىل هذا
األمر.
-------------- -1النبي وأهل بيته عليهم السالم/
املدريس /ص.204
املرجع ّ
 -2مفاتيح اجل��ن��ان /الشيخ عباس
القمي /فضل زيارة احلسني عليه السالم.
 -3مفاتيح اجلنان /فضل زيارة األربعني.
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صوت علي
* عيل جواد

[عليه السالم]

مسموع في لندن!..

وضعت حدّ ًا حلياهتا فور علمها بأهنا غري جديرة باألمانة من
الشخص املسؤول عليها ..هذا ما فعلته ممرضة بريطانية مؤخر ًا
عندما أدركت خطأها بإفشاء معلومات طبية خاصة عن الوضع
الصحي ألمرية القرص الربيطاين اىل صحفيني فضوليني هناك،
فلم تتحمل الصدمة ،فأقدمت عىل االنتحار!..
هذا جممل اخلرب وما حصل ،وتناقلته وسائل اإلعالم..
يّ
التحل
ونحن نقرأ فيه «األمانة» ،وهي حالة حيرص الغربيون عىل
هبا ،فمن تثبت عليه اخليانة يف املال أو العمل اإلداري  ،أو حتى
يف اجلنس ،يشعر باخلزي والعار .وهناك الصدق ..فمن يثبت
عليه الكذب من مسؤول صغري أو كبري ،جيد نفسه يف ق��ف��ص
اإلهتام ،وهذا ما دفع العقول هناك ألن يبتكروا
جهاز ًا خاص ًا لكشف الكذب للمزيد
من الردع ..ثم دعنا من القيم املعنوية،
لنالحظ االهتامم البالغ بالنظافة..
طبع ًا بام يفهمونه هم ،من رؤية
كل يشء يف حمله ،وان يكون كل
يشء ّبراق ًا وناصع ًا.
لو القينا نظرة رسيعة
عىل تراثنا اإلسالمي الزاخر
باألحاديث الرشيفة واملواقف
وال��ت��وص��ي��ات األك��ي��دة من
املعصومني عليهم السالم ،هذا
اىل جانب كتاب اهلل املجيد وكالمه
املقدس ،لوجدنا اإلش��ادة من النبي
األكرم صىل اهلل عليه وآله بالصدق – يف
حديثه عن أيب ذر ،-ولوجدنا الكثري الكثري من
شواهد األمانة ونبذ اخليانة يف حياة اإلمام عيل بن أيب طالب عليه
السالم ،وذلك طيلة حياته الكريمة ،كام لوجدنا النظافة واألناقة
عند اإلمام الصادق عليه السالم ،حتى استفهم من ذلك البعض،
فقال :إين متوجه اىل بيت اهلل ،ويقصد املسجد ..وهنالك الكثري
نص عليها النظام اإلسالمي ،وقدمها لنا
من القيم واملبادئ التي ّ
بصورة متكاملة ،ومواكبة حلياة اإلنسان ،بحيث تضمن له احلياة
السعيدة ،وليس كام هو سائد يف الغرب وسائر بالد العامل.
واحلقيقة ،ما أن سمعت بحادث هذه املرأة ،بغض النظر عن
ربم اإلمام عيل عليه
اخللفيات واملالبسات ،تذكرت عىل الفور ت ّ
السالم ،يف فرتة توليه أمور املسلمني ،وهو يسمع ما حصل ملرأة
مؤمنة وأخرى معاهدة يف منطقة «األنبار» عندما تعرضتا للسلب
والنهب عىل يد لصوص أرشار ،حيث قال عليه السالم« :ولو
مات أحدٌ من ذلك ما كان ملوم ًا.»..

تلك املرأة املمرضة ،واألم لطفلني ،مل تقرأ سرية أهل البيت
عليهم السالم ،ومل تقرأ هنج البالغة ومواقف اإلمام عليه السالم
مع شعبه ،بينام نجد الكثري من املسؤولني احلكوميني يف بالدنا،
ممن قرأوا هنج البالغة والقرآن الكريم ،لكنهم مل حيفظوا أمانة
الناس يف أرواحهم وكرامتهم ،فض ً
ال عن أرسارهم .كام ان
الشخص املحب للنظافة يف البالد الغربية ،ربام مل يسمع باحلديث
الرشيف «النظافة من االيامن» ،بينام هو معلق عىل اجلدران ،يف
بالدنا ،وعىل مسافة غري بعيدة نجد النفايات وبقايا الطعام مرمية
هنا وهناك..
من هنا؛ اعتقد اذا سمعنا بحوادث مماثلة يف املستقبل – كام
نسمع دائ ًام -ينبغي أن نشعر باالعتزاز بديننا وقيمنا ورموزنا
العظيمة ،وأن نعرف كم هي قريبة من الفطرة
اإلنسانية والوجدان والضمري ،ويف نفس الوقت
نعرف املسافة التي تبعدنا عن تلك
التحض والتقدم يف احلياة.
القمة يف
رّ
لذا فأنا أختلف مع القائل – مع
احرتامنا لصاحب املقولة -بأن
«اإلس�لام موجود يف الغرب
دون وج��ود املسلمني ،وهو
مفقود يف البالد اإلسالمية
مع وجود املسلمني» ..واحلال
أن اإلس�لام موجود يف بالدنا،
وغري موجود يف بالد الغرب،
بدليل أهنم يعتزون بدياناهتم
وعقائدهم ،بينام نحن يف حال آخر..
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،وهو
بيت القصيد ..فهناك يف الغرب إرادة
وعزيمة عىل التغيري والتطوير ،دونام خجل أو
حاجز نفيس ،وما أكثر ذلك بني شعوبنا وجمتمعاتنا ..فمسؤولونا
احلكوميون املنتخبون عىل يد الشعب ،مازالوا يرددون املقولة
اجلاهلية« :النار وال العار» !..متناسني هتاف اإلمام احلسني عليه
السالم ،والقريب منّا ،وهو يقول متحم ً
ال مسؤولية األمة كلها:
العار..والعار أوىل من دخول ِ
ِ
النار»،
«املوت أوىل من ركوب
وعىل صعيد املجتمع ،نجد حالة الالمباالة إزاء النظافة وحقوق
اآلخرين واألمن وغريها من مفردات احلياة .عل ًام إننا نحفظ
أيض ًا حديث أمري املؤمنني عليه السالم ،الذي وضع حد ًا فاص ً
ال
بني شخصيته ،وبني ما جيب أن نكون عليه لننجح يف احلياة،
حيث قال...« :أال وأنكم ال تقدرون عىل ذلك ،لكن أعينوين
بورع واجتهاد ،وعفة وسداد» .فام أغرب أن يكون املجتمع
الغريب من دون إسالم ومن دون رموز عظيمة مثل اإلمام عيل
عليه السالم ،وهو يعني نفسه بنفسه .أليس كذلك..؟!
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اإلمام الحسين "عليه السالم" مشروع ثورة
* مرتىض حممد

لقد شحنت ك��رب�لاء إرادة األم��ة
ب��ال��ع��زمي��ة ال��راس��خ��ة ،مب��ا ب��ل��ورت من
األحاسيس اخلرية يف اإلنسان ،ذلك أن
هلذا اإلنسان خمزوناً كبرياً من العقل
واإلرادة والعاطفة ،وهو غالباً ما يرحل
ع��ن ه��ذه ال��دن��ي��ا قبل أن يستنفد هذا
املخزون الضخم.
وم��ن أه��م أه���داف رس���االت السماء
ومصلحي البشر ،إثارة دفائن العقول،
وشحذ اهلمم ،وحتريك املشاعر النبيلة،
واستخراجهما من باطن اإلنسان إىل
واقعه ،وهذا ما فعلته ملحمة كربالء
ب��ال��ت��ح��دي��د؛ ف��ق��د ك��ان��ت ه��ي ال��ق��دوة
جل��ه��د اإلن���س���ان يف ت��ف��ج�ير خم��زون��ه
العقلي والعاطفي.
ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ،حينما نقرأ
النصوص ال�تي وردت يف زي��ارة اإلم��ام
احلسني عليه السالم جند عبارات مثل:
"السالم عليك يا قتيل العربات ،وأسري
الكربات" .

فملحمة كربالء ما زال��ت تستدر
دموع الناس بصورة عامة واملوالني على
وجه اخلصوص ،وذلك بفضل جمالس
العزاء اليت تقام على مدار أيام السنة،
ال سيما يف شهر حمرم احلرام .ثم اننا
نتذكر دائ��م �اً احل��دي��ث ال��ش��ري��ف" :ما
ذكرت عند كل مؤمن إال وبكى"....
ومن هنا حيق أن نتساءل :ملاذا كان
لإلمام احلسني عليه السالم مثل هذا
اخللود واحلضور؟
ل��ق��د ق���ام االم����ام احل��س�ين بنفسه
وبأهل بيته واصحابه عليهم السالم،
بثورة عارمة ضد الزيف واالحن��راف
والباطل يف كربالء ع��ام  61للهجرة.
ومل تلبث ه��ذه ال��ث��ورة أن حتولت اىل
منطلق ل��ل��ث��ورات يف الضمائر ،وعلى
الواقع اخلارجي ايضاً ،فلم يعد عليه
ال���س�ل�ام ذل����ك ال��ق��ت��ي��ل ع��ل��ى رم��ض��اء
ك��رب�لاء ،ب��ل ومل تعد ع��اش��وراء تلك
الفرتة احمل��دودة من الزمن؛ بل أصبح
رم��زاً للثورة ،وحينما نذكره ،جتري
دموعنا ،وتلتهب مشاعرنا وعواطفنا

من حيث نشعر أو ال نشعر.
وهكذا فقد حت��ول اإلم��ام احلسني
ع��ل��ي��ه ال��س�لام م��ن ش��خ��ص إىل رم��ز،
وم���ن رم���ز إىل م��س�يرة ،وم���ن مسرية
إىل حقيقة ثورية .وعندما نقول إنه
عليه ال��س�لام ك��ان ث���ورة ،ف��ه��ذا يعين
أن كل قلب سيتفجر بالثورة عندما
يرتبط بينبوع اإلم���ام احل��س�ين عليه
السالم ،فحينما نتذكره ،تتداعى يف
الذهن فكرة الشهادة والبطولة والفداء
وكل معاني العمل من أجل اهلل تعاىل
واملستضعفني واحملرومني يف األرض،
وك��ل��م��ا جت����ددت ذك����رى ع���اش���وراء،
تفتحت أبصارنا ،وتفجرت طاقاتنا ،إذ
إن ماليني البشر على ام��ت��داد األرض
يتحولون يف يوم عاشوراء حتو ً
ال ثورياً
يغذيهم مبعاني ال��ث��ورة خ�لال السنة
كلها.
ً
ومنذ أربعة عشر قرنا مضت وإىل
اآلن ،جند الناس يستمدون من ثورة
اإلم����ام احل��س�ين عليه ال��س�لام معاني
الثورة واالندفاع والتضحية ،مما يدل
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على أن ه��ذه امللحمة ق��د حتولت إىل
مسرية ،واإلمام عليه السالم إىل ثورة،
وهذا حدث هام يف حياة الناس.
وق���د أح��ص��ى ال��ت��اري��خ ال��ك��ث�ير من
ال��ث��ورات ال�تي ق��ام��ت بعد ع���اش���وراء ،و
اس��ت��م��دت ح��رارت��ه��ا م��ن ك��رب�لاء ،إال
انها تنوعت فكانت بعضها بدافع الندم،
وأخرى بدافع اخذ الثأر ،حتى تطورت
ه���ذه ال���ث���ورات لتصبح م��ن اج���ل ذل��ك
املشروع الذي ثار من اجله اإلمام عليه
ال��س�لام يف مواجهة الظلم والطغيان
واليت توجها اإلمام عليه السالم بقوله:
"هيهات م ّنا الذلة".
التوبة والتوابون
من املظاهر اليت نشأت بعد استشهاد
االمام احلسني عليه السالم هو الشعور
بالندم لعدم نصرة اإلمام عليه السالم،
وك��ان��ت ال��ب��داي��ة يف ش��رحي��ة م��ن أهل
الكوفة ،بعد ذلك انتشرت هذه الظاهرة
يف أهل العراق بصورة عامة ،فقد ترك
استشهاد االم��ام احلسني عليه السالم
عندهم موجة من الندم.
وكما اسلفنا فقد قامت عدة ثورات
على أث��ر ذل���ك؛ وك��ان��ت أب��رزه��ا ث��ورة
سليمان بن صرد اخلزاعي املعروفة بـ
"ثورة التوابني" واليت انتهت باستشهاده
و أنصاره بصورة اليمة ومفجعة .وقد
كانت انطالقة ثورتهم من عند قربه
الطاهر عليه السالم و شعورهم بالندم
هو الدافع اىل التضحية يف سبيل اهلل.
حينما ن��ق��رأ خ��ط��ب��ة س��ل��ي��م��ان بن
ص��رد اخل��زاع��ي يف أصحابه وكذلك
موقفهم عند قرب اإلم��ام عليه السالم
يف ك��رب�لاء ،جن��د ذل��ك جلياً .يذكر
لنا التاريخ أن جحافل التوابني توجهوا
مرقد اإلمام احلسني عليه السالم ،فما
ُرئ���ي سليمان أك��ث��ر باكياً م��ن ذلك
اليوم ،فرتمحوا على الشهداء وتابوا عند
اإلمام احلسني عليه السالم من خذالنه
وت��رك القتال معه وأق��ام��وا عنده يوماً
وليلة يبكون ويتضرعون ويرتمحون
عليه وعلى اصحابه..

وك����ان م��ن ق��وهل��م ع��ن��د ضرحيه
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام" :ال��ل��ه��م ارح����م حسيناً
الشهيد ابن الشهيد ،املهدي ابن املهدي،
الصديق ابن الصديق ،اللهم إنا نشهدك
انا على دينهم وسبيلهم واعداء قاتليهم
وأولياء حمبيهم ،اللهم إنا خذلنا ابن
بنت نبينا فاغفر لنا ما مضى منا ،وتب
علينا وارحم حسيناً واصحابه الشهداء
الصديقني ،وإنا نشهدك انا على دينهم
وعلى ما قتلوا عليه ،وان مل تغفر لنا
وترمحنا لنكونن من اخلاسرين".
ث��م انطلقوا بعد ان ك��ان الرجل
يعود اىل ضرحيه كاملودع له ،فازدحم
الناس عليه اكثر من ازدحامهم على
احلجر االسود ،ثم اخذوا على االنبار .
من هنا؛ كانت ثورة السبط الشهيد
منطلقاً لثورتهم ،وكان ذلك حال أغلب
ال��ث��ورات حيث ك��ان ال��ث��وار جيتمعون
عند ق�بر اإلم���ام أب��ي عبد اهلل احلسني
عليه السالم ،وبعد أن يستلهموا دروس
كربالء ،وجيددوا العهد والوالء لسيد
الشهداء ،ينطلقون لدك معاقل الظلم
والضالل واالحنراف.
ثورة حييى بن احلسني
وكشاهد آخر على ما قدمنا ،نقرأ
يف صفحات التاريخ أن حييى بن عمر
ب��ن احل��س�ين ذو ال��دم��ع��ة ب��ن زي���د بن
علي ب��ن احلسني عليهم ال��س�لام ،جاء
اىل الكوفة بعد ان قتل املتوكل ،وبدأ
يتصل ب��زوار قرب االم��ام احلسني عليه
السالم ،وقد كان أغلبهم من الثوريني،
فلم تكن زيارتهم جمرد أداء طقوس،

مل تعد عاشوراء
تلك الفرتة احملدودة
من الزمن؛ بل أصبح رمزًا
للثورة ،وحينما نذكره،
جتري دموعنا ،وتلتهب
مشاعرنا وعواطفنا من
حيث نشعر أو ال نشعر

إمنا كانوا يزورون كربالء لالتصال
ب��ب��ع��ض��ه��م ال��ب��ع��ض ول��ت��ج��دي��د ال���والء
لالمام احلسني عليه السالم ولنهجه
يف رفض الظلم واالحنناء للطغاة .وقد
حتولت زيارة املرقد الطاهر اىل ملتقى
جلمع مشل الثوار واملعارضني للدولة
العباسية.
وقد اتصل حييى ب��زوار قرب االمام
احلسني عليه السالم واستجاب له منهم
خلق كثري ،ورج��ع اىل الكوفـة ونادى
بالشعارات املعروفة" :يا لثارات احلسني"
و "يا منصور أم��ت" و سيطر حييى بن
احلسني ذو الدمعة على الكوفة.
ثورة أيب الرسايا (الرسي بن منصور)
ومل ت��ك��ن ث����ورة حي��ي��ى ال��وح��ي��دة
ال�تي استلهمت دروس��ه��ا م��ن كربالء،
بل هنالك العديد من ال��ث��ورات يف هذا
الطريق ،فهذا أبو السرايا جاء اىل قرب
االم���ام احل��س�ين عليه ال��س�لام ليجمع
من يرى من الثوار ،كما ينقل التاريخ
عن رجل من اهل املدائن انه كان عند
قرب االمام احلسني عليه السالم يف ليلة
ذات رعد ومطر ،وإذا بفرسان قد اقبلوا
فرتجلوا اىل القرب فسلموا وأطال رجل
منهم ال��زي��ارة ،ث��م جعل يتمثل أبيات
منصور بن الزبرقان النمري:
-----------نفســي فـداء احلسني يـوم عـــدا
اىل املنــايــا عــدو ًا وال قافــل
ذاك يــــــوم أنحــى بشفـــــرتـه
علــى سنــام االسالم والكاهـل
كـأنــمــــا انــت تعجبــيــن أال
ينــزل بالقــوم نقمــة العـاجــل
ال يعجــل اللـه إن عجلــت ومـا
ربــك عمــا تــريــن بـالغـافــل
مظلــومـــة والنــبـي والـــدهـــا
يديـر بــاالرجــاء مقلــة جافــل
اال مساعــــيــر يغضبــون لــهــا
بسلــة البيــض والقنــا الذابـــل
-----------ث��م وث���ب ف��ق��ال :م��ن ك���ان ه��ا هنا
��ي ،فوثبت إليه
م��ن الزيدية فليقم ال� َّ
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مجاعات من الناس ،فدنوا منه
فخطبهم خطبة طويلة
ذك��ر فيها اهل
ال���ب���ي���ت

عليهم ال���س�ل�ام ،وفضلهم
وم��ا خصوا ب��ه ،وذك��ر فعل االم��ة بهم
وظلمها هلم وذكر االمام احلسيـن بن
علـي عليهما السالم.
ث���م ق����ال" :أي���ه���ا ال���ن���اس ه��ب��ك��م مل
حت���ض���روا احل���س�ي�ن ل��ت��ن��ص��روه ،فما
عمن ادركتموه وحلقتموه؟
يقعدكم ّ
ً
ً
وه��و غ��دا خ��ارج �ا ط��ال��ب�ا ب��ث��أره وحقه
وتراث آبائه واقامة دين اهلل ،وما مينعكم
من نصرته وم��ؤازرت��ه؟ انين خ��ارج من
وجهي هذا اىل الكوفة للقيام بامر اهلل،
وال���ذب ع��ن دينه والنصر اله��ل بيته،
فمن كان له نية يف ذلك فليلحق بي"،
ث��م مضى م��ن ف��وره ع��ائ��دا اىل الكوفة
ومعه اصحابه ،وق��ام بثورته املعروفة
واليت أحكم سيطرته فيها على الكوفة.
آخر ثورة تنطلق من كربالء!..
نعم؛ إن مجيع الثورات اليت أخذت
مبادئها من ثورة اإلم��ام احلسني عليه
السالم كانت حتمل ذات اهداف ثورة
اإلمام عليه السالم يف كربالء ،واليت

بينها يف خطبته املعروفة بقوله عليه
السالم" :إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف
امة جدي."..
ف��م��ن ي���رى تضحية اإلم����ام عليه
ال��س�لام يف ك��رب�لاء م��ن أج���ل ال��دي��ن
يسرتخص ما عنده ألجله ،فهل
دم أك��رم من
من ٍ
دم���اء أبي

عبد اهلل اليت
طفل
أريقت يف ك��رب�لاء؟ وه��ل من ٍ
وخيام أع� ُز منها لسيد الشهداء؟
وول� ٍد
ٍ
حريم أعظم عند اهلل تعاىل
وه��ل من
ٍ
من ُح َرم رسول اهلل؟
وما عسى من يرى تضحيات اإلمام

كانت ثورة السبط
الشهيد منطلقًا ألغلب
الثورات ،حيث كان الثوار
يجتمعون عند قرب اإلمام
أبي عبد اهلل احلسني
عليه السالم ،وبعد
أن يستلهموا دروس
كربالء ،ويجددوا العهد
والوالء ،ينطلقون لدك
معاقل الظلم والضالل
واالنحراف

يف كربالء أن يفعل حينما يرى الظلم
واإلضطهاد يف ب�لاده؟ أن ال يثور من
أجل قيمه ومبادئه على يزيد زمانه ؟
فهذه الثورات مل ولن تنتهي ـ بإذن
اهلل تعاىل ـ حتى تصل اىل ثورة املهدي
امل��ن��ت��ظ��ر ع��ج��ل اهلل ف��رج��ه ال��ش��ري��ف،
وال�����ذي مي�ل�أ األرض ق��س��ط��ا وع����د ً
ال،
الوعد اإلهل��ي على
وي���ت���ح���ق���ق
يديه الشريفتني،
ب��ن��ص��رة م��ن ينصر
دي����ن اهلل ،أمل يقل
رب�����ن�����ا س���ب���ح���ان���ه
وتعاىل" :ولينصرن
اهلل من ينصره"؟
ع�������ن االم���������ام
ال�����ص�����ادق ع��ل��ي��ه
ال��س�لام أن��ه عجل
اهلل ت��ع��اىل فرجه
ال��ش��ري��ف ،ي��ن��زل
اىل ك�����رب��ل��اء
وي���أت���ي اىل م��رق��د
االمام احلسني عليه
ال���س�ل�ام وي��س��ت��خ��رج
منه طف ً
ال رضيعاً ويرفعه
حتى يراه أصحابه ،ويقول :أصحابي..
ما ذنب هذا الطفل الرضيع حتى يذبح
م��ن ال��وري��د اىل ال��وري��د!؟ فيبكي حتى
تبتل حليته ،ويبكي أصحابه وينادون
ب��أص��وات ع��ال��ي��ة وح��زي��ن��ة" :ي��ال��ث��ارات
احلسني" ،فيسريون ويسري الرعب بني
أيديهم مسرية شهر..
وهكذا تنطلق آخر ثورة اصالحية
متأل األرض قسطاً وعدال بعد ان ملئت
ظلما و جورا ،من كربالء و يشع النور
منها اىل كل بقاع املعمورة.
وهكذا يكون احلسني عليه السالم
ق��د حت��ول م��ن ث��ائ��ر يف سبيل اهلل اىل
مشروع ثورة.
------------ -1بحار األنوار ،ج ،98ص.225
 -2املرجع امل��دريس ،حممد تقي،
التاريخ االس�لام��ي دروس وعرب،
ص.61

*السيد حسني املدريس
«السالم عليك يا شريك القرآن»

من زيارة اإلمام احلسني عليه السالم يف عيدي الفطر
واألضحى
القرآن الكريم ،كالم اهلل تعاىل الذي ال ينطق الاّ
باحلق
ّ
وهو املعجزة اخلالدة للرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله
وس ّلم ،بعلومه ومعارفه ،اال ّ
أن اإلستفادة من متام علومه
ال يمكن الاّ بالرجوع اىل من محل علم الكتاب ك ّله ،وهم
وبتحملهم
الرسول وآله صلوات اهلل عليهم أمجعني،
ّ
نص حديث الثقلني املتّفق عليه
علوم القرآن ـ كام هو ّ
بني الفريقني ـ أصبحوا عدل القرآن ومع القرآن ،وأصبح
القرآن معهم وعدهلم.
فعن َأمري املؤمنني عليه السالم قالّ :
«إن اهلل تبارك
طهرنا و َع َص َمنَا وجلعنا شهداء عىل خلقه
وتعاىل ّ
وحجته يف أرضه وجعلنا مع القرآن ،وجعل
ّ
القرآن معنا ال نفارقه وال يفارقنا».
وعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وس� ّل��م« :ه��م ُحجج اهلل يف
أرض��ه وشهداؤه عىل خلقه
خ��زان علمه وترامجة وحيه
ومعادن حكمته من أطاعهم أطاع
اهلل ومن عصاهم عىص اهلل هم مع
القرآن والقرآن معهم ال يفارقونه
عيل احلوض».
حتّى يردوا ّ
«عيل
وعنه صىل اهلل عليه وآله وس ّلمّ :
مع القرآن والقرآن معه ،ال يفرتقان حتّى
عيل احلوض».
يردا ّ
احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه،
اإلمام
خاطب
وقد
ّ
جدّ ه س ّيد الشهداء عليه السالم ،يف الزيارة املعروفة
«كنت للرسول ولدا وللقرآن سندا
بالناحية املقدّ سة:
َ
ولأل ّمة عضدا» .
وسند ّية اإلمام احلسني عليه السالم ،للقرآن تكون
ببيان علومه ومعارفه وتطبيق أحكامه واإللتزام بمضامينه.
وألجل هذا ورد يف الزيارة الناحية أيضا« :لقد أصبح
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ،من أجلك موتورا
احلق ـ إذ ُقهرت ـ مقهورا»
وعاد كتاب اهلل مهجورا وغودر ّ
فإذا خذلت األ ّمة سبط نب ّيها فقد خذلت القرآن
الكريم ،وإذا أظهرت اجلفاء له فإنهّ ا جفت كتاب اهلل
أيض ًا ،ألنهّ ام ال يفرتقان ،ومن ترك أحدمها فقد ترك الثاين،
مزق الكتاب ،فذاك القرآن الناطق ،وهذا
ومن قتل احلجج ّ

القرآن الصامت.
وهبذا يتبينّ أمران:
األولّ :
إن مظلومية س ّيد الشهداء وجفاء الناس
األمر ّ
إ ّياه وخذالهنم له ،ينبئ عن مدى ابتعادهم عن حقائق
احلق ،وهذا اخلذالن مل ينحرص يف طائفة
القرآن والدين ّ
مع ّينة ،بل كان هو السواد األعظم واأل ّمة بأكملها ،وإن
وحجت وصامت ،وإلاّ
ا ّدعت اإلسالم وطافت بالبيت
ّ
حيركون
كيف ُيقتل سبط رسول اهلل بني أظهرهم وال ّ
ساكنا بل يقفون ضدّ ه حياربونه..؟!
األمر الثاينّ :
إن معنى كون اإلمام احلسني عليه السالم
رشيك القرآن ّ
أن عيشه وحياته وأنسه كان هو القرآن،
فقد اختلط كالم اهلل تعاىل بدمه وحلمه ،وعاش القرآن
وتعا َليمه وأحكامه وعلومه ،وكان فعله انعكاسا للقرآن،
كام قوله فهو القرآن الناطق.
احلب لإلندماج
شديد
كان
عليه،
فإنّه صلوات اهلل
ّ
مع كتاب اهلل ،وقد استمهل أعداءه ليلة شهادته كي
يتلوه ..بل أنّه صلوات اهلل عليه مل ُيفتيء يرتّل
القرآن حتّى بعد شهادته.
قال الشيخ املفيد يف اإلرشاد :روي
عن زيد بن أرقم أنّه قالُ :م ّر
به ـ أي برأس احلسني عليه
عيل وهو عىل رمح
السالم ـ ّ
وأنا يف غرفة ،فلام حاذاين سمعته
ِ
حاب
يقرأَ « :أ ْم َحس ْب َت َأ َّن َأ ْص َ
ف و الرقي ِم كانُوا ِمن آياتناِ
ا ْلكَه ِ
ْ
ْ
َ َّ
َع َجب ًا» (سورة الكهف ،)9 /فوقف
وناديت :رأسك واهلل يا بن
واهلل شعري،
ُ
رسول اهلل أعجب وأعجب.
ويف كتاب اخلرائج عن املنهال بن
عمرو قال :أنا واهلل رأيت رأس احلسني حني حمُ ل وأنا
بدمشق وبني يديه َرجل يقرأ الكهف حتّى بلغ قوله:
ِ
ِ
الرقي ِم كانُوا ِم ْن آياتِنا
« َأ ْم َحس ْب َت َأ َّن َأ ْص َ
حاب ا ْلك َْهف َو َّ
َع َجب ًا» ،فانطق اهلل الرأس بلسان ذرب ذلق ،فقال عليه
السالم« :أعجب من أصحاب الكهف قتيل ومحيل» .
----------------- -1الكايف :ج – 1ص 191
 -2بحار االنوار :ج – 22ص148
 -3نفس املصدر :ج -22ص 222
 -4نفس املصدر :ج -98ص239
 -5نفس املصدر :ج -98ص241
 -6اإلرشاد :ج -2ص116
 -7اخلرائج واجلرائح :ج -2ص.577
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زينب [عليها السالم] ..نموذج اإليمان
والتحدي للمرأة المسلمة
ّ

* الشيخ فارس اجلبوري

ح��ي��ن��م��ا ف���ج���ر االم�������ام احل���س�ي�ن ع��ل��ي��ه
ال��س�لام ،ث��ورت��ه املقدسة خذله اكثر الناس
الن نفوسهم ك��ان��ت تعاني ضعف االمي���ان،
وينقصها االس��ت��ع��داد للعطاء والتضحية ،اذ
يقول تعاىل":انام يستأذنك الذين اليؤمنون باهلل
واليوم اآلخر وارتابت قلوهبم فهم يف ريبهم
يرتددون * ولو ارادوا اخلروج العدوا له عدة"
(سورة التوبة .)46-45/
ومل ي��س��ريف رك���اب ث��ورت��ه اال م��ن عمر
االمي���ان قلبه ،وت��وف��ر االس��ت��ع��داد يف نفسه ،اذ
يقول تعاىل":اليستاذنك الذين يؤمنون باهلل
واليوم اآلخر ان جياهدوا بامواهلم وانفسهم
واهلل عليم باملتقني" (سورة التوبة ..)44/
وقد شكلت النساء نسبة كبرية ممن عمرت
قلوبهم بهذا االمي��انّ ،
فكن السباقات يف قافلة

الثورة احلسينية .والشك يف ان ابرز هذه النساء
على االطالق هي موالتنا العقيلة زينب عليها
السالم.

عباس بكاء ،وقائلة تقول" :يابن عباس !..تشري
على سيدنا وشيخنا ان خيلفنا هنا وميضي
وحده..؟!ال واهلل بل حنيا معه ومنوت معه"...

فضلت السبي عىل البقاء يف البيت

الوص ّية عىل الثورة

كانت سيدتنا زينب عليها السالم ،تعلم
بنتيجة اخل��روج مع االم��ام عليه السالم ،وما
سيجرى عليها وعلى سائر النساء .ولعله كان
بامكانها ان جتعل ارتباطها بزوجها عبد اهلل بن
جعفر الطيار ،و ال��ذي ك��ان مكفوفاً ؛ م�برراً
هلا يف التخّلف عن ال��ث��ورة ،اال انها وم��ن اجل
املشاركة يف عملية انقاذ هذه االم��ة املبتالة
بسلطات اجلور واالحن��راف؛ استأذنته ملرافقة
ام��ام زمانها عليه السالم يف سفر ال��ث��ورة اىل
مصري هي تعلمه ،والن عبد اهلل هو االخر كان
واعياً وخملصاً؛ فقد أذن هلا وشجعها على ذلك.
وحيدثنا التاريخ ان عبد اهلل بن العباس،
عندما ج��اء ي���ودع االم���ام عليه ال��س�لام ،بعد
تصميمه على اخل��روج للثورة ،فقال لالمام:
"ج��ع��ل��ت ف���داك ي��اح��س�ين ..ان ك��ان الب��د من
ُ
املسري اىل الكوفة فال تسر باهلك ونسائك..
فاجابه االمام احلسني عليه السالم ،وهو يتنبأ
بدور هؤالء النسوة يف اكمال ثورته املباركة
قائال" :ش��اء اهلل ان يراهن سبايا "..فسمع ابن

فقبيل نهاية املعركة ،وبعد ان بقي االمام
عليه السالم وحيداً يستعد ملالقاة اهلل  ،ويهيئ
نفسه للفوز بالشهادة ،استدعى اخته العقيلة
زينب عليها السالم؛ فهي وحدها املؤهلة لتكون
وصية احلسني عليه السالم على قافلة الثورة
 ،واجلديرة مبواصلة النضال الكمال املسرية،
فحملها االمام احلسني عليه السالم مسؤولية
ّ
ح��ف��ظ ال��ع��ي��ال ،وت��وع��ي��ة اجل��م��اه�ير ب��اه��داف
الثورة ،والصمود بوجه الطغاة والظلمة ؛ لزرع
الثقة ،وبث الشجاعة يف نفوس الناس.
فكانت العقيلة يف مستوى املسؤولية،
وقامت بدورها خري قيام والتاريخ الذي سجل
لنا مواقفها الثورية بروعة واكبار ،خري شاهد
على ذلك.
ورغم كل ما اصابها من مصائب واهوال..
ورغم فقدها رجال بيتها وختليفهم صرعى
ع��ل��ى رم���ال ك���رب�ل�اء ،مل تنكسر وم���ا زاده���ا
ذلك اال صالبة على احلق حيث ان حتميلها
املسؤولية يقتضي منها ان تكون ُشجاعة بكل
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ينبغي على املرأة تنمية مواهبها واالهتمام
مبنظومتها الثقافية واملعرفية .فعليها ان ال تنتظر
يوجهها ،فاالنسان يجب ان يكون
احدًا ليعظها و ّ
املربي االول لنفسه
ما للشجاعة من معنى؛ فهل متع ّنا يف شجاعتها
حينما قال هلا اللعني ابن زياد :احلمد هلل الذي
فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم !..فردت
عليها السالم" :احلمد هلل الذي أكرمنا بنب ّيه
حم� ّ�م��د ص �ّل��ى اهلل عليه وآل����ه ،وط � ّه��رن��ا من
الرجس تطهرياً ،وإنمّ ا يُفتضح الفاسق ويكذب
الفاجر وهو غرينا واحلمد هلل  . "...وايضا يف ردها
على ابن مرجانة حينما قال هلا :كيف رأيت
صنع اهلل بأخيك وأهل بيتك ؟! حيث قالت" :ما
رأيت إ ّ
ال مجي ً
ال ! هؤالء قوم كتب اهلل عليهم
القتل ف�برزوا إىل مضاجعهم  ،وسيجمع اهلل
حاجون وتخُ اصمون  ،فانظر
بينك وبينهم ف ُت ّ
ملَن َ
أمك يا بن مرجانة! "..
الف َلج
يومئذ ثكلتك ّ
ٍ
وك��ذل��ك م��ا ورد م��ن مضامني التحدي
وال��ش��ج��اع��ة ال��ف � ّذة يف خطبتها امل��ع��روف��ة يف
دم��رت فيه جربوت
جملس يزيد اللعني .فقد ّ
الطاغية ،وأحلقت به اهلزمية والعار ،وع ّرفته
أن دعاة ّ
ّ
احلق ال تنحين جباههم أمام الطغاة
والظاملني ،وهي ختاطبه قائلةَِ :
"...أم��ن العدل
ي��ا اب��ن ال� ُّ
�ط��ل��ق��اء ..خت��دي��رك ن��س��اءك وإم���ا َءك
َّ
وسوقك بنات رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله
َّ
وسلم قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن،
مكتئبات حت��ذي ب��ه� ّ�ن األب��اع��ر ،وحي���دو ّ
بهن
األع���ادي م��ن بل ٍد إىل ب��ل��د ،...واهلل  ،م��ا فريت
ال جلدك ،وال ح��ززت إ ّ
إّ
ال حلمك ،...مع أ ّن��ي ـ
واهلل ـ يا عد ّو اهلل وابن ع��دوّه أستصغر َقدرك
وأستعظم تقريعك."..
العرفان والرضا هلل

لقد جتلى العرفان والرضا هلل تعاىل ،عند
موالتنا زينب عليها السالم ،بأبهى صوره ،فأي
قربان قدمت !..ويف أي ظرف وحال كان هذا
التقديم..؟
اقول :انه احلسني ،ويكفي !..فليس لنا اال
عرفاً ،فلم يكن
ان نشري اىل شخصه بامسه ُم ِ
مقدراً للكلمات ان تعرفه ولعل خري معرف له
ان نقول عنه انه احلسني عليه السالم.
ويف يوم عاشوراء ،وما ادراك ما عاشوراء؟!
وصف؟ ولو استطعنا ان نصف
وبأي كلمات ُت َ
ظواهرها ،فهل نستطيع ان نعرب عن احاسيس
من كانوا فيها؟! كيف لنا ان نصف احساس
العقيلة يف ظروف فقدت فيها ائمتها وخرية

خلق اهلل ،وهم اهل بيتها  ،حتى مل يبق فيه اال
العليل والنساء وعدد من االطفال ،بل وحتى
االط��ف��ال مل يسلموا فقتل منهم ال��ع��ش��رات
بالسيف تارة ،وحتت اقدام اخليل تارة اخرى،
وعطشا تارة ثالثة .ومع كل هذا ختاطب اهلل
ربها مقدمة قربانها فتقول" :اللهم تقبل منا
هذا القربان".
كما جتّلى العرفان والرضا هلل ،يف ردّها
على ابن زياد حينما قالت" :ما رأيت إ ّ
ال مجي ً
ال "،
ومل تقل ما رأيت يف كربالء فقط إال مجيال..
بل صرحت باطالق رؤية اجلميل أي انها منذ
ان رأت مل تر من اهلل إال مجي ً
ال  ،يف كربالء
وقبلها وبعدها .ويف هذا غاية املعرفة والعرفان،
وغاية الرضا بقضاء اهلل  ،واالطمئنان بقدره،
وغاية الشكر له سبحانه.
تدافع عن العقيدة احل ّقة

ول���ك���ي ت���ق���وم امل�����رأة ب���دوره���ا ال��رس��ال��ي
ومب��خ��ت��ل��ف جم���االت���ه ،حت��ت��اج اىل منظومة
معرفية رصينة ،ولعل لنا بالعقيلة عليها
السالم أسوة حسنة؛ فلقد دافعت مبا آتاها اهلل
من العلم عن العقيدة احلقة؛ ففندت اجلربية
يف جملس ابن زياد حينما حاول لعنه اهلل بقوله
لزينب عليها السالم :كيف رأي��ت صنع اهلل
بأخيك وأهل بيتك ؟! فحاول ان يوهم الناس
أن ّ
شبهةّ ،
كل ما جيري من وقائع وأحداث من
قتل آل النيب صلى اهلل عليه وآله ،وسيب حرمه
امنا هو  ،جتسيد إلرادة اهلل وحتقيق ألمره  ،فال
ّ
حيق ألح ٍد أن يعرتض على إرادة اهلل  ،وبذلك
وكل الطغاة على ُ
حيجر ُ
ّ
األ ّم��ة أن
األمويون
تعرتض ،أو تنهض وتقوم إلزالة الظلم واجلور
والطغيان؛ ليتمادوا هم يف ممُ ارسة ما حيلو
هلم من اج�تراح املظامل واجمل��ازر .ف��ردّت زينب
عليها السالم مبا آتاها اهلل من العلم على دعوى
ابن زياد فقالت" :هؤالء القوم كتب اهلل عليهم
القتل ،أي:على حنو األمر الشرعي يف القيام
ض� ّد احلكم ُ
األم���وي ،وإن أدّى ه��ذا القيام إىل
استشهادهم  ،ف�برزوا إىل مضاجعهم امتثاالً
لألمر الشرعي ."...وهكذا ابطلت عليها السالم
هذا املنطق اجلربي ،وا ّتضح بطالنه أمام الناس
يف جملس ابن زياد .
وه��ن��ا ينبغي على امل���رأة تنمية مواهبها

وااله��ت��م��ام مبنظومتها الثقافية واملعرفية.
ويوجهها،
فعليها ان التنتظر اح���داً ليعظها
ّ
فاالنسان جيب ان يكون املربي االول لنفسه.
وه��ا هو ذا القرآن الكريم موجود بني ايديها،
وبامكانها ان ت��رب��ي نفسها يف ه��ذه امل��درس��ة
العظيمة ،باالضافة اىل االحاديث واالدعـية.
االستمرار يف الثورة

ل��ق��د اس��ت��م��رت ال��س � ّي��دة ال��ع��ق��ي��ل��ة زينب
ال��ك�برى س�لام اهلل عليها ،بواجبها الرسالي،
ام��ت��داداً للنهضة احلسين ّية  ،وجتسيداً رائعاً
لقيمها الراقية وأهدافها السامية .
فكما ساندت الثورة ودعمتها مع االمام
احلسني عليه السالم ،عملت على استمرارها
وتأجيجها بعد شهادته عليه ال��س�لام ،دائما
واب��دأ ،بداية من جملس اب��ن مرجانة م��رورا
مبجلس يزيد ،وحتى بعد وصوهلا اىل املدينة
ونفيها ،ففي املدينة امل��ن�وّرة  ،أخ��ذت بدورها
العظيم جتاه هذه الثورة ،حبيث إ ّنها كانت
تحُ � ّرض الناس على أخذ ثأر االم��ام احلسني
عليه السالم ،وكانت ختطب بالناس الجل
ذلك  ،وأ ّثرت فيهم ،حبيث مل تتم ّكن السلطة
تتحمل وجودها باملدينة  ،فقامت بنفيها
أن
ّ
عنها .فقد روى صاحب (أخ��ب��ار الزينبيات) ،
بإسناده عن مصعب بن عبد اهلل  ،قال" :كانت
علي ـ وهي باملدينة ـ تؤ ّلب الناس
زينب بنت ّ
فلما قام عبد
على القيام بأخذ ثأر احلسني ّ ،
اهلل بن الزبري مب ّكة ...وخلع يزيد ،بلغ ذلك أهل
املدينة  ،فخطبت فيهم زينب  ،وصارت تؤ ّلبهم
على القيام لألخذ بالثأر فبلغ ذلك عمرو بن
سعيد  ،فكتب إىل يزيد يُعلمه باخلرب  ،فكتب
إليه ْأن ف � ّرق بينها وبينهم  ،فأمر أن يُنادي
عليها ب��اخل��روج م��ن امل��دي��ن��ة واإلق��ام��ة حيث
تشاء"...
وهكذا تثبت العقيلة زينب عليها السالم
للتاريخ ولالجيال البشرية ،ان املرأة تستطيع
ان تعطي الكثري وان تصنع املعجزات يف خدمة
قضايا االمة والرسالة اذا ارادت ذلك .والسؤال:
هل تريد بناتنا ونساؤنا ان خيدمن قضايا االمة
والرسالة؟ اذا َّ
كن يردن ذلك فلهن يف العقيلة
زينب عليها السالم ،قدوة و أسوة حسنة ومثل
أعلى حيتذى به.
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راية اإلصالح ..
مسؤولية للمجتمع
و شعار للتقدم
الشيخ احلبيب خالل كلمته يف "هيئة عاشوراء"

رسالة اإلصالح
تدعو اىل التقدم واخلري
لكل افراد املجتمع
واألمة ،ونطمئن
اجلميع ،إن اإلصالح
ليس خميفًا إمنا نبغي
حتقيق املصلحة
العامة ،فهو مع احلاكم
واحملكوم ،و مع الغني
والفقري

* إعداد  /حممد عيل تومان
ما أن سقط اإلمام احلسني عليه السالم
م��ن ظهر ج���واده ظهر ال��ع��اش��ر م��ن حمرم
احل���رام ،واستشهد على رم��ض��اء ك��رب�لاء،
ب���دأت م��س�يرة ج��دي��دة ل�لإص�لاح يف ت��اري��خ
وضحى
االنسانية .فهو عليه السالم ،حتدّى
ّ
وق���دم ك��ل م��ا ع��ن��ده ،حتى ال تتوقف هذه
املسرية احلضارية اليت هي امتداد لرساالت
االنبياء واالوصياء عرب التاريخ ،وهم بدورهم
ضحوا من اجلها وقدموا كل شيء.
رمبا يتصور البعض أن تطبيق مفهوم
"اإلص�ل�اح" ال��ذي رف��ع ل��واءه االم��ام احلسني
عليه السالم ،توقف باستشهاده ،وما موجود
ه���و اس��ت��ذك��ار ت��ل��ك ال��واق��ع��ة ال��ت��ارخي��ي��ة
األل��ي��م��ة .بينما احلقيقة ،إن ح��ب��ات رم��ال
صحراء كربالء نقلت لنا صرخات اإلمام
احلسني عليه السالم ،وهو يقول" :أال هل من
ناصر ينصرني"..؟ مبعنى ان الرياح ورمال
ال��ص��ح��راء ك��ان��ت أول املستجيبني لذلك
النداء اخلالد.
ثم إن االمام احلسني عليه السالم ،أكد
حم��وري��ة اإلص��ل�اح يف نهضته وحركته
امل��دو ّي��ة ،وه��و م��ا ج��اء يف وصيته اىل أخيه
حممد بن احلنفية لدى خروجه من املدينة
اىل مكة قاصداً الكوفة" :إني مل أخرج أشراً
وال بطراً وال مفسداً وال ظاملاً ..وإمنا خرجت
لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله ،وابي علي بن ابي طالب ،فمن
قبلين بقبول احلق ،فاهلل أوىل باحلق ،ومن
علي أص�بر حتى يقضي اهلل بيين وبني
ر ّد ّ
القوم الظاملني ،وهو خري احلاكمني".
م���ن ه��ن��ا ن��ف��ه��م أن اإلص���ل��اح ،وسيلة
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر يف ك���ل اجمل����االت
الثقافية واإلجتماعية والسياسية والعلمية

وغريها ،وهي رسالة خري وسالمة موجهة
اىل اجلميع ،هدفها اإلرت��ق��اء ب��واق��ع األم��ة
وتصحيح امل���س���ارات اخل��اط��ئ��ة يف اجملتمع
واألم���ة ،وه��و ميثل عملية تقويم مستمرة
وم��راج��ع��ة لإلخفاقات احلاصلة واخ��ت��ي��اراً
لألفضل.
وال���س���ؤال ال��ك��ب�ير ه��ن��ا :أي���ن حن���ن من
اإلص��ل��اح ال����ذي ض��ح��ى م���ن أج��ل��ه االم���ام
احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،يف ت��ل��ك امللحمة
التارخيية العظيمة..؟
م���ن أج����ل ان ن��ع��ي ال�����درس احل��س��ي�ني
جيداً ،علينا التوقف عند إض��اءات يف طريق
اإلصالح:
أوالً :ال خشية من اإلصالح

البعض رمب��ا خيشى اإلص�لاح وخيافه،
وي��ش��ع��ر ب��ه��اج��س ك��ب�ير ل���دى مس���اع ه��ذه
امل��ف��ردة ،وال��س��ر يف ذل���ك ،ه��و االع��ت��ق��اد بان
اإلص�لاح من شأنه ان يطيح بكل ما اجنزه
االن��س��ان وشيده يف حياته ،واذا خ��اض هذه
التجربة عليه أن يتنازل عن تلك املنجزات
وبعض االمتيازات اليت حصل عليها ،بينما
اإلصالح ال خييف إال الفاسدين.
��ن يف ال��س��ن
ج���رب���وا م���ع ش��خ��ص ط���اع� ٍ
ميتلك داراً فيه ٌ
عبق من التاريخ ،واطلبوا
منه إصالحه وترميمه أو جتديده ،سريفض
قطعاً ،ألنه يتصور أن هذا االصالح سيزيل
عن داره ذلك العبق التارخيي..
ه��ذه اخلشية م��وج��ودة ل��دى اجلميع،
بينما احلقيقة ،أن رسالة اإلصالح تدعو اىل
التقدم واخل�ير لكل اف��راد اجملتمع واألم��ة،
ونطمئن اجلميع ،إن اإلصالح ليس خميفاً
إمنا نبغي حتقيق املصلحة العامة ،فهو مع
احلاكم واحملكوم ،و مع الغين والفقري ..لذا
ينبغي ان نتمسك بهذا املبدأ  ،والتأكيد على
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أن اإلصالح للجميع.
ثاني ًا :تقويم اإلعوجاج ومكافحة الفساد
ت����ار ًة ي��ك��ون اإلص��ل�اح م��ن أج���ل تقويم
حالة إع��وج��اج يف األم���ة ،وت���ار ًة أخ���رى ،من
أج��ل تقوية ح��ال��ة وت��ط��وي��ر اخ���رى .فرمبا
تكون االمة حباجة اىل تصويب و تصحيح،
ف��االع��وج��اج الب���د م��ن إص�لاح��ه ،والتغافل
عن هذا االعوجاج ي��ؤدي اىل ضياع العدالة
وتفشي الظلم وال��ط��غ��ي��ان  ..لنالحظ من
مجعوا ال��ث��روات النفسهم فيما سائر اف��راد
االمة يعيشون احلرمان وشظف العيش ،وها
هي تونس ومصرٌ ،
حي أمامنا ..فالبد
مثال ّ
من القول يوماً ما" :من أين لك هذا"...؟! إذن؛
املعوجة يف احلالة االقتصادية
هذه احلالة
ّ
وامل��ع��ي��ش��ي��ة يف االم����ة ،الب���د م��ن اص�لاح��ه��ا
وتقوميها ،ليعيش الناس بأمجعهم يف هناء
واستقرار.
وهنا مسألة البد من االشارة اليها ،وهي
إن حاالت الفساد املالي واالداري الذي صدّع
رؤوس احلكومات واالنظمة السياسية يف
ب�لاد العامل ،والسيما يف بالدنا االسالمية،
ال ميكن معاجلتها ب��االع��ت��م��اد على جلان
مكافحة الفساد أو إص��دار ق��وان�ين ،أو نشر
مراقبني ومفتشني وغري ذلك من االجراءات
احلكومية واالم��ن��ي��ة وح��س��ب ،إمن��ا حيتاج
األمر اىل تضامن وتفاعل الشعوب مع هذه
احلملة ،لتكتمل دائ���رة املكافحة ويضيق
اخلناق على الفساد واملفسدين ،ولن يبقى
هلم جمال يف احلياة..
لنالحظ ظاهرة "الرشوة" يف العديد من
ب�لادن��ا ..هل تتمكن دوائ��ر ال��دول��ة وق��رارات
احلكومة لوحدها ،أن تقضي عليها  ،بينما
يواصل الناس إعطاء الرشوة هلذا وذاك..؟!
من هنا ينبغي على مجيع أفراد الشعب
ان ي��رف��ع��وا راي���ة اإلص��ل�اح أم���ام أي مسار
خاطئ ،و أي حالة فساد يف الدولة ،وينبغي
ان ال تأخذنا يف اهلل لومة الئم ،وبهذا نكون قد
طبقنا إحدى فقرات مشروع اإلصالح.
ثالث ًا :احلداثة والتطوير

اإلص���ل��اح ل��ي��س ب���ال���ض���رورة ل��وج��ود
حالة فساد ،إمن��ا هو يساعد على التطوير
ومواكبة الزمن ..ف��اذا توقفنا على أسلوب
معني ك��ان س��ائ��داً يف السابق ،فمعنى هذا
أننا سنصاب خبلل يف عملنا ،مثال وسائل
االعالم واالتصال ،ففي السابق كان وسائل
االع�ل�ام واالت��ص��ال حم���دودة ،والمي��ك��ن لنا

إي��ص��ال الكلمة الصادقة وال���رأي امل��س��ؤول،
إال اىل ش��رحي��ة حم����دودة م��ن اجمل��ت��م��ع يف
نطاق ج��غ��رايف ضيق ،بينما ال��ي��وم نالحظ
القنوات الفضائية وشبكة االنرتنت جعلت
من العامل والكرة االرضية مبنزلة القرية
الصغرية .ف��اذا متسكنا بأساليبنا القدمية
ووسائلنا البدائية ،فمعنى هذا أننا سنتخلف
عن ركب احلضارة والتقدم ،وبالتالي نكون
حباجة اىل إصالح وتطوير.
ك���ذل���ك احل������ال ،ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ق��وان�ين
واملؤسسات اذا مل تدخلها احلداثة والتطوير،
ستصاب باهلشاشة والضعف ث��م ال�تراج��ع،
ف�ل�اب���د م���ن اإلص���ل��اح م���ن أج����ل ال��ت��ع��زي��ز

إن قاعدة اإلصالح
تستند إىل سالمة
املنطلقات  ،وسالمة
الوسائل  ،ومن ثم
سالمة األهداف
والتطوير ،فما موجود هو اجيابي ومكسب
مهم ،لكن حباجة اىل مزيد م��ن التطوير
والتحديث والتقوية.
رابع ًا :اإلصالح عىل أساس املبادئ والقيم

يف عملية اإلص�ل�اح علينا االن��ت��ب��اه اىل
القاعدة اليت يقوم عليها هذا اإلص�لاح ،فاذا
كان رصيناً وسليماً ومطابقاً للقيم واملبادئ،
سيأتي بنتائج اجيابية ،وهذه القاعدة تتشكل
من التالي:
أوالً :سالمة املنطلقات..

البعض يريد حتقيق االصالح بطريقته
اخل���اص���ة ،ال�ت�ي رمب���ا ال ت��ت��ف��ق م���ع القيم
واملبادئ ،وبالنتيجة تكون منطلقاته غريبة.
مبعنى انه بد ً
ال من أن يتكئ على الدين ،يتكئ
على االجنيب لتحقيق االص�لاح والتغيري،
كما حصل يف ليبيا ..انهم أرادوا اإلصالح،
لكن املتكئ واملسند هلم مل يكن الدين ،إمنا
"الناتو"! لذا املنطلق يُعد أم��راً ضرورياً ،فال
جيب أن يكون االعتماد اىل العامل اخلارجي،
واإلذعان ملا يريده الغرب واالطراف البعيدة
ع ّنا ،إمنا ينطلق من داخ��ل االم��ة وكيانها،
حبيث يشعر اجلميع إن هذا اإلص�لاح نابع
منهم ومن واقعهم ،وهو جاء تلبية لنداءاتهم
برفع الظلم واالحنراف  ،لذا سيشاركون يف

عملية اإلصالح.
ثاني ًا :سالمة الوسائل..

رمبا يروق للبعض اتباع اساليب معينة
م��ن دون م��راج��ع��ة ال��ش��ارع امل��ق��دس ،كما
حيصل اليوم س��وري��ا ،وحت��دي��داً يف منطقة
ال��س��ي��دة زي��ن��ب ع��ل��ي��ه��ا ال���س�ل�ام ..ف��ه��ل من
االصالح ان يقصف أناس مقام السيدة زينب
عليها السالم بالقذائف واحلمم..؟ وهل ان
االختطاف والقتل والتمثيل باجلثث من
وسائل االص�ل�اح..؟ لقد رأى بعض االخ��وة
يف منطقة السيدة زينب جمموعة أكياس
على قارعة الطريق ،فتحوها وإذا بها حتوي
أجساداً مقطعة ..فهل هذا أسلوب لإلصالح
والتغيري يف البلد ..لذا نقول :ان العنف ليست
الوسيلة الصحيحة لإلصالح بتاتاً.
هكذا تعامل اإلمام احلسني عليه السالم
يوم عاشوراء ،فقد رشقوه بالنبال وهو قائم
يصلي ،وق��د استفزوه لكنه ق��ال :النبدأهم
بقتال ،بل انه عليه السالم بدأهم ب��اإلرواء
عندما ح��اص��روه وجعجع بقافتله "احل��ر
ال��ري��اح��ي" ،ل���دى وص��ول��ه أرض ك��رب�لاء،
فقدم ألصحاب احلر املاء ،كما سقى خيلهم
ايضاً ،وهذه شهادة تبقى مضيئة وساطعة يف
جبني التاريخ الذي دوّن واقعة الطف ..إذن؛
ال إص�لاح مع اغتياالت واعتقاالت وخ��راب
البلد ودماره وتشويه صورته .
ثالث ًا :سالمة األهداف..

البد أن نعرف اىل ما يرمي املصلح ،وما
ه��ي أه��داف��ه م��ن وراء إص�لاح��ه..؟ فالبعض
يطالب ب��وض��ع ال��ب�لاد حت��ت طائلة "البند
السابع" حتى يصل اىل س��دة احل��ك��م ..فهل
من اج��ل ه��ذا اهل��دف تضحي األم��ة وتساند
االص�ل�اح وال��ت��غ��ي�ير..؟ أم م��ن أج��ل حتقيق
التنمية والتطوير يف البالد ..وإحقاق احلق
للعباد وحتكيم العدل واحلرية يف البالد؟
بهذه االمور الثالثة ينطلق االنسان حنو
االص�ل�اح حب��ق وحقيقة .وحينئذ عليه ان
يقدم كل ما لديه ،كما فعل إمامنا احلسني
عليه السالم ،حيث قدم كل ما لديه من اجل
اإلصالح ،لذا على كل من يريد اإلصالح أن
يتوجه اىل كربالء ..وكل من اراد االصالح
عليه ان يقتفي أثر احلسني عليه السالم.
-----------------* نق ً
ال عن خطبة سامحة الشيخ حممد
حسن احلبيب يف "هيئة عاشوراء" يف مدينة
صفوى رشق السعودية
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خطوات في الطريق إلى كربالء
* نزار حيدر
يتمنى امل����رء ،ع����ادة ،ان مي��ن��ح فرصة
ليوظفها يف حتقيق اجناز ما ،كأن يزيد يف
علمه او حيسن من ادائ��ه او يعيد النظر يف
حياته ،او حتى يتفكر يف عاداته وسلوكياته
وع�لاق��ات��ه االجتماعية وغ�ير ذل��ك ،خاصة
يف ه��ذا ال��زم��ن ال��ذي اشغلت احل��ي��اة الدنيا،
االن��س��ان ب��درج��ة مذهلة ،فلم يعد ميتلك
الوقت ال�لازم للتفكري والتف ّكر ،خاصة يف
بلداننا االسالمية ،والذي انشغل بها املواطن
ب��ه��م��وم وش���ج���ون احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ،ج���راء
االزمات اخلانقة اليت تسببها عاد ًة االنظمة
الظاملة واملستبدة.
والعاقل هو الذي يستغل الفرصة كلما
سنحت ل��ه ،واذا ك��ان بامكانه ان يصنعها
لنفسه ب��ي��ده ف��ذل��ك اف��ض��ل واح��س��ن ،ولقد
حدثنا ال��ق��رآن الكريم ع��ن كيفية اغتنام
ف��رص اخل�ير من اج��ل حتقيق اجن��از خيدم
ال��ب��ش��ري��ة يف اك��ث��ر م��ن س���ورة وآي���ة منها
قوله تعاىل حيدثنا عن نيب اهلل يوسف عليه
السالم وكيف انه استغل فرصة ثقة عزيز

مصر به ،ليتبوأ موقع املسؤولية ال��ذي غيرّ
م��ن خ�لال اخل��دم��ة فيه وج��ه مصر ،وعلى
"و َق َال المَْ ِل ُك ا ْئتُونيِ بِ ِه
خمتلف االص��ع��دةَ ،
َأ ْست ْ
َخ ِل ْص ُه لِنَ ْفسيِ َف َلماَّ َك َّل َم ُه َق َال إِن ََّك ا ْل َي ْو َم
ِ
ِ
اج َع ْلنِي َعلىَ َخزَ ِائنِ
َ
َلدَ ْينَا َمكنيٌ أمنيٌ * َق َال ْ
ض إِنيِّ ح ِف ٌ ِ
األَ ْر ِ
يم * َوك ََذلِ َك َم َّكنَّا
َ
يظ عَل ٌ
ِ
ِ
فيِ
َ
ِ
ُ
ُ
ف األ ْرض َي َت َب َّوأ من َْها َح ْيث َي َشاء
وس َ
ل ُي ُ
ِ
ِ
ِ
يع َأ ْج َر
يب بِ َرحمْ َتنَا َمن ن ََّشاء َوالَ نُض ُ
نُص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المُْ ْحسننيَ * َولأَ َ ْج ُر اآلخ َرة َخيرْ ٌ ِّل َّلذي َن آ َمنُو ْا
َوكَانُو ْا َي َّت ُق َ
ون" (سورة يوسف .)57-54/
أما رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله و أئمة
اهل بيت النبوة والعصمة عليهم السالم فقد
حثوا كثريا على اغتنام ف��رص اخل�ير ،بل
انهم ح��ذروا من ضياع الفرصة اذا مل يبادر
املرء اىل اغتنامها يف عمل اخلري.
ف��ف��ي احل��دي��ث ال��ش��ري��ف ع��ن��ه صلى
اهلل عليه وآل��ه" :م��ن فتح له ب��اب من اخلري
فلينتهزه فانه ال يدري متى يغلق عنه" ،وعن
امري املؤمنني عليه السالم" :الفرصة متر مر
السحاب ،فانتهزوا فرص اخلري".
تأسيساً على هذه املقدمة ،فان مناسبة
أرب��ع�ين س��ي��د ال��ش��ه��داء االم����ام احل��س�ين بن
علي عليهما ال��س�لام ،وال�تي تتميز بشعرية
س�ير احملبني اىل ك��رب�لاء املقدسة لزيارة
مرقده الشريفُ ،تعد - ،برأيي -واح��دة من
اعظم الفرص الذهبية ال�تي ينبغي حمليب
احل��س�ين عليه ال��س�لام ،توظيفها م��ن اجل
االصالح والتغيري وحتسني االداء واعادة بناء

وصياغة الشخصية ،فنحن نعرف بان السري
اىل كربالء على االقدام يتطلب قضاء ايام
وليالي طويلة قد تصل احيانا اىل اكثر من
اسبوعني ،اذا كانت املسافة املقطوعة بعيدة،
ومبا ان من يسري اىل احلسني عليه السالم
ال ينشغل ع���ادة ب��ش��يء س��وى ال��س�ير وقطع
املسافة اىل كربالء املقدسة ،ولذلك فان
من غري املنطقي ابداً ان متر مثل هذه االيام
كفرصة على املرء من دون ان يستغلها من
اجل حتقيق شئ ما.
ومن اجل توظيف هذه الفرصة بشكل
سليم ،ومن اجل ان ال متر علينا بال فائدة،
أرى لكل زائ��ر مؤمن ،أن يرسم له "خارطة
طريق" ،وهو يسري على قدميه اىل كربالء
امل��ق��دس��ة ،ب��االض��اف��ة اىل ال��زائ��ري��ن ركباناً
السباب خمتلفة.
وقبل ان ادرج املقرتحات ،أود ان انبه هنا
اىل نقطة يف غاية االهمية لتكتمل الصورة
يف االذهان ،وهي:
ً
ان جمرد السري مشيا على االقدام لزيارة
احلسني السبط عليه ال��س�لام يف كربالء
املقدسة بنية القربة اىل اهلل تعاىل ،يعد عمال
مثاباً عليه ،حتى اذا قطع املسافة صامتاً ،مثال،
فقد ُع��دت م��ن ع�لام��ات امل��ؤم��ن يف احلديث
الوارد عن أَ ِبي محُ َ َّم ٍد الحْ َ َس ِن ْال َع ْس َك ِر ِّي عليه
"ع�َل�اَ َم� ُ
�س:
السالم حيث ق��الَ :
�ات المُْ� ْ�ؤ ِم� ِ�ن خمَ ْ � ٌ
َّ
لخْ
َل�اَ
َ
ُ
ْ
َز َي��ا َر ُة الأْ َ ْر َب ِعنيَ،
َ
اح� َ
َص� ة َ
�دى وا م ِسني ،و ِ
ري الجْ
ْ
َ
َ
و َّ
ْ
ف
ع
ت
و
،
ني
م
ي
ال
ب
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يم" .إال ان املنفعة
ِب ِب ْس ِم اللهَّ ِ َّال��رحمْ َِ ��ن َّ
الر ِح ِ
العبادية ستزداد وتتضاعف اكثر فاكثر،
اذا ما وظفها االنسان بشكل أفضل ،ولذلك
فان املقرتحات التالية امنا هدفها مضاعفة
املنفعة الدنيوية واالخرية املرجوة من هذه
الشعرية الدينية واحلسينية.

أما املقرتحات فهي كالتايل:
أوال :االجتهاد لقطع الطريق بواحدة
م��ن أعظم ال��ع��ب��ادات ال�تي حيبها اهلل تعاىل
لعباده املؤمنني ،اال وه��ي التفكري والتف ّكر،
س���واء التف ّكر ب��اهلل ت��ع��اىل وخ��ل��ق��ه ،وب��امل��وت
واحل��ي��اة ،او التف ّكر بنهضة سيد الشهداء
احلسني عليه السالم ،ليكون املرء عارفاً حبق
االم��ام وعارفا بفلسفة ه��ذه الشعرية ،ومبا
أراده أئمة اهل البيت عليهم السالم عندما
رك��زوا على زي��ارة سيد الشهداء حتديدا،
فاعطوا هلا كل هذه االهمية.
لقد حثنا اهلل تعاىل يف كتابه الكريم
على التف ّكر يف آي��ات عديدة منها قوله عز
وج��ل" :كذلك يبني اهلل لكم اآلي��ات لعلكم
تتفكرون" ،فبالتف ّكر يزداد املرء علماً وبصرية
ومعرفة ،ولذلك قال االمام احلسن بن علي
اجملتبى عليهما ال��س�لام" :أوصيكم بتقوى
اهلل وادام����ة ال��ت��ف� ّك��ر ،ف��ان التف ّكر أب��و كل
خري وأم��ه" ..واخ�يراً وليس آخ��راً ،قول االمام
الصادق عليه السالم" :ليست العبادة كثرة
الصالة والصوم ،امنا العبادة التف ّكر يف امر
اهلل".
ولعل من اهم ما يلزم التف ّكر به وحنن
نسري اىل احلسني سيد الشهداء عليه السالم،
هو قول االمام جعفر بن حممد الصادق عليه
السالم بشأن زي��ارة احلسني عليه السالم:
"من زار احلسني عليه السالم عارفاً حبقه
كتب اهلل له ثواب الف حجة مقبولة ،والف
عمرة مقبولة ،وغفر له ما تقدم من ذنبه
وم��ا تأخر" ،ف��ان ذل��ك سيفتح آفاقاً عظيمة
وواسعة امام زائري سيد الشهداء ليتدبروا
يف معاني ثورته واهداف تضحياته اجلسام،
كما ان التف ّكر بقول املعصوم سيدفع باملرء
اىل ان يتفكر مبعاني الزيارات اليت يقرأها
عشاق االمام الشهيد يف املناسبات ويف ليالي
اجل��م��ع بشكل ع���ام ،م��ا ي��ث�ير ع��ن��د االن��س��ان
فضول السعي لتغيري الذات لتتطابق واهداف
احلسني الشهيد عليه السالم.
ثاني ًا :السعي الصطحاب كتاب نافع
لقراءته يف الطريق ،ويستحسن ان يكون
هذا الكتاب عن احلسني السبط عليه السالم

وث��ورت��ه واه��داف��ه وخطبه وسريته الربانية
العطرة واخالقياته ومناقبياته الرسالية.
ثالث ًا :السعي حلفظ ما ال يقل عن خطبة
واح����دة م��ن خ��ط��ب احل��س�ين ال��س��ب��ط عليه
السالم ،او أية خطبة من خطب االصحاب يف
ليلة ويوم عاشوراء ،او أية خطبة الهل البيت
عليهم السالم يف الكوفة او يف الشام.
وال تنس امل��رأة املؤمنة ال��زائ��رة ،هنا ان
حتفظ على االقل خطبة واح��دة من خطب
السيدة زينب عليها السالم ،او خطبة لواحدة
من نساء العقيدة الالتي سرن مع احلسني
عليه السالم اىل كربالء ،ومع العقيلة زينب
اىل الكوفة ومن ثم اىل الشام ،فيما يستحسن
ان حيفظ االش��ب��ال بعضا من خطب شباب
كربالء كعلي االكرب والقاسم وغريهما.
رابع ًا :السعي لتعلم على االق��ل خصلة
واح�����دة م���ن خ��ص��ال س��ي��د ال��ش��ه��داء عليه

ّ
التفكر خالل
املسري اىل كربالء
املقدسة ،يفتح آفاقًا
عظيمة و واسعة امام
زائري سيد الشهداء
ليتدبروا يف معاين
ثورته واهداف تضحياته
اجلسام
السالم ،سواء كانت من خصاله االخالقية
او االجتماعية او سريته مع اآلخرين او ما
اىل ذلك .وليتعلم شبابنا خصلة من اخلصال
احلميدة ال�تي متيز بها القاسم بن احلسن
عليه ال��س�لام او علي االك�بر اب��ن احلسني
عليه السالم ،كقوة الشخصية والتميز ببعد
النظر والبطولة والشجاعة بعقل ومنطق.
ولتتعلم املرأة املؤمنة على االقل ،خصلة
واح��دة من خصال عقيلة اهلامشيني زينب
الكربى بنت علي عليهم السالم ،كااللتزام
باحلجاب يف أحلك الظروف واصعب املواقف.
��س ك��ه��ول��ن��ا ان ي��ت��ع��ل��م��وا من
وال ي���ن� َ
االص���ح���اب خ��ص��اهل��م ال��رس��ال��ي��ة العظيمة
اليت متثلوا بها يف كربالء يف يوم عاشوراء،
ك��ال��وق��ار وال��ث��ب��ات ع��ن��د ال��ش��دائ��د وال��وف��اء
بالوعود والعهود والرجولة والشهامة.

ان من املخجل امام احلسني الشهيد عليه
السالم ان يقضي حمبوه الليالي وااليام سريا
على االق��دام للوصول اىل مرقده الشريف،
ثم يعودون اىل بيوتهم من دون ان يتعلموا
خصلة من خصاله احلميدة ،وهو الذي نعده
قدوتنا واسوتنا يف احلياة ،وهو الذي ننتظر
ان يتشفع لنا مع جده رس��ول اهلل صلى اهلل
عليه وآله عند اهلل تعاىل يوم القيامة.
خامس ًا :م��ن ال يرغب يف ال��ق��راءة ،فان
عليه ان يستمع على االق��ل اىل حماضرة
مسجلة يف ال��ي��وم ال��واح��د ال��ذي يقضيه يف
الطريق ،وحبمد اهلل تعاىل فان التكنولوجيا
وأدوات��ه��ا ق��د ات��اح��ت لنا مثل ه��ذه الفرصة
لنستمع اىل احمل��اض��رات وحن��ن نسري على
اقدامنا نقطع املسافات الطويلة لزيارة مرقد
السبط الشهيد يف كربالء املقدسة.
سادس ًا :ال��س��ع��ي الص��ط��ح��اب امل��س��ائ��ل
االسالمية للمرجع الذي أقلده من اجل ان
اتعلم ولو بعض املسائل الشرعية املبتلى بها،
فليس من املعقول ان ال يكون حمب احلسني
عليه ال��س�لام ع��ارف �اً بأبسط أم��ور دي��ن��ه ،او
جيهل ابسط املسائل االسالمية اليت يُبتلى
بها دائما.
ان ال��ت��ف��ق��ه ب��ال��دي��ن وم��ع��رف��ة مسائل
احلالل واحلرام ،هي من املسائل املهمة اليت
جيب ان ينشغل بها املؤمن وحمب احلسني
السبط عليه السالم ،ولقد ورد عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه قوله" :اذا اراد اهلل
بعبد خ�يرا فقهه يف ال��دي��ن واهل��م��ه رش��ده"،
ولذلك ّ
حث أئمة اهل البيت عليهم السالم
على التفقه ،كما يف قول االمام موسى ابن
جعفر عليهما السالم" :تفقهوا يف دي��ن اهلل
ف��ان الفقه مفتاح البصرية ،ومت��ام العبادة
والسبب اىل املنازل الرفيعة والرتب اجلليلة
يف الدين والدنيا ،وفضل الفقيه على العابد
كفضل الشمس على ال��ك��واك��ب ،وم��ن مل
يتفقه يف دي��ن��ه مل ي��رض اهلل ل��ه ع��م�لا".ان
اغلب مشاكلنا االجتماعية منشؤها اجلهل
باملوقف الشرعي ،الننا وبصراحة ال نفقه
يف امور دنيانا كثريا ،صحيح اننا متدينون،
إال اننا نفتقد للعمق ،لذلك ت��ران��ا نرتكب
اخلطأ تلو اآلخر ،سواء حبق انفسنا او حبق
اآلخرين.
ً
سابعا :السعي جبد الجياد تكتالت من
مستويات ثقافية وعلمية متنوعة ،فهنالك
الكبري وال��ص��غ�ير ،وغ�ير املتعلم م��ع العامل
وامل��ث��ق��ف ،لتتم ب��ذل��ك عملية ت��ب��ادل العلم
وامل��ع��رف��ة ون��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة الصحيحة بني
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أوساط اجملتمع املؤمن.
ان اختيار (صاحب الطريق) اىل كربالء
املقدسة أمر مهم جدا ،جيب ان ال نغفل عنه
او نستهني به ،الن "اكثر الصواب والصالح
يف صحبة اولي النهى وااللباب" ،يقول أمري

يجب ان نتذكر
طوال الطريق ،اىل اين
نحن سائرون؟ ومن
هو الذي نقصده بهذه
الشعرية؟ لنتأدب
بآداب الطريق والزيارة،
فنستشعر وكأننا يف
حضرة االمام ،يعاتبنا
اذا اخطأنا ،ويغضب اذا
اسأنا ويعاتبنا
اذا سهونا

املؤمنني عليه ال��س�لام ،ول��ذل��ك ق��ال االم��ام
جعفر بن حممد ال��ص��ادق عليهما السالم:
"اصحب من تتزين به وال تصحب من يتزين
ب���ك" ،او ق��ول االم���ام احل��س��ن اجملتبى عليه
ال��س�لام ،يعظ فيه ج��ن��ادة يف م��رض��ه ال��ذي
تويف فيه" :اصحب من اذا صحبته زانك واذا
خدمته صانك ،واذا اردت منه معونة اعانك،
واذا قلت صدق قولك ،وان صلت شد صولتك،
وان مددت يدك بفضل مدها ،وان بدت عنك
ثلمة سدها ،وان رأى منك حسنة عدها ،وان
سألته اعطاك ،وان سكت عنه اب��ت��داك ،وان
نزلت احدى امللمات به ساءك".
ثامن ًا :اش��غ��ل نفسك ب���أي ش���يء مفيد
ون���اف���ع ،وال ت��ق��ض ال��وق��ت ب��ال��ع��ب��ث جبهاز
اهلاتف ،او تبادل االحاديث غري املفيدة ،واملزاح
الثقيل.
ً
بدال عن ذلك اشغل نفسك بالتفكري بكل
خيص شخصيتك ،عالقاتك ،متبنياتك،
ما
ّ
ّ
اف��ك��ارك ،ثقافتك ،علمك ،لتشخص ،وانت
متشي اىل احلسني عليه ال��س�لام ،نواقصك
وعيوبك وما حيتاج منك لالصالح والتغيري،
ل��ت��ق��رر ،ع��ن��دم��ا ت��ع��ود ،وب��ك��ل ح���زم وج��زم
واص����رار ،ان تغري وت��ب��دل وحتسن وتطور،

فتغري خصلة سيئة وتكتسب خصلة محيدة،
ولتبدّل عالقة سيئة مع صديق مثال او مع
افراد العائلة ،ال سيما الوالدين ،حنو االحسن
واالف��ض��ل .جي��ب ان ت�ترك ش��ع�يرة ال��زي��ارة،
أعظم االثر يف شخصية الزائرين ،ليعودوا
اىل م��دن��ه��م وم��ن��ازهل��م ش��خ��ص��ي��ات اخ��رى
متغرية حنو االفضل ومنقلبة على كل ما
ه��و سليب فيما مضى م��ن االي���ام ،ف��اذا تغري
الفرد تغري اجملتمع.
ثم جيب ان نتذكر طوال الطريق ،اىل
اي��ن حنن س��ائ��رون؟ وم��ن هو ال��ذي نقصده
ب��ه��ذه ال��ش��ع�يرة؟ ل��ن��ت��أدب ب�����آداب ال��ط��ري��ق
وال���زي���ارة ،فنستشعر وك��أن��ن��ا يف حضرة
االم��ام ،يعاتبنا اذا اخطأنا ،ويغضب اذا اسأنا
ويعاتبنا اذا سهونا.
تاسع ًا :السعي الب��راز الوجه احلضاري
هل��ذه الشعرية العظيمة ،من خ�لال اشاعة
ال��ن��ظ��اف��ة يف ك��ل خ��ط��وة يقطعها ال��زائ��ر
للحسني عليه السالم ،فليس من املعقول ان
نرتك طريق احلسني السبط عليه السالم
غري نظيف ،والي سبب كان.
كذلك ،فان السعي لغرس خنلة مثالً
او شجرة او أية نبتة اخ��رى تزيد من تألق
الطريق واخضرار الطبيعة ،هو اآلخر سيربز
الوجه احلضاري هلذه الشعرية.
عارش ًا :توظيف الفرصة لبناء عالقات
اجتماعية جديدة ،عائلية او فردية ،ال فرق،
قائمة على اسس احلب والتعاون واالحرتام
امل��ت��ب��ادل وت��ب��ادل املنفعة واخل��ب��رات .ففي
الطريق اىل ك��رب�لاء ي��ص��ادف امل��رء الكثري
من الناس ومن خمتلف امل��دن واحملافظات
واحيانا من ال��دول االخ��رى غري ال��ع��راق ،ما
يعين انه امام فرصة مثينة لتحديث عالقاته
وصداقاته.
ً
ح��ادي عرش :واخ��ي��را ،ف���ان امل��ش��ي اىل
احلسني السبط عليه السالم يف هذا اليوم،
امنا هو عمل مستحب ،مهما عظم استحبابه،
فلنحذر ان يتقاطع مع الواجبات ،الشخصية
منها واالجتماعية ،كالصالة يف اوقاتها،
وع��دم التغ ّيب عن ال��دوام الرمسي اذا كان
ذل��ك ي��ض� ّر ب��امل��واط��ن ،ول��ذل��ك ،ح���اول ان ال
تتعارض الشعرية مع حقوق املواطنني باي
شكل من االش��ك��ال ،ولنتذكر ب��ان احلسني
السبط عليه السالم ال يرضى أبداً بان تكون
شعائره سبباً للتجاوز على حقوق االنسان،
ضحى من
أياً كان ،فاحلسني عليه السالم ّ
اج��ل ان يصون ه��ذه احلقوق ال ان يتجاوز
عليها والعياذ باهلل.

قضية الشهر

شهر صفر و «شماّ عة النحس»!..

* حممد الكريطي

ما أن ينتهي شهر حمرم احلرام وما فيه من أحداث مؤملة مرت عىل
عرتة النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله ،متثلت يف واقعة الطف الفجيعة،
وما بعدها من رزية السبي من بلد اىل آخر ،وانتهاك حرمة النبي ،حتى
يدخل شهر صفر اخلري حيث تكتمل صورة احلزن وما آلت اليه االمور
من وصول قافلة السبي اىل الشام ،ويف تلك الفرتة وقوع فاجعة رقية،
سالم اهلل عليها ،ووفاهتا بتلك الصورة املؤملة ،وذلك يف اخلامس منه ،ثم
ذكرى استشهاد االمام احلسن املجتبى عليه السالم ،يف السابع منه ،ثم
عروج القافلة إىل أرض كربالء املقدسة وزيارة املراقد الطاهرة لشهداء
الطف ،حتى نصل اىل رحيل خاتم االنبياء واملرسلني عن دار الدنيا يف
الثامن والعرشين من هذا الشهر ،ويف ختام الشهر نعيش ذكرى أليمة
أخرى ،وهي استشهاد ثامن أئمة اهلدى ،اإلمام الرضا عليه السالم
مسموم ًا عىل يد املأمون العبايس.
إذن؛ فأيام هذا الشهر معروفة بالنحوسة عن باقي أشهر السنة،
ولكن ..ما هو السبيل لرفع هذه النحوسة؟ وهل جيب ان تتحول هذه
والتذرع بإلقاء كل حدث سيئ ومكروه عىل
احلالة اىل وسيلة للتربير
ّ
شامعة شهر صفر؟
والغريب يف جمتمعاتنا ان هناك العديد من احلوادث العفوية التي
حتصل وتقع ،ليس يف شهر صفر وحسب ،بل يف سائر الشهور ،إال
إن الكثري منّا يلصقوهنا بالطابع النحس هلذا الشهر  ،فتجد إذا تع ّطل
يشء ،علقنا السبب عىل شهر صفر !..أو اذا انكرست آنية أو أي يشء
يف البيت ،تذكرنا شهر صفر !..وهذا من شأنه ان يضفي عىل املجتمع
طابع التشكيك وعدم الواقعية .وهذا ال يعني إنكار نحوسية شهر
صفر ،إنام الغاية أن ال ندخل النحوسية يف تفاصيل حياتنا .وهذا ما
ال حييد عنه كل انسان مؤمن يريد اخلري لدنياه وآخرته .ومن أجل ذلك
علينا العودة اىل منهج أهل البيت عليهم السالم ،املوتورين واملصابني

قبلنا يف هذا الشهر ،لنرى ما الذي جيب فعله إزاء هذا الشهر ،وهذه
النحوسية التي حيملها؟ ويف حديث مروي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله« :التُعادوا األيام فتعاديكم» ..بمعنى ان األيام هي أيام اهلل ،وال
ذنب للشهر وال األيام يف ذلك ،مع ما ورد عنهم عليهم السالم بان هذا
الشهر معروف بالنحوسة.
فقد جاء يف كتاب «مفاتيح اجلنان» ،عن املعصومني عليهم السالم،
التوصية والتأكيد عىل قضية صالة أول الشهر يف عموم أشهر السنة،
وما يتعلق بشهر صفر خاصة؛ هنالك الصدقة والدعاء واإلستعاذات
املأثورة ،ويف دعاء مروي عن املعصوم عليه السالم« :من اراد ان يصان
مما ينزل يف هذا الشهر من البالء ،فليقل كل يوم عرش مرات« :يا شديد
القوى ويا شديد املحال ،يا عزيز ..يا عزيز ..يا عزيز ..ذ ّلت لعظمتك
رش خلقك ،يا محُ سن ..يا مجُ مل ..يا ُمنعم ..يا
مجيع خلقك ،فاكفني ّ
ُمفضل ..يا ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ،فاستجبنا
الغم وكذلك نُنجي املؤمنني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله
له ونجيناه من ّ
الطيبني الطاهرين».
إذن؛ فكل ما جيري ويقع يف حياتنا اليومية خالل هذا الشهر ،ربام
يقع يف سائر الشهور ،وهذا واقع احلياة املعروفة بمشاكلها ومنغصاهتا،
كام يعبرّ عنها الشاعر:
ُطبعت عىل ٍ
كدر وأنت تريدها صفو ًا من األقذاء واألكدار
بنا ًء عىل ما تقدم ،ينبغي علينا االلتزام بنهج أهل البيت عليهم
السالم باالستعاذة من كل سوء ورش ،والتوجه اىل اهلل تعاىل ،وليس
اىل تفسريات ذهنية خاطئة ،وليحدث ما حيدث ..فان اهلل رؤوف
رحيم ..وال نجعل من طابع النحوسية يف هذا الشهر ،وسيلة للتقاعس
والتربير ،وليكن سلوكنا هو الدال عىل ذلك.
فالتوكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل ،والتفاؤل باخلري واتباع أهل البيت
عليهم السالم ،وتوجيهاهتم ،بعمل املستحبات وجتنّب املكروهات،
هي السبيل اىل النجاة.
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تحقيقات

هيئة البقيع الموحد ألهالي القطيف واألحساء والمدينة المنورة

مشاركة رائدة لشيعة السعودية لخدمة مشاة األربعين
* أجرى التحقيق :حممد طاهر حممد  -حسني حممد عيل
م��ن ض��ف��اف اخلليج اىل منطقة "خ��ان
��ص" ب�ين ال��ن��ج��ف األش����رف وك��رب�لاء
ال���ن� ّ
امل��ق��دس��ة ..وم��ن ال���والء واإلمي���ان العميقني
يف القطيف واألح��س��اء واملدينة امل��ن��ورة ،اىل
نظريه يف أرض املقدسات وال��ث��ورات ،متتد
ج��س��ور األخ���وة يف م��درس��ة االم���ام احلسني
عليه السالم ،فاجلميع ي��داً واح��دة خلدمة
ال��زائ��ري��ن املَ��ش��اة على األق����دام إلح��ي��اء يوم
أربعني اإلمام احلسني عليه السالم.
على جانيب الطرق املؤدية اىل كربالء
املقدسةُ ،تقام اخليام ودور االس�تراح��ة من
قبل املواكب احلسينية ،الستقبال الزائرين
طيلة أيام زيارة األربعني ،واملعروف أن هذه
امل��واك��ب ت��أت��ي م��ن م��دن وم��ن��اط��ق عديدة
يف ال���ع���راق ،وك��ل��ه��ا إص����رار وع��زمي��ة على
املشاركة يف إحياء ه��ذه الشعرية املقدسة،
وخ��دم��ة ال��زائ��ري��ن امل��ش��اة وحتى الركبان،
بالطعام والشراب واالقامة لي ً
ال ،والطبابة
وخدمات أخرى ،غري عابئني مبا تكلفه هذه
األعمال مادياً وعضلياً ،وم��ا يواجهونه من

صعوبات يف توفري املاء والكهرباء يف الطرق
اخلارجية.
ونالحظ إزدياد وترية اخلدمة احلسينية
يف زيارة األربعني مع ارتفاع نسبة احلضور
واملشاركة من داخل و خارج العراق ،ورمبا
تكون العالقة متبادلة ،فاحلماس واالندفاع
وال��ت��س��اب��ق املنقطع ال��ن��ظ�ير حن��و ك��رب�لاء
امل��ق��دس��ة وال��ط��رق امل��ؤدي��ة ال��ي��ه��ا للحظوة
مبكان و زاوي���ة خلدمة ال��زائ��ري��ن ،ل��ن مير
أم��ام م��رأى ومسمع املؤمنني واملوالني ألهل
البيت عليهم السالم ،يف كل مكان ،دون ان
يش ّد فيهم العزمية للتحرك حنو كربالء
احل��س�ين ،لزيارته ي��وم أربعينه ،ولتكتمل
ال���ص���ورة امل��ل��ح��م��ي��ة ي���وم األرب���ع�ي�ن ،حبيث
تتوحد األص��وات وتعلو بهتاف واح��د "لبيك
يا حسني".

بصمة لشيعة السعودية يف األربعني
يف ال���ط���ري���ق ب��ي�ن ال���ن���ج���ف األش�����رف
وك����رب��ل�اء امل���ق���دس���ة ،ت��ص��ط��ف امل���واك���ب

اخلدمية الستقبال الزائرين املشاة يف ايام
أربعني االم��ام احلسني عليه ال��س�لام ،وهي
مواكب متثل مناطق وأحياء سكنية عديدة
يف ال���ع���راق ،ك��م��ا مت��ث��ل ش��رائ��ح خمتلفة
يف اجملتمع العراقي ،لكن أن يكون هنالك
موكب باسم "هيئة البقيع املوحد ألهالي
القطيف واألح��س��اء واملدينة امل��ن��ورة" ،فهذا
يعين أن املكان ليس للعراقيني ،إمنا إلخواننا
من املنطقة الشرقية يف السعودية .وهذا ما
دفع "اهلدى" ألن تتحرك صوب هذه املبادرة
ال��واع��ي��ة والطيبة ل��ل��وق��وف على تفاصيل
املوضوع.
وعلى مسافة حوالي ألفي مرت عن "خان
�ص" ب��اجت��اه النجف األش����رف ،الحظنا
ال��ن� ّ
الالفتة بغري قليل م��ن الغبطة واالرت��ي��اح،
ك ّرسه رؤيتنا ملكان املشروع الواسع ،وجعلنا
نشكر اهلل ت��ع��اىل ع��ل��ى نعمة ال����والء أله��ل
البيت عليهم السالم ،حبيث نرى إخ��وة لنا
يتجشمون عناء السفر ويتحملون ويتحدون
كل الصعاب ملشاركة اخوانهم العراقيني
يف إح��ي��اء ه��ذه ال��ش��ع�يرة امل��ق��دس��ة ،وخدمة
الزائرين املشاة ،والذين ي��زداد عددهم عاماً

تحقيقات
بعد آخر ،وقد شاطرنا الشعور ،أحد االخوة
من املشرفني على مشروع خريي يف كربالء
امل��ق��دس��ة ،وك���ان يف زي���ارة ل��ل��م��ش��روع ،بان
الزائرين يف العام املاضي كانوا يتفاجأون
ب���اس���م "ه��ي��ئ��ة ال��ب��ق��ي��ع أله���ال���ي ال��ق��ط��ي��ف
واألحساء واملدينة املنورة".
ك���ان يف استقبالنا األخ احل���اج نظري
اهل��ان��ي (أب����و حم��م��د) ،امل��ش��رف ال��ع��ام على
امل���ش���روع  ،وحت����دث ال��ي��ن��ا ع���ن االن��ط�لاق��ة
واأله���داف ،وأك��د لنا أن البداية كانت يف
عزم جمموعة من الشباب املؤمن يف مناطقنا
على أن يكون هلم دور وبصمة يف مضمار
اخلدمة احلسينية ،وحت��دي��داً خ�لال زي��ارة
األرب��ع�ين ،ول��ي��س االق��ت��ص��ار على احلضور
واملشاركة كزائرين لإلمام احلسني عليه
السالم ،كما حيصل وبشكل كبري وحاشد
خ�ل�ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة .وب��ع��د ال��دراس��ة
والبحث ،استقر الرأي على شراء هذه األرض
– يتحدث احلاج أبو حممد -وهي مبساحة
( )900مرت مربع ،قررنا أن يش ّيد عليها مبنى
يكون دار اسرتاحة ومبيت للزائرين املشاة،
وتقديم خمتلف أنواع اخلدمات هلم.
وخالل جتوالنا يف أقسام املشروع الحظنا
وجود سبع غرف ،على شكل صاالت كبرية
للمبيت ،ومطبخ واس���ع ،ومح��ام��ات ،كما
الحظنا وج��ود قسم للطبابة ..وع��ن حصة
النساء يف هذا املشروع احلسيين اخلدمي ،قال
احلاج ابو حممد :هنالك فكرة بتشييد جناح
خ��اص على شكل حسينية ضمن خارطة
امل��ب��ن��ى  ،ت��ك��ون خ��اص��ة ل��ل��ن��س��اء م��ع كافة
اخلدمات الضرورية.
وع���ن أول جت��رب��ة ل�لأخ��وة م��ن ش��رق
السعودية يف ميدان اخلدمة احلسينية ،قال
احل��اج أبو حممد :كانت البداية قبل أربع
سنوات حتت خيمة ،واستمر األمر لعامني،
وقد اضطررنا للعمل باالشرتاك مع إخوة
ع��راق��ي�ين يف ت��ق��دي��م اخل���دم���ات ل��ل��زائ��ري��ن
املشاة ،ثم وجدنا إن ه��ذا املستوى ليس من
طموحنا ،فارتأينا االستقالل وتشييد هذا
البناء ..وأردف بالقول :إن املشروع يف حالة
تطوير يف اجملاالت كافة ،مث ً
ال :لدينا طموح
بإنشاء قسم للخدمات الطبية ،بوجود كادر
طيب يأتي خصيصاً من مناطقنا هناك ،يكون
م��ك��ون�اً م��ن أط��ب��اء ومم��رض�ين ومم��رض��ات،
وك��ان من املفرتض ان يكتمل ه��ذا القسم
هذه السنة ،لكن الوقت مل يسعفنا ،لذا أجّلنا
املوضوع اىل السنة القادمة إن شاء اهلل..
وأشار احلاج أبو حممد اىل فكرة إنشاء

رسالتنا إىل
املسؤولني العراقيني
بتحمل مسؤولية
ّ
واحدة فقط و رفعها
عن كاهل املؤمنني
من أتباع أهل البيت
يف السعودية ،وهي
تسهيل اإلجراءات
القانونية املتعلقة
ّ
والتنقل
بالسفر
للعاملني يف املوكب
والزائرين
فرن للمعجنات يف هذا املكان لتقديم انواع
اخلبز واملعجنات للزائرين .وأض���اف بأننا
نأتي مبعداتنا وأدواتنا من السعودية ،ففي
العام املاضي أتينا بربادين كبريين أحدهما
للفاكهة ،واآلخر للعصري ،لغرض التوزيع،
وشدد على أن مسألة احلفاظ على النظافة
والتنظيم خ�لال ف�ترة اخل��دم��ة وال��ت��وزي��ع،
وهي تبدأ لدينا بني اليوم الثامن او العاشر
م��ن شهر ص��ف��ر ،وينتهي يف ال��ي��وم ال��واح��د
والعشرين منه ،أي بعد يوم واحد من الزيارة،
ويف ال��ع��ام امل��اض��ي مت ت��وزي��ع ح��وال��ي ثالثة
آالف كارتون عصري على املواكب اخلدمية
امل��م��ت��دة ب�ين ال��ن��ج��ف األش����رف وك��رب�لاء
املقدسة.
والب����د م���ن اإلش�����ارة ه��ن��ا ،اىل إن ه��ذا
امل��ش��روع اخل��دم��ي ،ميثل طيفاً واس��ع �اً من
اجملتمع الشيعي يف السعودية ،فهو ميثل على
األغلب سكان حمافظيت القطيف واألحساء،
مع بعض التمثيل من املدينة املنورة .وكما
أف��اد لنا احل��اج أب��و حممد ،ف��ان اس��م اهليئة،
بات معروفاً بشكل حسن لدى علماء الدين
وال��وج��ه��اء وش��رائ��ح اجملتمع يف مناطقهم،
وك��ل ما لديهم من إمكانات وق���درات ،هي
باحلقيقة خالصة املشاركة اجلماهريية يف
هذا املشروع املبارك .واضاف لقد رفعنا شعار:
"ال��ت��ع��اون وال��ت��واص��ل يف سبيل أن تكون لنا
بصمة مؤثرة يف حواضرنا الدينية يف كل
مكان" ..وحنن سائرون على هذا الطريق –
يقول احل��اج أب��و حممد -ل��ذا حن��رص على
أن يكون مجيع العاملني يف املشروع من أهل

* احلاج نظري اهلاين املرشف العام عىل اهليئة
البلد ،وحنن على تواصل مع كل املرجعيات
الدينية وامل��ؤس��س��ات الثقافية والفعاليات
السياسية ،وحن��ن منفتحون على اجلميع
دون استثناء.
وعن األهداف اليت يتوخاها املشروع ،مع
شعاره اخلدمي الساطع يف زي��ارة األربعني،
فأوضح لنا احلاج أبو حممد :مبا إن اجلهة
امل��س��ت��ف��ي��دة يف ه����ذه اخل���دم���ة ه���م اخ��وت��ن��ا
العراقيون الزائرون مشاة اىل اإلمام احلسني
عليه السالم ،فنحن نعد هذه املناسبة الدينية
فرصة مل � ّد جسور العالقة ب�ين الشيعة يف
السعودية و شيعة العراق ،وربطهم بهدف
واح��د وه��و السري يف طريق اإلم��ام احلسني
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،ف��ن��ح��ن ن��ع��رف ال��ك��ث�ير عن
الطبيعة الدميغرافية للعراق – يقول احلاج
أبو حممد -بينما الكثري يف العراق لألسف
جيهلون وضع الشيعة يف السعودية ،حبكم
االوض��اع السياسية ،فهذه اهليئة ونشاطها،
من شأنها أن تذوب الفوارق وتقرب املسافات.
ويف نفس السياق أش��ار اىل وج��ود التعاون
الوثيق بني هيئة البقيع املوحد ،وبني سائر
املواكب اخلدمية العراقية ،يف ظل عالقة
أخوية وإميانية عميقة.

مرشوع يو ّلد آخر
بعد احلضور الناجح يف مضمار اخلدمة
احلسينية ،شهدت كربالء املقدسة وجود
أول موكب عزاء حتت الفتة "هيئة البقيع
املوحد ألهالي القطيف واألح��س��اء واملدينة
امل��ن��ورة" ،وق��د ش��ق طريقه اىل ح��رم اإلم��ام
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* يف داخل احلرم احلسيني يوم االربعني

احلسني عليه السالم ضمن قوافل املواكب
املع ّزية يف أربعينيته عليه السالم.
وع���ن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ي��ق��ول احل���اج أب��و
حم��م��د :إن أول ظ��ه��ور هل���ذا امل��وك��ب قبل
ع���ام�ي�ن ،ح��ي��ث ك���ان���ت امل���ف���اج���أة ك��ب�يرة
باملشاركة احلاشدة يف هذا املوكب ،الذي
ضم الرجال والنساء ،وبلغ ( )20ألف مشارك،
ّ
ووصف هذا الرقم بأنه "يعتد به ،بني املواكب
الوافدة اىل كربالء املقدسة ،وأردف بالقول:
ان هذا العدد ارتفع العام املاضي ( )50ألف زائر
وزائرة.
وإض��اف��ة اىل م��ا ي��س��رده لنا احل���اج أبو
حممد عن املوكب ،فقد الحظنا أول إطاللة
هلذا املوكب املثري واحلاشد يف حرم اإلمام
احل��س�ين عليه ال��س�لام ،ع��ام  ، 2010العالمة
الفارقة فيه كانت حضور النساء املنقّبات
يف مقدمة املوكب ّ
وهن يصطحنب أطفاهلن
الصغار يف عرباتهم اخلاصة ،يف موقف له
داللته اخلاصة والواضحة لكل من يفهم
معنى التلبية للنداء احلسيين اخلالد .وقد
ع�ّب�رّ لنا ،وجلميع من شاهد املنظر ،معنى
احلب والوالء لإلمام احلسني عليه السالم.
ليس ه��ذا وح��س��ب ..فاملوكب اخلدمي
ال���ذي يقع على مسافة اك��ث��ر م��ن اربعني
كيلومرتاً عن كربالء املقدسة ،يأبى إال
ان يكون له ظل داخل املدينة املقدسة ،وعلى
مقربة من املرقد الطاهر ،فقد ش ّيدت اهليئة
موكباً خدمياً العام املاضي يف ش��ارع قبلة
االمام احلسني عليه السالم وعلى مقربة من
احل��رم الطاهر ،وقد متكن األخ��وة املؤمنون
من احلصول على زاوية على جانب الشارع،
وهناك قاموا بإعداد الطعام والشراب ،وقدموا

ما استطاعوا من اخلدمة للزائرين.
أما بشأن االقامة يف كربالء املقدسة،
فقد فكر االخوة يف اهليئة حلل هذه املشكلة
هذا العام ،وذلك من خالل شراء قطعة أرض
ق��ري��ب��ة م��ن احل����رم احل��س��ي�ني ،يف منطقة
"القزوينية" مبساحة ( )500مرتمربع ،لتكون
مكاناً مل��ش��روع ضخم إلق��ام��ة ال��زائ��ري��ن من
القطيف واألحساء واملدينة املنورة..
وأوض�����ح ل��ن��ا احل����اج أب����و حم��م��د :أن��ن��ا
نستثمر الفرتة الراهنة ،وقبل الشروع يف
عملية ال��ب��ن��اء ،ون��ق��وم حالياً ب��إع��داد خيمة
كبرية على مساحة األرض ،تكون على شكل
خيام "منى" يف احلج ،وهي من النوع السميك
ال��ذي نستقدمه من السعودية ،ويكون غري
قابل لالشتعال ،ومقاوماً للربد واألمطار،
كما يضم امل��ش��روع الفعلي إجي��اد خدمات
صحية وطبية ومطبخية وكل ما حيتاجه
الزائرون من بلدنا ،حتى يكونوا بالقرب من
احلرم احلسيين ،مع توفري القدر الكايف من
اخلدمات.
أم��ا ع��ن مستقبل ه��ذا امل��ش��روع الكائن
يف قلب كربالء املقدسة ،فيقول احلاج أبو
حممد :املخطط يضم إنشاء أربعة طوابق:
إلستقبال الزائرين من البلد.
وعن الكادر العامل يف موكبنا يف الوقت
احلاضر بني رج��ال ونساء فانه ي�تراوح بني
( 180و )200شخص يأتون من البلد - ،يضيف
احلاج أبو حممد -والعدد يف ازدياد ،ففي كل
سنة نشهد ت��زاي��داً يف اع��داد العاملني .فقد
كانت البداية بـ ( )25شخصاً فقط.
وك��ان يف تصورنا أن النشاط مقتصر
ع��ل��ى إح��ي��اء م��ن��اس��ب��ة االرب���ع�ي�ن وال��ش��ع�يرة

هذا املشروع
اخلدمي ،ميثل طيفًا
واسعًا من املجتمع
الشيعي يف السعودية،
فهو ميثل على األغلب
سكان حمافظتي
القطيف واألحساء،
مع بعض التمثيل من
املدينة املنورة
احلسينية يف ف�ترة حم��ددة ،لكن احل��اج ابو
حممد أض��اء لنا نشاطاً آخ��ر أول��ده املشروع
اخل��دم��ي امل��ب��ارك ،وه��و االن��ط�لاق مبشروع
اخل��دم��ات االنسانية – اخل�يري��ة ،وه��و قسم
يتفرع عن املشروع ،يعنى بتقديم املساعدات
على عوائل األيتام واحملتاجني يف كربالء
امل���ق���دس���ة ،ويف م��رح��ل��ة الح���ق���ة يف س��ائ��ر
احملافظات .وأوضح لنا احلاج أبو حممد انه
ق��ام بنفسه بزيارة تفقدية لبعض العوائل
للوقوف على ع ّينات من احلرمان واملعاناة
ال�تي تعيشها بعض ال��ع��وائ��ل ،وبعد تشكيل
جل��ن��ة خ��اص��ة ب��ه��ذا ال��ن��ش��اط ،ف���ان اإلخ���وة
املعنيني باألمر يقومون بتوزيع املساعدات
على العوائل احملتاجة بعد انتهاء مراسيم
الزيارة.
وي��ض��ي��ف م��وض��ح �اً :ان ح��ض��ورن��ا على
أرض احل��س�ين ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،ب���دأ بشكل
تدرجيي :فمن املوكب اخلدمي االبتدائي
على الطريق بني النجف األشرف وكربالء
امل��ق��دس��ة ،ث��م تشكيل م��وك��ب ال��ع��زاء ي��وم
األرب��ع�ين ،ثم تشييد موكب خدمي داخل
كربالء املقدسة ،وعلى مقربة من احلرم
احل��س��ي�ني ،ث���م ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة امل��س��اع��دات
االنسانية.

املباركة املرجعية
أشاد احلاج ابو حممد باملباركة والدعم
املعنوي الذي تلقاه يف العراق من املرجعيات
الدينية ،من خالل الرسائل والزيارات اليت
ق��ام بها ممثلون اىل املوكب اخلدمي على
��ص ب��ال��ذك��ر مرجعية
ط��ري��ق امل��ش��اة ..وخ� ّ
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي
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* علامء الدين يف املقدمة

يف كربالء املقدسة ،حيث ق��ال :أن للسيد
املرجع بصمة واضحة على املوكب  ،فهو
من الداعمني املعنويني وبشكل كبري ،ففي
أول سنة من جميئنا اىل كربالء املقدسة،
ك���ان ي��ك��رر اإلش����ارة ال��ي��ن��ا يف حم��اض��رات��ه
أي��ام األرب��ع�ين ،ويعرف بنا للوفود ال��زائ��رة،
ويتحدث ع��ن م��ش��روع البقيع امل��وح��د ..فهو
داعم حقيقي للمشروع.
واشار احلاج ابو حممد اىل دعم ورعاية
مراجع الدين وهم :آية اهلل العظمى السيد
على السيستاني ،وآي��ة اهلل العظمى الشيخ
ب��ش�ير ال��ن��ج��ف��ي وآي���ة اهلل ال��ع��ظ��م��ى الشيخ
حممد إسحاق الفياض ،حيث وجد املشروع
منهم ال��دع��م وامل��س��اع��دة ب��أش��ك��ال خمتلفة
خالل السنوات املاضية.

اإلدارة والتنظيم
إن وج��ود كل ه��ذا الكم من النشاطات
واألع���م���ال ،ب�ين خ��دم��ات ل��ل��زائ��ري��ن امل��ش��اة،
يف الطريق اخلارجي وآخ��ر داخ��ل كربالء
امل��ق��دس��ة ،وتسيري م��واك��ب ع���زاء ضخمة،
يف احل�����رم احل���س���ي�ن�ي ،ث���م ال����وص����ول اىل
عوائل األيتام واحملتاجني ،بعد االنتهاء من
الزيارة ..حباجة اىل هيكلية إدارية متناسقة
ومنظمة ،السيما وإن االخ��وة القادمني من
املنطقة الشرقية يف ال��س��ع��ودي��ة ،حيملون
طموحاً كبرياً بأن تكون هلم بصمة واضحة،
ونشاط ناجح يف العراق ،على صعيد الشعائر
احلسينية ،وأي��ض �اً على صعيد النشاطات
اخلريية.
وهذا ما وجدناه يف املشروع اخلدمي على
الطريق اخلارجي ،وهو ما أكده لنا احلاج ابو

حممد ،بان يف العام املاضي مت تشيكل هيئة
إداري��ة وجل��ان خمتصة يف العمل باملشروع
حتى ال يكون العمل عشوائياً ،وهذه اللجان
تأخذ على عاتقها اختيار الكفاءات القادرة
على تقديم اخل��دم��ات ال�لازم��ة ..ث��م اصبح
لدينا إدارة خاصة للمشروع اخلدمي على
ال��ط��ري��ق ،وإدارة خ��اص��ة مل��وك��ب ال��ع��زاء يف
احلرم احلسيين ،وهنالك فكرة انبثقت السنة
امل��اض��ي��ة - ،يضيف احل��اج اب��و حممد  -بان
يكون للهيئة بصمة وتأثري على حوالي 100
ألف زائر سعودي يفدون العراق سنوياً ..فكما
نقدم اخلدمات للعراقيني نقدمها ايضاً اىل
الزائرين من السعودية.

خدمات مستمرة وأصداء ضعيفة
أض�����اء احل�����اج اب����و حم��م��د ل��ن��ا م��س��أل��ة
مهمة خبصوص املكان املش ّيد على الطريق
اخل��ارج��ي ،وق���ال إن��ن��ا ال ن��ن��وي إغ�لاق��ه بعد
انتهاء زيارة األربعني ،إمنا نطمح الستثماره
واالستفادة منه خالل أشهر السنة األخرى،
ونعلن استعدادنا للتفاعل مع أي فكرة أو
مشروع يف العراق ،وحنن منفتحون على أي
اقرتاح ،كون اجلهة املستفيدة منه بالدرجة
األوىل هم العراقيني ،الستثمار هذا املكان،
من أي جهة كانت .طبعاً؛ حسب االتفاق على
املواصفات ويكون مشروعاً مدروساً ومقبو ً
ال
من الطرفني ،وحنن على استعداد ألن نسّلم
املبنى ملن يستفيد منه بالشكل املطلوب ،وما
يكون يف مصلحة الشعب العراقي.
ولدى سؤالنا له عما يتوقعه وينتظره من
العراقيني بشكل عام وهو منهمك يف أعماله
وحتركاته استعداداً للزيارة ،قطع احلاج

ُت ّعد هذه
املناسبة الدينية
ملد جسور
فرصة ّ
العالقة بني الشيعة
يف السعودية و شيعة
العراق ،وربطهم بهدف
واحد وهو السري يف
طريق اإلمام احلسني
عليه السالم
أبو حممد بالقول :ال حنتاج شيئاً يف العراق،
سوى التعاون من جانب املسؤولني يف الدولة
املعنيني بأمر السفر والتن ّقل داخل العراق،
فمازلنا نعاني مشكلة التأشرية "الفيزا" ،كما
استوقفنا املسؤولون يف البصرة عندما ك ّنا
نهم بنقل شحنة من العصري اىل كربالء
ّ
املقدسة ،والسبب أنهم حيسبوننا نعمل يف
اجملال التجاري ..ومبا أننا نظن خرياً بأخوتنا
يف العراق ،وعلى اطمئنان باميانهم و والئهم،
نرجو أن يتفهموا نشاطنا وطبيعة عملنا.
ويف اخل��ت��ام الب��د م��ن اإلش���ارة اىل عتب
أخ���وي وج��ه��ه احل���اج اب���و حم��م��د ن��ي��اب��ة عن
العاملني وال��زائ��ري��ن من شيعة السعودية،
باإلهمال غري املقصود من الناحية اإلعالمية،
فهذه هي السنة الرابعة ال�تي يشارك فيها
ه���ؤالء يف زي����ارة األرب���ع�ي�ن ،متحدين كل
الصعوبات والعقبات وامل��ش��اك��ل ،لتجديد
البيعة وال���والء لإلمام احلسني على أرض
مح��ل خ�لال حديثه
ك��رب�لاء املقدسة ،ل��ذا ّ
لنا ،اإلعالم العراقي ،والسيما "جملة اهلدى"
رس��ال��ة توصلها اىل امل��س��ؤول�ين العراقيني
بتحمل م��س��ؤول��ي��ة واح����دة ف��ق��ط و رفعها
ّ
عن كاهل املؤمنني من اتباع أهل البيت يف
السعودية ،وهي تسهيل اإلجراءات القانونية
املتعلقة بالسفر والتن ّقل للعاملني يف املوكب
والزائرين .كما دعا االعالم العراقي الغين
باحملطات الفضائية واإلذاع��ات واملطبوعات،
لتغطية نشاطات املوكب يف ال��ع��راق ،سواء
اخل��دم��ي منه أي���ام األرب��ع�ين  ،أو اإلنساني
طيلة أي���ام ال��س��ن��ة ،ف��احل��ض��ور احل��اش��د من
الزائرين من السعودية يزداد سنة بعد أخرى.
ومن اهلل التوفيق.
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* إعداد  /السيد جواد الرضوي
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• أين نزلت سورة الفلق املباركة؟ و
متى؟ و ماهو ترتيبها النزويل و ترتيبها يف
القرآن الكريم؟

• ما هو فضل هذه السورة املباركة؟
 هناك روايات كثرية يف فضل هذهالسورة املباركة؛نذكر– يف ما يلي –
إحداها.
فقد روي عن االم��ام حممد الباقر،
عليه السالم،انه قال:
"من أوتر باملعوذتني و قل هو اهلل أحد،
قيل له :يا عبد اهلل ؛ أبشر ،فقد َق ِب َل اهلل
ِوترك"()1
لماذا االستعاذة؟

• الكلامت إش��ارات اىل احلقائق،
و كلمة االستعاذة -التي بدأت هذه

السورة املباركة هبا -واحدة منها ،فامذا
تعني االستعاذه؟ ومتى يستعيذ االنسان
بيشء؟ و بمن؟
 يستعيذ اإلن���س���ان ب��ش��يء عندمايفقد ثقته بنفسه يف م��واج��ه��ة خطر
داهم و يظن ان ما يستعيذ به قادر على
أن ينجيه مما هو فيه ؛ فيلجأ إليه كما
يلجأ الذي يطارده الوحش إىل كهف أو
حصن منيع .
و اإلس��ت��ع��اذة حالة نفسية ؛ قوامها
اخلشية من اخلطر و الثقة مبن يستعاذ
به ،و هي – اىل ذلك – ممارسة عملية
بابتغاء مرضاة اهلل ال��ذي نستعيذ به ،و
هي – فوق ذلك – الثقة بأنه وحده القادر
على درء اخلطر و إنقاذ االنسان.
و قد تكون األخطار اليت خيشى منها
الناس جمرد أوه��ام و ظنون و وساوس
شيطانية  .وق��د دفعت احل��اج� ُ�ة َ
البشر
اىل التعوذ باجلن و السحر و األصنام ،يف
حني كان عليهم اإلستعاذة باهلل اخلالق
كل شيء.
وهكذا أمر اهلل بأن نستعيذ به وحده،
نرفض اإللتجاء باألنداد و الشركاء،و
ن��ع��ل��ن ذل����ك ص���راح���ة ،و ق���الُ ":ق ْ
���ل"ي���ا
حممد،صلى اهلل عليه و آل��ه :إذا كنتم
– أيها الكافرون – تستعيذون بالناس و

من هدى القرآن
باألنداد ،بالسحرة و الكهنة و اجلن وما
أشبه ؛ فانين" ُق ْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ْال َف َل ِق".

املقدسة أح��د أه��م و أب���رز ص��ور ال��ف��رار
من الشر ؛ألنها تهدينا اىل سبل السالم و
وسائل النجاة .

• اهلل تعاىل رب الفلق ،كام رصحت
اآلية املباركة ،و الرب من أسامئه تعاىل؛
فام هو الفلق؟
 إختلفوا يف تعريف الفلق إختالفاًك��ب�يراً؛ ف��م��ن ق��ائ��ل :أن���ه ب��ئ��ر يف جهنم
حت�ترق جهنم ب��ن��اره – ن��ع��وذ ب��اهلل منه
– اىل قائل :بأنه الصبح أو الفجر ،أو
م���ا اط���م���أن م���ن األرض ،أو اجل���ب���ال و
الصخور؛ و لكن القول األمثل هو القول
األمش��ل ال��ذي يقول :إن الفلق هو كل
ما خلق اهلل ،ألن اهلل يقولَ ":أ َولمَ ْ َي َر ا َّل ِذي َن
َك َفروا َأ َّن الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا
َّماَ َ
ُ
َف َف َت ْقنَاهمُ َ ا"()2
و رب الفلق :هو الذي َف َل َق احلبة ،و
َف َل َق الصباح ،و َف َل َق اجلبال بأنهر ،و َف َل َق
السماوات و األرض ،و ف َل َق كل شيء .

أخطار الليل

هذا هو معنى الفلق

الخير يغلب الشر

• تأمرنا اآلية الثانية من هذه السورة
ِ
تعاىل"م ْن شرَِّ َما
املباركة بأن نستعيذ باهلل
َخ َل َق" ؛فهل خيلق اهلل – سبحانه – رش ًا
و هو اخلري املطلق؟! وبعبارة اخرى:هل
ماخلق اهلل خري مطلق  ،أم رش مطلق ،أم
يف كل يشء نسبة من هذا و ذاك؟
 ص��ح��ي��ح أن اهلل س��ب��ح��ان��ه خلقالكائنات برمحته و خلق البشر لريمحه،
و لكن املخلوق يبقى ذاته عدما و عجزاً و
نقصاً ،و من ذلك العجز تعزيز السلبيات
؛ و لكن يبقى جانب اخلري  -حيث تتعلق
به جتليات الرب و عطاؤه  -غالبا جانب
الشر ،ألن رمحة اهلل أوسع من غضبه،و
فضله أعظم من عدله سبحانه
و ق��د زود اهلل ك��ل ح��ي مب��ا جيعله
خي��ت��ار ج��ان��ب اخل��ي�ر ،و حي����اذر ج��ان��ب
الشر من نفسه و من اخللق احمليط به.
واالنسان– ب���دوره – م���زود بالوحي و
العقل و الغريزة لكي يتجنب ال��ش��ر ،و
اإلستعاذة ب��اهلل ص��ورة من ص��ور احلذر
من الشرور .
وال ريب ان تنفيذ واجبات الشريعة

• تأمرنا اآلية الثالثة من هذه السورة
َغ ِ
ِ
اس ٍق
املباركة بأن نستعيذ باهلل"م ْن شرَِّ
ب"؛ فام هو الغاسق ،و ما هو
إِ َذا َو َق َ
رشه؟
 ق���ال���وا :ال��غ��س��ق :ش���دة ال���ظ�ل�ام ،وال��غ��اس��ق :ه��و ال��ل��ي��ل او م��ن ي��ت��ح��رك يف
جوفه ،و الوقب :ال��دخ��ول؛ فيكون امل��راد:
من شر الليل إذا دخل .

اإلستعاذة حالة
نفسية ؛ قوامها
اخلشية من اخلطر
و الثقة مبن يستعاذ
به ،و هي – اىل ذلك –
ممارسة عملية بابتغاء
مرضاة اهلل الذي
نستعيذ به ،و هي –
فوق ذلك – الثقة بأنه
وحده القادر على درء
اخلطر و إنقاذ
االنسان
و الليل يهبط بظالمه و وس��اوس��ه
و طوارقه ،و يتحرك يف جنحه اهل��وام و
بعض ال��وح��وش ،و ينشط اجملرمـــون و
الكائدون ،و يستولي املرض و اهلم على
البعض ،و تشتد الغرائز و الشهوات يف
غيبة من الرقابة االجتماعية ،و حيتاج
االنسان اىل مضاء عزمية و ثقة ،حتى
ي��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ل��ي��ل وع��ل��ى أخ���ط���اره و
شروره؛ و هكذا يستعيذ باهلل منه.
َ
و قال بعضهم :الليل غاسق ألنه أبرد
من النهار ،و َ
ألن يف الليل خترج السباع

م��ن آج��ام��ه��ا ،و اهل����وام م��ن أم��اك��ن��ه��ا ،و
ينبعث أهل الشر على العبث و الفساد.
الخشية من السحر

• تأمرنا اآلية الرابعة من هذه السورة
باهلل"من النَّ َّفا َث ِ
ِ
ات
املباركة بأن نستعيذ
ْ شرَِّ
فيِ ا ْل ُع َق ِد"؛ فام املراد بالنفاثات ؟ و ما هو
رشها؟
 قدميا كانت بعض النساء العجائزَّ
ميتهن السحر ،و خيدعن الناس و بالذات
ال��ن��س��اء ،و ك��ان��ت ه���ذه احل���ال���ة تبعث
اخلشية يف ن��ف��وس الكثري مم��ا اقتضى
اإلستعاذة باهلل منهن.
والنفث هو النفخ ،و قيل هو النفخ من
ريق ،و قيل هو الشر الدائم الشديد.
و قد ق��ال بعض املفسرين :ان امل��راد
بالنفاثات يف العقد :النساء الالتي ينفثن
ب��أف��ك��اره��ن السلبية يف ع��ق��د العزمية
للرجال؛ إال أن أكثر املفسرين رأوا ان
املراد بها الساحرات ،و هذا قريب من سبب
النزول املذكور هلذه السورة املباركة.
تحدي السحر

• هل للسحر حقيقة؟ و إذا كان
األمر كذلك ؛ فام هي حقيقته؟
 ي��ب��دو أن للسحر ح��ق��ي��ق��ة ،و أنحقيقته غري معروفة متاما بالرغم من
أن عوامل خمتلفة تتداخل فيه  .مثال؛
بعض القوانني الطبيعية غري املعروفة
للناس ق��د تكون وسيلة السحر؛ متاما
�ح� َ�رة فرعون
كالزئبق ال��ذي وضعه َس� َ
فيما يشبه احل��ب��ال فتحركت حب��رارة
الشمس .و قد تكون حقيقة السحر قوة
الروح عند الساحر ،او استخدامه لألرواح
الشريرة.
و أ ّن�����ى ك�����ان؛ ف��م��ن غ�ي�ر اجل��ائ��ز
االستسالم للسحر و لتأثرياته ،بل ينبغي
حتديه بالتوكل على اهلل و اإلستعاذة
منه.
افتراء اليهود

• و لكن بعض الروايات تذكر بأن
أحد اليهود قد َس َحر الرسول األعظم،
صىل اهلل عليه و آله ،فعالً ،و دفع السحر
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احلسد هو متني زوال نعمة الغري و عدم الرضا ببقائها له،
و هو أمر قبيح و ُخ ُل ٌق ذميم؛ ألنه يتعارض مع قضاء اهلل تعاىل و
قسمته يف عباده
يف بئر ؛ فام املخرج من ذلك؟
 هذه الروايات ليست صحيحة ألنهاختالف نزول السورة يف مكة ،كما أنها
ختالف عصمة ال��رس��ول َ
األعظم،صلى
اهلل عليه و آله ،وأنه بريء من السحر.
الحاسد ظالم و مظلوم

• و أخري ًا ؛ تأمرنا السورة املباركة بأن
باهلل"من ح ِ
ِ
اس ٍد إِ َذا َح َسدَ "؛ فام
نستعيذ
ْ شرَِّ َ
هو احلسد؟ و من هو احلاسد؟ و ما هو
رشه؟
 احلسد هو متين زوال نعمة الغري وعدم الرضا ببقائها له ،و هو أمر قبيح و
ُخ ُل ٌق ذميم؛ ألنه يتعارض مع قضاء اهلل
تعاىل و قسمته يف عباده .
وق���د ت��ك��ون ل�لأخ��ط��ار ال�ت�ي تتوجه
اىل االنسان أسباب معقولة؛ لو تنبه هلا
استطاع ان يتجنبها إال احلسد فإن سببه
ح��ال��ة يف نفس ص��اح��ب��ه ،و م��ن الصعب
جتنبه يف الوقت الذي يشكل سببا رئيسيا
ملشاكل االنسان و لألخطار اليت حتدق
ب��ه  .ول��ك��ن :ه��ل يعين ذل��ك ال�تراج��ع عن
العمل وعن االنتفاع بنعم اهلل ،و التقدم ،و
الرقي جملرد أن هناك من حيسد ؟ كال؛

بل ينبغـي اإلستعاذة باهلل سبحانه و تعاىل
من احلاسد و بالذات عندما حيسد.
فقد يصرف اهلل احلاسد عن حتويل
حسده اىل عمل عدائي تفض ً
ال منه ،ألن
احلسد مرفوع عن االنسان إن مل يُظهره
ب��ق��ول او بفعل .وال خيلو االن��س��ان من
حسد؛ إال أن أغلب الناس ينصرفون عن
احلسد اىل الغبطة والتنافس ملا يعلمونه
من ضرر احلسد على أنفسهم قبل ضرره
على َم ْن حيسدون؛ فقد روي عن الرسول
األعظم ،صلى اهلل عليه وآله ،انه قال:
"إذا حسدت ؛فال تبغ" ()3
و روي ع���ن اإلم�����ام احل���س���ن ،عليه
السالم ،أنه قال:
"م��ا رأي���ت ظ��امل��ا أش��ب��ه باملظلوم من
حاسد"()4
و احلسد ك��ان سبب رف��ض إبليس
السجود آلدم ،عليه ال��س�لام ،كما أنه
ك���ان س��ب��ب أول ج��رمي��ة وق��ع��ت على
َ
األرض إذ قتل ُ
هابيل حسدا.
قابيل أخاه
بني احلسد و ال ِغبطة
• هل هناك رواي��ات تذم احلسد،
وتذكر الفرق بينه و بني ِ
الغبطة؟
 -نعم ؛ فقد ورد عن الرسول األعظم،

صلى اهلل عليه و آله ،أنه قال:
"قال اهلل عز و جل ملوسى بن عمران:
ّ
حتسدن الناس عىل ما
يا ابن عمران؛ ال
آتيتهم من فضله ،و ال متدّ ّن عينيك إىل
نفسك ؛ فإن احلاسد
ذلك ،وال َت ْت َب ُع ُه
ُ
ساخط لنعمي ،و صا ّد ل َق ْسمي الذي
قسمت بني عبادي  .و َمن َي ُك كذلك ؛
ُ
فلست منه و ليس مني" ()5
ُ
و ورد عن اإلمام جعفر الصادق ،عليه
السالم ،أنه قال:
"إن احل��س��د ي��أك��ل اإلمي�����ان كما
تأكل النار احلطب"()6
و ورد عنه ،عليه السالم ،انه قال:
"إن املؤمن يغبط وال حيسد ،و املنافق
حيسد وال يغبط"()7
-------------------( )1تفسري نور الثقلني ،ج  , 5ص 724
( )2سورة األنبياء ،اآلية . 30
( )3تفسري القرطبي ،ج  ،20ص 259
( )4مطالب ال��س��ؤول أليب سامل
النصيبي :ص.69
( )5الكايف للكليني ،ج  ،2ص . 307
( )6تفسري الربهان ،ج  ،4ص . 528
( )7تفسري الربهان ،ج  ،4ص .528

مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)
عن الشعائر الحسينية

ترجيع الصوت

• ك��ي��ف ت����رون االه��م��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ل��ل��م��واك��ب
الحسينية والشعائر الدينية؟
 إن المواكب الحسينية والشعائر الدينيةمن أهم مصاديق اآلية المباركة" :ذلك ومن يعظم
شعائر اهلل فانها من تقوى القلوب" (سورة الحج
.)32/

• م��ا حكم طريقة أه��ل ال��ط��رب ف��ي ترجيع
الصوت إذا وردت في الدعاء او الزيارة او القراءة
الحسينية او االن��اش��ي��د او ال��ع��زاء الحسيني او
مواليد المعصومين عليهم السالم؟
غناء فهو حرام.
عده العرف
 اذا ًّ

النذر للمعصومين عليهم السالم
شخص ن��ذرًا مطلقًا باسم السيدة
• إذا نذر
ٌ
ال��زه��راء عليها ال��س�لام ،او اح��د األئ��م��ة االط��ه��ار
عليهم السالم ،فهل يجوز صرف المبلغ الذي
تعلق به النذر في العمل الخيري او أي وجه آخر
من وجوه البر واإلحسان باسم صاحب النذر
أم ال؟
وإن كان من المتعارف من أهل تلك
المنطقة أن النذور إنما يقصد بها قراءة
ال��م��ج��ال��س الحسينية ب��اس��م صاحب
ال��ن��ذر ،ول��ك��ن ال��ن��اذر أط��ل��ق ال��ن��ذر ولم
ي��ح��دد ذل��ك ال��ش��يء ،فهل ي��ل��زم األخ��ذ
بالعرف في هذه الحالة؟
 يجوز ص��رف ال��ن��ذور المنذورة باسمالمعصومين عليهم السالم ،في كل وجوه
البر وأعمال الخير ومنها المجالس الحسينية.
النذر لإلمام الحسين عليه السالم
• ن��ذرت لإلمام الحسين عليه انه اذا حصلت
على ظيفة ف��ي إح��دى ال��ش��رك��ات ب��أن أخ��رج من
راتبي الشهري مبلغًا وق��دره ( )100ريال سعودي،
فلما حصلت على الوظيفة ،قال لي أحد المشايخ
بان بامكاني أن انفق هذا المال في إقامة مأتم
عزاء على االمام الحسين عليه السالم ،وتوجد في
قريتنا حسينيتان ،إحداهما تحت اإلنشاء ،تجمع
لها التبرعات ،واالخرى يجمع لها المال لترميهما..
 -1كيف يتم النذر وما هي صيغته؟
 -2ماذا ترون في كيفية التصرف بهذا المال؟
 أوالً :يجب ان تشتمل صيغة النذر على لفظالجاللة كأن يقول" :نذرت هلل أن أفعل كذا."....
 ثانيًا :المال المنذور ُينفق على أي عمل منأعمال البر ،ومنها بناء الحسينيات او إقامة المآتم
او غير ذلك من أعمال الخير.

نغمات الموبايل
• ما حكم نغمات الموبايل التي تكون على
أط��وار لطميات وقصائد ،أو على أط��وار اناشيد
وطنية او عسكرية؟
 ال ب���أس ب��ذل��ك إن ل��م ُت��ع��د ع��رف��ًا منالموسيقى.
التمثيل والتشبيه
• ما هو حكم التمثيل والتشبيه في
مراسم العزاء؟
 جائز ،ما لم يتضمن هتكًا.المرأة في مواكب العزاء
• هل يجوز مشاركة المرأة في مواكب
العزاء اذا كان يسبب اختالطًا ولو قلي ً
ال؟
 ي��ج��وز م��ع المحافظة على ال��م��وازي��نالشرعية ،إذ ينبغي المحافظة على الحدود
الشرعية في إقامة العزاء على سيد الشهداء
عليه السالم.
تحديد القبلة بالبوصلة
• عندما نسافر الى مكان ال نعرف فيه القبلة،
فهل يجوز لنا ان نحدد القبلة بالوسائل العلمية
كالبوصلة مث ً
ال؟
 يمكن التعرف على جهة القبلة بأية وسيلةعلمية ممكنة اذا كانت تورث االطمئنان.
التوجه الى القبلة عند الدعاء
• ي���ط���ل���ب���ون م���نّ���ا ف����ي ب���ع���ض ال��م��ج��ال��س
واالجتماعات الدينية ،التوجه نحو القبلة للدعاء
او قراءة القرآن الكريم ،فهل التوجه الى القبلة
واجب اثناء الدعاء او تالوة القرآن الكريم؟
 ال يجب استقبال القبلة عند الدعاء أو تالوةالقرآن الكريم ،بل يستحب ذلك.

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

ُ
ُ
"المحكم والمتشابه" و إحكام جسور
العالقة مع القرآن الكريم

تقسيم
الكتاب اىل احملكم
واملتشابه
وسيلة ملنع
اخلوض يف تأويل
اآليات التي ال
يرقى البعض اىل
فهمها

ال يتساوى الناس يف مستوياتهم
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ع���رف���ي���ة ،وك�����ذا يف
م���س���ت���وى امي���ان���ه���م وع��ق��ي��دت��ه��م،
وب��ال��ت��ال��ي ال ي��س��ت��وون يف فهمهم
للنصوص ،الشرعية منها والعلمية.
وان��ط�لاق �اً م��ن ه���ذا االخ��ت�لاف
ت����رى ان ك���ل ع��ل��م م���ن ال��ع��ل��وم
يبتدئ ط��رح االف��ك��ار واملوضوعات
ب����ص����ورة ت���درجي���ي���ة وخم��ت��ص��رة
تتناسب ومستويات املتلقني ،ومن
ثم تتصاعد املستويات حتى تصل
املتعمقني يف املنهج.
ملخاطبة ّ
وال���ق���رآن ال��ك��ري��م ،وه���و منبع
العلوم واملعارف ،وملهَم اإلنسان يف
رؤاه ومسريته يف احلياة ،يُع ّد بياناً
للناس وب�لاغ�اً هل��م ،فهو للجميع،
ك��م��ا يف ق��ول��ه ت��ع��اىل" :هذا َب ٌ
يان
لِلنَّ ِ
دى َو َم ْو ِع َظ ٌة لِ ْل ُم َّتقني"
اس َو ُه ً
(سورة آل عمران ،)138/وقوله
تعاىل" :هذا َبال ٌغ لِلنَّ ِ
اس َو لِ ُين َْذ ُروا
بِ ِه و لِيع َلموا َأ َّن�ما هو إِل�ه واحدٌِ
ٌ
ُ َ
َ َْ ُ
َو لِ َي َّذ َّك َر ُأو ُل��وا الأْ َ ْلباب" (سورة
إبراهيم ،)52/وكذلك خماطبته
هلم بقوله املتكرر ( :يا أيها الناس)،
مب��ع��ن��ى أن ه��ن��ال��ك ت��ن��وع �اً يف لغة

اخل���ط���اب ،ت��ب��ع �اً ل��ت��ن��وع م��س��ت��وي��ات
املتلقني ،يف املعرفة والعلم واالميان،
ل���ذا جن��د يف آي���ات ال��ق��رآن الكريم
درج��ات خمتلفة باختالف درجات
استيعاب املخاطبني ،وه��ذا يدعونا
اىل التوقف كثرياً عند تعاملنا مع
هذا الكتاب الكريم ،بهدف االستنارة
به واختاذه قائداً ومنهجاً للحياة.
ل��ك��ن ،يف ك��ث�ير م���ن االح��ي��ان
حي��ص��ل إش���ك���ال يف ال��ت��ع��ام��ل غري
امل��دروس ،من قبل عامة الناس مع
آي���ات ال��ك��ت��اب اجمل��ي��د ،يف حم��اول��ة
منهم لفهمها واالس��ت��ف��ادة منها،
ف��ت��ك��ون ال��ن��ت��ي��ج��ة غ�ير صحيحة،
ولكن القرآن حيل ه��ذه االشكالية
من خالل قاعدة "احملكم واملتشابه"،
اليت جتعل االنسان بصرياً وعارفاً
مبستواه العلمي ،قبل التعامل مع
اآلي���ات امل��ب��ارك��ة ،فيأخذ باحملكم،
وي��ت��رك امل��ت��ش��اب��ه وغ��ي�ر امل��ف��ه��وم
للراسخني يف العلم ،حتى ال يشمله
"ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك
قوله تعاىلُ :
ِ
َامت ُه َّن ُأ ُّم
ك
آيات
تاب ِمنْ ُه
محُ ْ ٌ
ا ْلك َ
ا ْل ِك ِ
ات َف َأ َّما ا َّلذي َن
تاب َو ُاخر ُمتَشابهِ ٌ
ِ
يف ُق ُلوبهِ ِ ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِ ُع َ
ون ما تَشا َب َه منْ ُه

ابتِغاء ا ْل ِف ْتن َِة و ابتِغاء ت َْأ ِ
ويل ِه َو ما
َ ْ َ
ْ َ
يع َلم ت َْأوي َله إِالَّ اللهَُّ و الر ِ
ون فيِ
اس ُخ َ
َ
ُ
َّ
َْ ُ
ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ك ٌُّل ِم ْن ِعن ِْد
َر ِّبنا َو ما َي َّذ َّك ُر إِالَّ ُأو ُلوا الأْ َ ْلباب"
(سورة آل عمران ،)7/فتقسيم
الكتاب اىل احملكم واملتشابه وسيلة
مل��ن��ع اخل�����وض يف ت���أوي���ل اآلي����ات
ال�تي ال ي��رق��ى البعض اىل فهمها.
فيكون ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،س��امل �اً من
االستنتاجات اخلاطئة واالستفادات
املغلوطة ،ويف نفس ال��وق��ت يكون
مناراً ومشساً مضيئة للجميع.

معنى ا ُملحكم وا ُملتشابه

م��ن خ�لال اآلي���ة يتبني معنى
لفظة (احملكم) ،بأنه اآلية املفهومة،
بينما اآلي���ة ال�ت�ي ت��ك��ون أع��ل��ى من
مستوى فهم ال��ق��ارئ بـ (املتشابه)،
وب��ع��ب��ارة آخ�����رى :رمب���ا ت��ك��ون آي��ة
واضحة االلفاظ و ب ّينة املعنى لدى
االن��س��ان ،وال حتتاج اىل تفسري او
تأويل ،فتكون حمكمة ،بينما تكون
آي��ات آخ��رى حباجة اىل توضيح او
تأويل فتكون تلك متشابهة ال جيوز
ودب اخل���وض فيها،
�ب ّ
لكل م��ن ه� ّ

اضاءات تدبرية
الصادق َع ْن آبَا ِئ ِه عليهم
فعن االمام
ِ
ْ
ْ
َ
لمُْ
َ
ي�ر ا ��ؤ ِم � ِن�ين عليه
ال��س�لامَ ،ع���ن أ ِم� ِ
يث َقال" :و المْحُ ْ كم من
السالم ،فيِ َح ِد ٍ
تنزيله ِمثلُ
ُ
تأويله يف ِ
القرآن ممِ َّ ��ا ِ
َقوله َت َعالىَ "يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِذا
ِ
ِ
وهك ُْم
الصالة َفاغْس ُلوا ُو ُج َ
ُق ْمت ُْم إِلىَ َّ
ِ
ِ
ِ
َو َأ ْي ِد َيك ُْم إلىَ المَْرافق َو ا ْم َس ُحوا
بِ ُرؤُ ِسك ُْم َو َأ ْر ُج َلك ُْم إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ"،
و ه��ذا ِم��ن املحُ كم َّال��ذي تأوي ُل ُه يف
تنزيله ال حيتاج َتأويله ِإىل أكثر
من التنزيل.)1( )...
يفصل االم��ام
ويف حديث آخ��ر ّ
ام�ي�ر امل��ؤم��ن�ين يف ت��وض��ي��ح احملكم
م��ع ب��ي��ان ال��ش��واه��د ال��ق��رآن��ي��ة حني
تأويلهُ
يقولَ ( :و أَ َّم��ا ما يف ال� ُق� ْ�ر ِ
آن ِ
تنزي ِل ِه َفهو ُ
كم ٍة
ك� ُّ�ل آي� ٍ�ة محُ َ
يف ِ
يم شي ٍء من الأُْ م��ور
حتر
يف
َن� َز َل� ْ�ت
ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َّام ال َع َر ِب
ْاملتعارفة اليت كا َنت فيِ أي ِ
اج
س يحَ ْ َت ُ
َتأ ِوي ُلهَا فيِ َت ْن ِزيِلهَا َف َل ْي َ
ْ
ْ
ْ
َ
ري أَ ْك َث َر ِمن تأ ِويِلهَا
ِفيهَا ِإلىَ َتف ِس ٍ
َ َ ْ ُ َ ْ َ لىَ
َّ
يم
َو ذ ِلك ِمثل قو ِل ِه ت َعا فيِ الت ْح ِر ِ
"ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُْم ُأ َّمها ُتك ُْم َو َبنا ُتك ُْم
ُ
َو َأ َخوا ُتك ُْم" (سورةالنساء)23/
ِإلىَ آخ��ر اآلي��ة َو َق� ْ�و ِل � ِه "إِ َّنام َح َّر َم
َع َل ْيك ُُم المَْ ْي َت َة َو الدَّ َم َو لحَ ْ َم الخْ ِ ن ِْز ِير"
(س��ورة البقرة( -173/وس��ورة
ال���ن���ح���ل )2(....)115/وه��ك��ذا
يستمر االم����ام يف ب��ي��ان ال��ش��واه��د
ال��ق��رآن��ي��ة ،مم���ا ال جم���ال ل��ذك��ر
احلديث كام ً
ال يف ه��ذا املختصر.
اما املتشابه فعلى عكس احملكم فهو
حب��اج��ة اىل ت��ب��ي�ين وت��وض��ي��ح من
خالل تأويل اآلية وتفسريها ،وهذا
االمر من شأن الراسخني يف العلم.
وب����ال����رغ����م م�����ن ذل�������ك ،ف���ان
امل�����ف�����روض ق����ب����ول ك����ل اآلي�����ات
حمكمها ومتشابهها واالمي��ان بها.
غاية االم��ر ان حييل فهم املتشابه
اىل م���ن ه���و أف���ق���ه .ي��ق��ول االم����ام
ال��ص��ادق عليه ال��س�لام" :إن القرآن
فيه حمكم و متشابه ،فأما احملكم
فنؤمن به و نعمل به و ندين به ،و
أما املتشابه فنؤمن به و ال نعمل به".

بني ا ُملحكم وا ُملتشابه

ورب س��ائ��ل ي��س��أل ع��ن نسبة
اآلي���ات احملكمة يف ال��ق��رآن ونسبة
املتشابهات فيه!

قبل اإلجابة على هذا التساؤل،
البد من بيان ان هناك معاني آخرى
ل��ل��م��ح��ك��م وامل��ت��ش��اب��ه ال نقصدها
بهذا ال��س��ؤال وه��ي التالية :القرآن
الكريم كله حمكم :مبعنى إحكام
أل��ف��اظ��ه وع����دم وج����ود خ��ل��ل ف��ي��ه،
واملراد بإحكامه أيضاً :إتقانه ،وعدم
تطرق النقص واالختالف إليه .قال
ِ
َاب ُأ ْح ِك َم ْت آيات ُه
تعاىل" :ألر * كت ٌ
ِ
ُث َّم ُف ِّص َل ْت ِم ْن َلدُ ْن َحكي ٍم َخبِ ٍري"
(سورة هود.)1/
ال��ق��رآن الكريم كله متشابه:
مبعنى أن آياته متشابهة يف احلق
وال��ص��دق ،واإلع��ج��از ،واهل��داي��ة إىل
اخلري .قال تعاىل" :اللهَُّ نَزَّ َل َأ ْح َس َن
الحْ ِد ِ
يث ِكتَا ًبا ُمت ََشابهِ ًا َم َثانيِ َ " (سورة
َ
الزمر.)23/
واآلن ،وق��د اتضح املعنى امل��راد
م��ن احملكم واملتشابه ال��ذي فصلنا
احل��دي��ث عنه سابقاً ،نسأل ثانية؛
ع��ن نسبة اآلي���ات احملكمة ونسبة
املتشابهات يف القرآن الكريم؟
ذه���ب ال��ب��ع��ض اىل ان تقسيم
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،اىل آي��ات حمكمة
وآخ��رى متشابهة ،من خالل وضع
ب��ض��ع م��ئ��ة م���ن اآلي�����ات يف خ��ان��ة
احمل��ك��م��ات وت���رك ال��ب��اق��ي يف خانة
امل��ت��ش��اب��ه��ات ،يف ح�ين ان الصحيح
هو ما بينه االئمة االطهار عليهم
ال��س�لام ،ب��أن احملكم واملتشابه أم� ٌر
نسيب بني العامل واجل��اه��ل ،فاآلية
ال���واح���دة ق���د ت��ك��ون حم��ك��م��ة عند
ال��ب��ع��ض وم��ت��ش��اب��ه��ة ع��ن��د آخ��ري��ن،
وه���ذا م��ع��ن��ى ق���ول ص��ادق��ه��م عليه
ال��س�لام" :امل��ت��ش��اب��ه م��ا اش��ت��ب��ه على
جاهله" ،فاجلاهل باآلية تكون اآلية
ً
متشابهة بالنسبة اليه .ومن هنا فان
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م كله حمكم عند
االم��ام املعصوم ،بينما تكون اآليات
متشابهة لدى غريهم بنسبة فهمهم
ومعرفتهم وكذا بنسبة اميانهم.
يقول مساحة املرجع املدرسي:
"وال����ق����رآن احل��ك��ي��م ُي��س��م��ي اآلي���ة
املفهومـة ب��ـ (املحُ ��ك��م) بينما يدعـو
اآلي��ة ال�تي هــي أعلى م��ن مستوى
فهـم القـارئ بـ (املُتشابـه) ،ويأمر
الناس باتباع احملكم وترك املتشابه.
من هنا نعرف ان الناس ليسوا

س����وا ًء يف املحُ ��ك��م واملُ��ت��ش��اب��ه ،إذ ان
املحُ ��ك��م ال����ذي ي��ب��دو واض���ح���اً عند
فر ٍد  -النه يف مستوى فهمه -يكون
ُمتشابهاً عند ف��ر ٍد آخ��ر ،ألن��ه أعلى
من مستواه" (.)3

مسؤوليات املتد ّبر

على املتدبر يف القرآن الكريم
مسؤوليات جتاه اآلي��ات املتشابهة،
ت��أت��ي بعد االمي���ان ب��ال��ق��رآن كله،
والعمل باآليات احملكمة والواضحة
منه وهذه الواجبات هي:
أو ً
ال :م��ع��رف��ة ح����دود ال��ع��ل��م،
واملعرفة الشخصية بالوقوف عند
اآلية ،وعدم االستعجال يف اخلوض
يف جلجها ،وان ال يصاب بالغرور
فيزعم ان��ه ق���ادر على فهم اآلي��ة،
االم����ر ال����ذي س��ي��وق��ع��ه يف حم��ذور
التفسري ب���ال���رأي ،ف��ي��ض� ّ�ل و ُي��ض� ّ�ل
اآلخ���ري���ن م��ع��ه  -وال��ع��ي��اذ ب���اهلل،-
وي���ك���ون مم���ن أخ��ب�ر ع��ن��ه ال���ق���رآن
بقوله " َف َأ َّما ا َّلذي َن يف ُق ُلوبهِ ِ ْم زَ ْيغٌ
َف َي َّتبِ ُع َ
ون ما تَشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِغا َء ا ْل ِف ْتن َِة َو
ِ
ِ
ْ
ا ْبتِغا َء تَأويله" ،قال االمام الصادق
عليه ال��س�لام جل��اب��ر ب��ن ع��ب��د اهلل
س َشيْ ٌء
�اب� ُر َل ْي َ
االن��ص��اريَ .." :ي��ا َج� ِ
ْ
ْ
ري
ول ِّ
الر َج ِ
أَ ْب َع َد ِم ْن ُع ُق ِ
ال ِمن َتف ِس ِ
ْال ُق ْرآن.)4( )..
ثانياً :ان يلتمس من هو أعلى
درج��ة منه لعله يتعلم منه معنى
اآلي��ة .ولذلك أُم��ر الناس بالرجوع
اىل االئمة االطهار عليهم السالم،
والعلماء يف فهم اآليات املباركات،
ففي احلديث عن أبي جعفر الباقر
عليه السالم ،يف قوله تعاىل" :وما
يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف
العلم" ،قال :حنن نعلمه  )5(..وقد
يصدف ان ال يفهم االنسان معنى
اآلية – حتى مع التعليم  -فعليه ان
يدع علمه اىل اهله ،عسى ان يفتح
اهلل له باب الفهم يف املستقبل.
----------------

( )1وسائل الشيعة :ج ،1ص399
( )2بحار األنوار :ج ،62ص138
( )3بحوث يف القرآن احلكيم:
ص27
( )4املحاسن :ج ،2ص300
( )5بحار االنوار :ج /92ص 89

احملكم
أمر
واملتشابه ٌ
نسبي بني العامل
واجلاهل ،فاآلية
الواحدة قد
تكون حمكمة
عند البعض
ومتشابهة عند
آخرين
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الحوزة العلمية

الحوزات العلمية ..قالع وحصون
المجتمع امام الغزو الثقافي
* عيل عبد احلسني

يف تاريخنا
املعاصر وقفت
احلوزات العلمية
ومازالت تقف
يف مواجهة
األفكار التي
نفذت اىل
بالدنا مرة
عرب الغرب من
خالل األفكار
املادية ومرة
عرب الشرق
متمثلة
باألفكار
املاركسية

احل���ض���ارات وال��ش��ع��وب وع��ل��ى
مر التاريخ تفتخر وتعتز بقيمها
وثقافتها ،ويف نفس ال��وق��ت ال��ذي
ت��رغ��ب ف��ي��ه ب��دمي��وم��ة ت��ل��ك القيم
وال��ث��ق��اف��ة وب��ق��اءه��ا ح��ي��ة تنبض
ومعطاء ليستلهم منها ال��ن��اس ما
يريدونه يف حياتهم ،فانها تسعى
ايضا بكل م��ا اوت��ي��ت للحفاظ على
ه��ذه ال�ترك��ة احلضارية واملباهاة
بها امام العامل.
احل��ض��ارة االس�لام��ي��ة ان��ف��ردت
ب��وس��ائ��ل ع���دي���دة ج��ع��ل��ت��ه��ا تسمو
وت��ت��أل��ق ب��ل وت��ب��س��ط اجنحتها يف
ال��ع��امل ع��ل��ى م��ر ال��ق��رون امل��اض��ي��ة،
من تلك الوسائل احل��وزات العلمية
ال��ط��احم��ة دائ��م��ة لتطبيق تعاليم
االس�ل�ام وس�ي�رة ال��رس��ول االك��رم
صلى اهلل عليه وآل���ه واه���ل البيت
عليهم السالم ،واذا اردن��ا ان جندد
حضارة االس�لام البد من االهتمام
بهذه احل��وزات ونستمد منها القوة

والتعاليم والتوجيهات حلياتنا ،هذه
التوجيهات اليت استطاعت احلوزات
ع�ب�ره���ا احمل���اف���ظ���ة ع���ل���ى ج��وه��ر
االس�لام وروح��ه خالل االنعطافات
ال�تي شهدها املسلمون على امتداد
ال��ف وارب��ع��م��ائ��ة ع���ام ،ففي الوقت
ال���ذي ك���ان امل��س��ل��م��ون يتعرضون
لغزو ثقايف ادت بهم اىل احنرافات
ب���اجت���اه���ات خم��ت��ل��ف��ة وم��ن��زل��ق��ات
خطرية ،كانت احل���وزات العلمية
تتحدى وت��ق��اوم وتبلور النظرية
االس�لام��ي��ة الصحيحة وبالتالي
فانها ك��ان��ت حت��اف��ظ على جوهر
االسالم.
على سبيل املثال فمنذ اكثر
من الف عام غزت البالد االسالمية
ال���ت���ي���ارات ال��ف��ك��ري��ة وال��ف��ل��س��ف��ي��ة
الغريبة س��واء م��ن غ��رب ال��ع��امل أم
شرقه ،فمن الغرب زحفت تيارات
يونانية وافكار فلسفية واغريقية
س��ب��ق وان ادخ���ل���ت يف ال��دي��ان��ت�ين
اليهودية والنصرانية افكار الشرك،
مثل االقانيم الثالثة يف النصرانية،

ونقصد هنا النصرانية ال�تي يتربأ
منها املسيح عليه السالم ،وكذلك
– ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ي��ه��ودي��ة – ف��ك��رة
اجلحود وان يد اهلل تعاىل مغلولة،
وان عزير ابن اهلل.
هنا يطرح التساؤل التالي :ترى
م��ن ال����ذي ت���وىل م��ه��م��ة احمل��اف��ظ��ة
على االس�لام يف مواجهة التيارات
الفكرية والفلسفية ،على االقل بيننا
حنن اتباع اهل البيت عليهم السالم؛
اجلواب هو ،احلوزات العلمية؛ اقرأوا
مث ً
ال ،كتاب (ال��ك��ايف) ،ه��ذا الكتاب
العظيم الذي يفرتض ان يدرس يف
احلوزات العلمية وان يكون االستاذ
جم��ت��ه��دا او ق��ري��ب��ا م���ن االج��ت��ه��اد
وعارفا ببصائر القرآن الكريم ،من
خ�لال مطالعة الكتاب يتضح انه
امنا ألف – كما يقول املؤلف نفسه
– ملقاومة التيارات الدخيلة ومنها
الفلسفة اليونانية ،وه��ذا ما يشري
اليه الكثري من املؤلفني الذين أرخوا
للشيخ الكليين وكتابه (الكايف).
واذا ن���ظ���رن���ا اىل ال���ت���اري���خ

الحوزة العلمية
الوسيط جند ان االفكار الشرقية
مثل ال��ت��ص��وف واالش����راق تسربت
م���رة اخ����رى م��ن اهل��ن��د اىل ال��ب�لاد
االس�لام��ي��ة لتنمو وت��ت��م��اوج م��رة
اخ��رى يف بعض ال��ب�لاد االسالمية
مثل ايران ومصر ،فمن الذي قاوم
وتصدى هلذه االفكار؟ ،انها احلوزات
العلمية متمثلة يف العالمة اجمللسي
 رضوان اهلل عليه -ووالده يف فرتةمن فرتات تارخينا ،فقد كتبا شرحاً
على (الكايف) مسي بـ (مرآة العقول)
ثم الف العالمة اجمللسي االبن تلك
املوسوعة االسالمية العظيمة اليت
مل جن��د هل��ا ن��ظ�يرا حل��د اآلن وهي
موسوعة حبار االنوار ،ومن تالميذه
الشيخ البحراني وال��ع�لام��ة نعمة
اهلل اجلزائري وآخ��رون انكبوا على
تأليف الكتب حتى يقال ان احدهم
ألف كتابا يفوق (حبار االنوار) من
ناحية احلجم بعدة اضعاف.
ويف ت��ارخي��ن��ا امل��ع��اص��ر اي��ض��ا
وقفت احل���وزات العلمية وم��ازال��ت
ت��ق��ف يف م���واج���ه���ة االف����ك����ار ال�تي
نفذت اىل ب�لادن��ا م��رة ع�بر الغرب
من خالل االفكار املادية ومرة عرب
الشرق متمثلة باالفكار املاركسية،
وم��ن اب��رز من قاموا بهذا ال��دور يف
مدينة النجف االشرف مجاعة من
العلماء يقف يف طليعتهم العالمة
ال��ش��ي��خ حم��م��د رض���ا امل��ظ��ف��ر ،ويف
مدينة كربالء املقدسة ق��ام بهذا
الدور آية اهلل العظمى االمام السيد
حممد الشريازي (قدس سره) وآية
اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي
وآخ��رون ،ويف مدينة قم توىل هذه
املهمة العالمة الكبري السيد حممد
حسني الطباطبائي والشهيد آية اهلل
الشيخ مرتضى املطهري وغريهما
ممن مايزالون يدافعون عن حياض
االسالم.
ومب����ا ان احل�������وزات ال��ع��ل��م��ي��ة
ليست م��ع��ص��وم��ة م��ن اخل��ط��أ ومل
تبلغ م��رت��ب��ة ال��ك��م��ال امل��ط��ل��ق الب��د
م��ن احمل��اف��ظ��ة على ه��ذه احل���وزات
بالتنمية والتطوير باجتاه التكامل
ل��ت��ح��ق��ي��ق اهل������دف االمس������ى وه���و
ب��ن��اء احل���ض���ارة االس�لام��ي��ة ،وم��ن
اج��ل ذل��ك الب��د م��ن التفكري بنشر

احل��وزات العلمية يف بالد خمتلفة
م���ن ع��امل��ن��ا االس�ل�ام���ي ،والب����د من
تأسيس املعاهد الدينية يف ارج��اء
البالد االسالمية وف��ق تلك القيم
االس�لام��ي��ة ال�تي طبقتها احل��وزات
العلمية يف مراكز انطالقها ،فكما
ان الغربيني استفادوا من مدارسنا
لبناء حضارتهم عندما ج��اؤوا اىل
بالدنا ومحلوا العلم واملعرفة اىل
ب�ل�اده���م ،ع��ل��ي��ن��ا حن���ن االس��ت��ف��ادة
م��ن احل��ض��ارة الغربية  -يف اط��ار
القيم والتعاليم االس�لام��ي��ة – يف
ب��ن��اء ح��ض��ارت��ن��ا ،وذل���ك م��ن خ�لال
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ن��ق��اط االجيابية
امل��وج��ودة عندهم السيما يف جمال
ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا وص��ب تلك
امل��ن��ج��زات واملكتسبات يف مسريتنا
احلضارية.

اإلستفادة من الزمن

وم���ن اخل��ط��وات االخ���رى على
طريق التنمية والتطوير االستفادة
م��ا ام��ك��ن م��ن ال��وق��ت وع���دم ه��دره
وتضييعه ،وحوزاتنا العلمية التتبع
اس��اس��ا نظام التوقيت ال��غ��رب��ي ،بل
لديها ن��ظ��ام خ���اص ،فالعمل يبدأ
اس��اس��ا – كما نستوحي ذل��ك من
االس��ل��ام – م���ن ال��ف��ج��ر ال حسب
س��اع��ة معينة وي��س��ت��م��ر اىل ابعد
وق����ت مم��ك��ن ك��م��ا ج����اء يف اآلي���ة
القرآنية":فسبحان اهلل حني متسون
وحني تصبحون" (ال��روم – )17
وآي���ة اخ���رى":أق��م الصالة لدلوك
الشمس اىل غسق الليل وق��رآن
الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود ًا"
(االرساء – )78؛ هذه اآليات تؤكد
اهمية الوقت يف االسالم ،فالساعات
الحتدد االنسان املؤمن كما ال تقيد
طالب العلم وال تطلب ان ي��درس
مثاني ساعات فقط ثم يرحل.
يف ح�ين جن��د ال��ن��ظ��ام الغربي
ي���وق���ف االم������ور ع��ن��د ح���د م��ع�ين،
واليتيح للطالب احلرية الفردية
ال��ك��اف��ي��ة ،وق���د انتبهت اجل��ام��ع��ات
الغربية اىل ذل��ك ف��ب��دأوا يدخلون
نظام احلرية يف الدراسة من خالل
ن��ظ��ام (ال��ك��ورس��ات) واخ��ت��ي��ار امل��واد
الدراسية وعرب الدراسة يف املنازل يف

بعض املناطق ،وقد كان املسلمون
يتبعون ه��ذه الطريقة منذ القدم
يف دراس��ت��ه��م ،رغ��م انهم مل يكونوا
يتمتعون بامكانات تكنولوجية إال
ان حرية الدراسة كانت مكفولة
هل���م ،ف���احل���وزات العلمية مل تكن
متنع ال��ط��ال��ب عندما ي��ك��ون راغ��ب�اً
يف اجتياز امل��راح��ل ال��دراس��ي��ة حتى
التخرج خالل فرتة قياسية.
ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال���دراس���ي املتبع
يف احل���وزات يشجع على التنافس
االجي��اب��ي احل��ر وال��ب��ن��اء ،فالطالب
ي��ك��ون بوسعه تثقيف نفسه ذات��ي�اً
دون ق��ي��ود م��ن ال��وق��ت أو مرحلة
العمر ،اضافة اىل ان نظام احلوزة
يلغي ال��ف��وارق يف السن فكثرياً ما
حيدث ان يدرس طالب عند اساتذة
اصغر منهم سٌناً ،الن املقياس العلم
وليس العمر.

ال مكان للفوارق القومية

ومن الفوارق املهمة اليت تلغيها
احل�����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة ،ه���ي ال���ف���وارق
القومية ،فثمة عربي ي��درس عند
ايراني وهناك افغاني يد ٌرس اللغة
العربية ،وهناك مثال ساطع وهو
العامل اجلليل حممد علي املعروف
بـ (املدرس االفغاني) وكان من ابرز
م��درس��ي االدب العربي يف النجف
االش����رف وق���م امل��ق��دس��ة ،ف��ل��م يكن
هناك احد يقول هذا افغاني وذاك
ايراني ،الن تعاليم احلوزة مستقاة
اس��اس �اً م��ن ال��دي��ن االس�لام��ي ال��ذي
يلغي القومية واالقليمية حتى ال
تكون حاجزاً امام طلب العلم ،كما
قال الرسول االكرم صلى اهلل عليه
وآل��ه يف حديثه":اطلبوا العلم ولو
بالصني".
يف ظ���ل أج�����واء ك��ه��ذه ميكن
االرت��ق��اء مبستوى احل��وزة العلمية
لتكون صرحاً دينياً وثقافياً شاخماً
يف اجملتمع يسهم يف بناء احلضارة
واالن����س����ان ،ط��ب��ع �اً ه���ن���اك ع��وام��ل
اخ���رى ع��دي��دة تكثف وت��ع��زز تلك
االجواء الروحية يف احلوزة العلمية
مثل ال��زه��د يف املعيشة واالل��ت��زام
اب���دا ب��االخ�لاق ال��ك��رمي��ة وحتقيق
االستقاللية التامة.

ان احلوزات
العلمية ليست
معصومة من
اخلطأ ومل تبلغ
مرتبة الكمال
املطلق
إذ البد من
احملافظة على
هذه احلوزات
بالتنمية والتطوير
باجتاه التكامل
لتحقيق الهدف
االسمى وهو
بناء احلضارة
االسالمية
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غالبا ما جند
اليوم ويف الكثري
من املجتمعات
والسيما العربية،
وقوع الكثري من
حاالت التفكك
االسري والتنافر
يف ما بني أعضاء
األسرة نتيجة
استقواء الرجال
على املرأة

إن بناء العالقة األسرية على
األس����س ال��ص��ح��ي��ح��ة ،ال�ت�ي رفعها
الشارع املقدس،هي لضمان دميومة
األسرة  ،ولتحقيق النتائج اليت من
أجلها حلل اهلل تعاىل ارتباط املرأة
بالرجل برابطة الزوجية ،بعد أن
كانت هذه املرأة أجنبية عليه.
ف���اإلس�ل�ام س���اوى ب�ين ال��رج��ل
وامل�������رأة يف ال��ك��ث�ير م���ن االح���ك���ام
ال�ت�ي ت��ع��د م��ش�ترك��ة بينهم ،فهي
ت��ش��ارك��ه يف األح���ك���ام ال��ع��ب��ادي��ة
واحل���ق���وق االج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��ل��ه��ا أن
تستقل فيما يستقل به الرجل من
غري فرق يف إرث و كسب و معاملة
و تعليم و اقتناء حق و دفاع عن حق
وغري ذلك ،اإل يف بعض امل��وارد اليت
تقتضي طباعها ذلك.
وما يقتضيه العدل االجتماعي
ويفسر به معنى التسوية ان يعطى
ّ

كل ذي حق حقه ،وينزل منزلته
فالتساوي ب�ين االف���راد والطبقات
امن���ا ه��و ن��ي��ل ك��ل ذي ح��ق حقه،
وه���و م���ا ي��ش�ير ال��ي��ه ق��ول��ه ت��ع��اىل:
"ولهَ ن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِالمَْعر ِ
وف
َ ُ َّ
ْ َّ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
َولِ ِّلر َجال َعل ْيه َّن َد َر َجة َواللهَُّ عَزيزٌ
ِ
يم" (سورة البقرة)228/
َحك ٌ
وك����ذل����ك ت���وج���د اىل ج��ان��ب
ع�لاق��ة ال����زوج ب��ال��زوج��ة يف داخ��ل
األس����رة ال���واح���دة ،ع�لاق��ات أخ��رى
أيضا مبنية على أس��اس االح�ترام
امل���ت���ب���ادل ،وع��ل��ى أس����اس احل��ق��وق
امل��ت��ب��ادل��ة ،واملتمثلة ب��ع�لاق��ة األخ
باألخت ،وعالقة األخت مع أختها،
واألخ مع أخيه وعالقة ه��ؤالء مع
األم واألب.
وغالبا ما جند اليوم ويف الكثري
م��ن اجملتمعات والسيما العربية،
وق���وع ال��ك��ث�ير م��ن ح���االت التفكك

االس��ري والتنافر يف ما بني أعضاء
األس����رة نتيجة اس��ت��ق��واء ال��رج��ال
على امل��رأة ،ومبا لديه من إمكانية
جسدية قد أعطاه اهلل له باخللقة
فيستخدمها ضد زوجته أو أخته
أو أمه.
ول����و الح��ظ��ن��ا احل���ق���وق ال�تي
أورده��ا اإلم��ام زي��ن العابدين عليه
ال��س�لام ،يف رس��ال��ة احل��ق��وق ،وم��ا
ل��ل��ف��رد م���ن ح���ق ل���ه ع��ل��ى اآلخ���ر
س���واء ك��ان رج� ً
ل�ا أم ام���رأة تشمل
مجيع ال��ص��ور وال��رواب��ط االسرية
واالجتماعية اليت تنتج عنها حقوق
و التزامات ,لوجدنا أن اإلس�لام ال
يعطي احلق ألي شخص باالعتداء
أو اس��ت��ع��م��ال ال��ع��ن��ف ،أو اإلي����ذاء
اجل��س��دي أو النفسي على م��ن هو
حتت رعايته أو من جتمعه رابطة
االجتماع األسري.

مجتمع
وحتى ال��زوج ال حيق له ضرب
زوج��ت��ه أو إي���ذاؤه���ا ،وح��ت��ى اآلي��ة
ِ
وه َّن
ال��ق��رآن��ي��ة ال�ت�ي ت��ق��ول " َفع ُظ ُ
وه َّن فيِ المَْ َض ِ
اج ِع َو رْ ِ
وه َّن
َو ْاه ُج ُر ُ
اض ُب ُ
َفإِ ْن َأ َط ْعنَك ُْم فَلاَ َت ْبغُوا َع َل ْي ِه َّن َسبِيلاً
إِ َّن اللهََّ َك� َ
�ان ع َِل ًّيا كَبِ ًريا"(سورة
النساء )34/فقد ج��اء يف تفسري
"جم��م��ع ال��ب��ي��ان" ع���ن أب���ي جعفر
ال��ب��اق��رع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،ق���ال :حي��ول
ظهره إليها ،ويف معنى الضرب ،عنه
عليه السالم "انه الضرب بالسواك".
وك����ذل����ك احل������ال ب��ال��ن��س��ب��ة
لعالقة األب مع ابنائه ،وم��ا جيب
عليه من تقديم واعطاء حقوقهم
اليت فرضها اهلل تعاىل عليه ،بوصفه
رب األسرة والقيام بواجبه الرئيسي
وه����و إخ��ت��ي��ار االس����م احل��س��ن له
وتربيته على ض��وء القرآن وسرية
أهل البيت عليهم السالم ،وتكريس
ال��ق��ي��م األخ�لاق��ي��ة يف ن��ف��س��ه؛ الن��ه
هو املسؤول األول عن أي احن��راف
يصيب اح��د أع��ض��اء األس���رة س��واء
أكان زوجته أم أبناءه.
وم��ن امل��ف�ترض أن ال يتعرض
افراد األسرة يف اجملتمع اإلسالمي،
اىل التفكك واالحن�ل�ال ،وممارسة
ط����رق ال��ع��ن��ف يف ع�لاق��ات��ه��م مع
ب��ع��ض��ه��م ال��ب��ع��ض؛ ل���وج���ود من���اذج
ع���ظ���ي���م���ة وك�����ب��ي��رة يف ت���راث���ن���ا
اإلس�ل�ام���ي وال��ت�ي ت��ع��د ق����دوة لكل
أس���رة ،فتجد أس��رة ال��رس��ول النيب
ص��ل��ى اهلل عليه وآل���ه وس��ل��م ،ال�تي
كانت تضم العديد من الزوجات،
وخاصة أسرته اليت ضمت زوجته
خ��دجي��ة واب��ن��ت��ه ف��اط��م��ة ال��زه��راء
عليهم ال���س�ل�ام ،ك��ل ذل���ك ميثل
واح��ة خ��ض��راء م��ن ال��ود واالح�ت�رام
املتبادل.
وك���ذل���ك ب��ي��ت االم������ام علي
عليه ال��س�لام ،وك��ي��ف تعامل مع
سيدة نساء العاملني عليها السالم،
وأوالده احلسن واحلسني (عليهم
السالم) وما وصلت إليه من أعلى
درجات اإليثار واالحرتام والتقدير،
واحلقيقة إ ّنا نعد حمظوظني جداً
ل���وج���ود من����وذج م��ت��ك��ام��ل ون��اب��ض
باحلياة ،بامكان أي أسرة مسلمة أن
تقتدي به لتجد نفسها قد ابتعدت

م��س��اف��ات ع��ن االزم����ات واملن ّغصات
وحتى خماطر التمزق واالنهيار.
إنه بيت الصديقة فاطمة الزهراء
(س�ل�ام اهلل عليها) ،فقد اجتمعت
فيه شروط التماسك وأجواء الدفء
واحملبة وحتكيم القيم االخالقية
السامية.
ف���ف���ي رواي��������ة ع����ن ال����رس����ول
األك�����رم (ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل���ه)
جاءت يف مصادر العامة ،إنه عندما
بيوت
نزلت هذه اآلية الكرمية" :يف ٍ
أذن اهلل أن ت��رف��ع و ُي���ذك���ر فيها
إمس���ه" ،ق��ام رج��ل وق���الّ :
أي بيوت
ه��ذه فقال ال��ن�بي( :صلى اهلل عليه
وآله) :إنها بيوت األنبياء ،فقام ٌ
رجل
آخ��ر وأش��ار إىل بيت علي وفاطمة
(ص��ل��وات اهلل عليهما) وق���ال :أه��ذه
منها ؟ ق��ال النيب( :صلى اهلل عليه
وآله) :نعم؛ ومن أفضلها.
أليس م��ن امل��ف�ترض أن جنعل
ه���ات�ي�ن األس����رت��ي�ن وغ�ي�ره���م���ا من
األس�����ر اإلس�ل�ام���ي���ة ال��ت�ي مت��ي��زت
بأنواع التفاني واإلخ�لاص واحلب،
قدوة لنا يف احلياة ،بد ً
ال أن تصبح
أس���رن���ا ال���ي���وم ي��غ��م��ره��ا ح��ال��ة من
ح��االت التناحر وال��ع��داوة والقسوة
يف املعاملة ؟.
ك���م���ا أن ك����ث��ي�راً م����ن دول
ال��ع��امل ال�ت�ي ت��ع��ان��ي م��ن مشاكل
العنف األسري أصبحت تبحث عن
احل��ل��ول ،إلع��ط��اء احل��ق��وق للمرأة
الطفل ،وهناك عدة اتفاقيات دولية
عقدت ب�ين ال���دول يف ه��ذا املضمار
منها اتفاقية حقوق الطفل متكونة
من ( )54م��ادة متنع انتهاك حقوق
االطفال وممارسة العنف ضدهم.
وكذلك (إعالن جنيف حلقوق
ال��ط��ف��ل) يف ع���ام  ،1924وك��ذل��ك
إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته
اجلمعية العامة يف  20تشرين الثاني
.1959
وك��ذل��ك االت��ف��اق��ي��ة املتعلقة
ب��االخ��ت��ص��اص وال���ق���ان���ون املطبق
واالع�ت�راف والتنفيذ وال��ت��ع��اون يف
جمال مسؤولية األبوين وإجراءات
محاية األط��ف��ال املوقعة يف الهاي
يف  19أكتوبر  .1996ويف العراق بادر
إقليم كردستان بإصدار القانون

رقم ( )8لسنة  2011خاص مبناهضة
العنف األس��ري ،حيث عرفت املادة
الثالثة العنف األسري بـ (كل فعل
أو قول أو التهديد بهما على أساس
ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي م���ن ش��أن��ه أن
يلحق ضرراً من الناحية اجلسدية
واجلنسية والنفسية وسلباً حلقوقه
وحرياته ،وذل��ك يف إط��ار العالقات
األسرية املبنية على أساس الزواج
والقرابة اىل الدرجة الرابعة ،ومن
ثم تبنيه قانوناً)
ام��ا امل���ادة الثانية م��ن القانون
ف��ق��د أع��ط��ت ب��ع��ض األم��ث��ل��ة على
ال��ع��ن��ف األس����ري وه���ي( :اإلك����راه
يف ال���زواج  ،زواج الشغار ،وتزويج
الصغري ،التزويج ب��دال عن الديّة،
ال���ط�ل�اق ب����االك����راه ،ق��ط��ع صلة
األرح���ام ،إجبار أف��راد األس��رة على
ت���رك ال��وظ��ي��ف��ة أو ال��ع��م��ل رغ��م �اً
عنهم ،إجبار األطفال على العمل
والتسوّل وترك الدراسة ،االنتحار
اثر العنف االس��ري ،االجهاض اثر
العنف األسري ،ضرب أفراد األسرة
واألطفال واإلهانة بأي حجة.
وق���د ُش � ّك��ل��ت حم��ك��م��ة خاصة
بالنظر يف قضايا العنف األس��ري،
والعقوبات اليت تصدرها هي غالبا
عقوبات مالية ،وك��ذل��ك احلبس
وترتاوح الغرامات املالية من ثالثة
م�لاي�ين اىل ع��ش��رة م�لاي�ين دي��ن��ار
ع��راق��ي ،حبسب اجل��رمي��ة والفعل
املرتكب .كذلك هناك العديد من
ال��ن��ص��وص امل��ت��ن��اث��رة يف ال��ق��وان�ين
العراقية ،تنصب على بعض األمور
واليت ت ّعد من أفعال العنف األسري
وردت يف قانون االحوال الشخصية
وق��ان��ون رع��اي��ة األح����داث وق��ان��ون
ال��ع��ق��وب��ات .ول��ك��ن امل��ش � ّرع مطالب
ّ
بسن قانون مستقل خاص بالعنف
األسري ،على غرار ما ّ
سن يف إقليم
كردستان ،ألنه يف احلقيقة ازدادت
أعمال العنف األس��ري يف الفرتات
األخ�ي�رة م��ا ي��ؤث��ر سلباً على واق��ع
اجملتمع وبنيته األسرية ،ومحاية
األسرة من التفكك واحلرص على
سالمتها واستقرارها ،والبحث عن
حلول وعالجات وقائية قبل وقوع
اجلرمية.

من
املفرتض
أن ال يتعرض
أفراد األسرة
يف املجتمع
اإلسالمي اىل
التفكك واالنحالل،
وممارسة
طرق العنف
يف عالقاتهم
مع بعضهم
البعض؛ لوجود
مناذج عظيمة
وكبرية يف تراثنا
اإلسالمي والتي
تعد قدوة لكل
أسرة
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* الشيخ حممد سعيد املخزومي
ق��ال اإلم��ام الحسين عليه السالم:
"إن المؤمن اتخذ اهلل عصمته وقوله
ومرآته".

امل��ت��ق��ي ه���و إك���س�ي�ر احل���ي���اة وع��ن��ص��ر
احل��ض��ارة ألن��ه حي��ذر أن يقع يف الغلط أو
يسقط يف الشطط ،وهذا هو معنى التقوى،
ولذلك فهو متميز ذو شخصية حتدها معامل
كثرية أبرزها ما يأتي:

ا َمل ْع َل ُم األول :احلضاري نمط
أوحدي من الناس
ألن املؤمن هو الذي اعتصم باهلل تعاىل
واختذ قوله مرآته سيكون متقياً مبعنى أن
يكون مستقيماً يف احلياة ،فيقول صحيحاً
ويفعل سليماً ويفكر تفكرياً سديداً ،فيطابق

ظاه ُره باط َنه ،فال خيتلف قوله عن فعله،
حيب الناس وال يبغضهم ،يعرف احلق فال
يتكلم عن غري علم من اهلل ،وال
إم َع ًة
يكون َّ
ُ
يكون رعاعا ينعق مع كل ناعق وينطق مع
كل ناطق ،بل يكون واعيا لألمور ،ناضجاً يف
فاهماً للحقائق عن علم ،وال علم
التعاملِ ،
عنده إ ّ
ال من اهلل ع ّز ّ
وجل الذي خلقه فسواه
فعدله .
ث��م أن ال����ذي س����واه ف��ع��دل��ه وخ��ل��ق��ه يف
أح��س��ن ت��ق��وي��م ال ب��د أن ي��س �وّي ل��ه منهاج
تفكريه ويعدل له نظام فهمه ،ويُقوِّم له منط
اعتقاده فال يتخبط خبط عشواء.
وهذا النمط من الناس هم خيار الناس،
وأعمده اجملتمع ،وأقطاب احلضارة ،وص ّناع
احلياة .فهم الذين يقرأون نداء اهلل تعاىل يف
ون َما لاَ َت ْف َع ُل َ
" َيا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا لمِ َ َت ُقو ُل َ
ون"
(س��ورة الصف  ،)2/فيفهمونه خ��ط��اب�اً

توبيخياً للمنافقني ال��ذي��ن ي��ق��ول��ون م��ا ال
يفعلون ،وإن كانوا يف عداد اجملتمع املؤمن
ألنهم خلطة فيهم ،وهلم ماهلم ،وعليهم ما
عليهم.
من هنا فإن رجال التحضر حيذرون أن
يكونوا من أولئك الذين خيتلف ظاهرهم عن
باطنهم وال يتفق قوهلم مع فعلهم.
وه���ذا يفهمنا أن رج���ال احل��ض��ارة هم
النمط األوح���دي من الناس وه��م املؤمنون
املتقون الذين يفعلون ما يقولون ،وال يقولون
ال عن علم ،وال علم عندهم إ ّ
إّ
ال من املعلم
ّ
الذي علم اإلنسان ما مل يعلم. .

ا َمل ْع َل ُم الثاين :رجال احلضارة
ينهلون من أئمة التحض
احلضارة فن إدارة احلياة ،وهذا حيتاج
إىل ُمعّلم يأخذ منه ويتتلمذ على يديه.

أكرث الناس يرجعون يف كالمهم
وتصرفاتهم وتصريحاتهم ونواياهم وأعمالهم
إىل أفكارهم وتصوراتهم القائمة على
استحساناتهم الشخصية
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على اإلنسان أن يتتلمذ على أئمة
احلضارة ،فيتعلم منهم كلما يحدث له
ويطرأ عليه ويحتاج إليه ،وإال فهو جاهل وإن
تسمى عاملًا
والعنصر املتحضر يف احلياة هو املؤمن
الذي استند إىل اهلل يف كل شيء حيث "اختذ
اهلل عصمته" واجتهد يف حتصيل االستقامة
يف احل��ي��اة ،وال���ذي يسميه ال��ق��رآن الكريم
باملتقي ،ال��ذي اخت��ذ ق��ول اهلل م��رآت��ه .وه��ذا
يتطلب معرفة الثوابت التالية:
الثابت االول :اإلنسان مكلف بطاعة اهلل
ورسوله
حينما ي��ق��رأ -ه���ذا ال��ع��ن��ص��ر -ق���ول اهلل
تبارك وتعاىلَ " :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َأطِي ُعوا
ِ
الر ُس َ
ول َولاَ ُت ْبطِ ُلوا َأ ْعماَ َلك ُْم"
اللهََّ َو َأطي ُعوا َّ
(سورة حممد ،)٣٣ /يتأملها جيداً فيكتشف
أنه مكلف بطاعة اهلل ورسوله يف كل تعليم
من تعاليم احلياة وأنه مسؤول عن تطبيقها
على نفسه قبل غريه.
الثابت الثاني :البد من البحث عن القائم
مقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.
عمن بع ُد لو
ثم يتأمل عميقا فيبحث ّ
غاب الرسول صلى اهلل عليه وآله عن احلياة
الدنيا فهل تنقطع هذه الطاعة ويصبح البشر
همجاً رعاعاً يعرضون عن الوحي ونصوصه
فيق ّنون ألنفسهم بأنفسهم ،أو أن يفسروا
علوم الوحي مبا متلي عليهم استحساناتهم؟
الثابت ال��ث��ال��ث :جي��ب التسليم للقائم
باألمر بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.
فيذهب ه��ذا العنصر عميقاً يف قوله
تعاىلَ " :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َأطِي ُعوا اللهََّ َو َأطِي ُعوا
ول الأْ َ ْم ِر ِمنْك ُْم َفإِ ْن َتنَازَ ْعت ُْم فيِ
ول َو ُأ يِ
الر ُس َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُسول إ ْن ُكنْت ُْم تُؤْ من َ
ُون
شيَ ْ ء َف ُر ُّدو ُه إلىَ اللهَِّ َو َّ
بِاللهَِّ َوا ْل َي ْو ِم الآْ َ ِخ ِر َذلِ َك َخيرْ ٌ " (سورة النساء/
 ،)٥٩فيفهم أن من بعد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله ،أولي األمر .
الثابت الرابع :القائم باألمر بعد الرسول
صلى اهلل عليه وآله ،األئمة االثنا عشر.
ثم يقف هذا العنصر املتحضر متأمالً
يف آيات اهلل تعاىل ليطلع على حقيقة أولي
األمر فيقف عند قوله تعاىل" :إِنَّماَ َولِ ُّيك ُُم اللهَُّ
ِ
ِ
ِ
يم َ
ون الصَّلاَ َة
َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذي َن َآ َمنُوا ا َّلذي َن ُيق ُ
ِ
ُون الزَّ كَا َة َو ُه ْم َراك ُع َ
َو ُيؤْ ت َ
ون" (سورة املائدة/

 ،)٥٥فيكتشف أنه أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب عليه ال��س�لام ،وم��ن خيلفه إىل يوم
الدين .عندئذ يعرف أن عليه التلمذة على
أئمة التحضر.
الثابت اخلامس :اخلالق العليم مل يرتك
اإلنسان جاهال
ح���ق���اً ...إن اك��ث��ر ال��ن��اس ي��رج��ع��ون يف
ك�لام��ه��م وت��ص��رف��ات��ه��م وت��ص��رحي��ات��ه��م
ونواياهم وأعماهلم إىل أفكارهم وتصوراتهم
القائمة على استحساناتهم الشخصية.
ْ
����م
وه��ن��ا غ��ل��ط ك��ب�ير ،وم��غ��ال��ط��ة َووَه� ٌ
خ���ط�ي�ر ،إذ أن مث���ة ف����رق ب�ي�ن امل��ت��ح��ض��ر
واملتخلف ذلك هو فرق العامل عن اجلاهل.
ذلك ألن العامل بكل شيء وقد خلق بدقة
وحكمة كل شيءْ ،
أمل خيلق اهلل ال ِعلم بكل
شيءْ ،أم ترك اإلنسان جاهال بكل شيء؟
حنن بنو البشر لن يقبل أحدنا من صانع
ألجهزة الكرتونية دقيقة لغرض تصديرها
إىل اجملتمع ،إ ّ
ال أنه يعلمهم كيفية تشغيلها
وطريقة عملها واحللول الالزمة ملشاكلها؟.
ومن ال يطلب بذلك ،ال يعدوا إ ّ
ال أن يكون
جاهال ال يفهم من احلياة شيئا.
وإذا ك��ان األم��ر كذلك ،فكيف يقبل
البشر يف ع��ق��ي��دة ،أن اخل��ال��ق ال���ذي أوج��د
اخل��ل��ق ب��دق��ة متناهية ون��ظ��ام دق��ي��ق ،ثم
خلق البشر على األرض كي حييوا حياة
طيبة حتى إذا امت كل ش��يء تركهم بال
ْ
عل ِم بنظام احلياة ؟ فيضطرهم األم��ر ألن
جيربوا من عند انفسهم نظاما للحياة حسب
مقتضيات عقوهلم الناقصة احملدودة؟
إن اإلذعان هلذا القول ال بد أن يكون من
فعل اجلاهلني ،ذلك ألن الذي َخ َل َق األشياء
كلها َ
وخ � َل� َ�ق اإلن��س��ان ق��د َخ � َل� َ�ق ل��ه العلم
باألشياء وهو الذي " َع َّل َم الإْ ِ ن َْس َ
ان َما لمَ ْ َي ْع َل ْم"
(سورة العلق .)5/
إذن....
فاهلل تبارك وتعاىل الذي خلق اإلنسان
جاه ً
ال ال يعلم من العلم شيئا قد منحه وسائل
"واللهَُّ
التعلم واستيعاب العلم فقال ع ّزوجلَ :

َأ ْخرجكُم ِمن ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم لاَ َت ْع َل ُم َ
ون َش ْيئًا
َ َ ْ ْ ُ
ِ
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار َوالأْ َ ْفئدَ َة َل َع َّلك ُْم
َو َج َع َل َلك ُُم َّ
ت َْشك ُُر َ
ون"( ،سورة النحل .)78/
ّ
ولذلك فإن الذي علم اإلنسان الذي مل
يكن يعلم شيئاً ،هو اهلل تبارك وتعاىل كما
يف اآلية الكرمية آنفة الذكر.
ال��ث��اب��ت ال���س���ادس :اخل��ال��ق العليم ب�ّي�نّ
لإلنسان علم ما حيتاج
وهنا يتسائل العنصر املتحضر يف احلياة
مستفهماً :إذا كان اخلالق ع ّزوجل ،قد خلق
اإلنسان جاهال ثم أعطاه وسائل العلم ،فمن
أين إذن يأخذ العلم الذي حيتاجه ووسائله؟
اجلواب :اخلالق الذي وهبه وسائل العلم
ال بد أن يبني له العلم باألشياء اليت حيتاجها
يف احلياة لكيال يبقى تائها متخبطا ،وقد قال
سبحانه وتعاىلُ " :ي َبينِّ ُ اللهَُّ َلك ُْم َأ ْن ت َِض ُّلوا
ٍ ِ
يم" (س��ورة النساء/
َواللهَُّ بِك ُِّل شيَ ْ ء عَل ٌ
.)176
الثابت السابع :وجوب التعلم على القائم
باألمر بعد الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم
فكانت تلك العلوم حتت تصرف الرسول
األك��رم صلى اهلل عليه وآل��ه ،حيث أمر اهلل
عباده أن يتعلموا علوم احلياة من الرسول
صلى اهلل عليه وآل��ه ،إذ كلفهم االستجابة
بقوله عز وجلَ " :يا َأ ا ا َّل ِذي َن َآمنُوا است ِ
َجي ُبوا
ْ
َ
يهُّ َ
للِهَِّ َولِلرس ِ
ول إِ َذا َدعَاك ُْم َلمِا يحُ ْ ِييك ُْم َوا ْع َل ُموا َأ َّن
َّ ُ
اللهََّ يحَ ُ ُ
ول َبينْ َ المَْ ْر ِء َو َق ْلبِ ِه َو َأ َّن ُه إِ َل ْي ِه تحُ ْشرَ ُ َ
ون"
(س��ورة األنفال ،)٢٤ /وق���د دع��اه��م اهلل
ورس��ول��ه إىل االمتثال و َت َعُّلم علوم احلياة
الالزمة للبشر من ولي اهلل يف األرض ذلك:
"إِنَّماَ َولِ ُّيك ُُم اللهَُّ َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذي َن َآ َمنُوا ا َّل ِذي َن
ُون الزَّ كَا َة وهم ر ِ
ِ
اك ُع َ
ون الصَّلاَ َة َو ُيؤْ ت َ
يم َ
ون"
َ ُ ْ َ
ُيق ُ
(سورة املائدة .)٥٥/
إذن فعلوم احلياة متاحة بيد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله ،وخلفاءه املعصومني من
بعده كما أسلفنا .
ولقد ورد عن اإلمام أبي احلسن الرضا
عليه ال��س�لام يف ق��ول��ه" :الرَّحمْ َ ُن* َع َّل َم
ا ْل ُق ْر َآ َن" (سورة الرمحن .)2-1/
ق���ال ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام :اهلل ع��ل��م حم��م��داً
القرآن .
ِ
لإْ
َ
َ
قلتَ :
"خل َق ا ن َْسان".
ق��ال عليه ال��س�لام :ذل��ك أم�ير املؤمنني
عليه السالم .
قلتَ " :ع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
ان"؟
قال عليه السالم( :علمه بيان كل شيء
حتتاج إليه الناس .)1( )..
والنتيجة...
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ضك ُْم َم ْن َض َّل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم إِلىَ اللهَِّ َم ْر ِج ُعك ُْم
َي رُُّ
ِ
ُ
َ
َ
جمَ ِي ًعا ف ُينَ ِّب ُئك ُْم بماَ ُكنْت ُْم َت ْع َملون" (سورة املائدة:
 )١٠٥يتأمله جيدا فيعرف أن (الدنيا سوق
ربح فيها قوم وخسر آخ��رون) ( )3ويفهم أن
"وفيِ َذلِ َك
احلياة سباق يف صناعة اخل�ير َ
َف ْل َي َتنَا َف ِ
س المُْ َتنَافِ ُس َ
ون" (سورة املطففني)٢٦ :
()4
ويفهم أن (العمر أنفاس معدودة) وعليه
أن يستثمره م��ا اس��ت��ط��اع إىل ذل���ك سبيال
وأن يكون على السبيل الصحيح واملنهاج
السليم والطريق القويم ألنه سبيل النجاح
الناجحني ومنهاج الفالح واملفلحني فيعمل
اس َم ُعوا
اس َت َط ْعت ُْم َو ْ
بقانونَ " :فا َّت ُقوا اللهََّ َما ْ
َو َأطِي ُعوا َو َأن ِْف ُقوا َخيرْ ً ا لأِ َ ْن ُف ِسك ُْم َو َم ْن ُيوقَ
ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم المُْ ْف ِل ُح َ
ون" (سورة
التغابن)١٦ :
ل��ذل��ك ف�لا يهتم إذا ض��ل ق��وم أو حرج
آخرون عن السبيل املستقيم ،املهم أن حيافظ
على نفسه ليكون ناجحا يف هذا املضمار.
بعكس اجل��اه��ل ال���ذي ت��ه��زه العواصف
وتنال منه الرياح فينعق مع كل ناعق.

إن رجال التحضر يحذرون أن يكونوا من
أولئك الذين يختلف ظاهرهم عن باطنهم وال
يتفق قولهم مع فعلهم
فإن اإلنسان املتحضر هو الذي ال يقول
من عند نفسه قو ً
ال ،وال يربم أمراً ،وال يعقد
ً
ً
عقداً ،اجتماعياً كان أو اقتصاديا ،سياسيا أو
فكرياً إ ّ
ال أن يكون عن اهلل عز وجل ،ورسوله
صلى اهلل عليه وآله ،وحججه عليهم السالم،
إىل قيام يوم الدين ألن اهلل مل يرتك األرض
غابة والبشر ض ّ
ُالال.
وأن على اإلنسان أن يتتلمذ على أئمة
احل��ض��ارة فيتعلم منهم كلما حي��دث له
ويطرأ عليه وحيتاج إليه ،وإال فهو جاهل
وإن تسمى عاملا.
وقد بينّ ائمة احلضارة ومنابع احلياة
ذلك األم��ر على لسان اإلم��ام الصادق عليه
ال��س�لام ،كما ورد ع��ن حييى ب��ن زكريا
األن��ص��اري  ،ع��ن اإلم���ام أب��ي عبد اهلل عليه
السالم ،أنه قال:
(مسعته ي��ق��ول :م��ن س��� ّره أن يستكمل
اإلمي��ان كله فليقل :القول مين يف مجيع
األشياء قول آل حممد ،فيما أس ّروا وما أعلنوا
وفيما بلغين عنهم وفيما مل يبلغين) (. )2

ا َمل ْع َل ُم الثالث :املتحرضون
ال يؤثر فيهم املتخلفون
املعلم الثالث من معامل شخصية اإلنسان
املتحضر هو أن املتحضر هو العنصر األوحدي
من الناس الذي استند يف نظام حياته إىل اهلل
تعاىل وقد اختذه عصمته وقوله مرآته كما
قال اإلمام احلسني عليه السالم .
وبالتالي فعنصره أصيل ومعدنه ثقيل
ال ت��ؤث��ر فيه ال��ت��ي��ارات ال��دع��ائ��ي��ة واألف��ك��ار
اليت تعتمد الشبهات وتعمل على التسطيح
الفكري يف احلياة.
فعنصر احلضارة واحلياة إذا ما قيل له
أنت حناس وهو ذهب ال يهمه من األمر شيء،
وإذا قيل له لقد صار سعر الذهب أخبس من
سعر النحاس ال يتأثر إذ يضع األمور حملها
وك��ل ش��يء ع��ن��ده مب��ي��زان ال��وح��ي والعقل
وليس النفس واهلوى.
من هنا فإن املتحضر حينما يقرأ قوله
تعاىلَ " :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َع َل ْيك ُْم َأ ْن ُف َسك ُْم لاَ

ا َمل ْع َل ُم الرابع :املتحرضون متبرصون
املتحضرون ه��م ال��وح��ي��دون ال��ذي��ن إذا
قرءوا قوله تعاىل:
"يا َأ ا ا َّل ِذين َآمنُوا إِ ْن جاءكُم َف ِ
اس ٌق
َ
َ
َ ْ
َ
َ يهُّ َ
بِنَ َبأٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ت ُِصي ُبوا َق ْو ًما بِ َج َها َل ٍة َفت ُْصبِ ُحوا
َعلىَ ما َفع ْلتُم ن ِ
َاد ِمنيَ " (سورة احلجرات)٦ :
َ َ ْ
يتثبتون وال يتسرعون وذلك أنهم أهل علم
ودليل وهم أهل قواعد ثابتة وثوابت راسخة،
فال ينطقون جزافا وال يتسرعون فيندمون
ملعرفتهم أن (من ركب الباطل ندم) ( )5كما
يف قول أمري املؤمنني عليه السالم.
والسبب يف ذل��ك أن املتحضر هو الذي
اختذ اهلل عصمته قوله مرآته ،بعكس اجلاهل
الذي مال إىل رأيه واعتصم ب��آراء غريه ،ثم
اختذ هوى نفسه مرآتهَ ،ف َض ِّل َ
وأض َّل.
---------------- -1تفسري نور الثقلني  -الشيخ احلويزي -
ج  - 5ص  188وااليات من سورة الرمحن/
آية .٤ - ١
 -2الكايف  -الشيخ الكليني  -ج  - 1ص
.391
 -3ابن شعبة احلراين ،حتف العقول عن آل
الرسول ص.483
 4كام قال أمري املؤمنني عليه السالم ،غرر
احلكم ودرر الكلم ،لآلمدي ص.159
 -5اآلمدي  -غرر احلكم ودرر الكلم
ص.71
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التكامل  ..فلسفة الخلق وغاية الوجود
احلرارة ،ولو أهنا ابتعدت ،مثل زحل ألهلكنا الربد.
 -5لو كانت قرشة األرض أكثر سمك ًا المتصت األوكسجني ،وملا
وجد اإلنسان ما يسدُّ حاجته إىل التنفس.
 -6لو كانت البحار أعمق مما هي عليه ،المتصت املياه الزائدة
كميات كبرية من ثاين أكسيد الكربون ،وملا وجدت النباتات كفايتها
للحياة ،وهللك النبات واإلنسان.
 -7لو كان الغالف اجلوي أقل كثافة ،ألحرقتنا النيازك والشهب،
املتساقطة بمعدل أكثر من  150ألف شهاب ونيزك ،يف اليوم الواحد.
* الشيخ معتصم سيد أمحد
 -8لو زادت نسبة األوكسجني يف اجلو ،الزدادت قابلية االحرتاق
احلالة املنهجية ،تقتيض البحث عن فلسفة اخللق واإلجياد ،قبل
يف األشياء ،بحيث تتحول احلرائق البسيطة إىل انفجارات هائلة ،ولو
قلت نسبة األكسجني فيه ،الستحال نشاطنا إىل مخول »،ا َّل ِذي َل ُه ُم ْلكُ
البحث عن فلسفة اإلسالم والرساالت ،ورغم وجود تداخل بني
ض ولمَ ي َّت ِ
ِ
خ ْذ َو َلدً ا َولمَ ْ َي ُك ْن َل ُه شرَ ِ ٌ
األمرين؛ ألن فلسفة اإلسالم هي الكاشفة واملعربة عن فلسفة اخللق
يك فيِ المُْ ْل ِك َو َخ َل َق
السَّماَ َوات َوالأْ َ ْر ِ َ ْ َ
واإلجياد ،إال أن العقل اإلنساين بذاته يؤمن بوجود ِحكمة من اخللق،
ك َُّل شيَ ْ ٍء َف َقدَّ َر ُه َت ْق ِد ًيرا « (الفرقان . )2 /
يراها واضحة وب ّينة ،حتى لو مل يكن هناك مذكِّر ومن ِّبه
وتسخري الكون هو عنوان آخر حلقيقة التكامل
ً
ّ
لتلك احلكمة.
معوق َا حلركة
لكان
ا
ر
مسخ
يكن
مل
فلو
؛
اإلنسان
عند
ّ
واملتأ ّمل يف حقيقة اخللق ،وما أوجده اهلل يف هذا
اإلنسان وتقدمه  ،إذ كيف يتكامل وكل يشء ممتنع
ما
الكون ،جيده يف حالة من االنسجام والتكامل يف
أمامه ؟ وهبذا نقرتب من فلسفة اخللق الذي وجد
تسخري
بينه .وهذه احلقيقة البدهيية تكشف عن رضورة وجود
لكي يفسح الطريق النطالقة اإلنسان وتكامله بحيث
حمور يمثل غاية هلذا االنسجام والتكامل الكوين ،وما الوجود أو حمورية ال يكون لتكامله حد حمدود .
هذه احلقيقة هي الدافع حلركة اإلنسان وتقدمه،
يصطلح عليه القرآن من تسخري الكون لإلنسان ،هو اإلنسان للكون،
تعبري دقيق عن حمورية اإلنسان هلذا الكون.
فاإلنسان بام هو إنسان ،وبعيد ًا عن كل اعتبار ،نجده
وتسخري الوجود ،أو حمورية اإلنسان للكون ،تعني أن فلسفة ومنذ أن خطت قدماه يف هذا الوجود ،وهو يف حالة
تعني أن فلسفة اخللق تتحقق بوجود اإلنسان ،فال
من الكدح الدائم لتطوير نفسه ومقدراته ،وبناء
اخللق تتحقق
معنى بدونه  ،فهو املوجود الوحيد
يكون هلذا الكون
حضارته ،مستفيد ًا مما ُجعل حتت ترصفه ،وما تشهده
ً
اإلنسان،
بوجود
معنى لوجود بقية
الذي يعي وجوده ،كام أنه جيد
البرشية من تقدم يف شتى العلوم واملعارف ،خلري دليل
ً
ذاته
هو
العاقل،
اإلنسان
األشياء ،فالفهم الذي حيققه
عىل إمكانية تكامل اإلنسان وتطوره.
فال يكون لهذا
الفهم الذي يعي حقائق الوجود ،وجيعل من وجودها
فاجلمود واالستسالم واالنطواء ،مفاهيم متثل
معنى
الكون
ً
حمور ًا لذاته؛ فمجرد احلديث عن ِحكمة الوجود ،هو
الرؤية املعاكسة لفلسفة اخللق والوجود ،ووقوف
حديث عن اإلنسان ،ألنه املوجود الوحيد الذي جيد
اإلنسان ساكن ًا أمام ما هو متاح له من إمكانات ،يمثل
بدونه
معنى وجيد لوجوده حكمة.
انحراف ًا يف طبيعة اإلنسان الطاحمة لكل كامل.
للحكمة ً
فالشمس والقمر وبقية النجوم والكواكب
وبنا ًء عىل هذه احلقيقة الواضحة ،فإنه ال يمكننا
وس ّخرت لإلنسان ،ما جيعل
أن نجد تصور ًا لفلسفة الرسالة ،بعيد ًا عن واقع
واألرض واهلواء واملاء ..كلها ُوجدت ُ
وجوده بذاته يمثل حكمة وغاية لبقية املوجودات.
اإلنسان الذي ُجعل حمور ًا وهدف ًا للخلق ،وإال يكون اخلطاب-
ونرضب بعض األمثلة ملزيد من التوضيح:
حينئذ -أجنبي ًا عن طبيعة اإلنسان وفطرته.
 -1لو كانت الكرة األرضية أصغر حج ًام مما عليه ،لضعفت
فلو تصورنا أن اإلسالم جاء ليمنع اإلنسان من التقدم والتكامل،
جاذبيتهاَّ ،
ولقل اهلواء يف الفضاء ،ولتبخر كل ما عليها من املاء ،وبالتايل
حينئذ ال يكون الدين جمرد دعوة لتخلف اإلنسان فقط ،وإنام دعوة ملوته
تستحيل فيها حياة اإلنسان.
والقضاء عليه ،ألن احلياة ال تعني أقل من القدرة عىل االستمرار يف
 -2أما لو كانت أكرب حج ًام مما هي عليه ،الزدادت اجلاذبية ،و
املسري.
لتعثرت احلركة واستحالت معها احلياة.
من هنا ،جاز لنا أن نلخص ِحكمة الرسالة اإلسالمية بقوله عزّ
لمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ّ
َ
َ
 -3لو دارت األرض حول نفسها برسعة أقل كالقمر – مثالً-
استَجي ُبوا للِهَِّ َول َّلر ُسول إذا َدعَاك ُْم ا يحُ ْ ييك ُْم
وجلَ « :يا أيهُّ َا الذي َن آ َمنُوا ْ
َوا ْع َل ُموا َأ َّن اللهََّ يحَ ُ ُ
ول َبينْ َ المَْ ْر ِء َو َق ْلبِ ِه َو َأ َّن ُه إِ َل ْي ِه تحُ ْشرَ ُ َ
ألصبح النهار  14يوم ًا و 336ساعة ،وأصبح النهار َح ّر ًا ال يطاق،
ون « (األنفال)8/
والليل برد ًا ال يطاق.
 ،ففلسفة الرسالة هي الدعوة حلياة اإلنسان ،أي الدعوة التي تفتح
 -4لو أن األرض اقرتبت من الشمس مثل الزهرة ،ألهلكتنا
الطريق أمام مسرية اإلنسان وتكامله.
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في ذكرى رحيل نبي الرحمة

[ص]

األمة بين اإلنقالب على األعقاب وجزاء الشاكرين
* السيد صادق املدريس
َ
��رق جبني وال��ده��ا ب��ل ك��ادت
متسح َع� َ
تشاركه وهو منهمك يف حفر قرب مل تعلم
انه قد جعله قريناً ،وحني انتهى من احلفر
القاها يف القرب ليئدها ووجهه مسود وهو
كظيم ..ومل تطفئ صرخاتها جام غضبه بل
مل توقد دموعها ضمريه ،ح ّتى عاد اىل بيته
ّ
كأن شيئاً مل يكن ،هذه صورة مظلمة بني
عشرات الصور اليت ُصوّرت بها تلك احلقبة
البائدة يف اجلاهلية حيث الناس راكبون
ل��ل��ف��واح��ش آك���ل���ون ل��ل��خ��ب��ائ��ث م��ت��خ��ذون
األخ��دان عابدون لألصنام ،حتی أرس��ل اهلل
سبحانه و تعاىل إىل االن��س��ان و اإلنسانية
رسوال من أنفسهم بشريا و نذيرا و داعيا إىل
اهلل تعاىل و سراجا منريا ،يدعوهم إىل ربهم
باحلكمة و املوعظة احلسنة ،عزيز عليه
م��ا عنتوا حريص عليهم باملؤمنني رؤوف
رحيم(،)1فأنقذهم اهلل مما كانوا فيه ،من
احل��ي ال��ذي ال ميوت،
العبودية للحجر اىل ّ
وم��ن ق��وة وسطوة السيف اىل ق��وة االخ�لاق
واالمي��ان ،فحصل ذلك االنقالب العظيم يف
النفوس ويف قيم اجملتمع امل ّكي خصوصاً،
والعربي يف اجلزيرة العربية عموماً..
وم��ذ ذاك ،ب��دأ االن��س��ان يغمره شعور

بان نسمة عجيبة تداعب فطرته و أعماق
ض��م�يره ،ك��أن شيئاً يزيل ال��ري��ن م��ن على
القلوب ،ليكتشف الكوامن ويبني احلقائق
اليت غيبتها ظالم اجلاهلية ،وليعرف االنسان
إن اعتماد امل��ال والسيف واجل���اه والسلطة
ل��ن يبين اجملتمع وال حيقق ال��س��ع��ادة ،إمنا
ي��ؤدي اىل ال��دم��ار واخل���راب ،بينما االخ�لاق
والفضيلة واالمي���ان ب��اهلل وبكتابه ورسله
وسننه ،هو ال��ذي يصنع احلضارة املتقدمة
والسعيدة .وهذا ما حصل فع ً
ال على االرض.
وملسه املسلمون بانفسهم ،كما ملسه العامل
بأمجعه.
وان��ه ل ُيدهش ك��ل لبيب ،كيف تغري
أناس كانوا باالمس يئدون البنات ظلماً و
يأكلون االم��وال زورا و يعملون الفواحش
جهراً ،اىل أن��اس يعبدون اهلل و يقاتلون يف
سبيله وال خي��اف��ون فيه لومة الئ��م ،وذل��ك
خالل فرتة قصرية –بعمر التاريخ -فحوّهلم
ّ
التحضر ،ومن
نبيهم م��ن االحن��ط��اط اىل
ثقافة االستئثار اىل االيثار ومن األخذ اىل
ال��ع��ط��اء و التضحية .ف��ـ "ي��ث��رب" أصبحت
"ط��ي��ب��ة" ،وط��اب��ت ب��ه��ا ق��ل��وب ال��ك��ث�ير ممن
قطنوها لوجود الرسول االك��رم صلى اهلل
عليه وآله..؟
رمبا ميكن االستفادة من السؤال نفسه

يف اإلجابة عليه ..إذ إن النيب األكرم صلى
اهلل عليه وآل��ه ،رغم قوة شخصيته وعظمة
رسالته اخلامتة ومنزلته ،مل حيدث تغيرياً
إعجازياً يف أه��ل مدينته وجمتمعه ،وهذه
هي الس ّنة اإلهلية يف احلياة ،إمنا هو شأنه،
شأن املُزن الذي يهبط من السماء ،فتستقبله
األرض الطيبة فتنبت ن��ب��ات�اً ط��ي��ب�اً ،بينما
تستقبله األرض السبخة ،فتنبت األش��واك،
أو رمبا ال تثمر وكأن شيئاً مل يكن..
وق��د ك��ان النيب صلى اهلل عليه وآل��ه،
كقائد متصل بالسماء ومبعجزته اخلالدة،
أي القرآن الكريم ،هو ال��ذي حي��دد بوصلة
امل��س�يرة ال��رس��ال��ي��ة ،ول��ع��ل م��ا مي��ي��ز ديننا
احلنيف عن سائر األدي��ان ،أنه مك ّرم بكتاب
جميد ،هو كالم اهلل تعاىل ،ال يأتيه الباطل
من بني يديه وال خلفه ،ثم نقل تعاىل هذه
العصمة ،اىل نبيه املكرم صلى اهلل عليه وآله،
وحي
وقال" :وما ينطق عن اهلوى إن هو إال ُ
ي���وح���ى" ..مبعنى ان ك�ل�ام ال��ن�بي وس�يرت��ه
وس��ل��وك��ه وجم��م��ل ح��ي��ات��ه ،ام��ت��داد لكتاب
احلي والناطق
اهلل  ،أو ترمجان أو النموذج ّ
للقرآن الكريم .لذا كان االس�لام ينفذ اىل
ال��ق��ل��وب ويتسع يف اآلف���اق ي��وم �اً بعد آخ��ر.
فكانت آلي��ات القرآن وقع يف القلوب ،كما
هو حال كلمات الرسول اليت كانت تسمو
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باملؤمنني اىل ُ
اخللق الفاضل وتعرج بهم يف
ً
رح��اب االمي���ان ،فضال عن ان وج��ود القائد
الرباني يف أي زمان هو ضمان لتقدم األمة
شريطة إتباعه فكان وج��ود الرسول صلى
اهلل عليه وآله بينهم بذاته رمحة مهداة لو
عرفوا منـزلته واتبعوه ،فهو سيد املرسلني
وخ��امت النبيني و ألجله خلقت السموات
و االرضون و هو الشافع يوم الدين و به
ُرمحت أمته بل و الناس أمجعون ،فهذان
الركنان كانا حمور التغيري االساس
يف اجملتمع آنذاك.
لكن بقيت مشكلة تعدد الفهم
واالس��ت��ي��ع��اب ،مم��ا ان��ع��ك��س سلباً
وب��ش��ك��ل خ��ط�ير ع��ل��ى م��س��ت��وى
االميان وحتى اجلانب االخالقي
والسلوكي ،إذ أن االس�لام نظام
متكامل لالنسان واحلياة ،فأي خلل يف
االستيعاب واالمي��ان ي�ترك أث��ره يف
جممل حياة االنسان وشخصيته.
م��ن هنا كانت اإلرادة اإلهلية
ل�لإب��ق��اء ع��ل��ى وه����ج ال��رس��ال��ة
السماوية أم��ام األجيال على مر
��م"،
ال��س��ن�ين ،ومت ه���ذا يف "غ��دي��ر خ� ّ
عندما رفع النيب األك��رم صلى اهلل
عليه وآل���ه ،ي��د علي ب��ن أب��ي طالب
ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،ع��ال��ي �اً وهتف
أم�����ام مج����وع امل��س��ل��م�ين ب��أن
"من كنت م��واله فهذا علي
م�������واله" ،ل��ي��ك��ون إك��م��ال
ال����دي����ن وامت��������ام ال��ن��ع��م��ة
على امل��ؤم��ن�ين ،ول��ي��ك��ون مع
ال��ق��رآن ضمان استقامة االمة
و انتهاجها ل��ل��ص��راط القويم،
لكن أبت األم��ور أن جتري على
جماريها وغ��اب��ت مش��س النبوة
ليبدأ ليل الظالم ال��ذي ملا يزل
مهيمناً على العاملني.

وحدث االنقالب..
أذن اهلل ل����رس����ول����ه
ب���االرحت���ال ع���ن ال��دن��ي��ا سنة
11هـ ليدخل ُ
احلزن على قلوب
امل��س��ل��م�ين ،ول��ي��ن��ق��ط��ع وح��ي
السماء ،ولريحتل آخر النبيني.
أذن له بالرحيل تاركاً
اه���ل ب��ي��ت مل ي��ه��ن��أوا بعده
ب���ل حت��م��ل��وا م���ن األذى
م���ا ل���و ُص���ّب���ت ع��ل��ى اي���ام
ال���ده���ر ل���ص���رن ل��ي��ال��ي
حالكة .وليكون بعده
االن�������ق���ل���اب ع��ل��ى
القيم و على القيادة
املنصبة من
الربانية ّ
قبل السماء يقول ربنا
"و ما محُ ََّمدٌ
ت��ع��اىلَ :
إِالَّ َر ُس ٌ
ول َقدْ َخ َل ْت
ِِ
ِ
الر ُس ُل أَ
م ْن َق ْبله ُّ
ِ
�ات َأ ْو ُقت َل
َف��إِ ْن م� َ
ِ
َ
ىل أعْقابك ُْم
ا ْن َق َل ْبت ُْم َع 
و من ينْ َق ِلب َعىل ع َِقبيهِ
َْ
َ َ ْ َ ْ
ً
ض اللهََّ َش ْيئا َو
َف َل ْن َي رَُّ
ِ
�ج��زي
َس� َي� ْ

الش ِ
اللهَُّ َّ
اكري َن" (144آل عمران) .وقد جاء يف
حديث شريف عن اإلمام الباقر عليه السالم،
يف قوله ع ّز وجل "سيجزي اللهّ ّ
الشاكرين"،
()2
بالصرب و ّ
أال و ّ
الشكر.
إن عل ّيا هو املوصوف ّ
م��ا ك��ان االن��ق�لاب على ال��ن�بي وت��راث��ه
ورسالته ،ليحدث لوال احلنني اىل اجلاهلية
أناس العمى على
وقيمها وتراثها ..فاستحب ٌ
اهل��دى ،وطغت املصلحية والنظرة الضيقة
م��رة أخ���رى ،على مصلحة األم��ة وال��رؤي��ة
احلضارية ،ففي الساعات األخرية من العمر
الشريف لنبينا ال��ك��ري��م ،جت��رأ أح��ده��م أن
يسميه بـ "الرجل" !...وهذه الكلمة اخلبيثة،
حمفورة يف جبني التاريخ ،ال ينكرها أحد.
وهنا نورد شواهد ومعامل من ذلك االنقالب
الذي ما نزال ندفع ضريبته:
 -1م���ا اص��ط��ل��ح ع��ل��ي��ه ب���ـ "رزي������ة ي��وم
اخلميس" ،وه��ي العبارة ال�تي أطلقها أول
مرة الصحابي عبد اهلل بن عباس ،اليت آملت
قلب كل مسلم حيمل يف قلبه ولو ذرة من
حب النيب صلى اهلل عليه وآله ،حني حان من
النيب صلى اهلل عليه وآله اخلفوق و األفول،
واشتكى شكواه اليت تويف فيها و اجتمع عنده
املهاجرون و األنصار ،و هو يف أخريات أيام
حياته ،نظر اىل أصحابه وأهله نظرة رحيمة،
م�����ا س���وف
يشاهد يف رؤيا الغيب،
األه�����واء
ي��ق��ع م���ن مس��اس��رة
و زل����ل
و م����زالت األق����دام
ي��ص��ي��ب
اآلراء ،و ي���رى ما
االم�������������������������ة
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االسالمية من مضالت الفنت كقطع الليل
املظلم ،و من االحنراف الفكري الذي سيقع
يف االس�ل�ام ،و الفرق ال�تي مت��زق املسلمني،
ف���أراد أن يكتب هل��م كتابا حيفظهم من
العثرات ،و يعصمهم من الفنت ،و يقيهم عن
ظلمات اهلرج و املرج ،فقال :ائتوني بدواة و
بيضاء أكتب لكم ما لن تضلوا بعدي أبدا..
فعندئذ أطلع الشيطان رأسه من مغرزه،
هاتفاً أشياعه ،فألفاهم لدعوته مستجيبني،
و هلتافه ملبني ،ف��وس��وس يف ص��دوره��م و
نطق بألسنتهم ،فأخرجهم ع��ن الطريق
القويم و الصراط املستقيم ،فقال قائلهم:
"إنه يهجر - !!"...و العياذ باهلل -حسبنا كتاب
اهلل ،فكثر اللغط و طال احل��وار يف البيت ،و
اختلفوا فيما بينهم فريق يقول :القول ما
قال عمر ،و فريق آخر يقول :ائتوا بالدواة و
البيضاء ،فعند ذلك أعرض النيب صلى اهلل
عليه و آله عنهم بوجهه الكريم قائ ً
ال "قوموا
()3
عين و إىل اهلل املشتكى "..
و دالئل تلك الرزية واضحة أن القوم قد
حاكوا مؤامرة حتى قبل إرحتال النيب صلى
اهلل عليه وآله ،و صمموا على صرف اخلالفة
عن حمّلها االهلي و هو يعين إنقالباً بكل ما
تعنيه الكلمة من معاني.
 -2ما ج��رى يف سقيفة بين ساعدة من
استدالالت على أحقية اخلالفة ،كانت ُتربز
قيم اجلاهلية من االحساب و االنساب فقال
بعضهم مستدلني بأحقيتهم باخلالفة :ان
لكم فضيلة يف االس�لام ليست لقبيلة من
العرب  ...حتى أجنز اللهّ لنبيكم الوعد ،و دانت
السيافكم العرب ،ثم تو ّفاه اللهّ تعاىل ،و هو
عنكم راض ،و بكم قرير عني ،فشدّوا يديكم
بهذا األم��ر ،فانكم أحق الناس و أواله��م به،
فأجابهم آخ��رون :و حنن عشرية رس��ول اللهّ
صّلى اللهّ عليه و آله و سّلم ،و أوسط العرب
أنسابا ،ليس من قبائل العرب اال و لقريش
()4
فيها والدة.
غافلني أو متغافلني على أن اإلسالم قد
جعل الفضيلة للتقوى و ال فرق بني أعجمي
و ال عربي و ال زجني وال ذي عشرية أو مكانة
إال بالتقوى ،فقام رجل من االنصار فقال :يا
معشر األنصار :املكوا عليكم أيديكم ،امنا
()5
الناس يف فيئكم و ظلكم.
ف��امل��ع��اي�ير مل ت��ع��د إمي��ان��ي��ة إمن���ا ع��ادت
كما كانت يف اجلاهلية وقد أباح عن ذلك
بكل وضوح "أبو سفيان" حينما بويع الثالث
حيث قال :كان هذا األمر يف تيم و ا ّنى لتيم
ه��ذا األم��ر ثم ص��ار اىل ع��دي فأبعد و ابعد،

ثم رجعت اىل منازهلا و استقر األمر قراره،
()6
فتلقفوها تلقف الكرة ..
 -3م��ا بينته سيدتنا ال���زه���راء (عليها
ال��س�لام) يف خطبتها اخل��ال��دة حينما قالت
فلما اختار اللهّ لنبيه صلى اهلل عليه وآله دار
أنبيائه و أمت عليه ما وعده ،ظهرت حسيكة
النفاق -ال��ع��داوة والضغن -و مسل –خلق-
جلباب االسالم فنطق كاظم ،و نبغ خامل،
و ه��در فينق الكفر ،خيطر يف عرصاتكم،
فاطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم
فوجدكم لدعائه مستجيبني ،و للغرة فيه
مالحظني ،و استنهضكم فوجدكم خفافا،
و امحشكم فوجدكم غضابا ،ه��ذا و العهد
قريب ،و الكلم رحيب ،و اجل��رح ملا يندمل
فومستم غري أبلكم ،و أوردمتوها شربا ليس
لكم ،و الرسول ملا يقرب ب��دار ،ازعمتم خوف
الفتنة أَال فيِ ْال ِف ْت َن ِة َس َق ُطواَ ،و ِإ َّن َجهَّ
َن َم
()7
لمَحُ ِ َ
يط ٌة ِب ْالكا ِف ِرينَ.

إن دالئل "رزية
اخلميس" كانت واضحة
بأن القوم قد حاكوا
مؤامرة حتى قبل إرحتال
النبي صلى اهلل عليه وآله،
و صمموا على صرف
اخلالفة عن ّ
حملها االلهي
و هو يعني إنقالبًا بكل ما
تعنيه الكلمة من معاين
فبني ارحت��ال النيب صلى اهلل عليه وآله
وح��دوث السقيفة و غصب فدك مل يكن الاّ
اي��ام �اً م��ع��دودات ،لكن أ ّن��ى لقلوب استحوذ
عليها الشيطان ان تستجيب ل��ن��داء احلق
وذلك دليل واضح على االنقالب الذي حدث
حني ارحتال الرسول االعظم صلى اهلل عليه
وآله.

القائد وحيد ًا
وباملقابل فإن أمري املؤمنني عليه السالم
و هو القائد الرباني و اخلليفة باحلق بدأ
مبواجهة هذا االرت��داد لك ّنه بقي وحيداً مع
ن��ف��ر قليل م��ن أص��ح��اب��ه ،ويف ت��ل��ك ال��ف�ترة
احلرجة قام عليه السالم ،جبمع القرآن و ال

خيفى أهمية ذلك حلفظ الدين و من جهة
أخ��رى قام باستنهاض الناس عرب كلماته
اليت قاهلا مبسمع من الناس حيث ذكرهم
مبكانته من رسول اهلل فقال عليه السالم :أنا
أح ّق بهذا األمر منه  ،وانتم أوىل بال َبيعة لي
َ
وق��ال أنا أوىل برسول اهلل ( صلى اهلل عليه
وآله ) ح ّياً وم ّيتاً (.)8
وأن���ا وص� ُّ�ي��ه ووزي����ره  ،وم��س��ت��ودَع ِس� ِّ�ره
الصدِّيق األك�بر  ،وال��ف��اروق
لمه  ،وأن��ا ِّ
ِ
وع ِ
األعظم  ،أول من آمن به وصدَّقه  ،وأحس ُن ُكم
بال ًء يف جهاد املشركني ْ ،
وأع َر ُف ُكم بالكتاب
وال��س��ن��ة  ،وأف��ق � ُه � ُك��م يف ال���دِّي���ن ،وأع��ل� ُ�م� ُك��م
بعواقب األم���ور ،وأذرب��ك��م ِل��س��ان�اً ،وأث َب ُتكم
نازعونا هذا األم��ر؟ اِنصفونا
جناناً .فعال َم ُت ِ
إن كنتم ختافون اهلل من أنفسكم  ،واعرفوا
لنا األمر مثل ما عرفته لكم األنصار َّ ،
وإال
َفبوءوا ُّ
بالظلم والعدوان وأنتم تعلمون (.)9
من هنا يتضح لنا أن أمري املؤمنني ومعه
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهما
السالم ،ب ّينوا لنا ولألجيال والتاريخ ،املسار
الصحيح للرسالة ،وأنها جيب أن تصب يف
جانب احلق والفضيلة والقيم السماوية ،ال
االستئثار بالسلطة والتشبث بالدنيا ،وهذا
باحلقيقة يُعد درساً من دروس أمري املؤمنني
عليه السالم ،منذ انقطاع الوحي عن األمة
برحيل الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله،
وهو أن خيتار االنسان طريقه" ،إما شاكراً
وإم���ا ك���ف���وراً" .وه���ذه ه��ي رس��ال��ة اإلس�لام
احلضارية اىل االنسان والبشرية ،ال رسالة
العنف وال��دم��وي��ة واإلك�����راه .وه���ذا النهج
القويم هو الذي أبقى راية اإلسالم خ ّفاقة يف
العامل ،رغم كل التحديات الكبرية.
------------------ -1امحدى ميانجى،عىل،مكاتيب الرسول
صلىّ اهلل عليه وآله وس ّلم،ج  ،3دار احلديث،
ايران،قم،الطبعة األوىل1419هـ.
 -2تفسري كنز الدقائق و بحر الغرائب،
ج ،3ص239 :
 -3مكاتيب الرسول صىل اهلل عليه و آله و
سلم ؛ ج 3؛ ص692
 -4السقيفة وفدك ،ص56
 -5جوهرى برصى ،امحد بن عبد العزيز،
السقيفة و فدك ،ج ،1مكتبة نينوى احلديثة
 -6املصدرالسابق،
 -7السقيفة و فدك ،ص141
 -8السقيفة وفدك ،ص60
 -9م��رآة العقول يف رشح أخبار آل
الرسول ،ج ،26ص341

بأقال مكم
قال اهلل سبحانه وتعاىل «وما ُأبرئُ َن ْفسيِ
َ َ َ ِّ
إِ َّن النَّ ْفس لأَ َمار ٌة بِالس ِ
وء إِلاَّ َما َر ِح َم َربيِّ إِ َّن
َ
ُّ
َّ َ
ِ
يم»(سورة يوسف )53/صدق
ور َرح ٌ
َربيِّ َغ ُف ٌ
اهلل العيل العظيم
ويف حديث لإلمام الباقر عليه السالم ،أنه
قال(:ال غنى كغنى النفس وال قوة كغلبة اهلدى
وال نور كنور اليقني وال يقني كاستصغار الدنيا
وال معرفة كمعرفتك بنفسك).
إن اهلل خلق اإلنسان يف أحسن صورة،
وأودع فيه مواهب كثرية ومجيلة ومن أفضلها
العقل ،وك� ّ�رم اهلل سبحانه وتعاىل ابن آدم
باجلامل وحسن اهليئة ،لذا جيب عىل كل فرد من
أفراد املجتمع أن يراجع نفسه مراجعة جيدة،
لكي يعرف قيمة القدرة هلل عزّ وجل عىل هذا
اخللق العظيم ،والعظمة هلل فقط ،والنعم التي
أنعم اهلل هبا علينا مجيعا فالبد أن ندرك مدى
حب اهلل لإلنسان من خالل هذه النعم.
ِ
َ
ويف قوله تعاىل»:إِنَّا َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْسان م ْن
ُن ْط َف ٍة َأ ْم َش ٍ
اج َن ْبت َِل ِيه َف َج َع ْلنَا ُه َس ِمي ًعا َب ِص ًريا»
(سورة اإلنسان ،)2/جيب أن هنتم من خالل
كالم اهلل عزّ وجل أن اهلل سميع بصري يف كل
يشء ال يلهيه يشء عن يشء وال سؤال عن

مراجعة النفس
سؤال ،ومن خالل هذه اآليات الكريمة ،علينا
أن هنتم بمراعاة أنفسنا واالهتامم باملراجعة
اليومية عىل مستوى الفرد وعىل املستوى
اجلامعي ،أي أن يبدأ اإلنسان بمراجعة نفسه
باستمرار خالل اليوم الواحد ،لكي يصبح
مواظب ًا يف تربية نفسه بالطريقة الصحيحة،
وأن ال يتعود عىل الغفلة وعدم املباالة وال
جعلنا اهلل وإياكم من الغافلني إن شاء اهلل ،وان
هيتم باألعامل التي قام هبا من خالل الساعات
والدقائق والثواين.
و هنا البد من االلتفات اىل نقطة مهمة
جدا وهي:
أن يرجع اإلنسان اىل الوراء لكي يتذكر
ويقول هذا العمل الذي قمت به اليوم هل
يوجد فيه رضا اهلل؟ أ هذا حالل أم حرام؟
ويسرتجع الذاكرة الكلية لذلك اليوم لكي
يعرف مدى رضا اهلل وسخطه عليه ،وعدم
رضا أهل البيت عنه ،وسخط نفسه عليه ،من
خالل أعامله.
ومن خالل حديث النبي صىل اهلل عليه
وآله ،حينام سأله بعض أصحابه:
يا رسول اهلل كيف طريق احلق اىل رضا

احلق؟ فقال رسول اهلل «سخط النفس» وقالوا
كيف موافقة احلق؟ قال «خمالفة النفس».
ول��ذا وج��ب عىل كل مسلم ومؤمن
مراجعة نفسه لكي ال يقع يف غفلة،عىل
املستوى الفردي واجلامعي ،حيث أنه إذا كان
فرد ًا فعليه أن هيتم برتبية نفسه والبحث بجد
عن التفكري الصحيح وتزكية النفس وتطهريها
من حب الدنيا وملذاهتا.
أما عىل املستوى اجلامعي فمن حيث
املوقع ،يعني أن املسؤول من منصبه واملدير من
إدارته واملعلم من مدرسته والطالب من صفه
والكاتب من قلمه ،وكل هذه األفراد عليها
أن تعمل حسب موقعها اخلاص من حيث
التفكري ،وليسأل كل واحد منا هل أدى هذه
األمانة بصورة صحيحة؟ وهل راعى حقوق
النفس عند الرشيعة؟ ولذا أرجو أن نكون
ممن يسمع بالرش فينهى عنه ،وباخلري فيأمر به،
وهذا ما أراده اهلل وأهل البيت عليهم السالم،
ولكي يكون املسلمون هم األوائ��ل للقيام
هبذه التعاليم والنصائح من أجل نرصة الدين
واملذهب واحلمد هلل رب العاملني..
*الشيخ قاسم مظلوم عبد اهلل

إلى عزيزاتي الطالبات ..مع التحية

أقبل علينا شهر صفر بأحزانه وشجونه،
بعد أن ودعنا شهر حمرم احلرام وما حيمله من
الذكرى العاشورائية املؤملة ،وهذا يدعونا ألن
نستثمر هذه الفرصة لنع ّلم انفسنا تقديم ما
هو أفضل لإلمام احلسني وأخته زينب عليهام
السالم ،اللذين نبكي ونحزن عليهام ،ويتمثل
ذلك يف االلتزام بام يرضاه أهل البيت عليهم
السالم ،ال أن نكتفي بلبس السواد يف شهري
حمرم وصفر ،ألن املالبس السوداء يف هكذا
مناسبة ،ليست جمرد قطعة قامش ترتدينها ،وعند
حلول شهر ربيع األول تلقينها جانب ًا وينتهي
كل يشء .إنام جيب ان يكون منطلق ًا لتغيري كل
ما هو خطأ يف بعض الترصفات ،بل يكون ثورة
عارمة يف أعامق النفس ِ
اإلنسانية ،من شأنه إزالة
كل الشوائب والرتسبات ،ولتكون النفس
طيبة ،طاهرة.

هذه املناسبة األليمة التي جتعلنا نعيش
هنضة اإلمام احلسني ،بل وهنضة أهل البيت
عليهم السالم ،تشكل فرصة أيض ًا لتقوية
االلتزامات الدينية لدى كل فتاة مؤمنة تعتزّ
وحترتم مقدساهتا وقيمها الدينية ،ويف مقدمتها
احلجاب الذي نحمد اهلل اليوم أن نرى معظم
فتياتنا ختتار احلجاب ذا اللون األس��ود ،هو
اللون األكثر مجاالً وهيبة وسرت ًا هلا من أي لون
آخر.
ثم إن التزامك باحلجاب الكامل وباللون
يكمل شخصيتك ،كونك
األسود الرزين،
ّ
طالبة علم ،ومتثلني الرشحية املثقفة يف املجتمع،
فالعلم أسمى وأرقى من االنشغال باأللوان
الزاهية واألشكال واملميزة التي ربام جتذب
األنظار ،وهو ما يتعارض ويتناقض مع
من يطلب العلم والتقدم والتطور.

من هنا؛ فان احلجاب هو ال��ذي حيقق
شخصيتك الرفيعة يف املجتمع ،وجيعلك
تتقدمني بخطى ثابتة ومطمئنة يف مسرية العلم
طي املراحل الدراسية يف
واملعرفة ،من خالل ّ
املدرسة واجلامعة ،حتى الوصول اىل املرتبة التي
تكونني فيه عضوة فاعلة ومؤثرة يف املجتمع،
سوا ًء يف ميدان التعليم أو الطبابة أو املحاماة ،أو
غريها .بعون اهلل تعاىل.
* زينب إبراهيم حسني – كربالء املقدسة
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تقبل الله زيارتكم..
* حيدر عبد اخلالق

هذا ما يرجوه كل زائر وصل أرض كربالء املقدسة،
وأ ّدى واجب الزيارة والعزاء يف أربعني االمام احلسني عليه
السالم ،حق ًا؛ بوركت اجلهود ،وسلمت األيادي ،وطابت
األنفس يف هذه األيام ،وبعد مسرية طويلة لتجديد الوالء
والعهد ،بدء ًا من السري عىل االقدام واملشاركة يف مواكب
العزاء ومواكب اخلدمة ،يقفل اجلميع عائدين اىل ديارهم –
مع خالص أمنياتنا هلم بالسالمة -وهم يسرتحيون مطمئنني
اىل النظرة الرحيمة التي ستشملهم – إن شاءاهلل  -من لدن
إمامهم وشفيعهم يوم احلساب االمام احلسني عليه السالم.
وعيل القول :ان زيارة االمام احلسني عليه السالم ،ليس
ّ
يف أربعينيته وحسب ،انام يف املناسبات االخرى ،وحتى
يف ليايل اجلمعة طيلة ايام السنة ،كلها تتسم بالنجاح ،إذ ال
فشل يف زيارة كهذه ،الن الزائر يف كربالء املقدسة ،مل يتدافع
ويتسابق عىل زيارة وزير أو رئيس أو زعيم ،ربام يصل اليه أو
ال يصل اليه ،وربام يصيبه مكروه قبل أن تقىض حاجته!..
بينام االمام احلسني عليه السالم ،وهو سفينة النجاة ،التي
تُعد أرسع وأوسع مما لدى األئمة املعصومني عليهم السالم،
يشكل باحلقيقة الينبوع الفياض بالدروس واحلكم ،أي هو
كاملاء الزالل اجلاري ،يبقى عىل الظامئني اعداد انفسهم
وقلوهبم لالغرتاف من هذا الينبوع العذب .وإذن؛ ينبغي
ان خيرج الزائر من كربالء املقدسة بقلب غري الذي محله عند
دخوله ،ويعود اىل اهله بغري السلوك واالفكار التي غادرهم
وتعمق ًا ،وإن
عليها ،فان كانت حسنة واجيابية ،تزداد تألق ًا
ّ

كانت غري ذلك – السمح اهلل -فان كربالء احلسني التي هي
منطلق ًا للثوار عىل الظلم والظاملني عرب التاريخ ،هي ايض ًا
منطلق للثورة عىل الذات والنفس األمارة بالسوء ،وإال كيف
تتحقق صفة االيامن بزيارة االمام عليه السالم يف أربعينه،
وفق احلديث الرشيف عن االمام احلسن العسكري عليه
السالم؟
هذه هي اهلدية بعينها ..أو "الصوغة" كام يسميها
العراقيون ،يذهب هبا الزائر اىل أهله من عند رضيح االمام
احلسني عليه السالم ،وما أحوجنا وأحوج جمتمعاتنا اىل
اإليامن ،النه ملتقى ومصب اخلصال احلميدة والفضائل
كلها.
جاء يف حديث عن االمام الصادق عليه السالم عن
صفات املؤمن" " :ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثامن خصال:
وقور يف اهلزاهز ،صبور عند البالء ،شكور عند الرخاء ،قانع
بام رزقه اهللّ ،اليظلم األعداء ،وال يتحامل لالصدقاء ،بدنه
منه يف نصب ،والناس منه يف راحة ،إن العلم خليل املؤمن،
واحللم وزيره ،والصرب أمري جنوده  ،والرفق أخوه  ،واللني
والده" .وايض ًا يروي أبو محزة الثاميل عن االمام السجاد
عليه السالم يف صفات املؤمن قال" :املؤمن يصمت ليسلم،
وينطق ليعلم ،ال حيدث أمانته األصدقاء ،واليكتم شهادته
من البعداء ،واليعمل شيئ ًا من اخلري ريا ًء ،وال يرتكه حيا ًء ،إن
اليغره قول
ُزكي خاف مما يقولون ،ويستغفر مما ال يعلمون،
ّ
من جهله ،وخياف إحصاء ما عمله"( .الكايف /ج.)182 -2
نسأل اهلل ان نكون من محلة هذه الصفات ،بربكة وهداية
االمام احلسني عليه السالم.

