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* رئيس التحرير 
للمضايقات  يتعرضون  العربية  اجلزيرة  يف  اليهود  كان 
املامرسات  لبعض  وربام  لقلتهم  العربية،  القبائل  من 
به  يدافعون  ما  جعبتهم  يف  يكن  ومل  منهم..  والسلوكيات 
عن أنفسهم، سوى إنذار اجلاهليني وعبدة األوثان، بأن نبيًا 
سُيبعث هنا – بناًء عىل إشارة التوراة اىل ذلك- ظنًا منهم، 
أن النبي اجلديد سيكون من »بني إرسائيل« و يدافع عنهم 
عليه  اهلل  صىل  حممد  أمة  نحن  أما  حقوقهم..  هلم  ويأخذ 

قرنًا  عرش  أربعة  من  أكثر  بعد  اليوم  أمسينا  فقد  وآله، 
من  خطرية  لتحديات  معرضني  امليمونة،  الوالدة  من 

يستهان  ال  ثغرات  اىل  حتولت  واخلارج،  الداخل 
هبا، يف كيان املجتمع والدولة هنا وهناك، بحيث 
ما  أسهل  والتبعية،  والتقليد  االخرتاق  أضحى 
يشري  وغريب،  عجيب  جد  واقع  وهو  يكون، 

إليه املفكرون واملصلحون، إذ كيف تصل األمور 
املنحدر، وقد كنا نجاًم مضيئًا يف سامء  اىل هذا  بنا 

احلضارة، هتتدي بنا األمم؟
هذه  بوجود  برصاحة  ونقّر  نحدد  أن  علينا  بدايًة؛ 

نخفي  أو  أمامها  ننحني  أو  ننكرها  أن  ال  التحديات، 
تفرض  الداخلية  فالتحديات  التترتاب...!  حتت  رؤوسنا 
فكرنا  يف  مشكلة  ألي  إنكار  شبه  هنالك  حيث  نفسها، 
عىل  يشء  فكل  إصالح،  اىل  بحاجة  ومنهجنا،  وسلوكنا 
القذايف أو  الناس يف ظل حكم  مايرام، فعندما كنت تسأل 
مبارك أو أشباههام، يف أول ساعة من الصباح: هل األمور 
تسري عىل النهج الصحيح، وكل يشء عىل مايرام؟ سيجيب 
اليوم يف نفس  فورًا: احلمد هلل...! ونفس اإلجابة نسمعها 
والفوىض  االضطرابات  تعيش  والتي  وغريها،  البلدان 
ومن  الظامل..  فمن  والعقائدية.  والفكرية  السياسية 

املظلوم..؟ ومن السارق، ومن املرسوق..؟
املجتمع  واستذكرنا  بشجاعة  التحدي  هذا  واجهنا  إذا 
اإلسالمي األول الذي رّباه الرسول األكرم صىل اهلل عليه 
وآله، بحيث يأيت الشخص ويفصح عن ذنبه ليتطهر ويتوب 

والقوية األخرى  الشجاعة  أن اخلطوة  املؤكد  فمن  اهلل،  اىل 
ستكون عىل صعيد اخلارج، بل أجزم أن هذا اخلارج مهام 
الثقة  أمام  يصمد  لن  مادية،  وإمكانات  قدرات  من  محل 
وهبذه  العميق،  واإليامن  احلديدية  واإلرادة  بالنفس  العالية 
السامت احلضارية، متكن اإلسالم من االنتشار رشقًا وغربًا، 
وقد الحظ املسترشقون واملفكرون الغربيون الفرتة القياسية 
وبني  اإلسالمية،  الدولة  وتأسيسه  األكرم  النبي  بني ظهور 
الرقعة اجلغرافية الواسعة التي انترش فيها اإلسالم، واألهم 
طيب  عن  واعتناقهم  الدين،  هبذا  الناس  إيامن  ذلك،  من 
واإلنسانية،  األخالقية  القيم  فيه  وجدوا  ألهنم  خاطر، 
املسلمني  اليوم  لنالحظ  الدينية.  األحكام  جانب  اىل 
ويف  ونيجرييا  وتنزانيا  واندونيسيا  الصني  يف 
اإلسالمية،  البالد  من  وغريها  مدغشقر  جزيرة 
لإلسالم  الناصعة  بالصورة  حيتفظون  نجدهم 
نجد  بينام  الزمن،  من  قرون  قبل  جاءهم  الذي 
مجياًل  اساًم  يكون  يكاد  اإلسالم  أخرى،  بالد  يف 
واملتاجر  البيوت  جدران  تزّين  مجيلة  لوحات  يف 

ومكاتب الوزراء والرؤساء.. 
يف الروايات أن ملولد النبي األكرم صىل اهلل عليه وآله 
عالمات ظهرت عىل سطح الطبيعة، مثل سقوط أجزاء 
من قرص )تيسفون( يف املدائن، املعروف بت »طاق كرسى«، 
معابد  نريان  وإمختتاد  الشهرية،  »ستتاوة«  بحرية  وتراجع 
املجوس، فأين نحن من هذه االنعكاسات الباهرة للمولد 
الليلية  والغارات  الربا  ضحايا  إن  واملبارك..؟  الرشيف 
والسلب والنهب والتجاوزات، والعبيد، والفتيات الصغار 
الذين  هم  الرتاب،  حتت  ظلاًم  أنفاسهن  يلفظن  ّكن  الاليت 
إرسائيل،  بنو  وليس  الرشيف،  النبوي  باملولد  استبرشوا 
لذا  الدنيوية.  ومكاسبه  املادية  بمصاحله  يفكر  كان  من  أو 
يمكن القول؛ إننا لسنا بذلك البعد عن نبينا األكرم، برشط 
للنجاة،  الذي كان اجلبل خياره  نوح  ابن  أن ال نكون مثل 
أو قارون الذي تباهى وتبّجح بأمواله وكنوزه، إنام خيارنا 
االمتداد  ُيعدون  الذين  بيته  وأهل  األكرم  نبينا  هو  األوحد 

الطبيعي له.

ُبشرى النجاة
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ب��ع��د دخ��ول��ه ال��ش��ه��ر ال��ث��ان��ي، 
»البو  االعتصام يف منطقة  واجتاه 
ال��ف��ل��وج��ة، حن��و طريق  ف���راج« يف 
ال��ع��راق، اخت��ذ أح��د كبار  جتزئة 
االنبار،  حمافظة  يف  الدين  رجال 
اىل جانب رجل دين آخر من التيار 
جديداً  موقفًا  العراق،  يف  السلفي 
إزاء االحتجاجات اليت يعلنها مجٌع 
سياسات  ضد  الفلوجة  أهالي  من 
أصدر  فقد  االحت��ادي��ة،  احلكومة 
فتوى  السعدي،  امللك  عبد  الشيخ 
بإقامة  واملطالبة  الدعوة  حبرمة 
ف��ي��درال��ي��ة يف امل��ن��اط��ق ال��غ��رب��ي��ة، 
واص��ف��ًا ه���ذا امل��ط��ل��ب خ��ط��وة حنو 
ما  وهو  وتقسيمه،  العراق  جتزئة 
عّده حمرمًا من الناحية الشرعية.

وج�����اء يف ب���ي���ان ع��ل��ى م��وق��ع 
ال��س��ع��دي، ال����ذي ي��ع��د أح���د اب��رز 
»ان  االن����ب����ار:  يف  ال���دي���ن  رج�����ال 
ال��س��ع��ي إلع����ان اإلق��ل��ي��م، سعي 
وذلك  وإضعافه  العراق  لتجزئة 
لدى  املطلوب  ألنَّ��ه  شرعا  م  ���رَّ حمحُ
إسرائيل وأمريكا..« وتابع: »مبا أن 

ق املصلحة يف هذه  قِّ اإلقليم ال يحُ
أو  األنبار  ألهل  الراهنة  الظروف 
دياىل،  أو  املوصل  أو  الدين  صاح 
أقول بتحريم الدعوة إليه ألَنه ال 
العراق والقضاء  ق إالَّ تفتيت  قِّ يحُ
الشيخ  وط��ال��ب  وح���دت���ه..«  ع��ل��ى 
إىل  للفيدرالية  الداعني  السعدي 
الدعوة والسعي  »العدول عن هذه 
العراق  أمور  من  فسد  ما  إلصاح 
ال��دس��ت��ور  ت��ع��دي��ل  مقدمتها  ويف 
��ق  وق���ان���ون احمل��اف��ظ��ات مب���ا ي��قِّ
فهو  للمحافظة  وال��رف��اه  األم���ن 

خري من اإلقليم«.
ويف  ال����س����ي����اق،  ن���ف���س  ويف 
كبري  من  ومفاجئ  مثري  موقف 
»اجل��م��اع��ة ال��س��ل��ف��ي��ة اجل��ام��ي��ة« 
حبرمة  اف��ت��ى  العلمي،  م��ن��ار  اب��و 
احلكومة  رئ��ي��س  ض���ّد  ال��ت��ظ��اه��ر 
ن����وري امل��ال��ك��ي، ب��اع��ت��ب��اره »ول��ي��ًا 
»العراقية«  قناة  ونقلت  ل��أم��ر«..! 
بثته  ع��اج��ل  خ��ر  يف  ال��ف��ض��ائ��ي��ة 
اجل��م��ع��ة، ف��ت��وى »ال��ع��ل��م��ي« ال��ذي 
قال فيها: »ان التظاهر ضد املالكي 

ح����رام ش��رع��ًا ألن���ه ول����ّي األم����ر«، 
كثرياً  ذل��ك  من  أبعد  اىل  وذه��ب 
تأييداً  يتظاهر  »م��ن  ق��ال:  عندما 
سبيل  يف  جم��اه��داً  يعّد  للمالكّي 

اهلل«..!
وب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ت��وق��ي��ت 
اكثر  م��رور  بعد  املوقفني،  هذين 
من شهر على جتمهر عدد كبري 
منطقة  يف  االن���ب���ار  أه���ال���ي  م���ن 
ص����ح����راوي����ة م���ف���ت���وح���ة خ����ارج 
امل��دي��ن��ة، ف��ان ع��ائ��م ال��ت��ص��دع يف 
كما  واضحًا،  بدا  املطالبات،  ملف 
السياسية  االجندة  االيام  كشفت 
ثم  االحتجاجات  نار  إذك��اء  وراء 
ال��ن��اس  ب��ني  املسلحة  امل��ص��ادم��ات 
وال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة، خل��ل��ق أج���واء 
مدياتها  تأخذ  ومحاسية  دم��وي��ة 

مع الزمن. 
ف��ق��د ع���ر ك����ٌل م���ن رئ��ي��س 
و  النجيفي  أسامة  النواب  جملس 
وزير املالية رافع العيساوي، وهما 
عن  العراقية،  القائمة  يف  قياديان 
امللك  عبد  موقف  م��ن  استيائهما 

بأنه »شيخ  إياه  السعدي، واصفني 
بل  التدفئة...«!  اىل  حباجة  كبري 
طالبا بتغييبه عن املشهد السياسي 
وإبعاده عن اختاذ مواقف مشابهة، 
يف داللة واضحة على اخلشية من 
تأثري مواقف كهذه على حركة 
حكومة  ضد  وقوتها  االحتجاجات 

املالكي.
أك�����دت  الح������ق  وق������ت  ويف 
املصادر توصل الشيخ السعدي اىل 
االحتجاج  أط���راف  بعض  تهدئة 
عوائل  مثل  الفلوجة،  يف  واألزم��ة 
يف  م��ؤخ��راً  سقطوا  الذين  القتلى 
وقوات  املتظاهرين  بني  املواجهات 
اجليش العراقي، وحتدثت مصادر 
اع��ام��ي��ة ع���ن ات���ص���ال ال��س��ع��دي 
الفلوجة، وعائات  بوجهاء مدينة 
أن  اىل  مشرية  واملصابني«،  القتلى 
لقناعة  باالرتياح  يشعر  »السعدي 
ال��ف��ل��وج��ة  األط������راف امل��ع��ن��ي��ة يف 
ب���ض���رورة ال��ت��ه��دئ��ة، وجت��ن��ب أي 
حم��اول��ة إلث����ارة ال��ف��ن وأع��م��ال 

العنف«.

علماء السّنة يحذرون أهالي األنبار من 
خطر المشاركة في تجزئة العراق

* الشيخ عبد امللك السعدي
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ك����ل امل������ؤش������رات وال��������دالالت 
ت��ؤك��د ع���دم وج���ود نقطة ض���وء يف 
م��س��ار االع��ت��ص��ام ال���ذي ي��ص��ّر عليه 
يف  االنبار  حمافظة  أهالي  من  مجٌع 
بعد  الفلوجة،  يف  »البوفراج«  منطقة 
واملرتفعة  املتزايدة  املطالب  باتت  أن 
جانب  من  للتحقيق  قابلة  غري  هلم، 
ن��وري  برئاسة  املركزية  احلكومة 
التجمهر،  بداية  كانت  فقد  املالكي. 
ه��و االع����راض ع��ل��ى اع��ت��ق��ال اف���راد 
»راف��ع  املالية  وزي��ر  محاية  طاقم  يف 
ال��ع��ي��س��اوي«، وك����ان اإلج������راء من 
ب��غ��داد ه��و ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن��ه��م يف 
التحقيق  مل��واص��ل��ة  االح��ت��ج��از  ق��ي��د 
عمليات  يف  ب��ض��ل��وع��ه��م  ل��اش��ت��ب��اه 
اره��اب��ي��ة، وق���ام وف���د ع��ش��ائ��ري من 
واالطمئنان  املوقوفني  بزيارة  االنبار 
املطلب  هذا  ومبعية  أوضاعهم.  على 
»السجينات«،  شعار  املتظاهرون  رفع 
فما كان من احلكومة إال أن أفرجت 
على عدد كبري من النسوة املتهمات 
ب��امل��ش��ارك��ة يف ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل، او 
قتل،  جرائم  يف  بأنفسهم  املباشرات 
ت��درج��ت  ث��م  ال��ك��ف��ال��ة.  وذل���ك بقيد 
املطالب وتعاظمت مثل »كرة الثلج« 

اإلطاحة  لتشمل  ال��زم��ن،  م��رور  مع 
ويبدو  املالكي.  نوري  ال��وزراء  برئيس 
واضحًا أن هنالك مسارين يف »احلدث 
االن�����ب�����اري«: أح���ده���م���ا مج���اه���ريي، 
حقوقهم  يف  الناس  بإنصاف  يطالب 
موجودة  مطالب  وه��و  ومعتقليهم، 
لدى معظم ابناء الشعب العراقي. أما 
اآلخر، فهو سياسي ذو أجندة معقدة 
اقليمية  أط���راف  يف  جب���ذوره  ميتد 
وح��ت��ى دول���ي���ة، ي��دف��ع ب��احل��دث اىل 
أجواء  خلق  حنو  التصعيد  من  مزيد 
لوسائل  جاهزاً  طعمًا  لتكون  دموية 
على  والعمل  التحريضية،  االع��ام 
استنساخ الصورة السورية يف العراق. 
وج��اء رف��ع أع��ام »اجل��ي��ش السوري 
احلر« اىل جانب األعام العراقية ذات 
األجنم الثاث، ويف ظل سكوت الرضا 
على  والقائمني  املنظمني  قبل  م��ن 
العراقية  احلكومة  ليدفع  التجمهر، 
أص��وات  عن  الشيء  بعض  باالبتعاد 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن وم��ط��ال��ب��ه��م امل��ت��زاي��دة 
االنباري«،  »املنحى  ان  بل  باستمرار، 
خلق وضعًا نفسيًا لدى قوات اجليش 
من  بالقرب  تتمركز  كانت  ال��يت 
م��ك��ان االع��ت��ص��ام، االم����ر ج��ع��ل من 

االستفزاز  م��ن  ن��وع  أي  خلق  السهل 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، وه��ذا م��ا ح��دث فعًا 
اجلنود  بني  مصادمات  وقعت  عندما 
أن  وبعد  املتظاهرين،  من  عدد  وبني 
املتظاهرين  م��ن  قتلى  ستة  سقط 
برصاص اجليش، واثنان من اجلنود 
برصاص قناصة جمهولني، لن يكون 
واملسبب  ال��ب��ادئ  حتديد  السهل  م��ن 
االس������اس ب���إط���اق ال����رص����اص أو 
اليت  القنبلة  فتيل  إشعال  باحلقيقة 
تأمل أطراف كبرية ان تكون حبجم 
كبري حتدث دويًا واهتزازاً يصل اىل 

مقر املالكي نفسه.
امل��ت��زاي��د  ال��ع��ن��ف  م��س��ل��س��ل  ويف 
اقدم  السورية،  النسخة  طريق  على 
اختطاف  على  جمهولون  مسلحون 
»النعيمية«  منطقة  من  جنود  ثاثة 
خطري  تطور  وه��و  الفلوجة،  جنوب 
اجليش  إق��ح��ام  على  ح��رص��ًا  يحُظهر 
يف ل��ع��ب��ة امل�����وت، ومي��ك��ن ال���ق���ول ان 
الدليمي  سعدون  الدفاع  وزي��ر  ق��رار 
بسحب القوات العسكرية من مناطق 
متأخراً  ج��اء  واالحتجاج،  االعتصام 
جداً، إذ كان يفرض ان يتم ذلك قبل 
وأهالي  اجليش  بني  الدماء  تسيل  ان 

املنطقة، النه بعد تعرض السيطرات 
احل����رق  اىل  اجل����ي����ش  وع����ج����ات 
واهل��ج��وم امل��س��ل��ح، ف���ان م��ن الصعب 
األزم��ة،  تداعيات  عن  اجليش  إبعاد 
على  التحريض  أط��راف  يدفع  وهذا 
اجليش  يف  انشقاقات  حبدوث  األمل 
االنبار  حمافظات  اىل  ينتمون  ممن 

واملوصل وصاح الدين.
ع����ل����ى ال���ص���ع���ي���د ال���س���ي���اس���ي 
واالع���ام���ي، ف��ان اجل��ان��ب امل��ق��اب��ل ل� 
»احلدث االنباري«، ال يرح يؤكد على 
والسعودية  القطرية  األي��دي  وج��ود 
وهناك  االنبار،  أحداث  يف  والركية 
من أطلق وصف »مثلث الشر«، وهذا 
هو اآلخر، من شأنه ان جيعل االوضاع 
مع  السورية،  النسخة  حنو  تتسارع 
التطبيق،  وصعوبة  الكثرية،  الفوارق 
واالم��وال  السياسية  الضغوط  ان  إال 
الطائلة اليت تحُنفق، اىل جانب االخطاء 
احل��ك��وم��ي  األداء  يف  واالس���ق���اط���ات 
نار  من  يزيد  ان  شأنه  من  بغداد،  يف 
االحتجاجات يف االنبار، ويبعد األمل 
مرٍض  ح��لّ  اىل  والتوصل  بإمخادها 
مستقبل  م��ن  االن���ب���ار  أه��ال��ي  ينقذ 

مظلم.
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ملك البحرين يدعو للحوار والغاز 
السام يقتل طفاًل في الشارع

احلاكمة  السلطات  أرف��ق��ت 
ال���ب���ح���ري���ن، رس���ال���ة احل����وار  يف 
رسالة  مع  املعارضة،  مع  املزعوم 
السياسة  وهي  والدموية،  العنف 
ال����يت اع���ت���اد ع��ل��ي��ه��ا ال���ن���ظ���ام، بل 
الديكتاتورية،  األن��ظ��م��ة  معظم 
بأنها  اإلي���اء  تريد  انها  ل��و  كما 
توقعاته  يف  يتمادى  أح���داً  ت��دع  ال 
من  سياسية  ت��غ��ي��ريات  حب��ص��ول 
وإج���راء  احل��ري��ات،  إط���اق  قبيل 
من  وغريها  النزيهة  االنتخابات 
ان  علمًا  الدميقراطية،  املفاهيم 
تأتي  التعامل  يف  االزدواجية  هذه 
البحرين  اب��ن��اء  يستعد  وق���ت  يف 
لثورتهم ضد  الثاني  العام  لدخول 

الديكتاتورية والظلم.
امل��ل��ك  أن  واض����ح����ًا  وي����ب����دو 
خ��ل��ي��ف��ة،  آل  ع��ي��س��ى  ب����ن  مح����د 
عن  اإلع������ان  ت��ق��دي��م  اىل  ع��م��د 
ال���دع���وة ل��ل��ح��وار م��ع امل��ع��ارض��ة، 
االستئناف  حمكمة  تعلن  أن  قبل 

علي  الشاب  على  ب��االع��دام  حكمًا 
ال��ط��وي��ل، وب��ال��س��ج��ن امل��ؤب��د على 
الشملول، وذلك على خلفية  علي 
امل��ع��ارض��ة انها  اع���راف���ات ت��ؤك��د 
انتزعت حتت التعذيب فيما يتعلق 
السلطات  ال��ث��وري ض��د  ب��احل��راك 
استقبلت  فقد  وفعًا  احلاكمة. 
على  واملديح  الثناء  رسائل  املنامة 
خ��ط��وت��ه��ا احل����واري����ة، أوهل�����ا  من 
االحت����اد االورب�����ي، ك��م��ا ص��درت 
ت��ص��ري��ات اجي��اب��ي��ة مب��ب��ارك��ة 
امللكية«، من  وتأييد هذه »اخلطوة 

برلني وباريس و واشنطن. 
امل���ل���ك على  ي��ت��س��ر  وب���ذل���ك 
انها  ل��و  كما  القمعية،  اج��راءات��ه 
أم��ور ع��ادي��ة خت��ّص ال��ق��ض��اء، وال 

دخل له بها. 
وجاء الرد عنيفًا من اجلماهري 
تظاهرات  خ��ال  من  البحرينية، 
ع���دة  ان��ط��ل��ق��ت يف  مج���اه���ريي���ة 
م��ن��اط��ق، ف��ق��د ن��ظ��م ع���دد كبري 

بلدة »ك��رب��اب��اد«  األه��ال��ي يف  م��ن 
ت��ظ��اه��رة حت��ت ش��ع��ار »ح��رائ��رن��ا 
بالعزمية«،  تنبع  عظيمة  بطولة 
رفضهم  ع��ن  امل��ش��ارك��ون  وع���ر 
املعتقلني  ض��د  اجل��ائ��رة  لاحكام 
الس��ي��م��ا ع��ل��ي ال��ط��وي��ل احمل��ك��وم 
اهالي  مطالب  واك��دت  باالعدام. 
البقاء  على  »امل��ع��ام��ري«  و  »ب��ارب��ار« 
باملطالب  والتمسك  الساحات  يف 
ال��ن��ظ��ام  اس���ق���اط  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
امل��ل��ك��ي ال����ذي وص���ف���وه ب��ال��ف��اس��د 
الشعب فيه  واستبداله بآخر يكون 
مصدر السلطات. يف حني انطلقت 
م��س��رية يف ب��ل��دة »امل��ق��ش��ع« حتت 
ش��ع��ار ق��راب��ني احل��ري��ة اس��ت��ع��دادا 
للمشاركة يف مسرية االستحقاق 
شباط  من  عشر  الرابع  يف  الكبري 
فراير القادم مطالبني مبحاكمة 
املواطنني االبرياء  املتورطني بقتل 

وتعذيب املعتقلني يف السجون .
النظام  ق��وات  ردت  املقابل  يف 

ع��ل��ى ه���ذه امل��ط��ال��ب ب��ال��رص��اص 
اسفرت  السامة  الغازية  والقنابل 

عن اصابة متظاهرين جبروح.
ويف قرية »كرباباد«، استشهد 
ال��ب��ح��ري��ي ق��اس��م حبيب  ال��ط��ف��ل 
إث��ر  س���ن���وات(   8( م����رزوق  جعفر 
اس��ت��ن��ش��اق��ه ك��م��ي��ة م��ن ال��غ��ازات 
السامة اليت اطلقتها قوات النظام 
ع��ل��ى حم��ت��ج��ني س��ل��م��ي��ني، كما 
قبل  م��ن  امل���رح  للضرب  ت��ع��رض 

قوات القمع اخلليفي.
املنامة«  »ص���وت  م��وق��ع  واف���اد 
ان ح��رك��ة »ح���ق« وت��ي��ار »ال��وف��اء 
عن  اعلنا  البحرينية  اإلس��ام��ي« 
فيما   ، ق��اس��م  ال��ط��ف��ل  اس��ت��ش��ه��اد 
أك��د تيار »ال��وف��اء االس��ام��ي« ان 
استهدفت  احلاكم  النظام  ق��وات 
ب��ش��ك��ل م���ب���اش���ر م���ن���زل ال��ط��ف��ل 
ال��غ��ازات  قنابل  ب��اط��اق  الشهيد 
اىل  أدى  ما  عليه،  للدموع  املسيلة 

استشهاده.

* أحد ضحايا النظام اخلليفي يف )كرباباد(
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بالتزامن مع احتفال املصريني 
ب���ذك���رى ث��ورت��ه��م اجل��م��اه��ريي��ة 
ع��ل��ى ال��دي��ك��ات��وري��ة وال���يت أمث��رت 
ع��ن س��ق��وط ن��ظ��ام ح��ك��م م��ب��ارك، 
بورسعيد  م��دي��ن��ة  ش����وارع  ش��ه��دت 
ال��ب��اد، أح��داث عنف دامية  مش��ال 
أسفرت عن مقتل 31 شخصًا خال 
ق��رار  على  احتجاجية  ت��ظ��اه��رات 
متهمًا   21 بإعدام  املصرية  احملكمة 
ح���وادث  يف  ش��خ��ص��ًا  سبعني  بقتل 
ق��دم بني  م��ب��اراة ك��رة  الشغب يف 

أندية مصرية. 
الغاضبون  املتظاهرون  وكان 
ال���ذي  ال��س��ج��ن  اىل  ط��ري��ق��ه��م  يف 
ي��ق��ي��م ف��ي��ه امل���دان���ون، يف حم��اول��ة 
بالقوة،  س��راح��ه��م  الط���اق  منهم 
مصر  يف  أخرى  مدن  شهدت  كما 
على  احتجاجًا  دامية  عنف  اعمال 

السياسات احلكومية.
من  بكثري  املراقبون  تلقى  وقد 
احلكم  إص��دار  توقيت  االستغراب 
والعشرين  ال��س��ادس  يف  القضائي 
م��ن ال��ش��ه��ر امل��اض��ي، أي ب��ع��د ي��وم 
الثانية  الذكرى  مرور  على  واحد 

على  اجلماهريية  ال��ث��ورة  الن���دالع 
الشعب  ث��ار  حيث  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة، 
سيطر  ال��ذي  احلكم  على  املصري 
عام  انقابهم  منذ  العسكر  عليه 
الناصر.  عبد  مج��ال  ب��ق��ي��ادة   1952
التنديد  اىل  االح��داث  اجتهت  وق��د 
الرئيس املصري اجلديد  بسياسات 
حم��م��د م��رس��ي، ح��ت��ى أن��ه��ا غطت 
اع������راض اجل���م���اه���ري على  ع��ل��ى 

احلكم القضائي. 
اجليش  سيطرة  من  وبالرغم 
املصري على السجن يف »بورسعيد« 
وإمخ���اد ن��ار االح��ت��ج��اج��ات، إال أن 
م��ام��ح امل��ش��ه��د ال��دمي��ق��راط��ي يف 
الغموض  من  الكثري  يشوبه  مصر، 
احلكومة  فشل  بسبب  واالرت��ب��اك، 
وش���خ���ص رئ���ي���س اجل��م��ه��وري��ة 
امل���ن���ت���خ���ب حم����م����د م�����رس�����ي يف 
استيعاب االزمات وحتقيق املطالب 
االستحقاقات  واي��ض��ًا  السياسية، 
اجل���م���اه���ريي���ة، مم���ا ج��ع��ل بعض 
ال��ص��ف  ال���س���ي���اس���ة يف  رج�������االت 
استمرار  اىل احلديث عن  املعارض 
على  تداوهلا  وليس  »الثورة«،  حالة 

أن��ه��ا جم���رد ذك����رى، إذ م��ا ت��زال 
الشعب  اه���داف  م��ن  الكثري  هنالك 
حتقيق  مثل  حت��ق��ق،  مل  امل��ص��ري، 
العدالة واالقتصاص من اجملرمني 

وإبعاد الفاسدين.
»ال���ع���امل«  ل��ق��ن��اة  ح���دي���ث  ويف 
عفيفي  حم��م��ود  ق���ال  ال��ف��ض��ائ��ي��ة 
امل��ت��ح��دث ال��رمس��ي ب��اس��م حركة 
من  ق��ام��ت  ال���ث���ورة  ان  اب���ري���ل،   6
وقمعي  فاسد  نظام  اس��ق��اط  اج��ل 
وطالبت  ودي��ك��ت��ات��وري  اس��ت��ب��دادي 
مب��ب��ادئ وأه�����داف واض��ح��ة وه��ي 
ال���ع���ي���ش واحل�����ري�����ة وال����ع����دال����ة 
االجتماعية ويف غياب حتقيق هذه 
الثورة  استكمال  املطالب فابد من 

يف حتركات سلمية.
 6 ح����رك����ة  ان  اىل  وأش��������ار 
اليت  اجلماعات  من  كانت  ابريل 
يف  مرسي  حممد  الرئيس  دعمت 
أمحد  اسقاط  أجل  من  االنتخابات 
على  ن��ع��ّول  كنا  مضيفا:  شفيق، 
حم��م��د م��رس��ي اآلم�����ال يف ان��ق��اذ 
عن  بعيدا  أهدافها  وحتقيق  الثورة 
فكرة االنفراد يف احلكم واالحنراف 

عن طريق الثورة.
مرسي  ال��رئ��ي��س  ان  وأوض����ح 
ق���دم وع����ودا ك��ث��رية م��ن��ه��ا اع���ادة 
شهداء  قتلة  قضية  يف  احملاكمات 
اجلمعية  تشكيل  واع����ادة  ال��ث��ورة 
التأسيسية وان يكون هناك دستور 
السياسية  ال��ق��وى  ل��ك��ن  ت��واف��ق��ي، 
أشهر  السبعة  م��دى  على  فوجئت 
ضعيفة  حكومة  بتشكيل  املاضية 
بعد  مصر  متثل  ان  اىل  الت��رت��ق��ي 
الثورة، فشلت يف كل امللفات سواء 
ع��ل��ى حد  االق���ت���ص���ادي  او  االم����ي 

تعبريه.
وق����ال: ان ال��رئ��ي��س ي��ن��ف��رد يف 
ال��ق��رارات وم��ث��ال ذلك  كثري م��ن 
أص��دره  ال��ذي  الدستوري  االع��ان 
دون مشاورة القوى السياسية ومن 
من  نصفني،  اىل  البلد  يقسم  ث��م 
هو ضد ومن مؤيد، كما ان هناك 
دستورا مت متريره وفرض عملية 
الكثري  دع��وات  رغ��م  عليه  استفتاء 
للرئيس  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال���ق���وى  م���ن 
وتأجيل  االس��ت��ف��ت��اء  ع��ن  ل��ل��راج��ع 

موعده.

المصريون يحتفلون بذكرى 
ثورتهم بين الرصاص والدماء
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بصائر

* إعداد / بشري عباس
لُِرُسِلِهْم  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ »َوَقاَل 
َلَتُعوُدنَّ  َأْو  َأْرِضنَا  ْن  مِّ َلنُْخِرَجنَُّكم 
َلنُْهِلَكنَّ  ُْم  َرهبهُّ إَِلْيِهْم  َفَأْوَحى  تِنَا  ِملَّ يِف 
ِمن  األَْرَض  َوَلنُْسِكنَنَُّكُم   * الظَّاملنَِِي 
َبْعِدِهْم َذلَِك ملَِْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف 
َوِعيِد * َواْسَتْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلهُّ َجبَّاٍر 
ِمن  َوُيْسَقى  َجَهنَُّم  َوَراِئِه  ن  *مِّ َعنِيٍد 

اء َصِديٍد«  مَّ
صدق اهلل العيل العظيم

يكون  أن  الكريم  ال��ق��رآن  ي��ك��اد 
اخل��اف  قصة  ع��ن  رواي���ة  مبجمله 
وهذا  والباطل،  احلق  بني  والصراع 
ال��ص��راع ب��ني احل���ق وال��ب��اط��ل يبدأ 
نداء  االنسان، حيث هناك  من داخل 
والفضيلة  رباني يدعوك اىل اخلري 
واالح���س���ان اىل اآلخ���ري���ن، وه��ن��اك 
نداء اخر شيطاني يدعو االنسان اىل 
االستهتار  اىل  االع��ت��داء،  اىل  الشر، 

حبقوق اآلخرين وظلم الناس. 
يف خ��ض��م ه����ذا ال����ن����داء ال���ذي 
بعض  ت��رى  االن��س��ان،  قلب  يتقاسم 
االول،  ال��ن��داء  اىل  مي��ي��ل��ون  ال��ن��اس 
باحلق،  ويؤمنون  الرسالة  يملون 
اىل  مييلون  تراهم  من  هناك  بينما 
وس��اوس��ه  ويتبعون  الشيطان  ن���داء 
. ثم خيتلف اجملتمع بني  واهواءهم 
الباطل  اه��ل  و  وجبهته  احل��ق  اه��ل 
اش��ك��اال  يتخذ  ص���راع  يف  وج��ب��ه��ت��ه، 
شتى ومن مجلة اشكال هذا الصراع 
هو  والواضحة  الكبرية  ومستوياته 

الصراع السياسي. 

جماهبة الطغاة والظلم و ُسنن النرص 
آي����ات  ي���ب���ني يف  ت����ع����اىل  رب����ن����ا 
الغالب  يف  الظلمة  ان  اجمليد  الكتاب 
وعندهم  ال��ق��وة  ن��اص��ي��ة  ميتلكون 
امكانيات واسعة لرسيخ هذا الواقع 
وي��ع��م��ل��ون أب����دا ل��اس��ت��ح��واذ على 
مع  ولكن  القوة،  وعناصر  مراكز 
على  ال��ص��ادق��ني  املؤمنني  ف��إن  ذل��ك 
والقوة  االمكانات  وقلة  عددهم  قلة 
ينتصرون  أنهم  إال  بأيديهم،  املادية 
بقوتهم  ل��ي��س  امل���ط���اف،  ن��ه��اي��ة  يف 
امل��ادي��ة اجمل��ردة وامن��ا بقوة ونصرة 
وتوفيق الرب الذي خلق الكون وسّن 
اليت تؤيد  الراسخة  السنن  فيه تلك 
واحلق  واالح��س��ان  للعدل  وتنتصر 
وأه��ل��ه. إن��ن��ا ح��ني ن��ت��دب��ر يف س��ورة 
جند  املثال،  سبيل  على  )ع(  ابراهيم 
اشرنا  ال��ذي  الصراع  ه��ذا  ان  كيف 
اليه آنفًا يتمثل يف ان الذين كفروا 
والرسل  لانبياء  يقولون  بالرسل، 
»لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن يف 
القوة  لغة  يستخدمون  فهم  ملتنا« 
منطقهم  حسب  فهناك  والتهديد، 
إما  الرسل واألن��ب��ي��اء،  أم��ام  خ��ي��اران 
من  واخ��راج��ه��م  وإب��ع��اده��م  نفيهم 
اجملتمع،  وهذا  والباد  االرض  هذه 
واآلنبياء(  )ال��رس��ل  ي��ع��ودوا  ان  وإم��ا 
اىل مّلة الظاملني والكافرين ومن ثم 

خيضعوا لسياسة الطغاة والظلمة. 
التالية  اآلي��ة  يف  ربنا  يبني  ث��م 

والعنجهية  ال��غ��رور  مظاهر  بعض 
ال����ف����ارغ����ة ع���ن���د ال���ظ���ل���م���ة ح��ي��ث 
كل  وختتاب  »واستفتحوا  ي��ق��ول: 
جيمعون  ف��ال��ذي��ن  عنيد«..  جبار 
الضمائر،  وي��ش��رون  وامل���ال،  القوى 
ويستفيدون من كل االمكانات اليت 
تتاح هلم من أجل أن يبقوا متمكنني 
حاكمني يف االرض مسلطني على 
وآبهني  منتبهني  غري  الناس،  رق��اب 
الذي  الوخيمة،  الظلم  ونهاية  ملآل 
داء  و  س��رط��ان  اىل  لديهم  يتحول 

وبيل ال عاج له. 

خوارج العرص.. أداة بيد 
االستخبارات الدولية 

وحنن لو اردنا مثا أن خنتصر 
ك��ل ه���ذه ال��ص��راع��ات واخل��اف��ات 
السياسية وغريها يف بلداننا والعامل 
أن  نستطيع  ال  وأس��اس��ه��ا،  ال���ي���وم، 
مثلما  بكلمات  ذلك  وخنتصر  نعر 
خت��ت��ص��ره��ا ال��ق��ص��ص و ال��ك��ل��م��ات 
األس��س  وه���ذه  ال��ك��رمي��ة.  القرآنية 
هلذه  والنتائج  واألس��ب��اب  والغايات 
اخل���اف���ات وال���ص���راع���ات مي��ك��ن ان 
وايامنا  تأرخينا  يف  واضحة  جندها 
وقد  هذه،  وبلداننا  شعوبنا  ويف  هذه 
رأينا وشعوبنا ومازلنا نرى ونعايش 
وليبيا  ت��ون��س  م��اح��دث وي���دث يف 
ومصر وغ��ريه��ا، وم��ن قبل ذل��ك يف 
ن���درك هذه  واي�����ران.. فهل  ال��ع��راق 
هذه  الظلمة  ي���درك  وه��ل  االم����ور، 

املسائل؟

 الذين 
يجمعون القوى 

واملال، ويشرتون 
الضمائر، 

ويستفيدون من 
كل االمكانات 

التي تتاح لهم 
من أجل أن يبقوا 

متمكنني حاكمني 
يف االرض 

مسلطني على 
رقاب الناس، 
غري منتبهني 
وآبهني ملآل 

ونهاية الظلم 
الوخيمة، الذي 

يتحول لديهم اىل 
سرطان و داء 

وبيل ال عالج له 

العراق يحقق 
إستقراره 
ومصالحه 

بقادته وحكمائه 
ال بأموال 

المتآمرين عليه



بصائر

وأم��ث��اهل��م بسبب  ه����ؤالء  ل��ك��ن 
ت��ش��دده��م وب��س��ب��ب اخ��ت��اف��ه��م مع 
ال��ع��ل��م��اء واحل��ك��م��اء وب��س��ب��ب اف��ك��ار 
لاستخبارات  مطية  اصبحوا  شاذة 
بدأت  و  اللعبة  أدارت  ال��يت  الدولية 
اخرى،  ت��ارة  وعانية  ت��ارة  باخلفاء 
فتؤيد  كهذه،  مجاعات  بأستغال 
هؤالء، وختلتف مع اولئك، فاذا بهذه 
اجلماعات وقادتها حني يرون نهاية 
أن  بدل  تراهم  اخلاطىء،  طريقهم 
ال��ذي  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  ي��واج��ه��وا 
طاملا زعموا عداءهم وحماربتهم له، 
معاداة  اىل  ذلك  عن  بدال  يتوجهون 
وحماربة وقتل شيعة أهل البيت)ع( 
ال��ذي��ن ي��م��ل��ون يف األس����اس راي��ة 

حقيقية ضد هذا الكيان الغاصب. 
ك��ي��ف ومل������اذا اص���ب���ح ومس��ح 
هوالء أن يكونوا مطية االستخبارات 
تتاعب  أن  استطاعت  اليت  الدولية 
االسلوب،  بهذا  وغرائزهم  بعقوهلم 
خرجوا  ال��ذي  اخل���وراج  مثل  فباتوا 
لكنهم  ب���داي���ًة،  م��ع��اوي��ة  ي���ارب���ون 
املؤمنني  امري  االمام  انقلبوا وحاربوا 
جتربة  ذل���ك  إن  ع��ل��ي��ه؟  اهلل  س���ام 
وم��ث��ل س��ي��ئ وخ��ط��ري جي��ب احل��ذر 
يفقد  ال��ذي  فاالنسان  له،  واآلنتباه 
ي��ض��ي��ع وي���ت���ي���ه، كما  ال��ب��وص��ل��ة 
السفن يف اعالي البحار حني كانوا 
لتسيري  ال��ب��وص��ل��ة  ي��س��ت��خ��دم��ون 
الوصول  و  الطريق  لتحديد  السفن 
ما  ف��اذا  يريدونها،  اليت  الوجهة  اىل 
فقدت  او  امل���اء  يف  البوصلة  وق��ع��ت 
الطريق  يضلون  فأنهم  تعطلت  او 
البحار  ام����واج  يف  سفنهم  وت��ض��ي��ع 
غري  على  ي��س��رة  مينة  بهم  وت��س��ري 
وتاهوا،  ضاعوا  ه��ؤالء  وهكذا  ه��دًى، 
واصابوا األمة يف الصميم، بفكرهم 
بهم  ف��اذا  السقيم،  ونهجهم  ال��ش��اذ 
يرتكبون الفظائع، كما حدث أخريا 
الباكستانية  كويتة  مدينة  يف 
م��ث��ا، ح��ي��ث ارس����ل ه����ؤالء بعض 
االنتحاريني لتفجري أناس يتفون 
بالنيب )ص( يف ذكرى وفاته وقتلوا 
ب���دم ب����ارد اك��ث��ر م��ن م��ئ��ة أن��س��ان 
االبرياء..  وجرحوا اضعاف ذلك من 
وه��ك��ذا ج���رى وجي���ري يف ال��ع��راق، 
ومن ذلك ماوقع من جرائم تفجري 
أيام زيارة  الزوار خال  وقتل تطال 

االرب���ع���ني، ووق���ع م��اوق��ع م��ن تلك 
امل��س��ي��ب، وغ��ريه��ا، واىل  اجمل����ازر يف 
التفجريات  ت��ل��ك  ن���رى  ه���ذا  ي��وم��ن��ا 
وال��ق��ت��ل اجل���م���اع���ي..أي ع��ق��ل وأي 
له؟!  ويدعو  ذلك  يرر  وفكر  منطق 
وأي عاقة مزعومة له باالسام؟!. 
ل��ق��د ج���اء األن��ب��ي��اء ب��رس��ال��ة العقل 
والبصرية،  الفقه  برسالة  واحلكمة، 
مليء  القران  و  والتفكر  بالتذكر 

بذلك. 

األعداء يكيدون للعراق 
ول���أس���ف رمب����ا ن��ت��ل��م��س اآلن 
ن��ف��س ه����ذا امل��خ��ط��ط ي�����راد ل���ه أن 
نفس  اىل  جل��ره  ال��ع��راق  يف  يطبق 
بأي  اعرف  ال  احلقيقة  ويف  املصري، 
لاسف  من�ّا  البعض  مع  اتكلم  لغة 
لديه  ليس  ال��ذي  البعض  الشديد، 
منطق وحكمة، ويتصور أن اهلل خلق 
العقول  الكون كله له فقط وجعل 
كلها لديه وأن غريه على خطأ وهو 
فقط على صواب !. اقول للبعض من 
هؤالء: يا من خترجون يف هذا الشتاء 
وسط الرية والصحراء، التتصوروا 
أن أحدا يف األرض ممن يريد  يوما 
اشعال الفن ويرض عليها ويدفع 
لتمزيق  الدسائس  ويوك  االم��وال 
يرمحكم  أن  ميكن  والبلد،  الشعب 
كما  م��ص��احل��ك��م  ع���ن  ي��ب��ح��ث  او 
تعاىل  اهلل  إال  يرمحكم  ال  ي��زع��م.. 
اعطاه  انسانا  اليرحم  سبحانه  وهو 
منه  جها  يقع  ث��م  وب��ص��رية،  عقا 
او ع��ن ع��م��د ف��ري��س��ة ل��ش��خ��ص، او 
الدولة  ه��ذه  خمططات  او  مجاعة 
ماال  يدفعون  مم��ن  ال��ق��وى،  تلك  او 
هلذا وذاك، واليريدون للعراق خريا 
أين  نتساءل:  ثم  واستقراراً.  وتقدمًا 
البصائر؟  وأه��ل  واحلكماء  العلماء 
هل العراق يتاج اىل أن ميد أحدنا 
يده اىل هذه الدولة وتلك الدولة؟!.. 
العطاء واجلود و الشجاعة والتعاون 
واالخاص يف العراق هل تسمح لنا 
مبد يدنا اىل البعض ممن ال يعرف 
لبعضنا  ليعطي  أط��ول  طرفيه  أي 
ال��ش��وارع  يف  يبقينا  ح��ت��ى  ال��ف��ت��ات 
ن���ك���رس ال���ص���راع���ات واخل���اف���ات 
وفكروا  اجلسوا  تعالوا  واالنفات..؟. 
جيري  م��اذا  انظروا  مصريكم،  يف 

الصومال  يف سوريا وماذا جيري يف 
و يف تونس ومصر وليبيا، وأخريا ما 
ان  يدث يف دولة مالي.. فا جيب 
جرى  ما  يف  اآلخرين  جت��ارب  نكرر 

من الكوارث. 

أهيا الساسة كفى رصاعات
نقول  أن  جي��ب  أي��ض��ا،  باملقابل 
للسياسيني  وجدية  صاعقة  كلمة 
اجل����روح  ت���رك���وا  ال  ال����ع����راق:  يف 
ال��ن��ازف��ة وع��اجل��وه��ا وت��دارك��وه��ا، 
واملرض  فاجلرح  وكثريها،  قليلها 
وكما  ك��ث��ريا،  ي��ك��ون  قليله  حتى 
يف ح���دي���ث ش���ري���ف ف�����إن ث��اث��ة 
والنار.  والنوم  املرض  كثري:  قليلها 
اىل  ي��ت��ح��ول  ق��د  البسيط  ف��امل��رض 
وكذلك  يقتل،  وق��د  صعب  م��رض 
ف����إن ث��ق��اب ن����ار ب��س��ي��ط مي��ك��ن ان 
يرق غابة واسعة. وجروح اجملتمع 
هكذا أيضا قد تكون بسيطة ولكنها 
تصبح واسعة وخطرية وقاتلة إن مل 
وعاجلوها،  اجلروح  فلملموا  تعاجل، 
واالجت��اه��ات،  املستويات  ك��ل  على 
م��واج��ه��ة  يف  يف  ج���دي���ني  ك���ون���وا 
الفساد االداري واملالي و ال متاطلوا، 
وال��س��رق��ات،  الفساد  اي���ادي  اقطعوا 
وح��اس��ب��وا امل��ق��ص��ري��ن وامل��ت��اع��ب��ني، 
مّنة  با  للشعب  اخل��دم��ات  ووف���روا 
او وعود كاذبة، ألن الناس اذكياء 
بعقول  تستهينوا  ف��ا  وي��ف��ه��م��ون 
الناس وال جتلسوا يف الغرف املغلقة 
بعيدا عنهم وتضعوهم خارج االطار، 
ادخ���ل���وا س��اح��ة ال��ش��ع��ب والت��ك��ون��وا 
وان��ظ��روا  ت��اب��ع��وا  ع��ن��ه،  منقطعني 
لتلبية  واع��م��ل��وا  شعبكم،  وع��اي��ش��وا 
الفقراء  وامسعوا  وحقوقه،  تطلعاته 
واألي��ت��ام وامل��س��اك��ني وم��ن يشكون 

من املظامل، ماذا يريدون؟.. 
ومن حقهم ذلك، فبلدهم ليس 
ظلمات  فالظلم  ضعيفا،  وال  فقريا 
وش��ك��وى  م��ظ��امل  اىل  ي��ن��ظ��ر  واهلل 
بالظلم  والي��رض��ى  وأمل��ه��م  ال��ن��اس 
وعلى  ج��اء  وج��ه��ة  شخص  أي  م��ن 
فالظلم  وق���ع،  ف��ئ��ة  او  ش��خ��ص  أي 
سي  أوعلى  وق��ع  شيعي  على  ظلم 
والعاقبة  ي��ه��ودي،  او  مسيحي  أو 
ل���ذل���ك تعم  ال��س��ي��ئ��ة  وال��ن��ت��ي��ج��ة 

والختص.

  يا من 
تخرجون يف 
هذا الشتاء 

وسط الصحراء، 
التتصوروا يومًا أن 

أحدًا يف األرض 
ممن يريد اشعال 

الفنت ويدفع 
االموال ويحوك 

الدسائس 
لتمزيق الشعب 
والبلد، ميكن أن 

يرحمكم او يبحث 
عن مصاحلكم 

كما يزعم  

9



العظمى  اهلل  آي��ة  امل��رج��ع  مساحة  ح��ذر 
من  ظله(  )دام  املحُ��دّرس��ي  تقي  حممد  السيد 
حمنة  اىل  الباد  يف  السياسية  االزمة  تطور 
السياسية.  والعملية  العراق  مت��زق  ك��رى 
جاء ذلك خال استقباله مبكتبه يف كرباء 
املقدسة كل من مساحة السيد النائب حسني 
املرعيب ومساحة السيد باسم احلسيي على 
رأس فد من حزب الفضيلة االسامي .ودعا 
مساحته خال اللقاء السياسيني والعلماء يف 
للخروج من  مناسبة  اجياد حلول  اىل  الباد 
ان  ضرورة  على  ويؤكد  املتاحقة  االزم��ات 
احل��وار  ع��ر  اجل��راح��ات  السياسيون  يلملم 
خال  مساحته  صفوفهم.واوضح  وتوحيد 
حديثه مع الوفد أن تقديم التنازالت املمكنة 
هو  والتاقي  واحل���وار  االط���راف  مجيع  من 
وحل  املواقف  توحيد  يف  الفعالة  الطرق  احد 
احل��وار  ه��ذا  ولكن  واالخ��ت��اف��ات  الصراعات 
 . السياسيني  بني  مقطوع  لأسف  واالنفتاح 
السياسيني  واالنفتاح بني  احلوار  أن  مؤكدا 
ان  بالكشف للكثريين منهم  وكتلهم يسهم 
جتمعهم  قوية   ومشركات  قواسم  هناك 
الثقة  ف��ق��دان  ب��دال ع��ن  لتسوية اخل��اف��ات  
الشارع. ال  وتصديرها  باالتهامات  والراشق 

م��ش��ريا  اىل أن ال��س��اح��ة الخت��ل��و م��ن وج��ود 
بعض اجلهات اليت تستخدم احليلة واخلداع 
واالقتتال  التناحر  اىل  بالعراقيني  لتدفع 

وإفشال العملية السياسية يف الباد

ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل مس��اح��ت��ه ال��ن��ائ��ب��ني عن 
ك��رب��اء امل��ق��دس��ة ع��ل��ي ك���ردي احلسيي 
حديثه  يف  موضحًا  اخلفاجي،  وعبداملهدي 
السياسية  والكتل  ال��ق��وى  ان:  اللقاء  خ��ال 
جيب أن يكون همها وعملها وهدفها اإلصاح 
ال��يت تقف يف طريق  وه���دم ك��ل احل��واج��ز 
تقدم العملية السياسية وليس الصراع على  
امل��ن��اص��ب واالم��ت��ي��ازات اآلن��ي��ة. واض���اف ان: 
� ال يعملون  � لاسف  العراق   السياسيني يف 
ذلك  و  الباد  لقيادة  ثابتة  رؤية  بلورة  على 
مؤكدا  هشة.  السياسية  العملية  من  جيعل 
يف ه��ذا اجل��ان��ب  على ض���رورة إجي��اد رؤي��ة 
واضحة إلدارة الوضع الداخلي للباد للحد 
اجلميع  ل��دى  واضحًا  ب��ات  ال��ذي  اخللل  من 
فالباد تعاني من أزمة دميقراطية حقيقية. 
معًا  اجللوس  اىل  السياسيني  مساحته  ودعا 
للحوار من اجل اخلروج من األزمة الراهنة 
اجلذرية  احل��ل��ول  بتقديم  اخل��اف��ات  وح��ل 
الرقيعية  احل��ل��ول  واج��ت��ن��اب  للمشاكل 

املؤقتة اليت ال نفع هلا.
وح����ذر مس��اح��ت��ه خ���ال ال���ل���ق���اءات من 
العراق،  وشرذمة  لتقسيم  رامية  حم��اوالت 
ودع�����ا إلس���ك���ات اب������واق ال��ف��ت��ن��ة، وك��ه��ن��ة 
الساطني الذين يغذون األزمات واملشاكل. 
جمابهة  اجلميع  على  ان  مساحته  وأك���د 
تقسيم  اىل  ال��رام��ي��ة  واحمل����اوالت  ال��دع��وات 
ألن  صغرية  دوي���ات  اىل  ومتزيقه  ال��ع��راق 

ذل���ك س��ي��ؤدي اىل إش��ع��ال ف��ت��ي��ل احل���روب 
ال��ب��اد ك��م��ا ج���رى يف بعض  وال��ت��ن��اح��ر يف 

البلدان كالسودان وغريها.
تسائل  ح��دي��ث��ه،  م���ن  آخ���ر  ج��ان��ب  ويف 
ودجل  نفاٍق  أّي  شعبية:  وفود  أمام  مساحته 
انتمائها  اجل��ه��ات  بعض  إدع���اء  م��ن  أك��ث��ر 
ل��إس��ام يف ال��وق��ت ال����ذي ت��س��ف��ك ال��دم��اء 
مب���ج���زرة م���روع���ة ب��ت��ف��ج��ري ح��س��ي��ن��ي��ة يف 
وجرائم  جمازر  من  وماسبقها  طوزخرماتو، 
وحمافظة..؟  منطقة  من  أكثر  يف  فظيعة 
التكفريية  األف��ك��ار  على  الربية  ان  مشريا 
هذه  اف���رزت  ال��يت  ه��ي  السفيانية  األم��وي��ة 
وغريها  طوزخرماتو  يف  اإلرهابية  العمليات 
على  وال��ق��ت��ل  احلسينيات  ه���دم  ذل���ك  وم���ن 
وق���وى  م���ن دول  ب��دع��م  اهل���وي���ة يف س���وري���ا 
السياق  ه��ذا  يف  مساحته  واوض��ح  معروفة. 
دول  م��ن  امل��س��ل��م��ون  ينتظر  م���اذا  ب��ال��ق��ول: 
وحكومات  تعطى أموال املسلمني اىل نتنياهو 
من  وهو  االسرائيلية،  االنتخابات  يف  لدعمه 
تصدر  وه��ل  وتشريدهم؟  قتلهم  يف  يساهم 
الساطني  كهنة  م��ن  س��وى  االف��ع��ال  ه��ذه 
خاص  ال  أن��ه:  مؤكدا  الشياطني؟  وأب���واق 
ب��ال��ع��ودة اىل س��رية و كلمات  ل��أم��ة س��وى 
مناهج  ح���ول  االل��ت��ف��اف  و  )ص(  ال���رس���ول 
الساطني  كهنة  ترك  و  والقرآن  اإلس��ام 
واألفكار األموية والسلوكيات اليت يندى هلا 

جبني اإلنسانية.

المرجع و األمة

المرجع الُمدّرسي 
خالل استقباله 

وفودا نيابية 
وشعبية:

السياسيون 
ال يعملون على 

بلورة رؤية 
ثابتة واضحة  

لقيادة البالد
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أك���د مس��اح��ة امل���رج���ع املحُ����دّرس����ي )دام 
العلمية  احل���وزات  و  العلماء  أن  على  ظله( 
هلما  يكون  أن  ينبغي  ال��ع��راق  يف  والعشائر 
إدارة ورسم   موقف ودور فعال ومدروس يف 
ال��ب��اد على  خ��ارط��ة إص����اح ون��ه��وض يف 
ذلك  ج��اء  واالجت��اه��ات.  املستويات  خمتلف 
خال استقبال مساحته مبكتبه يف كرباء 
امل��رج��ع  امل��ق��دس��ة وف���دا م��ن مكتب مس��اح��ة 
ظله(   )دام  احل��ائ��ري  كاظم  السيد  الديي 
ومعاون مدير بلدية كرباء األستاذ حيدر 

املسعودي، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر.
وأشار مساحته يف جانب من حديثه اىل 
اننا وبعد مضي عشر سنوات على التغيري يف 
العراق كان البد من ان نلمس تطوراً واضحًا 
كبرية  نهضة  نشهد  وان  البناء  وجم��ال  يف 
ولكن  ال��ف��رة،  ه��ذه  خ��ال  العراقي  للشعب 
على  العراقي  الشعب  يلمسه  مل  لأسف  هذا 
عدة،  وأسباب  عوامل  ولذلك  ال��واق��ع،  ارض 
ان  مساحته  وبني  وجتاوزها.  حلها  من  البد 

العراق ميلك طاقات هائلة و ثروات عظيمة 
هي  املشكلة  ولكن  جيدة  وإمكانات  وكثرية 
االمكانات  ه��ذه  واستثمار  ادارة  كيفية  يف 
من اجل بناء بلد متطور، موضحًا ان النظام 
عر  العراق  يف  شيء  كل  بهدم  قام  السابق 

سياسته القمعية الظاملة.
ركيزتان  العراق  يف  إن  مساحته  وبني 
عليهما  واالعتماد  تفعيلهما  جيب  اساسيتان 
النهوض  ط��ري��ق  على  ال��ع��راق  ميضي  لكي 
السليم، ملا هلما من دور فعال يف قيادة وإدارة 
العلمية(،  واحل����وزات  )ال��ع��ل��م��اء  ال��ب��ل��د:  ه��ذا 
هذين  دور  و  أداء  أن  اىل   الفتًا  و)العشائر(، 
ال��ي��وم ضعيفا،  ي��ب��دو  ال��ع��راق  احمل��وري��ن يف 
دوراً  ماضية  عصور  يف  هلما  ك��ان  حني  يف 
ومواقف فعالة اسهمت يف احلد من املشاكل، 
والبلد.  اجملتمع  متاسك  يف  الدور  هلا  وكان 
اىل  ال��ي��وم  ان��ن��ا حب��اج��ة  اىل  واش���ار مساحته 
نفس  يف  وق��وي��ة  ورش��ي��دة  حكيمة  ق��ي��ادات 
ولتعاجل  ال��ب��اد  يف  االم����ور  ل��ت��دي��ر  ال��وق��ت، 

االزم�������ات وحت����ل اخل����اف����ات ال����يت حت��دث 
اجملتمع  ان  على  م��ؤك��دا  السياسيني.  ب��ني 
اإلس��ام  بتعاليم  ملتزم  جمتمع  ال��ع��راق��ي 
ولذلك فأن كلمة العلماء ستكون مسموعة 
للمشاكل  املناسبة  احللول  يقدمون  حني 

واألزمات اليت حتدث يف الباد.
اىل  العراقي  الشعب  ابناء  مساحته  ودعا 
العلمية   واحل���وزة  العلماء  ح��ول  االل��ت��ف��اف 
والسليم،   الواعي  ودوره��ا  وثقلها  والعشائر 
مطالبا   ، ال��ب��اد  وك��رام��ة  س��ام��ة  لضمان 
الفعالية  م���ن  مب��زي��د  ال��ع��ل��م��ي��ة  احل�����وزات 
واجلدية يف النزول اىل الساحة بقوة ورؤية 
سديدة جامعة بدال من من االنطوائية اليت 
اج��ل أخ��ذ دور  ت��ب��دو فيها االن، وذل���ك  م��ن 
عليه  ال��ذي  الواقع  وتغيري  للنهوض  قيادي  
العراق اىل واقع أخر أكثر حيوية وإصاحا 
واندفاعا حنو البناء والتقدم  وأما باملستقبل 
ان  العلمية  احل����وزات  مج��ي��ع  ع��ل��ى  والب���د   ،

تتحرك يف هذا اجلانب.

خالل استقباله وفدًا من مكتب المرجع الحائري..
المرجع المدرسي : العراق بحاجة الى الحوزة 

العلمية والعشائر لتقدمه و حل مشاكله
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ق���ال مس��اح��ة امل���رج���ع ال���دي���ي آي���ة اهلل 
املحُ���دّرس���ي)دام  تقي  حممد  السيد  العظمى 
اليت  الدينية  واملناسبات  الشعائر  أن  ظله( 
وامل��ؤم��ن��ون  ال��ع��راق��ي  شعبنا  اب��ن��اء  يييها 
كمناسبات  البلدان،  معظم  يف  واملسلمون 
املولد النبوي الشريف، وايام عاشوراء وزيارة 
االرب���ع���ني، وم��وس��م احل����ج، وغ���ريه���ا، جيب 
و  لبناء  داف��ع��ا وح��اف��زا وحم��ط��ات  ت��ك��ون  أن 
على  وأوضاعنا  وجمتمعنا   انفسنا  الصاح 
كل املستويات، وأن هذه املناسبات والشعائر 
النيب  نهج  خيتار  لكي  لانسان   فرصة  هي 
وينتمي  ال��ط��اه��رة،  وع��رت��ه  )ص(  االك���رم 
النظام  لبناء  والسعي  الرسالي،  خطهم  الي 
والتواصل  ال��ع��دل  على  القائم  االجتماعي 
قوى  بني  التكاملية   واالجيابية  والتعاون 

اجملتمع وبالتالي بناء نظام سياسي رشيد.
وفوداً  استقباله  خال  مساحته  وأوضح 
قادمة  وثقافية  وسياسية  وحوزية  علمائية 
يعود  ما  أعظم  إّن  العراق،  وداخل  خارج  من 
ب��ه ال��زائ��ر مل��راق��د أه���ل ال��ب��ي��ت)ع( و احمليي 
فرصة  حتقيق  هو  الشريفة،  املناسبات  هلذه 

وأهل  النيب  ميثله  ال��ذي  احلق  نهج  انتخاب 
الرسالي  خطهم  إىل  واإلنتماء  )ص(  بيته 
الرشيد. مبينا أن ذلك يتم من خال حماور 

ونقاط إساسية من بينها:
ب��أن  ال��ع��زم  ك��ل  ت��ع��ق��د  أن  الب���د  أواًل: 
ت��رف��ض وجت��ت��ن��ب ال��ط��اغ��وت، ك��م��ا رفضه 
)أال  قال:  حني  السام،  عليه  احلسني  أمامنا 
اثنتني  بني  ركز  قد  عّي  الدَّ ابن  عّي  الدَّ وإن 

بني السّلة والذلة وهيهات مّنا الذلة( . 
ال��س��ام يف جملس  وك��م��ا ق���ال ع��ل��ي��ه 
املدينة، بعد أن شرح طغيان يزيد  الوليد يف 
يبايع  ال  )ومثلي  الشرع:  ألحكام  وخمالفته 
مثله(. وهكذا  ويف كل مكاٍن وزماٍن طاغوٌت 
ين  ماِت الدِّ رحُ ميثِّل يزيَد ونهَجه يف انتهاك ححُ
ال  نهجه  رف��ض  دون  وم��ن  الشهوات  واّت��ب��اع 
الشك  آثار  نفوسنا من  تطِهري  أبداً  لنا  ميكن 
والشرك، وال ميكن التقرب من اهلل سبحانه، 
باهلل،  االمي��ان  ش��رط  بالطاغوت  الكفَر  ألّن 
��وِت  ��اغحُ ��ْر ِب��ال��طَّ كما ق��ال ت��ع��ال��ي:)َف��َم��ْن َي��ْك��فحُ
اْلوحُْثَقى  ْرَوِة  ِباْلعحُ اْسَتْمَسَك  َفَقْد  ِباهللَِّ  َويحُْؤِمْن 
انِفَصاَم هَلَا(.إّن علينا أن نتجّنب ونرفض  اَل 

ب��ال��ط��اغ��وت  ون��ت��م��ّرد ع��ل��ي ك��ل م��ا يتصل 
والسياسي.  واإلجتماعي  األخاقي  وبنظامه 
البد أن نتجّنب الطاغوت بشجاعة لكي نّتقي 
نار جّنهم.  إّن كل من خيالف أحكام الدين، 
اهلل،  دون  م��ن  ال��ع��ب��اد  على  نفسه  وي��ف��رض 

طاغوٌت جّباٌر، على املؤمنني إجتنابه.
 ث��ان��ي��ًا: يف ك���ل ع��ص��ر وم��ص��ر أحُن���اس 
وأهل  االك��رم  النيب  نهج  يّتبعون  صاحلون 
واإلنتماء  واإلقراب من هؤالء،   ، بيته )ص( 
إىل نهجهم، والتواصل معهم، والتعاون على 
وسيلة  أفضل  سيكون  الدين،  شرائع  إقامة 
فعلى  )ص(  بيته  واهل  للنيب  والئنا  إلظهار 
حقائق  يعرف  أن  املؤمنني  م��ن  واح��د  ك��ل 
انتخاب  يف  س  املقدَّ الشرع  وموازين  الدين، 
من ينتمي إليه من صاحلي عباد اهلل، إنتماًء 
الشريعة، ثم  أحكام  أساس  قائمًا على  واعيًا 
التوكل على اهلل سبحانه، لكي ال تزلَّ قدم 

بعد ثبوتها.
وبشأن االوضاع يف بادنا قال مساحته: 
ال��س��ّيء،  وض��ع��ن��ا  يستمر  ال���ع���راق  يف  حن��ن 
التخّبط،  ويستمر  اإلداري،  الفساد  ويستمر 

 خالل استقباله وفودًا علمائية..
المرجع المدرسي: إحياء الشعائر الدينية 

حافز للبناء وإصالح الفرد والمجتمع



ق��ال مساحة امل��رج��ع ال��دي��ي آي��ة اهلل 
)دام  املدرسي  السيد حممد تقي  العظمى 
احلقيقية  االسامية  الصحوة  أن  ظله( 
واهل  الكريم  القرآن  اىل  تعيدنا  اليت  هي 
البيت عليهم السام، وأن ذلك هو ما نراه 
ونتوسم به خريا يف احلشود املليونية اليت 
اىل  املناطق  خمتلف  من  زاحفة  رأيناها 
احلسني  االم��ام  لزيارة  املقدسة  كرباء 
عليه السام، اثناء زيارة االربعني االخرية. 
وأضاف: أنها ليست بصحوة اسامية تلك 
تعيد  ان  بلداننا  من  بلد  أي  يف  تريد  اليت 
االنظمة  انتج  الذي  الفاسد  املاضي  إنتاج 
ال��ظ��امل��ة وامل��ت��خ��ل��ف��ة ب��ذات��ه��ا وك��رس��ت 

التخلف يف واقعنا اىل اليوم.
له مبكتبه يف  و يف جانب من كلمة 
كرباء املقدسة أمام حشد الزوار والوفود 
م��ن داخ���ل وخ���ارج ال��ع��راق، دع��ا مساحة 
العراقيني  ظ��ل��ه(  )دام  املحُ���دّرس���ي  امل��رج��ع 
وباقي شعوب األمة وقادتها وساستها اىل 
املضطربة،  االوض����اع  تفاقم  م��ن  احل���ذر 
سواء يف العراق، أو يف باقي بلدان املنطقة، 
إستمرار  أسباب  يف  والتفكري  واجل��ل��وس 
هذه املشاكل واألوضاع السيئة، متسائًا 
املسلسل  هلذا  نهاية  هناك  »هل  مساحته: 
العنف  م���ن  ي��ن��ت��ه��ي  أن���ه ال  ي��ب��دو  ال����ذي 

واالضطراب ومن  والتوتر  املضاد  والعنف 
املشاكل اليت تتواتر علينا من كل مكان، 
النهاية«.  تلك  هي  وم��ا  نهاية  هناك  هل 
وال��ع��اج  أن احل���ل  وأش����ار مس��اح��ت��ه إىل 
جنده يف كلمة ووصية الرسول االعظم 
حني  لأمة  وس��ل��م،  وال��ه  عليه  اهلل  صلى 
الثقلني كتاب اهلل  قال: )إني تارك فيكم 
وعرتي أهل بييت ما إن متسكتم بهما لن 
حتى  يفرقا  لن  وانهما  أبدا  بعدي  تضلوا 
والضالة  فالتفرق  احل��وض(،  علي  يردا 
القرآن،  هجرت  عندما  االم��ة  هذه  أصابا 

وتركت اهل البيت عليهم السام. 
ال��ت��م��س��ك  أن  مس���اح���ت���ه  أوض������ح  و 
بها  ج��اء  ال��يت  املتحجرة  واآلراء  باألفكار 
وابن  تيمية  ابن  أمثال  املاضني من  بعض 
القاعدة  مجاعة  ال��ي��وم  ث��م  ال��وه��اب،  عبد 
وأمثاهلم، ادت اىل نتائج خطرية، وإتّباعها 
ال��ي��وم ل��ن يفيد األم��ة يف ش��يء، ذل��ك أن 
عبادة  هي  خاصتها  و  أفكارهم  حقيقة 
اهل���وى ب��أس��م اهلل، ف��اهل��وى ه��و م��ن كان 
يقودهم، وادعاء احتكار احلقيقة واحلق.. 
ومن  اآلن  املسلمني  مي��زق  م��ا  ه��و  ه��ذا  و 
إتبعهم.. فالتحول من الكتاب والعرة اىل 
سبب  ما  هو  االشخاص  وعبادة  االنانيات 

تفكك االمة ومتزقها.
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مصاحل  وضياع  املشني  اإلخ��ت��اف  ويستمر 
الشعب العليا يف زمحة الصراعات السياسية. 
ك���ل ذل���ك ي��س��ت��م��ر – ب���ل وي�����زداد س����وءًا- 
وأهل  املصطفى  بنهج  التمسك  قلة  بسبب 
السياسي  نظامنا  يف  )ص(،  االط��ه��ار  بيته 
نهضتهم  مبادئ  إّتباع  وع��دم  واالجتماعي، 
العظيمة، ويكون مثلنا – ومع األسف – مثل 
من يبقى ضمآن وهو على ضفاف ماء عذب 
فرات. واضاف مساحته: إنها خلسارة كرى 
احل��رية  ص��ح��راء  يف  ت��ائ��ه��ًا  أح��دن��ا  يبقى  أن 
وّق����اد ك��اإلم��ام  ول��دي��ه مشعل  وال��ت��خ��ب��ط 

احلسني عليه السام. 
ال��ع��راق حب��اج��ة إىل م��ن مي��ّث��ل دور  إّن 
اجلميع،  به  يعرف  ثم  الشهيد)ع(،  اإلم��ام 
يف  نصائحه  ويّتبعون  واحل��ك��وم��ة،  الشعب 
ش��ؤون��ه��م، ويف ح��ل خ��اف��ات��ه��م، ويف رس��م 
خ��ارط��ة طريق هل��م م��ن أج��ل ح��ل األزم��ات 
السابع  البند  من  العراق  وإخ��راج  اخلطرية، 
رقاب  على  املسلَّط  كالسيف  يزال  ال  الذي 
الشعب، واخراج البلد من الفوضى والتخلف، 
على  يهيمن  ص��احٍل  إجتماعٍي  نظاٍم  وإقامة 
ك��اف��ة أن��ش��ط��ة ال��ش��ع��ب، وم��ن��ه��ا امل��ؤس��س��ات 

الرمسية. 
��دم��ًا إىل األم���ام، إىل حيث  ال��س��ري قحُ ث��م 
والتواصي،  وال��ت��ش��اور،  الكتل،  بني  التعامل 
وال���ت���ع���اون ع��ل��ى ال�����ِرِّ وال���ت���ق���وى. وأوض���ح 
أن  نستطيع  مجيعًا  إننا  بالقول:  مساحته 
شريعة  أس��اس  على  العراق  بناء  يف  نساهم 
مجيعا  عليهم  بيته  وأه��ل  النيب  ونهج  اهلل، 
إق��رب  منا  واح���د  ك��ل  أّن  ل��و  اهلل،  ص��ل��وات 
أكثر فأكثر إىل نهجهم وإىل من ميّثلهم 
ي��ن،  ال��دِّ وم��راج��ع  ال��ك��رام  الفقهاء  من  اليوم 
الذين أوصى اإلمام املهدي املنتظر، عّجل اهلل 

تعاىل َفَرَجه، بالرجوع إليهم.
االجتماعي  النظام  إّن  مساحته:  وأكد 
ال���ع���اق���ات االجي��اب��ي��ة  ال�����ذي ي��ت��م��ث��ل يف 
االخاق  ويف  اجملتمع،  قوى  بني  والتكاملية 
االس��ام��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ي أس����اس ال��ع��دل 
واالح����س����ان وال���ت���واص���ل ال���ب���ّن���اء ب���ني أب��ن��اء 
يف  السمحاء  الشريعة  حتكيم  ويف  اجملتمع، 
هو  االجتماعي  النظام  ال��ع��اق��ات،ه��ذا  ه��ذه 
حسب  رشيٍد،  سياسٍي  لنظاٍم  س  يؤسِّ ال��ذي 
��َولَّ��ي  احل��ك��م��ة امل��ع��روف��ة: )ك��م��ا ت��ك��ون��ون يحُ
املناسبات  هذه  من  نتخذ  أن  وعلينا  عليكم(. 
ال��ك��رمي��ة وس��ي��ل��ة الص���اح أن��ف��س��ن��ا، ورف��ع 
لتحقيق  والسعي  ووعينا  أخاقنا  مستوي 
أهداف جمتمعنا يف حياة كرمية حتت ظل 

االسام احلنيف

الصحوة االسالمية 
الحقيقية هي التي تعيدنا 

إلى القرآن الكريم وأهل 
البيت "عليهم السالم"
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الهدى تحاور أحد كوادر الحركة الرسالية في السودان.. األستاذ متوكل محمد علي: 

 المستقبل مشرٌق أمام التشيع في السودان  
 "أهل السّنة" في العالم ينتظرون خطابًا موحدًا 

ليستنيروا بوالية أهل البيت "عليهم السالم"

* أجرى احلوار: حممد عيل جواد تقي
* تصوير: حسني اخلفاجي

 عىل أعتاب املولد النبوي الرشيف، كيف ترى احلالة 
الثقافية للمسلمني يف الوقت احلارض؟

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
يف البدء نبارك لأمة اإلسامية، ذكرى مولد املصطفى 
صلى اهلل عليه وآله وسّلم، ونسأل اهلل أن يكون يف جتدد هذه 
الذكرى، جتديد للوالء وللتمسك بالنيب صلى اهلل عليه وآله 

وسلم شخصًا ونهجًا وعرًة. 
أما يف ما يتعلق باحلالة الثقافية لأمة اإلسامية، فهناك 
وارتباطها  لأمة،  العام  بالتوجه  ويتعلق  ع��ام،  األول:  بعدان: 
وحدتها  رمز  وهو  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  حممد  بالنيب  الوثيق 
وقوتها، والذي مل ختتلف حوله اىل اآلن، وهو الكفيل يف أن يعيد 
الرائد.  احلضاري  دوره��ا  تستعيد  وأن  وجمدها،  قوتها  لأمة 
البعد اآلخر: هو ما يتعلق بالنخب الثقافية، وهي طليعة األمة، 
ورصد  مسارها  وتوجيه  األمة  هذه  قيادة  منها  املرجو  والفئة 
معامل طريقها حنو التقدم، هنا البد من التأكيد على أن هذه 
أن  رائ��داً، ويف  أن يكون دورها  النخب تتحمل مسؤولية كبرية يف 

* متوكل حممد عيل حمجوب.
عام  اخلرطوم  السودانية  العاصمة  مواليد  من   *

.1961
فرع  القاهرة  جامعة  احلقوق  كلية  من  خترج   *

اخلرطوم عام 1987.
يف  فرجه،  اهلل  عجل  القائم  اإلمام  بحوزة  التحق   *

طهران، عام 1988.
* يعمل يف املحاماة يف السودان.

جتربة  سّجدًا..  الباب  »ودخلنا  بعنوان  كتاب  له   *
عليهم  البيت  أهل  مذهب  اىل  االنتقال  يف  اجتامعية 

السالم«.
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الذي  بالطريق  وعارفة  مهتدية  هي  تكون 
تسري فيه، حتى ال تتخبط األمة من خلفها، 
بالتعّرف  تبدأ  امل��س��ار،  يف  االستقامة  وه��ذه 
الصحيح على شخصية النيب األكرم صلى 
اهلل عليه وآله، فإذا كانت األمة بصفة عامة، 
وعقائديًا،  وجدانيًا  و  عاطفيًا  بالنيب  ترتبط 
فان النخب عليها أن ترتبط بالنيب صلى اهلل 
ميدان  يف  سريته  وتضع  منهجيًا،  وآله  عليه 
فيه،  هي  مما  األمة  إلنقاذ  العملي،  التطبيق 
تعانيه من  والراجع، وما  التخّلف  من حالة 

مشاكل وأزمات يف األصعدة كافة. 
ال��ن��يب ص��ل��ى اهلل عليه  وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
احلقائق  عمق  اىل  ننفذ  أن  يتطّلب  وآل���ه، 
اليت حدثت  التشوهات  التارخيية، بعيداً عن 
نبحث  وأن  املختلفة،  التارخيية  املراحل  يف 
ال��ق��رآن  يف  وآل���ه  عليه  اهلل  صلى  ال��ن��يب  ع��ن 
السرية  تنقيح  م��ّن��ا  يتطلب  كما  ال��ك��ري��م، 
واحل��دي��ث وال��ت��اري��خ اإلس��ام��ي م��ن خ��ال 
الدينية  للنصوص  ودقيقة  متأنية  ق���راءة 
منها،  الدخيلة  العناصر  واستبعاد  كافة، 
أن  نستطيع  وح��ت��ى  أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
األكرم  النيب  شخصية  من  جانبًا  نستوعب 
صلى اهلل عليه وآله، علينا جتسيد تلك القيم 
واملبادئ اليت جاء بها، فما مل نكن مقتدين به، 
لن نفهم أبعاد شخصيته، ولن يكون بإمكاننا 
السري على هداه. يقول تعاىل »لقد كان لكم 
يف رس��ول اهلل أس��وة حسنة«، وه��ذا يبدأ على 
الفردي بدايًة، فاإلنسان رمبا يكون  املستوى 
منشغًا باهتماماته وأعماله اليومية، وينسى 
ويف  األم��ة،  هذه  برموز  بالتأّسي  مطالب  انه 
الطيبون  وأه��ل��ه  األك���رم  النيب  طليعتهم، 
الشريف،  املولد  ذكرى  فان  لذا  الطاهرون، 
تحُعد مناسبة كرمية إلجراء حماسبة فردية 
للذات، وقّص شريط االسرسال يف املعاصي 
واألخطاء مبقّص احملاسبة الذاتية. والدائرة 
هي  التغيري،  عملية  يف  ال��ف��رد  بعد  األوس���ع 
األم���ة اإلس��ام��ي��ة ال���يت ت��ؤس��س يف م��ا بعد 
اإلسامية  فاحلضارة  إسامية،  حل��ض��ارة 
ت��ق��وم ع��ل��ى ق��اع��دة األم���ة امل��ؤم��ن��ة، واألم���ة 
ذوو  رساليون  مؤمنون  أف��راد  قوامها  املؤمنة 

أهداف رسالية.

»الربيع  بت  ُيسمى  مما  السودان  أين   
العريب«..؟ وهل ثمة ابتعاد عن نسامت احلرية 

والتغيري واإلصالح أم ماذا؟
 هنالك جهل عند املواطن العربي بشكل 
اجليل  خاصة  عام،  بشكل  واملسلمني  خاص، 
السياسي  ال��ت��اري��خ  ي��ق��رأ  مل  ال���ذي  اجل��دي��د 
كثرية  حقائق  عليه  يغّيب  مم��ا  للشعوب، 
وكبرية فيما يتعلق بالشعب السوداني.. فقد 
كسر  اىل  السّباق  السوداني  الشعب  ك��ان 
واملطالبة  والدكتاتورية،  االستبداد  قيود 
إن  فما  العربية،  الباد  سائر  بني  باحلرية، 
أسر  يف  وق��ع  حتى  االستعمار  م��ن  ختلص 
مل  لكنه  املستبدة،  الدكتاتورية  األنظمة 
على  كثريا  يصر  ومل  خيضع  ومل  يستِكن 
الشعوب  كانت  وق��ت  ففي  األن��ظ��م��ة،  تلك 
واالنتفاضات،  ال��ث��ورات  عن  بعيدة  العربية 
وترزح حتت ظل أنظمة ديكتاتورية، انطلق 
الشعب السوداني بأول ثورة مجاهريية له عام 
1964، وأطاح حبكومة عسكرية حكمت الباد 
وكانت  االستقال،  بعد  سنوات،  ست  م��دة 
ثورة حقيقية قوامها الشعب، وأيضًا املثقفون 
والطاب، أمثرت عن إقامة نظام دميقراطي 
ت���ب���ادل سلمي  س���ن���وات، يف  اس��ت��م��ر مخ���س 
سياسية،  أح���زاب  هناك  وك��ان��ت  للسلطة، 
وممارسة دميقراطية خال تلك الفرة، وال 
أقول بصورة مثالية لكن كتجربة، كانت 
التاريخ  سجل  اىل  أضيفت  وناجحة،  رائ��دة 
مسرية  وتوقفت  السوداني.  للشعب  النضالي 
الدميقراطية على يد الرئيس األسبق جعفر 
أيار  العسكري يف  االنقاب  قاد  الذي  منريي 
عام 1969، وأرسى نظامًا عسكريًا ديكتاتوريًا، 
سنة،  عشرة  الست  وخ��ال   ،1985 ع��ام  حتى 
السودان هدوءاً على اإلطاق، إمنا  مل يشهد 
كانت الساحة السودانية تغلي بالتحركات 
العسكرية،  وحتى  والنخبوية،  اجلماهريية 
الثورة  يف  الديكتاتورية  نهاية  كانت  حتى 
من  السادس  يف  الثوار  متكن  حيث  الثانية، 
عن  ال��ث��ورة  ومت��خ��ض��ت   ،1985 ع���ام  ن��ي��س��ان 

أن  مبعنى  املستبّد،  النمريي  نظام  إسقاط 
بثورتني،  يقوم  أن  استطاع  السوداني  الشعب 
وسط شبه هدوء واستقرار يف الباد العربية. 
هذه الثورة األخرية هي اليت مّهدت الطريق 
قائم  األح��زاب  متعدد  دميقراطي  نظام  اىل 

حتى اليوم.
أما عن السؤال: أين السودان من »الربيع 
عن  السوداني  الشعب  سكوت  فان  العربي«؟ 
نظام احلكم احلالي، ليس بالضرورة، تعبرياً 
عن الرضا التام على هذا النظام.. إن للشعب 
السوداني جتارب أغنى وأكر يف االنتفاض 
يف  م��وج��ود  مم��ا  السياسية،  األن��ظ��م��ة  على 
ال�����دول األخ�����رى ال����يت ش��ه��دت ال��ت��غ��ي��ريات 
السياسية، مثل مصر وتونس وليبيا واليمن.. 
أما اإلجابة على من يسأل عن سبب ابتعاد 
التغيري اليت حصلت يف  السودان عن جتارب 
على  جييبون  السودانيني  فان  ال��دول..؟  هذه 
هذا السؤال بإجابتني خمتلفتني: األوىل من 
بأن  وأن��ص��اره،  القائم  السياسي  النظام  قبل 
الربيع العربي مّر على الشعب السوداني قبل 
أكثر من عشرين سنة، وبالتالي فان الوضع 
الراهن هو نتاج ثورة شعبية اسقطوا خاهلا 
نظامًا دكتاتوريًا، وجاءت بنظام دميقراطي، 
األخ��ري  امل��ط��اف  لكن  خطواته،  تعثرت  رمب��ا 
و  التشريعية  العامة  االنتخابات  يف  ك��ان 
الرئاسية على مستوى املركز والواليات عام 
النظام أنه ميثل  2010، هذا املشهد يراه أنصار 

حتواًل دميقراطيًا طوعيًا للنظام السياسي.
أما اإلجابة األخرى فتأتي من املعارضني 
ل��ل��ن��ظ��ام، ف��ه��م ي���رون أن ال��ن��ظ��ام احل��اك��م 
والدكتاتورية،  االستبداد  أشكال  أحد  ميثل 
خال  من  صورته  لتحسني  سعى  وإن  حتى 

العمليات االنتخابية.
ف��ب��ني امل��ع��ارض��ة امل��م��ث��ل��ة يف األح����زاب 
النظام  وبني  جهة،  من  والنخبة،  السياسية 
القائم ممثًا باحلكومة ودوائرها،  السياسي 
يبقى الشعب السوداني أمام السؤال اجلدير: 

هل إنه ممثل من قبل احلكومة احلالية؟ 
باعتقادي؛ ال احلكومة قادرة على متثيل 
ال��ش��ع��ب وال��ت��ع��ب��ري ع��ن رأي����ه، وال امل��ع��ارض��ة 

  سكوت الشعب السوداين عن نظام احلكم 
احلايل، ليس بالضرورة، تعبريًا عن الرضا التام على 

هذا النظام  
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ال��دور،  بهذا  القيام  م��ن  متكنت  السياسية، 
املعارضة  اىل  ينظر  ال��س��ودان��ي  الشعب  ألن 
عن  املسؤولة  كونها  احلالية،  أحزابها  يف 
بالفساد  دميقراطيتني  جتربتني  إج��ه��اض 
السلطة،  على  احملموم  وبالصراع  السياسي، 
وأنها تصل اىل السلطة على أكتاف الشعب 
عر صناديق االقراع، لكن سرعان ما تنسى 
فتدخل  السلطة،  اىل  أوصلتها  اليت  القاعدة 
والتنافس  السياسي  ال��ص��راع  من  دوام��ة  يف 
حقوق  ضياع  هي  والنتيجة  امل��ص��احل،  ح��ول 
ال��س��ودان��ي. ول���ذا جن��د أن  الشعب  وم��ص��احل 
اخل��روج  يف  كثرياً  ي��ردد  السوداني  الشعب 
اىل الشارع حتى ال تتكرر التجارب السابقة، 
كما ال ت��ك��رر ل��دي��ه ال��ت��ج��ارب ال��راه��ن��ة يف 
الربيع العربي، ألن ما حدث يف مصر وتونس 

اجيابيًا،  منوذجًا  يعد  ال  اآلن  حتى  وغريها، 
قفزة  يقفز  أن  يريد  ال  السوداني  فالشعب 
التجارب  من  ميتلك  وأن��ه  خاصة  اهل��واء،  يف 
أثرت  سياسية  بتحوالت  مّر  وقد  يكفيه،  ما 
يريد  وال  اآلن،  ي��ري��ث  فهو  ول���ذا  جتربته، 
وإن  االستقرار، حتى  لديه من  ما  أن خيسر 
الدميقراطية  ميثل  ال  نظام  ظ��ل  يف  ك��ان 

بصورة كاملة.
 املعروف عن أهل السودان أهنم حمبون 
الفكر  نصيب  هو  ما  والقراءة..  للمطالعة 

اإلسالمي والثقافة الرسالية يف هذا امليدان؟
غري  والسياسية  االقتصادية  األوض��اع   
املستقرة يف أي بلد تحُلقي بظال سلبية على 
املطالعة  وعلى  عام،  بشكل  الثقافية  األج��واء 
اىل  حباجة  املطالعة  أن  ومب��ا  خ��اص،  بشكل 

أوقات وأجواء خاصة، كما حباجة اىل الدخل 
اجليد الذي ميّكن من شراء الكتاب، واملرحلة 
الراهنة اليت تتسم بالسرعة الفائقة يف كل 
شيء، فان الشعوب العربية يف الوقت احلاضر 
مستوى  جيعل  مما  للمطالعة،  وقتًا  جتد  ال 
العربية  والباد  السودان  يف  متدنيًا  املطالعة 
للسودان  يبقى  لكن  عام.  بشكل  واإلسامية 
التعليمي  امل��س��ت��وى  ل��وج��ود  خ��ص��وص��ي��ت��ه، 
الوقت لدى  الراقي لديه، ووجود هامش من 
أن  بيد  للمطالعة.  يوظفه  السوداني  املواطن 
عدم  منها  املسار،  ه��ذا  أم��ام  معّوقات  هنالك 
املنتجة  الباد  مستوى  اىل  السودان  وص��ول 
الطباعة  مستويات  والزالت  املقروءة،  للمادة 
ومن  الطباعة،  تكاليف  ارتفاع  أو  متخلفة، 
حركة  على  القيود  وج��ود  أي��ض��ًا،  املعّوقات 

 باعتقادي أن الفكر الشيعي، وحتديدًا مذهب أهل 
البيت عليهم السالم، ُيعد اخلندق األول ملواجهة الفكر 

السلفي، ونحن نشهد املزيد من االندماج والتفاعل 
من الشعب السوداين مع أهل البيت عليهم السالم 



حوار

ال��ن��ش��ر وال��ت��س��وي��ق. وامل��ش��ك��ل��ة األخ����رى هو 
الناس،  يقرأه  فيما  وبقوة  السلفي  التدخل 
القيمة  يف  رخيصة  بكتب  املكتبات  وم���لء 
تكون  وعندما  املعنوية،  قيمتها  ويف  امل��ادي��ة 
ب��ال��ت��وزي��ع اجمل��ان��ي، فإنها  ل��ل��ق��ارئ  م��ت��اح��ة 
وف��ك��ره.  ثقافته  على  السليب  أث��ره��ا  ت��رك 
السلفيون  اليت ميارسها  الضغوط  اىل جانب 
على احلكومة، تدعوها ألن تضع قيوداً على 
تعود  وال���يت  املذهبية  الكتب  وت��وزي��ع  نشر 
لتيارات ثقافية خمتلفة، وقد شهد معرض 
اخلرطوم الدولي للكتاب قبل سنوات، قرارات 
دور  من  القادمة  الشيعية  الكتب  نشر  حظر 
على  أث��ر  م��ا  وه���ذا  ولبنانية،  إي��ران��ي��ة  نشر 
احلالة الثقافية بشكل عام، ومسألة املطالعة 

بشكل خاص.
متطرفة  مجاعات  بوجود  نسمع  ال   
بشكل واضح، ما هي السبل الكفيلة باعتقادك 
جمتمع  وأي  السوداين  املجتمع  لتحصني 
إسالمي من األفكار املتطرفة والتعّصب لغري 

الدين وقيم السامء؟ 
 اجملتمع اإلسامي يف السودان، جمتمع 
يف  الدينية  احلالة  يشكل  والتصوف  صويف، 
السودان، وقد أسهم مشايخ الطرق الصوفية 
السودان، ويف كثري من  اإلسام يف  يف نشر 
اتسمت  وبالتالي  اجملاورة،  األفريقية  الدول 
مع  والتعايش  وامل��رون��ة  بالتسامح  دعوتهم 
جاءت  ثم  الشعوب،  هل��ذه  احمللية  الثقافات 
على  لتضفي  املعاصرة  اإلسامية  احلركة 
الباد،  يف  املوجودة  الصوفية  الدينية  احلالة 
أن  بيد  ث��وري��ًا،  –حركيًا–  سياسيًا  طابعًا 
القرن  من  الثاني  للنصف  األخ��رية  السنوات 
السلفية  الكيانات  املاضي، شهد ظهور بعض 
امل��دع��وم��ة م��ن قبل ال��س��ع��ودي��ة، وق��د محلت 
البداية  منذ  السودان  يف  السلفية  احلركة 
اس��م »أن��ص��ار السنة احمل��م��دي��ة«، ودخ��ل��ت يف 
البلد،  يف  الصوفية  احلركات  مع  مواجهات 
اخ��راق اجملتمع  البداية مل تستطع من  ويف 
السوداني احملصن بثقافته الصوفية، فحاول 
من  السلفي  الفكر  اىل  ال��دع��وة  السلفيون 
خال اإلغراءات املادية، و توظيف اإلمكانيات 

ال��ك��ب��رية ل��ب��ن��اء امل��س��اج��د وع��دي��د امل��ؤس��س��ات 
االنتشار  مبحدودية  قلنا  وإذا  االجتماعية. 
– الصوفية  الدينية  الثقافة  بوجود  السلفي 
العديد م��ن مشايخ  ف��ان م��وت  ال��ن��اس،  ل��دى 
هلم،  خلفاء  وج��ود  وع��دم  الصوفية،  الطرق 
ثم ابتعاد اجليل اجلديد عن التصّوف، سبب 
اجلانب  يف  فراغًا  وخلق  الراجع،  من  حالة 
استغلته  أم���ا  وه���و  وال��ت��ش��ري��ع��ي،  ال��ف��ق��ه��ي 
نفوذها  بسط  على  جاهدة  فعملت  السلفية، 
م���ن خ���ال م��ن��اب��ر امل��س��اج��د وال��ف��ض��ائ��ي��ات 
االنتشار  أن هذا  ذلك نؤكد  واإلذاع��ات، مع 
يّتسم باحلالة األفقية يف اجملتمع، وليس له 
يهدد  الذي  اخلطر  أن  بيد  تصاعدية،  حالة 
تيارات  ب��روز  ه��و  ال��ي��وم،  ال��س��ودان��ي  اجملتمع 
اجلماعة،  ه��ذه  رح��م  من  وعنيفة  متطرفة 
يف  السلفيون  م��ارس��ه  ع��ن��ف  ظ��اه��رة  وأول 
البعض،  بعضهم  مواجهة  يف  كان  السودان 
السودانية  األمنية  السلطات  اكتشفت  فقد 
كانت  تكفريية   - متطرفة  سلفية  خايا 
شرق  جب��ن��وب  منطقة  يف  ال��ت��دري��ب  تتلقى 
م��ص��ادم��ات مسلحة بني  ال��س��ودان، ووق��ع��ت 
القبض  األمنية  السلطات  وألقت  اجلانبني، 

على عديد أولئك املتطرفني. 
رغم ذلك، باعتقادي، فان الفكر الشيعي، 
السام،  عليهم  البيت  أهل  مذهب  وحتديداً 
السلفي،  الفكر  ملواجهة  األول  اخلندق  يحُعد 
والتفاعل  االن��دم��اج  من  املزيد  نشهد  وحن��ن 
عليهم  البيت  أهل  مع  السوداني  الشعب  من 
ال��س��ام، رغ��م ضعف اإلم��ك��ان��ي��ات امل��وج��ودة 
أن  جند  لذا  املبلغني،  عدد  قّلة  رغم  و  لدينا، 
يف  التغليبية  معركتهم  أّج��ل��وا  السلفيني 
املد  ملواجهة  ليتفرغوا  املتصّوفة،  مواجهة 

الشيعي.
اىل  لالنتامء  السودانيني  يدفع  الذي  ما   

مذهب أهل البيت عليهم السالم؟
ألهل  حمبون  األص��ل  يف  السودانيون   
البيت عليهم السام، وذلك يعود اىل الثقافة 
الصوفية  الطرق  مشايخ  وأغلب  الصوفية، 
الكبرية،  الصوفية  األسر  وأغلب  السودان،  يف 
تقول أنها تنتسب اىل البيت النبوي، وهذا ما 

دعا لتقديسها وتكرميها يف السودان، وهؤالء 
ينتسبون  الذين  أي  »األش����راف«،  ب�  يحُسمون 
القاعدة  هذه  الشريفة.  النبوية  الشجرة  اىل 
الوالئية ألهل البيت عليهم السام، ساعدت 
كثرياً يف طرح التشيع بصورة أعمق، خاصة 
املسائل  يف  ال��دخ��ول  املبلغون  جتنب  م��ا  إذا 
اخل��اف��ي��ة احل�����اّدة، وش��ي��ع��ة ال���س���ودان على 
معتداًل  خط�ًّا  يتبّنوا  أن  يف  جنحوا  قلتهم، 
ومرنًا يف التعايش مع كافة مكونات اجملتمع 
أمام  املستقبل مشرقًا  املسلم، وهذا ما جيعل 
التشيع يف السودان، وهذا ما يزعج السلفيني، 
فنجدهم يكثفون اجلهود ملواجهة ما يسمونه 

باملد الشيعي.
 كيف ينظر الشعب السوداين اىل اإلمام 

احلسني عليه السالم؟
 األج���ي���ال ال��س��اب��ق��ة م��ن ال��س��ودان��ي��ني 
كانت ترتبط بصورة أو بأخرى بأهل البيت 
واحلسني  باحلسن  وخاصة  السام،  عليهم 
وق��د  ال��س��ام،  ال���زه���راء عليهم  وال��ص��دي��ق��ة 
اليت  العاقة، من خال األمساء  جتلت هذه 
من  بيت  خيلو  ال  إذ  أبنائهم،  على  يطلقونها 
واحلسن  فاطمة  اس��م  م��ن  ال��س��ودان  ب��ي��وت 
واحل���س���ني، ح��ت��ى أل��ق��اب ال��س��ي��دة ال��زه��راء 
مثل  ال��س��ودان،  يف  والنساء  الفتيات  حتملها 
مثل  نى،  الكحُ وكذلك  »ال��زه��راء«،  و  »البتول« 
»أم احل��س��ن«، ف��ه��ذا مي��ث��ل امس���ًا الم����رأة أو 
أما  احلسني«.  »أم  وأيضًا  نية،  كحُ وليس  فتاة 
اجلانب املعريف والثقايف، فان اجلهد السلفي، 
وت���راج���ع ال��ط��رق ال��ص��وف��ي��ة، ج��ع��ل اجليل 
أهل  عن  وجدانيًا  يبتعد  الشباب  من  اجلديد 
يكمن  حت��دي��داً  وهنا  ال��س��ام،  عليهم  البيت 
أن  يف  ال��س��ام،  عليهم  البيت  أه��ل  أتباع  دور 
يعيدوا مكانتهم يف السودان، و بصورة أعمق، 
تّتسم باإلتباع احلقيقي، املتمثل بالتوّلي هلم، 

والترؤ من أعدائهم.
العلمية  للحوزة  دور  من  جتدون  هل   

وعلماء الدين يف هذه املسرية؟
 ن��وج��ه ال���دع���وة ل��ك��ل امل��ه��ت��م��ني بشأن 
التبليغ للتشّيع وألهل البيت عليهم السام، 
بأن يوجهوا خطابًا موحداً وبلغة يفهمها أهل 
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 ذكرى املولد الشريف، ُتعد مناسبة كرمية إلجراء 
حماسبة فردية للذات، وقّص شريط االسرتسال يف 

املعاصي واألخطاء مبقّص احملاسبة الذاتية 
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السنة يف خمتلف باد العامل اإلسامي، وأن 
يراعوا هذه اخلصوصية فيما يتحدثون وما 
الشيعية  للمجتمعات  كانت  ف��إذا  يكتبون، 
متطلباتها، فان للمجتمعات السنّية متطلبات 
اإلعامي  العمل  وك��ان  رحُعيت،  ف��إذا  أيضًا، 
ملبيًا هلا، أتوقع أن تكون النتائج اجيابية، وقد 
السام:  عليهم  املعصومني  األئمة  عن  روي 
التبعونا«،  كامنا  حماسن  الناس  علم  »لو 
الدينية  وامل��ؤس��س��ات  العلماء  ي��ّم��ل  وه���ذا 
واإلعامية، مسؤولية كبرية يف  والثقافية 
الناس  يعرف  حتى  البيت،  أهل  مذهب  نشر 
وأخاقهم  كامهم،  خال  من  البيت  أهل 
وسريتهم الطيبة، وأن يقدموا احللول لكثري 
املمسلمني، من خال ما قدمه  من مشاكل 
مناهج  م��ن  ال��س��ام  عليهم  البيت  أه��ل  لنا 
أن  يف  كثرياً  الناس  يساعد  وه��ذا  وح��ل��ول، 

يستنريوا بوالية أهل البيت عليهم السام.
 ما هي السبل الكفيلة باعتقادكم جلمع 
املسلمني حول حمورية الدين حتت راية األمة 
الكريم »كنتم  القرآن  قال عنها  التي  الواحدة 

خري أمة«؟
 لن نتمكن من مجع املسلمني، إال بعد 
أن نعرف األسباب أدت اىل تفرقهم. وإذا كنا 
صادقني يف توجهاتنا، ويف مساعينا من أجل 
علينا  اإلسامية،  واألمة  القبلة  أهل  توحيد 
اىل  أدت  ال��يت  األس��ب��اب  ع��ن  جب��د  نبحث  أن 
الوقت  االختافات قدميًا وحديثًا، ويف نفس 
نبحث عن القواسم املشركة اليت تعد قاعدة 
عدنا  ما  وإذا  كافة،  املسلمون  عندها  يلتقي 
اىل القرآن الكريم، واىل األحاديث الشريفة، 
عندها  يلتقي  قاعدة  أصلب  و  أه��م  أن  جند 
املسلمون هي أهل البيت عليهم السام، وهي 
خيتلف  ال  املسلمني،  لكل  مشركة  قاعدة 
عليها حريص على الوحدة اإلسامية، تبقى 
ال��ع��داء  نصبت  املسلمني،  م��ن  ص��غ��رية  فئة 
متمثًا  السام،  عليهم  البيت  ألهل  سابقًا، 
باخلط األموي، الذي ميتد ويستمر ويتمثل 
أسباب  من  يعدون  فهم  السلفيني،  يف  اليوم 
من  نتمكن  فحتى  املسلمني،  ب��ني  ال��ف��رق��ة 
توحيد املسلمني علينا أواًل؛ جتاهل هذه الفئة 
الناس  نعرف  ثم  الفرقة،  ب��ذور  ت��زرع  ال��يت 
عامل  األس���اس  يف  ه��م  ال��ذي��ن  البيت  ب��أه��ل 

مشرك يف الوحدة اإلسامية. 
البالد  والفكرية يف  الثقافية  الساحة  يف   
املتعددة  اإلسالمية، هنالك مقولة »القراءات 
النخب  بعض  لدى  نجده  وهتتذا  للدين« 
اىل  متيل  التي  السيام  الثقافية،  والتيارات 

اليسارية، فام هو رّدكم عىل هذه املقولة؟ 

 يف تقديري؛ التيارات الثقافية املوجودة 
األفكار  إىل  تلجأ  مل  اإلس��ام��ي��ة،  ال��ب��اد  يف 
وغريها،  القومية  و  املاركسية  مثل  الوافدة 
إال لتجنب الفهم اخلاطئ للمتدينني، مبعنى؛ 
سلفي  طرح  من  فعل  ردة  جاء  ظهورهم،  أن 
متخّلف و رجعي، و باعتقادي، فان أكثرهم 
الوعي،  م��ن  ولديهم  بالعقانية،  يّتسمون 
م��ا إذا وج���دوا ال��ط��رح اإلس��ام��ي األص��ي��ل، 
رهني  اليساري،  الفكر  فوجود  اتبعوه،  رمب��ا 
أهدافهم  يستوعب  قوي  رسالي  خط  بنشوء 

االش��راك��ي��ة وال��ت��ح��رري��ة، ف��ه��ذه األه���داف 
تبنوها، عندما مل جيدوا  الرنانة،  والشعارات 
فإذا  القشري،  السلفي  املنهج  عر  وج��وداً  هلا 
األهداف  هذه  يتبنى  رساليًا  خطًا  وج��دوا  ما 
ال  الديي،  واإلط��ار  املسار  وفق  والطموحات 

أشك أنهم سيميلون اىل اإلسام.
أن  باعتقادك  يمكن  وهل  مداخلة:   
يكون »االجتهاد« بدياًل عن »القراءات« التي 
ربام تسبب بظهور نوع من الغموض يف فهم 

النصوص الدينية ؟
 أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السام، 
ومقنعة  ق��وي��ة  م��ن��اه��ج  ب��وض��ع  م��ط��ال��ب��ون 
الديي،  النّص  بقراءة  يتعلق  فيما  لآلخرين 
أما االعتماد على املناهج الوافدة مثل املنطق 
والفلسفة، وأيضًا أصول الفقه بثوبه القديم، 
لكن  لآلخرين،  مقنعًا  يكون  لن  انه  فاعتقد 
إذا ما استطاع وجنح أتباع مذهب أهل البيت 
التعرف على منهج قرآني  السام يف  عليهم 
البديل  الديي، عندئذ سيكون  النص  لقراءة 
بل  الثقافية  للتيارات  أو  للحركات  متاحًا 

للشعوب اإلسامية بشكل عام.
عىل  عيل  حممد  متوكل  األستاذ  نشكر   

هذه األجوبة الدقيقة والرائعة.
 شكراً لكم أيضًا، متنياتنا لكم بالنجاح.

  التيارات الثقافية 
املوجودة يف البالد 

اإلسالمية، مل تلجأ األفكار 
الوافدة مثل املاركسية 
وغريها، إال لتجنب الفهم 

اخلاطئ للمتدينني، مبعنى؛ 
إن ظهورهم جاء ردة فعل 
من طرح سلفي متخّلف و 

رجعي  



رأي
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* عيل جواد
ما الذي يدفع اآلالف من الناس لرتك بيوهتم، والتخيّل عن راحتهم 
الشوارع  يف  واالعتترتاض  التنديد  رصخات  وإطالق  واستقرارهم، 
البلد االسالمي وذاك، سوى  السلطات احلاكمة يف هذا  وامليادين ضد 
نار الظلم الذي يكتوون به، وهم اضافة اىل ذلك، يندبون سوء عاقبتهم 
نبينا  هبا  برّش  التي  »الرمحة«  قيمة  منهم  ضاعت  عندما  حكامهم،  مع 
املجتمع  اىل أحد أعضاء  األكرم صىل اهلل عليه وآله، فهو منذ أن حتول 
املّكي، وهو يف ريعان شبابه، كان مظهرًا للرمحة والفضيلة واخللق الرفيع، 

هذا  نفس  من  الشهادة  جاءت  العابد حتى  اجلاهيل  املجتمع 
األمني«. وبعد لألوثان، واصفًا إياه بت »الصادق 
جّسد  للعاملني،  ورمحة  نبيًا  ه بعثته  هذ
عند  ملموسة  لتكون  القيمة، 
مر  عىل  واالنسانية  املجتمع، 

نالحظ  أن  لنا  األجتتيتتال.. 
مثاًل  ويكفينا  املشهد  هذا 

األكتترم  نبينا  ساطعًا؛ 
ليبتعد  مّكة  من  خيرج 

وحثالة  جهالة  عن 
اىل  اجلتتاهتتلتتيتتني، 
أن  بيد  »الطائف«، 
أذرع  تتحرك  هناك 

والكفر،  التترشك 
البعض  لتدفع 
بإلقاء  الناس  من 

النبي  عىل  احلجارة 
الدماء  باتت  حتى 

الرشيف  بدنه  متتن  يسيل تنزف  و
فتتامذا  الرشيفة،  قدمه  موقف اىل  يتتكتتون 
العمل  هذا  إزاء  انسان  الشنيع والعدواين..؟ أي 

فعل..؟  ماذا  األكرم  نبينا  السامء لنر  اىل  يديه  رفع 
إهنم  لقومي  أغفر  »اللهم  طلب قائاًل:  يعلمون«.  ال 

ثم  وأمته،  لقومه  والغفران  اجياد التربير لعملهم. السامحة 
السامء،  رسالة  تصلهم  مل  الذين  ألولئك  خاصًا  كان  الدرس  هذا 
السيام وأنه تفصلنا عن تلك احلادثة وغريها كثري، اكثر من أربعة عرش 
»األمة  بت  نسمع  االسالمية،  البالد  عىل  نجول  فأينام  اليوم،  أما  قرنًا، 
يعلمها  ومل  الكريم،  الرسول  رمحها  التي  نفسها  وهي  االسالمية«، 
تتخندق  اليوم  نجدها  والعنف،  والقسوة  واالنتقام  العقاب  دروس 
اسالمية،  شعارات  ترفع  وهي  وتيارات،  وأحزاب  مجاعات  ضمن 
ختفي  لكنها  و...  والتطوير  والتغيري  اإلصالح  عن  عريضة،   – طويلة 
مشاهد الدم والدمار، أما التمويل، فهي الكارثة العظمى، حيث توجه 

اىل  الدوالرات،  من  املليارات  بمئات  وهي  املسلمة،  الشعوب  ثروات 
اجلياع، وتكون  أفواه  اىل  أن تصل  من  بدالً  والتيارات،  اجلامعات  تلك 

هلم سقفًا وعاماًل لالستقرار واألمن.
اىل  األخرى  األمة  حممد«  »أمة  تشاهد  أن  حقًا،  النفس  يف  حيّز  وما 
»الرمحة«  قيمة  من  متخمضة  ومفاهيم  شعارات  ترفع  وهي  جانبنا، 
حقوق  »منظمة  مثل:  بأسامء  الدولية  املؤسسات  لنالحظ  االسالمية.. 
تدافع  اخرى،  كثرية  واسامء  الدولية«،  العفو  »منظمة  و  االنسان«، 
إنشاء  اىل  املقدسة،  القيمة  هذه  تبني  يف  تعّدوا  بل  واملرأة،  الطفل  عن 
منظامت »رمحة« خاصة باحليوان..! وإذا ما الحظوا بلدًا يتعامل معهم 
»سجل  فتح  اىل  يسارعون  االنسان«،  »حقوق  تنايف  أعامل  ويامرس 
فيها، و يوجهوا  نقطة سوداء  به، لريوا كم  حقوق االنسان« اخلاص 
اليه االدانات واالهتامات، وهذا يتأكد اذا كان األمر يعنيهم 

ويمس مصاحلهم. 
يف هذا احلّيز املحدود، من الصعب اختيار مثل عن 
افرادًا  بيننا،  عدم احرتامنا قيمة »الرمحة« يف تعاملنا فيام 
ونقرأ  واحد،  بدين  ندين  ونحن  ودول،  ومجاعات 
لدينا  ثم  واحدة،  قبلة  اىل  ونصيل  واحدًا  سامويًا  كتابًا 
نبي الرمحة اخلاتم، وهو أفضل وأعظم شخصية عرفتها 
البرشية، بإقرار واعرتاف املفكرين الغربيني. »لكن ما 
العامل  ذلك  قصة  نذكر  جّله«،  ُيرتك  ال  كله  يدرك  ال 
السجون االفغانية طيلة ثالثني عامًا،  الذي قىض يف 
باالحتاد  يسمى  كان  ملا  العميل  احلكم  إبان 
السوفيتي، ومل يتحدث أو يسمع 
عنه أحد، ومل يطالب أحد 
رساحتته..  بإطالق 
أو  الصدفة  إنتتام 
اإلهلية  املشيئة 
رمحًة  جاءت  التي 

عنه، لتتته،  االفتتراج  وتم 
بعد حصول نزاع بني الدولة االفغانية ودولة اخرى، فكان ملف »الشيخ 
هذه  لوال  وربام  االفغانية.  باحلكومة  وتشهري  ضغط  وسيلة  هبلول« 
املظلمة،  السجون  أقبية  يف  السن  يف  الطاعن  الشيخ  هذا  ملات  القضية، 

دون أن يشعر به أحد.
للحّكام، من وزراء  النصيحة موجهة  تكون هذه  بأن  رب مطالب 
الطاوالت  نشاهدهم خلف  الذين  لكن هؤالء  و...،  ورؤساء ومدراء 
عاديني  افراد  ما  يومًا  كانوًا  واحلامية،  املصفحة  السيارات  وبني  الكبرية 
بصبغة  يصطبغ  منها  جزء  التي  وأعامهلم  حياهتم  يامرسون  املجتمع،  يف 
الظلم واجلور، وقد محلوا هذه الصبغة مع صفات أخرى اىل مناصبهم 
احلكومية العالية. بمعنى أننا مجيعًا مطالبني، بدالً من أن نشكو ونندب 
واقعنا السيئ، أن نراجع سلوكنا ومنهجنا، ونحاول جاهدين ان نطابقه 

مع سلوك وهنج نبي الرمحة صىل اهلل عليه وآله.

نبكي يوم مولده
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من وحي رسالة المنقذ الخاتم صلى الله عليه وآله..

الحوزات العلمية و وحدة خطاب األمة

* الشيخ عبد احلسن الفرايت
يبعث  مل  لو  اليوم  البشرية  كانت  أي��ن 
عليهم  يتلون  انفسهم  من  رس��اً  فيهم  اهلل 
يكونوا  مل  أو  ويعلمونهم..  ويزكونهم  آياته 

يف ضاٍل مبني؟
أّن���ى هل��م اهل���دى وق��د قادتهم أه��واؤه��م 
اىل ذل���ك ال��ت��ي��ه ال��ب��ع��ي��د، ب��ال��رغ��م م��ن كل 
الرسل وأوصيائهم والربانيني والشهداء من 
تابعيهم، وما قدموا من عطاء وما حتملوا يف 
حقًا  أذى..  من  البشرية  إنقاذ  أجل  ومن  اهلل 
بها علينا،  تلك كانت نعمة كرى مّن اهلل 
إِْذ  امْلُْؤِمننَِي  َعىَل  اهللَُّ  َمنَّ  »َلَقْد  سبحانه:  فقال 
َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  َرُسواًل  فِيِهْم  َبَعَث 
ْكَمَة َوإِْن  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلِّ َآَياتِِه َوُيَزكِّ
آل  )سورة  ُمبنٍِي«  َضاَلٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا 
عمران/ 164(، واكتملت مسرية الرساالت 
األنبياء وسيدهم حممد  بنبوة خامت  االهلية 

املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم. 
إن كل من وقف أمام الشخصية الفّذة 

وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد  املنقذ  للرسول 
احلياة،  يف  شخصية  وأروع  كأفخر  وسلم، 
ثم تأمل يف سرية هذه الشخصية، انبهر بها 

أميا انبهار.
واخلامس  ال��راب��ع  القرن  بني  العامل  إن 
أحوج  كان  السام،  عليه  املسيح  مياد  بعد 
ما يكون اىل رسالة.. واىل رسول، فقد كان 
وي��ق��ول��ون:  ال��ب��ن��ات  ي��ئ��دون  اجلاهلية  ع��رب 
)ن��ع��م ال��ص��ه��ر ال���ق���ر(. وي��ك��ث��رون احل���رب، 
وي��ؤم��ن��ون  ل��إن��س��ان،  م��ف��خ��رة  ويسبونها 
وال��ع��راف��ني، ويعبدون  وال��ك��ّه��ان  ب��اخل��راف��ات 
على  والتجاوز  الظلم  واستساغة  األص��ن��ام، 
احلقوق، فهناك طائفة من املستغلني الذين 
لاستغال  وال  ح���دوداً،  للطمع  يعرفون  ال 
الذين  الكادحني  من  طائفة  وهناك  ق��ي��وداً، 
تستنزف جهودهم، وتستثمر قواهم بأبشع ما 
يكون، وهذه سائر مناطق االرض يف مملكة 
فيها  ش��اع  الفرس،  إمراطورية  ويف  ال��روم، 
الفواحش  فيها  وكثرت  وال��ع��دوان،  الفساد 

واملوبقات.
يطلعون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  حكماء  وه���ؤالء 
نوفل  بن  ورق��ة  مثل،  السماوية  الكتب  على 
احلويرث،  بن  وعثمان  جحش  بن  اهلل  وعبد 
وغ���ريه���م، ي��ب��ش��رون ب��ن��يب ي��ب��ع��ث، وي��ن��ق��ذ 

االنسانية من هذه اهلاوية السحيقة.
وه����ؤالء ي��ه��ود ي��ث��رب ي��ت��ط��اول��ون على 
العرب بنيب يبعث فيهم ويأتي بكتاب عظيم، 

وخيضع لدعوته العامل، فيصبحون أعزاء يف 
احلياة.

ينتظرون  وال��ع��راف��ون  الكهنة  وه���ؤالء 
وسيدهم..  النبيني  خ��امت  يكون  ال��ذي  النيب 

فمن هذا النيب – يا ترى – ومتى يبعث؟!
ويف  مبكة   – خدجية  بيت  ويف  هنالك، 
يف  يشرك  مل  رج��ل  – ع��رف  احلجاز  ارض 
ب��اط��ل ق���ط، ومل ي��ع��زف ع��ن ح��ق ق��ط ومل 
يعرف اإلثم جنابه، وال غاب اخلري والصاح 

عن رحابه.)1(
مجيع  ف��ي��ه  جت��ت��م��ع  ال���رج���ل  ه����ذا  إن 
الكتب  الرسالة.. وكل ما ذكر يف  مؤهات 
فخراً  العرب  أع��رف  من  فهو  عائمها،  من 
وجم�����دًا، وم���ن أمس���ى أس���ر ال���ع���رب ش��رف��ًا 
وكرمًا.. وهو أحسن الناس خلقًا، وأفضلهم 
ع��م��ًا، وأق��رب��ه��م اىل احل���ق وأب��ع��ده��م عن 

الباطل. 
وابتدأت  بالرسالة..  النيب  بحُعث  وهكذا 
حيث  الكرمية،  حياته  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
املعروف  الذي يعمل  الطيب  االنسان  مل يعد 
ف��ق��ط، وي���ؤدي األم��ان��ة وي��ص��دق احل��دي��ث، 
ويعيل األقرباء، بل أصبح اآلن البشري النذير 
قيادة  مسؤولية  كتفه  على  يمل  ال���ذي 
م��ن كل  اإلن��س��ان اىل ك��ل خ��ري، وصيانته 
شر، وبناء »أمة« موحدة ومتماسكة، قال عنها 
ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  "ُكنُْتْم  وج��ل:  عز  الباري 
لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر" 
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)سورة آل عمران/آية 110(
عن فلسفة البعثة وخطابها ومسؤوليتها 
بن  علي  املؤمنني  أمري  املوحدين  موىل  يقول 
أبي طالب عليه السام: »وأصطفى سبحانه 
من ولد )آدم( أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم 
أكثر  بدل  ملا  أمانتهم  الرسالة  تبليغ  وعلى 
واختذوا  حقه  فجهلوا  إليهم  اهلل  عهد  خلقه 
األن�����داد م��ع��ه واج��ت��ال��ت��ه��م ال��ش��ي��اط��ني عن 
معرفته واقتطعتهم عن عبادته فبعث فيهم 
رسله وواتر إليهم أنبياءهحُ ليستأدوهم ميثاق 
ويثريوا  بالتبليغ  عليهم  ويتجوا  فطرته 
املقدرة من  آيات  العقول ويروهم  هلم دفائن 
موضوع  حتتهم  ومهاٍد  مرفوع  فوقهم  سقٍف 
وأوص��اب  تفنيهم  وآج��ال  حتييهم  ومعايش 
خيل  ومل  عليهم  تتابع  وأح����داث  تهرمهم 
أو كتاب  اهلل سبحانه خلقه من نيب مرسٍل 
منزل أو حجة الزمة أو حمجة قائمة، رسل 
ال تقّصر بهم قّلة عددهم، وال كثرة املكذبني 
هلم من سابق مّسي له من بعده أو غابر عرفه 
ومضت  ال��ق��رون  نسلت  ذل��ك  على  قبله  من 
الدهور وسلفت اآلباء وخلفت األبناء، اىل أن 
بعث اهلل سبحانه حممداً رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله، إلجناز عدته وإمتام نبوته مأخوذا 
على النبيني ميثاقه مشهورة مساته كرميًا 
متفرقة  ملٌل  يومئٍذ  األرض  وأه��ل  مياده 
مشبٍه  بني  متشتتة  وطرائق  منتشرة  وأهواء 
اىل  مشري  أو  إمش��ه  يف  ملحٍد  او  خبلقه  هلل 
غ���ريه ف��ه��داه��م ب��ه م��ن ال��ض��ال��ة وان��ق��ذه��م 
مبكانه من اجلهالة ثم اختار سبحانه حملمد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم لقاءه ورضي له ما 
عن  به  ورغب  الدنيا  دار  عن  وأكرمه  عنده 
األنبياء يف أممها إذ مل يركوهم همًا بغري 

طريق واضح وال علم قائم.)2(

أمة يف رجل
الكريم صلى اهلل عليه وآله،  الرسول  إن 
متثلت  أن  بعد  اال  امل��وح��دة  األم��ة  يشّيد  مل 
»األمة« يف شخصه. فكان )أمة يف رجل(، فقد 
وسعة  بفكره  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  استطاع 
صدره وحسن تدبريه، ومبا آتاه اهلل من تفوق 
كامل على مجيع الناس ويف مجيع العصور، 
لقد استطاع أن يّكون – وهو اليتيم املطارد – 
الباد  جنة  العربية،  الصحراء  جحيم  من 
االسامية ، ومهد احلضارات اإلنسانية، ومن 
أهلها شر أهل األرض وأسوأهم خلقًا ومبدءاً 
وعادات، كّون منهم قادة العامل وسادته على 

طول اخلط.
مع كل ذلك، فإذا أردنا أن نتعرف على 

بعض خصال هذا الرجل – األمة، ال سبيل لنا 
األخاقية  الروضة  باقة من  نقتطف  أن  إال 
واخلصال  بالصفات  اإلمل���ام  ألن  احملمدية، 
نبينا  يف  جتسدت  ال��يت  والفضائل  احلميدة 

األكرم، ال يسعها املقال حبّيزه احملدود.. 
وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  النيب  ك��ان  فقد 
الناس  وأسخى  وأعّف  وأعدل  وأحلم  أشجع 
مجيعًا، وكان ال يبيت عنده دينار وال درهم.

وكان أزهد الناس وأبسطهم يف العيش، 
الثوب،  وي��رّق��ع  النعل  خيصف  ك��ان  حيث 
البيت مع سائر أهل بيته، وكان  وخيدم يف 
وجه  يف  بصره  يثبت  فا  حياًء،  الناس  أش��د 

أحد أبداً.
وكان  وأسهلهم،  الناس  أمس��ع  وك��ان 
جييب دعوة احلر والعبد، ويقبل اهلدية ولو 
إنها جرعة لنب ويكافئ عليها أحسن مكافأة، 
وكان ال يستكر عن إجابة أَمة أو مسكني، 
وكان يغضب هلل، ال  لنفسه، وجيري حكم 
به،  أصحابه  من  اح��د  أو  هو  تضرر  وإن  اهلل 
فقد أشار عليه أصحابه ذات مرة بأن ينتصر 
املشركني،  بسائر  املشركني  أع��دائ��ه  على 
أنه  مع  مبشرك  نستنصر  ال  إنا  قائًا:  فأبى 

كان أحوج ما يكون اىل ذلك. 
أك��رم  أن��ه  اال ظ��ن  أح��د  استصغاه  وم��ا 
الناس عليه، حتى أنه كان يعطي كل من 

جلس اليه نصيبه من وجهه ونظره.
بكناهم  أص��ح��اب��ه  ي��دع��و  ك���ان  ول��ق��د 
ألحد  يكن  مل  ف��إذا  وتعظيمًا،  هل��م  إك��رام��ا 

كّناه من جديد حتى يكنى بها.

واملرأة إن كان هلا ولد كّناها به، وإن مل 
يكن هلا ابتدأ بكنية هلا جديدة، حتى الصبيان 
فانه كان يكنيهم، وكان أبعد الناس غضبًا 
قلبًا،  هلم  وأرقهم  رضًا،  وأسرعهم  أحد  على 

وخريهم هلم نفعًا.
 أما صلته بربه فلقد كان نيب اإلسام، 
أخشى الناس لربه، وأتقاهم له، وأعلمهم به، 
عبادته،  على  وأصرهم  طاعته،  يف  وأقواهم 
وأكثرهم حبًا له، وأزهدهم فيما سواه، فكان 
انشقت بطن قدميه من كثرة  يصلي حتى 
انهمرت  ال��ص��اة  اىل  وق���ف  ف���إذا  ال���ص���اة، 
وضراعته..  بنشيجه  البقعة  وارجتت  دموعه 
وكان يصوم حتى يقال انه ال يفطر، ويفطر 

حتى يقال أنه ال يصوم.
اإلم��ام  ق��ال  حتى  الناس،  أشجع  وك��ان 
علي عليه السام: لقد رأيتنا يوم بدر وحنن 
أقربنا  وآله، وهو  اهلل عليه  بالنيب صلى  نلوذ 
اىل العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا، 
ي الوطيس ولقي  نا إذا مححُ وقال – أيضا- كحُ
القوم القوم، اتقينا برسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله، فما يكون أحد أقرب اىل العدو منه. 
وك���ان أج���ود ال��ن��اس ك��ف��ًا وأص��دق��ه��م 
هل���ج���ًة وأوف����اه����م ذم����ة وأل��ي��ن��ه��م ع��ري��ك��ة 
خالطه  ومن  هابه،  رآه  من  نسبًا،  وأوسطهم 
أحبه، ما سئل شيئًا اال أعطاه، و إن رجًا أتاه 
سائًا فأعطاه غنمًا سدت بني جبلني، فرجع 
إىل قومه، فقال: أسلموا .. فان حممداً صلى 
خيشى  ال  م��ن  عطاء  يعطي  وآل���ه،  عليه  اهلل 

الفاقة.)3(

املهّمة الراهنة
ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا ت��ق��دم م���ن ه����ذه ال��ب��اق��ة 
شخصيته  ومن  احملمدية،  للصفات  العطرة 
ال��رس��ال��ي��ة، وال����ذي مت��ث��ل )رج����ًا يف أم��ة( 
بعد  حتى  أبعادها  ورس��م  شخصيتها  وص��اغ 
رحيله من هذه الدنيا، ينبغي هنا أن نتوقف 
اليت  األعمال  أهم  الضوء على  لنسلط  قليًا 
واحل���وزات  ال��دي��ن  علماء  ك��اه��ل  على  تقع 
العلمية، الذين يحُرجى منهم حتمل مسؤولية 
خطاب  تكريس  يف  احملمدية،  الرسالة  هذه 
»األم����ة« وت��دع��ي��م رك��ائ��زه��ا، رغ��م تصاعد 
وترية التحديات الداعية اىل خطاب التفريق 
أهم  اىل  ذي��اً  ونشري  والشرذمة.  والتشتيت 

هذه االضاءات: 
– عادًة- يف مناهج  املغيبة  1- من األمور 
احلوزات العلمية هو دراسة سرية النيب صلى 
أحداث  يف  ومواقفه  وغزواته  وآل��ه،  عليه  اهلل 
الكثريين  العتقاد  وذلك  االسامية  الدعوة 

 الغرب هو 
املستفيد األول 

واألخري من الطائفية 
السياسية, فعلى 

رجاالت احلوزة 
العلمية، أن ال يتحولوا 

جسرًا للسياسيني 
ومصاحلهم اآلنية 

حتت يافطات تعبوية 
لطائفة مقابل 
الطائفة األخرى 
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من رجاالت احلوزة أن دراسة السرية النبوية 
العامة،  »الثقافية«  املباحث  الشريفة هي من 
اخلاصة،  احلوزة  طالب  اهتمامات  من  وهذا 
ف��ض��ًا ع��ن أن��ه��ا ت��أخ��ذ وق��ت��ًا مهمًا م��ن عمر 

احلوزة والطالب.
إن إهمال دراسة التاريخ اإلسامي لدى 
طاب العلوم الدينية، وإيكال األمر خلطباء 
املنر احلسيي وبعض الكّتاب املثقفني، صنع 
وان  سيما  ال  ال��ط��اب،  شخصية  يف  ف��ج��وة 
التاريخ اإلسامي تعّرض للدّس والتحريف 

– اىل حٍد كبري - من قبل جهات عديدة.
وال��ش��ج��اع��ة  اجل������رأة  اس��ت��ح��ص��ال  إن 
وال���يت ال  امل��ك��ررة  امل��ب��اح��ث  ب��ع��ض  لتهميش 
مث���رة م��ن��ه��ا، يف م��ب��اح��ث ال��ف��ق��ه واألص����ول 
حلوزاتنا  الكثري  الوقت  يوفر  سوف  واملنطق 
إلدخال درس السرية والتاريخ اإلسامي يف 

مناهجها. 
2- إن جذور التخلف وكذلك مرتكزات 
هنا  من  واح��دة،  اإلسامية  األمة  يف  التقدم 
العلمية  احل���وزات  خ��ط��اب  ي��ك��ون  أن  ينبغي 
خطابًا وتأليفًا وحبوثًا يتوخى كشف جذور 
التخلف واستئصاله كما استأصلها الرسول 
نهضته  يف  وآل����ه،  عليه  اهلل  ص��ل��ى  ال��ك��ري��م 

اإلسامية الكرى.
عن  التخلف  إزاحة  أن  نعتقد  حنن  نعم 
اال  يأتي  ال  اإلسامية،  األم��ة  وكيان  وج��ه 
البيت  أهل  مدرسة  على  التعرف  خال  من 
عليهم السام، والتوسل بوسائلهم التغيريية، 
ولكن نعتقد كذلك أن روح القوة والكرامة 
املتعمقة يف أبناء األمة اإلسامية من أقصاها 
روح  عليها  تهيمن  زال���ت  م��ا  أق��ص��اه��ا،  اىل 
وخصال شخصية الرسول األعظم صلى اهلل 
بعض  ال  الكريم،  القرآن  ومنطق  وآله،  عليه 
الصحابة والرايات اليت ترفع بامسهم، بهدف 

التمذهب والطائفية.
الديي  امل��رج��ع  ي��ق��ول مس��اح��ة  م��ن هنا 
– دام ظله - »ال  السيد حممد تقي املدرّسي 
ب��د م��ن ط��ي ال��ف��رة ال��يت تفصل ال��ي��وم عن 

ونبدأ  تقدمنا،  بيوم  يومنا  ليتصل  األم��س، 
واقعني:  اىل  حباجة  ألننا  ذل��ك  امل��س��ري،  منه 
قاعدة بناء، ومنطلق مسرية، وهما يف الواقع 
خنسر  منهما  واح��د  ف��دون  وتفتح(،  )أصالة 
امل��ع��رك��ة احل��ض��اري��ة، وإن االس��ت��ل��ه��ام من 
واملنطلق  ال��ق��اع��دة  يشكل  الصحيح  ال��دي��ن 
واألصالة، والتفتح على احلياة يشكل املسري 

والتفاعل. )4(
الكريم  الرسول  الدفاع عن منهج  إن   -3
عليهم  بيته  وأه����ل  وآل����ه،  عليه  اهلل  ص��ل��ى 
السام، ال جيب أن يكون مدعاة للوقوع يف فخ 
التزّمت والتطرف والطرح الطائفي، و وصف 
أي خطاب معتدل للدفاع عن عقيدة ومنهج 
أهل البيت أنه )جمامات(، أو رفع شعار )ال 

تقية بعد اليوم(!
اهلل عليه  الكريم صلى  الرسول  إن خط 
بالعقانية  مرتبط  الطاهرة  وعرته  وآل��ه، 
واجل���ذور،  احلقائق  ع��ن  والبحث  والتفهم 
عر بعض  العامل  يف  حتقيقه  ال ميكن  وهذا 
الطائفية،  والتعبئة  العاطفية  اإلث�����ارات 
وق���درات  إم��ك��ان��ي��ات  جنهل  ال  وأن��ن��ا  السيما 
طائفية  أكثر  هو  مبا  القيام  على  )اآلخ��ر( 

وعنفًا. 
4- إن الطائفية اليوم بني املسلمني أخذت 
)طائفية  إىل  حتولت  بل  وتريتها  تتصاعد 
س��ي��اس��ي��ة( وه���ذه ه��ي األخ��ط��ر م��ن األوىل، 
وهذا يعي أن تتحول جغرافيات املنطقة اىل 
عنها  تغيب  طائفي،  بأثر  ساخنة  ص��راع  بؤر 
احلقائق وال ميكن وضع األمور يف نصابها، بل 
ال ميكن حتقيق العدالة واإلصاح السياسي 
يف بادنا الحتماء السياسيني بالطائفية، وقد 

يكونون هم أبعد من الدين والطائفة.
إن الغرب هو املستفيد األول واألخري من 
احلوزة  رج��االت  فعلى  السياسية،  الطائفية 
غري  أو  وع��ي  عن   – يتحولوا  ال  أن  العلمية، 
اآلنية  ومصاحلهم  للسياسيني  جسراً  وعي- 
حتت يافطات تعبوية لطائفة مقابل الطائفة 

األخرى!

5- إن الركيز على راية »مصلح األمة« 
وه��و اإلم���ام احل��س��ني عليه ال��س��ام، وال��ذي 
النيب  وه��و  األم��ة،  ه��ذه  مؤسس  من  استلهم 
خطاب  يف  وآل����ه،  عليه  اهلل  ص��ل��ى  األك����رم 
احلوزات العلمية، يقربنا كثرياً من مشروع 
إعادة بناء وتشييد األمة اإلسامية املوحدة، 
لقوله  ترمجانًا  احلسني  اإلم��ام  كون  وذلك 
تعاىل: »كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون 
عليه  ف��ه��و  املنكر«  عن  وتنهون  باملعروف 
ال��س��ام، ال��ذي خ��رج ألج��ل اإلص��اح واألم��ر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وهو الذي جّسد 
وأنا  واحدة  أمة  أمتكم  هذه  »إن  تعاىل  قوله 
ربكم فاعبدون« بفضح الطابور اخلامس يف 

األمة، اال وهو احلزب األموي. 
متكن   ال��س��ام  عليه  احلسني  اإلم���ام  إن 
اإلس���ام���ي لأمة  اخل��ط��اب  ي��وح��د  أن  م��ن 
امللعونة  الشجرة  أبناء  من  )األغيار(  بإخراج 
من )الداخل( االسامي، كذلك ينبغي على 
املهمة  هذه  يف  ينجح  أن  احل��وزوي  اخلطاب 
ألبناء  خاطئة  رس��ائ��ل  يعطي  أن  ال  ال��ي��وم، 
األمة، مما قد يسهم - ال مسح اهلل- يف تشتيت 

مواقف األمة املوحدة.
إن خ���روج امل��ن��ق��ذ يف آخ���ر ال��زم��ان وه��و 
فرجه  اهلل  عجل  وال��زم��ان  العصر  ص��اح��ب 
اىل  )مكة(  وه��و  املؤسس  بيت  من  الشريف، 
أب��ع��اد الب��د من  ل��ه  املصلح )ك��رب��اء(،  بيت 
هم  العلمية  احل���وزة  أب��ن��اء  و  فيها،  ال��ت��أم��ل 
احل��دث  ه���ذا  واس��ت��ش��راف  ق����راءة  األوىل يف 
كعبة  بني  األم��ة،  وتوحيد  ورب��ط  العظيم، 
التوحيد )مكة(، وتوحيد األمة يف )كرباء(.

----------------
السيد  وأسوة/  قدوة  )ص(..  حممد   /1

املرجع املدريس/ ص15 .
2/ هنج البالغة/ حممد عبده/ ص415

3/ املعارف اإلسالمية/ ص48-74/عن 
كتاب النبي وأهل بيته )ع(

4/ الفكر اإلسالمي – مواجهة حضارية/ 
السيد املرجع املدريس/ ص24.

  إزاحة التخلف 
عن وجه وكيان األمة 
اإلسالمية، ال يأتي اال 

من خالل التعرف على 
مدرسة أهل البيت 

عليهم السالم، والتوسل 
بوسائلهم التغيريية  
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* الشيخ عيل يارس العكييل
يف  مجعوا  أهنم  السالم،  عليهم  البيت  أهل  عظمة  للمرء  تتجىل 
أشخاصهم، أرشف اخلصال والصفات، فهم من جهة النسب يعودون 

فهم  العلم،  ناحية  ومن  النبوة..  شجرة  اىل 
وأحكامًا  عقيدًة  الساموية،  الرسالة  ثمرة 
الصرب  قمة  يف  فهم  اجلهاد  ويف  وأخالقًا، 

والتضحية واإلباء.
السالم،  عليه  الصادق  جعفر  واإلمام 
للعرتة  ورمز  املباركة،  الدوحة  هذه  من  فرٌع 
جده  رسالة  خّلد  فقد  املحتسبة،  الطاهرة 
من  بّث  بام  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
صىل  جّده  وحديث  فقه  من  ونرش  علوم، 
اإلمام  حياة  جسدت  وقد  وآلتته.  عليه  اهلل 
أمام  العدل  اىل  التتدعتتوة  التتستتالم،  عليه 
باحلق  واجلهر  واالستبداد،  اجلور  سالطني 
أمام  والصمود  والباطل،  الظلم  دعاة  أمام 
ذلك،  كل  مع  والتضليل،  االنحراف  قوى 
باملعرفة  يمّد  السالم،  عليه  علمه  فيض  كان 
واحلجاز،  واسط  و  والكوفة  البرصة  علامء 
أمثال مالك  وينري عقول األعالم يف عرصه، 
وحييى  جريح،  وابن  حنيفة  وأيب  أنس،  ابن 
السجستاين،  وأيوب  األنصاري،  سعيد  ابن 

وغريهم.
كان لإلمام الصادق عليه السالم، مكانة خاصة وفريدة يف نفوس 
كل الذين عارصوه، فعامة املسلمني ومجهورهم، كان يرى االمام عليه 
ورمز  السالم،  عليهم  البيت  أهل  وعميد  النبوة  بيت  سليل  السالم 
له،  والوالء  حبه،  وان  والعبايس،  األموي  والطغيان  للظلم  املعارضة 

فرٌض عىل كل مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر.
الصادق  اإلمام  يف  يرون  كانوا  والصالح  العلم  أهل  أن  فكام 
السياسة واحلكم،  إمامًا وعاملًا، كذلك كانت رؤية أهل  عليه السالم، 
العباسيني، فقد  الدولة األموية، وصعود نجم  أفول  السيام يف مرحلة 
لذا  األمة،  يف  األوىل  والدينية  االجتامعية  الشخصية  فيه  يرون  كانوا 
يتعاملون مع هذه احلقيقة بحذر شديد، وعينهم عىل مصاحلهم  كانوا 
مع  ومظلمة  دموية  مرحلة  شهدت  األمة  أن  وبام  املبّيتة.  اخلاصة 
املظامل  أبناء األمة عىل  نقمة  تزايد  تداعي احلكم األموي، وتبعًا لذلك 

راية  تكون  أن  الطبيعي  من  كان  األموية،  واالنتهاكات  والتجاوزات 
التغيري واإلصالح، بل الثورة بيد أصحاهبا الرشعيني، وهم أهل بيت 
الدين  إلحياء  وبذلوا  ضحوا  الذين  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
ومعامله وقيمه. ويف نفس الوقت بدأت استعدادات العباسيني النتهاز 
الفرصة والقفز اىل قمة السلطة، مستفيدين من أجواء الرفض والنقمة 
السالم  عليهم  البيت  بأهل  حلقت  التي  واملظامل  جهة،  من  اجلامهريية 
احلسني  اإلمام  واستشهاد  كربالء  واقعة  مقدمتها  يف  أخرى،  جهة  من 
هو  األمويني  بوجه  العباسيون  رفعه  شعار  أول  فكان  السالم،  عليه 
»يالثارات احلسني«. بيد إن علم اإلمام الصادق عليه السالم، وبصريته 
ومنزلته، جتعله أسمى وأرفع من املزايدات السياسية، فرفض العروض 
هو  يكون  وأن  األمويني،  ضد  السيايس  العمل  يف  باملشاركة  العديدة 
خالله  من  يتحرك  بحيث  للمسرية،  القائد 
التي  الرشعية  من  ويستفيدون  العباسيون 

يمنحها هلم اإلمام عليه السالم.
األموية  فالدولة  العسري..  االختبار  هنا 
بشكل  للشيعة  يعني  وهذا  للسقوط،  ماثلة 
عام، و أحفاد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 
بغض  واملظامل،  احلقوق  لرّد  تارخيية  فرصة 
الصادق  اإلمام  أن  إال  االنتقام..  عن  النظر 
له رأي آخر، يستمده من  السالم، كان  عليه 
إن  حيث  الرباين،  وعلمه  القرآنية  بصريته 
منهج  اىل  بحاجة  املسلمني  دماء  يف  اخلوض 
واملجتمع  الفرد  أطرافه؛  تكون  متكامل، 
والقيادة.. لذا كان يرى عليه السالم، أن أي 
وأهدافه،  منطلقاته  يف  نزهيًا  كان  وإن  حترك، 
األجواء  بسبب  مبتغاه،  اىل  يصل  لن  فانه 
العباسيون  كان  التي  احلاكمة  السياسية 

يسيطرون عليها.
ولعل يف القصة املعروفة لذلك الرسول 
اإلمام  اىل  اخلراساين«  مسلم  »أبو  بعثه  الذي 
للبيعة  ينتظرون خروجك  بأن هنالك اآلالف  املدينة،  عليه السالم يف 
الرسول  ذلك  فأمر  يديك...  بني  مرشعة  سيوف  وهم  األمر،  وتويل 
فارتعب من  منه،  يتصاعد  واللهب  بالنار،  تنور مسجور  بالدخول يف 
ذلك وهو يف أشد االستغراب، وبينا هو عىل ذلك، وإذا بأحد أصحاب 
اإلمام حيرض، فأمره عليه السالم نفس األمر، فلم يرتدد حلظة واحدة يف 
بيته، فقال  التنور وجلس فيه، كمن جيلس يف زاوية  النزول اىل جوف 
رسول  يابن  فقال:  هذا..؟!  مثل  عندكم  كم  الرسول:  لذلك  اإلمام 

اهلل.. ال يوجد حتى شخص واحد من هذا.
السالم،  عليه  الصادق  اإلمام  ومنزلة  مكانة  أن  نفهم  هنا،  من 
مل تكن حمصورة يف مسجد رسول اهلل صىل  اهلل عليه وآله، مع عظمة 
التي  الفّذة  القيادية  لإلمام شخصيته  كانت  إنام  الدور احلضاري،  هذا 
السياسية  األحداث  مع  التعامل  يف  دروسًا  األمة  وأجيال  أعطتنا، 

واالجتامعية واالقتصادية، وعدم الترّسع نحو املكاسب اآلنية.
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 نافذة
ٌ
 و بصيرة

ٌ
اإلمام الصادق عليه السالم .. قيادة

  لإلمام الصادق 
عليه السالم، مكانة 
خاصة وفريدة يف 
نفوس كل الذين 
عاصروه، فعامة 

املسلمني وجمهورهم، 
كان يرى أنه سليل بيت 
النبوة ورمز املعارضة 

للظلم والطغيان األموي 
والعباسي  
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الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله، في ذكرى مولده الميمون

أخالق كريمة لحياة اإلنسان
* نارص حممد باقر

الطابع  تشكل  القيادة  صفة  كانت  إذا 
الغالب على شخصية الرسول األكرم صلى 
الباحثني  دع��ا  ما  وه��و  وسلم،  وآل��ه  عليه  اهلل 
وامل����ؤرخ����ني ل��س��ر غ����ور ه����ذه ال��ش��خ��ص��ي��ة 
أكثر  على  الصفة  ه��ذه  وحتليل  العظيمة 
فان  واجمل��ت��م��ع،  السياسة  مثل  صعيد  م��ن 
تتجلى  كانت  اليت  الكرمية  األخاق  صفة 
ب�����أروع ص���وره���ا يف ش��خ��ص��ي��ت��ه ص��ل��ى اهلل 
القاعدة  تشكل  حبق  هلي  وسلم،  وآل��ه  عليه 
ذات  الشخصية  ه��ذه  جعل  ال��ذي  واملنطلق 
جاذبية خاصة يتعذر على أحد جتاوزها دون 
أن ترك عليه آثاراً من اإلميان تارة أو الرهبة 

واإلكبار تارة أخرى.
ال���ذي  ال��ش��ري��ف  ويف ذك����رى م���ول���ده 
تاريخ  يف  فريدة  ونقلة  نوعيًا  حدثًا  يشكل 
ونأتي  ن��ع��دد  أن  امل��ق��ال  يسعنا  ال  البشرية، 
على تأثريها على اجلانب اهلام يف شخصيته 
الرسالة  على  وس��ل��م،  وآل��ه  عليه  اهلل  صلى 
وبالتالي  انتصارها  وأيضا  انتشارها  ومديات 
جت��ذره��ا يف ال��ع��دي��د م��ن األم��ص��ار وال��ب��اد، 
واجتماعية  سياسية  رم��وز  اض��ط��رت  حتى 
ل���إق���رار بقوة  ال��ي��وم  امل��س��ي��ح��ي  ال��غ��رب  يف 
بالرغم  انتشاره  وس��رع��ة  اإلس��ام��ي  ال��دي��ن 
الثقافية  واإلخفاقات  السياسية  اهلزائم  من 
مل  ذلك  كل  احلضارية؛  الراجعات  وحتى 

األجدر  اإلسامي  الدين  يكون  أن  من  مينع 
العامل  يف  واملعتقدات  األدي��ان  بني  واألفضل 
وذلك  والتبي،  االعتناق  يف  أكثرها-  -وم��ا 
بفضل اجلوانب األخاقية املضيئة فيه واليت 

حترك وتوقظ املشاعر اإلنسانية.
ه��ن��اك م��ص��ادي��ق وش���واه���د ع��دي��دة من 
ال��رس��ول األك����رم ص��ل��ى اهلل عليه  أخ���اق 
جمتمع  مع  تعاطيه  وطريقة  وسلم،  وآل��ه 
الدعوة، وهو يف  بدايات  العربية يف  اجلزيرة 
وسلم،  وآل��ه  عليه  اهلل  صلى  لنا  يقدم  ذل��ك 
على  وسنأتي  واحل��ض��ارة،  لأجيال  دروس���ا 
بعض الشواهد على شكل عناوين مبا يسعنا 
تلك  لتطبيق  اهلل  يوفقنا  أن  ع��س��ى  امل��ق��ال 

الشواهد واملواقف على واقعنا احلاضر..

* الرفق
صلى  النيب  »إن  ق��ال:  ثابت  بن  زي��د  عن 
اهلل عليه وآله وسلم، كنا إذا جلسنا إليه، إن 
أخذنا حبديث يف ذكر اآلخرة أخذ معنا، وان 
أخذنا يف الدنيا أخذ معنا، وان أخذنا يف ذكر 

الطعام والشراب أخذ معنا«.
إليه  أشار  أدبه مع قومه كذلك ما  ويف 
اإلمام علي )عليه السام( يف حديث له: »وما 
صافح رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
أح��داً قط، فنزع يده من يده حتى يكون هو 
ال���ذي ي��ن��زع ي���ده، وم��ا ف��اوض��ه أح��د ق��ط يف 
حاجة أو حديث، فانصرف حتى يكون الرجل 

احلديث  أحد  نازعه  وما  ينصرف،  ال��ذي  هو 
فيسكت، حتى يكون هو الذي يسكت وما رؤي 

مقدما رجله بني يدي جليس له قط«.
ومن مصاديق رفقه باألمة ومعاملته هلا 
باحلسنى ما رواه يونس الشيباني قال: »قال 
كيف  السام(:  )عليه  الصادق  اهلل  عبد  أبو 
قال  قليل،  ق��ل��ت:  بعضا؟  بعضكم  م��داع��ب��ة 
من  املداعبة  ف��ان  فلتفعلوا،  ال��س��ام(:  )عليه 
السرور على  حسن اخللق، وانك لتدخل بها 
أخيك، ولقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وسلم، يداعب الرجل يريد أن يسره«.
وكان صلى اهلل عليه وآله وسلم، يفشي 
السام بني الناس، فيسلم حتى على الصغري 
»إن  ق��ال:  مالك  بن  أن��س  عن  منهم،  وامل���رأة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، مر على 
زيد  بنت  أمساء  وعن  عليهم«،  فسلم  صبيان 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  »إن  قالت: 

مر بنسوة فسلم عليهن«.

* التواضع
ص��ف��ة ال��ت��واض��ع ب��ق��در م��ا ه��ي ق��اع��دة 
تعبري  ه��ي  كذلك  عبادية  أح��ك��ام  لتطبيق 
عن أحدى صيغ التعامل الفاضلة بني الناس 
لتوحيد الكلمة ومجع الصفوف وإشاعة الود 
والوفاق بني أبناء األمة وإشعارهم بالكرامة 
وإلغاء أي تعاٍل وألي سبب من األسباب من 

واقعهم.
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لقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
ال��ت��زام فضيلة  وس��ل��م، ب��ق��در م��ا ي��ث على 
االجتماعية،  والعاقات  التعامل  التواضع يف 
املتواضع األول  فانه من ناحية عملية كان 
يف دنيا املسلمني، جتسد هذه احلقيقة سريته 

العظيمة مع الناس.
ال��س��ام( يف  ع��ن اإلم���ام احل��س��ن )عليه 
حديث له حول أخ��اق رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، قال: »ال واهلل ما كان تحُغلق 
دون��ه احلجاب، وال  يقوم  األب���واب، وال  دون��ه 

يغدى عليه باجلفان وال يراح عليه بها..
أراد أن يلقى نيب  ولكنه كان بارزا، من 
ويوضع  ب���األرض،  جيلس  ك��ان  لقيه،  اهلل 
ويركب  الغليظ،  ويلبس  ب��األرض،  طعامه 
احلمار، ويردف بعده، ويلعق واهلل يده صلى 

اهلل عليه وآله وسلم،«.

* احللم
لقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
املسيء  عن  والعفو  احللم  فضيلة  يف  وسلم، 
األخاقية  صفاته  كسائر  رائ��ع��ًا  من��وذج��ًا 
األخرى، فهو ال يعرف الغضب اال حني تنتهك 
للحق حرمته، فحينها ال يقوم لغضبه شيء 
ذلك  سوى  أما  ويزهقه،  الباطل  يهدم  حتى 
إنسان  أحلم  الغضب،  عن  الناس  أن��أى  فانه 
أو مسيء  عن جاهل ال يعرف أدب اخلطاب، 
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم، ذاته  اىل 

أو منافق يتظاهر بغري ما يبطن وحنو ذلك.
وآل��ه  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس���ول  وح��ل��م 
إذا  اال  عظمتهما  تتكشف  ال  وعفوه  وسلم، 
على  القدرة  مع  يعفو  إمنا  أنه  من  تذكرنا 
العقاب مبا ميلك من قدرة على ذلك، فهو يف 
وضع ميكنه من أن يقتص من كل مسيء، 
إذ هو رئيس الدولة وهو املطاع يف قومه اىل 
حد ال يوصف، وك��ان رس��ول اهلل صلى اهلل 
امل��واق��ف،  ك��ل  يف  حليمًا  وس��ل��م،  وآل���ه  عليه 
ينتهك فيه احلق، فإمنا  اال موقفا  واألح��وال 

هو القصاص والرد العادل على املعتدي.
وآله  عليه  اهلل  صلى  املصطفى  ولعظمة 
وسلم، يف حلمه وعفوه عمن أساء إليه، تراه 
وهذه  سويا  بشرا  جتسد  قد  احللم  وكأنه 
بعض الشواهد من حلمه صلى اهلل عليه وآله 

وسلم:
»ان  ق���ال:  )ره(  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  ج��اب��ر  ع��ن 
جعل  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
ثوب  يف  فضة  من  حنني  يوم  للناس  يقبض 
بال، فقال له رجل: يا نيب اهلل اعدل!، فقال 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم،: ويك فمن 

إذن وخسرت  أعدل؟ فقد خبت  إذا مل  يعدل 
اال  ف��ق��ال:  عمر  ف��ق��ام  أع����دل!،  ال  كنت  إن 
اهلل  صلى  فقال  منافق؟،  فإنه  عنقه  اض��رب 
عليه وآله وسلم،: معاذ اهلل أن يتحدث الناس 

أني أقتل أصحابي«.

* الصرب
اهلل صلى  رس����ول  س����رية  دراس�����ة  ع��ن��د 
ال��دع��وة  م��رح��ل��ة  يف  وس��ل��م،  وآل���ه  عليه  اهلل 
قوة صره وعظيم حتمله  يعيش طرفا من 
واإلي���ذاء  والتعذيب  االضطهاد  ي��واج��ه  وه��و 
القبيحة  وال����ردود  وال��س��خ��ري��ة  وال��ت��ج��وي��ع 

وال��ت��ه��م واالف������راءات، إذ حت��م��ل ك��ل ذل��ك 
تتصاغر  عالية  وه��م��ة  وإب���اء  بصر  وس���واه 

عندها همم الرجال.
ومبقدور املرء أن يقدر مدى صر رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، إذا أخذ بنظر 
ثاث  دامت  قومه  ألذى  معاناته  ان  االعتبار 
ت��زداد  ب��ل ك��ان��ت  ت��وق��ف،  ع��ش��رة سنة دون 
طرديا مع منو امتداد الرسالة املباركة داخل 

اجملتمع وتزايد قواعدها فيه.
شخص  على  مقصوراً  األذى  يكن  ومل 
الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم، يومها، بل 
إن الذي ناله من االضطهاد والعذاب تعرض 
له أصحابه كذلك بيد انه كان يثبتهم على 
ويشحذ  والثبات  الصر  اىل  ويدعوهم  احلق 
مير  فهو  متر؛  حتى  احملنة  ملواجهة  هممهم 
على آل ياسر يف ساحة التعذيب ويثري فيهم 
روح الصمود »صراً آل ياسر، فان موعدكم 

اجلنة«.
ويرض الدعاة السابقني على املواجهة 

قبلكم  من  كان  »قد  فيقول:  احلق  والتزام 
عظامه  دون  م��ا  احل��دي��د  بأمشاط  لتمشط 
من حلم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، 
وي��وض��ع امل��ن��ش��ار ع��ل��ى م��ف��رق رأس���ه فيشق 
وليتمّن  دينه،  عن  ذلك  يصرفه  ما  باثنتني 
اهلل هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء 
اىل حضرموت ما خياف اال اهلل عز وجل وال 
خياف الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون«.

* الرمحة
ان ساسة  تارخيه  االنسان عر  ألف  لقد 
نفوسهم  على  تغلب  احل���روب  وق���ادة  األم��م 
القسوة وجفاء الطبع – غالبًا- بيد أن رسول 
اهلل حممداً صلى اهلل عليه وآله وسلم، كان 
البشر،  من  الفريق  ه��ذا  به  اتسم  عما  بعيدا 
فان كان صلى اهلل عليه وآله وسلم، شديداً 
أبعد  اىل  وق��وي��ا  ال��ش��دة،  ح���دود  أق��ص��ى  اىل 
احلزم،  حدود  أبعد  اىل  وحازمًا  للقوة،  مدى 
وقوة  ش��دة  املوقف  يتطلب  حيث  ذل��ك  كل 
قمة  كان  كذلك،  الصر،  يف  وهو  وحزما، 
الشجاعة، يطأطئ األبطال رؤوسهم بني  يف 
هذا  م��ع  أن��ه  غ��ري  لشجاعته،  إك��ب��ارا  ي��دي��ه 
وذاك يتل القمة يف رمحته كما يف سائر 

أخاقه.
وم����ن ه��ن��ا ف��ان��ه ألم����ر ع����ادي أن جتد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، وعيناه 
ملريض  رمح���ة  يبكي  وه���و  دم��ع��ا،  تفيضان 
يعاني من علته، أو فقيد افتقد أو يتيم فقد 
رمحة  تتفجر  العظيمة  نفسه  ان  بل  أب���اه.. 
إذا نزل به ظلم، وهذه بعض  حتى للحيوان 
مصاديق رمحته صلى اهلل عليه وآله وسلم،:�

عن معاذ بن جبل قال: »بعثي رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، اىل اليمن، فقال: 
بالفجر،  فغلس  الشتاء  يف  كان  إذا  معاذ  يا 
ال��ن��اس وال  ال���ق���راءة ق���در م��ا يطيق  واط���ل 
متهلهم، فإذا كان الصيف، فأسفر بالفجر، 
فأمهلهم  ينامون  والناس  قصري  الليل  ف��ان 

حتى يداركوا«.
ب��ان  ال���ق���ول  اال  ي��س��ع��ن��ا  ال  اخل���ت���ام  ويف 
بها  يتحلى  ك��ان  ال��يت  األخاقية  الصفات 
الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
ذل��ك اجملتمع إمن��ا هي  يف حياته ويف وس��ط 
واح��دة  بكلمة  اختصارها  ميكن  لنا  دروس 
الكرمية والفاضلة ضمانة  هي: إن األخاق 
الكرمية  للحياة  ال��ط��ام��ح  االن��س��ان  حل��ي��اة 
وآله  عليه  اهلل  صلى  أرس��ى  وقد  والناجحة، 
دون  م��ن  إذ  احل��ي��اة  يف  املعادلة  ه��ذه  وس��ل��م، 

األخاق لن تقوم جملتمع قائمة.

 اضطرت رموز 
سياسية واجتماعية 

يف الغرب املسيحي 
اليوم لإلقرار بقوة الدين 

اإلسالمي وسرعة 
انتشاره، وذلك بفضل 

اجلوانب األخالقية 
املضيئة فيه والتي 

حترك وتوقظ املشاعر 
اإلنسانية 
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* الشيخ فارس اجلبوري
كان الظام خميمًا على العامل، وكانت 
األص���ن���ام ت��ع��ب��د ج���ه���راً ب��ف��ع��ل االحن���راف���ات 
اجلاهلية، وكانت البشرية غارقة يف الضالة، 
كافة  يف  املوقف  سيدة  هي  االستكبار  وق��وى 
حتت  يرزحون  املستضعف�ون  و  األرض،  أحناء 
واألغني�اء  األق��وي��اء  و  الطاغية،  السلطات  نري 
يف  الغاب  وشريع�ة  الق�وة،  منط�ق  يفرض�ون 

كل مك�ان. 
الناس  شعار  كان  العربية  اجلزيرة  ويف 

مليئة  وحياتهم  السيف،  ودث��اره��م  اخل���وف، 
أحد  البنات  وأد  كان  فقد  واملآسي.  بالتعاسة 
مامح احلياة االجتماعية يف اجلزيرة العربية 
آنذاك. وكانت القبائل تهاجم بعضها البعض، 
و كان اهلجوم يتم عادة باملكر واخلداع، حيث 
سابق  دون  من  نائمون  وه��م  الناس  يباغتون 
فيحتلون  س��ب��ب،  أي  دون  م��ن  ورمب���ا  إن����ذار، 
كانت  وهكذا  أس��رى.  ويأخذونهم  موقعهم، 
البشرية غارقة ف�ي مستنقع اجلهل والضالة، 
إنه  حقًا  والعداء..  بالفرقة  مشحونة  واألج��واء 

لواقع مهول وبشع. 

تباشري اهلداية واخلالص
ال��ل�����ه  رمح����ة  أب����ت  األوض�������اع  ه����ذه  إزاء 
-عزوجل- إال أن تبعث للبشرية منقذاً وهاديًا، 
وبشرياً، وسراجًا منرياً؛ فكان زواج عبد اهلل بن 
عبد املطلب بآمنة بنت وهب والّدي رسول اهلل 
ومضات  السماء  فأرسلت  وآله،  عليه  اهلل  صلى 
به،  الكون  فتباشر  واخل��اص،  اهلداية  لبشارة 

وه��و ال ي��زال جنينًا يف بطن أم��ه، فقد ج��اء يف 
السام، قال  املعصومني عليهم  كتاب فضائل 
اهلل  اهلل صلى  أتى على رسول  فلما  »الواقدي«: 
ن��ادت  و  أم��ه  بطن  يف  واح���د  شهر  وآل���ه،  عليه 
اجلبال بعضها بعضًا و األشجار بعضها بعضًا و 
السماوات بعضها بعضًا، يستبشرون و يقولون: 
أال إن حممداً قد وقع يف رحم أمه آمنة، و قد 
أتى عليه شهر واحد، ففرحت بذلك اجلبال و 
أتى على  السماوات و األرضون، فلما  و  البحار 
تعاىل  اهلل  أمر  أمه شهران  اهلل يف بطن  رس��ول 
مناديا يف مساواته و أرضه ينادي يف السماوات 
و األرض و املائكة أن استغفروا حملمد صلى 
النيب  اهلل عليه وآله، و أمته، كل هذا بركة 
رس��ول  على  أت��ى  فلما  وآل���ه،  عليه  اهلل  صلى 
ثاثة  أم��ه  بطن  يف  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
فلما  الشام،  راجعا من  أبو قحافة  أشهر، كان 
مججمتها  ناقته  وضعت  مكة  من  قريبًا  بلغ 
قحافة  أبي  بيد  كان  و  ساجدة،  األرض  على 
قضيب فضربها بأوجع ضرب، فلم ترفع رأسها 

في ذكرى مولد الهادي البشير
رسالة الخاتم.. ضمانة لمسيرة التقدم البشري
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و إذا بهاتف يهتف: ال تضرب يا أبا قحافة من 
و  البحار  و  اجل��ب��ال  أن  ت��رى  أال  يحُطيعك..  ال 
أبو  فقال:  هلل  سجدوا  اآلدميني  سوى  األشجار 
قال  ذل��ك؟  يف  السبب  ما  و  ه��ات��ف..!  يا  قحافة 
اعلم أن النيب األمي قد أتى عليه يف بطن أمه 
صلى  اهلل  رس��ول  على  أتى  أشهر...فلما  ثاثة 
على  زاه��د  ك��ان  أشهر  أربعة  وآل��ه،  عليه  اهلل 
الطريق من الطائف، و كان له صومعة مبكة 
على مرحلة، فخرج الزاهد و كان امسه حبيبًا 
فجاء إىل بعض أصدقائه مبكة فلما بلغ أرض 
املوقف و إذا بصيب قد وضع جبينه على األرض 
و قد سجد على جبهته قال حبيب فدنوت منه 
فأخذته و إذا بهاتف يهتف و يقول خّل عنه يا 
حبيب.. أال ترى إىل اخلائق من الر و البحر 
أتى  ملا  شكرا  هلل  سجدوا  قد  اجلبل  و  السهل  و 
امل��رض��ي يف بطن  ال��رض��ي  ال��زك��ي  النيب  على 
هلل  سجد  قد  الصيب  ه��ذا  و  أشهر  مخسة  أم��ه 
أمه  بطن  يف  اهلل  رس��ول  على  أت��ى  فلما  شكرا؟ 
ستة أشهر خرج أهل املدينة و اليمن إىل العيد، 
و كانوا يذهبون عند شجرة عظيمة يقال هلا 
ذات أنواط و هي اليت مساها اهلل يف كتابه »َو 
و  العيد  ذلك  يف  فذهبوا  اأْلُْخرى«،  الثَّالَِثَة  َمناَة 
أكلوا و شربوا و فرحوا و تقاربوا من الشجرة 
و  الشجرة  وس��ط  م��ن  عظيمة  بصيحة  إذا  و 
اهللََّ  ُقوا  اتَّ َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ "يا  هو هاتف يقول: 
َوجَيَْعْل  َرمْحَتِِه  ِمْن  ِكْفَلنْيِ  ُيْؤتُِكْم  بَِرُسولِِه  َوَآِمنُوا 
َغُفوٌر  َواهللَُّ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  بِِه  مَتُْشوَن  ُنوًرا  َلُكْم 
أهل  يا  ق��ال  و   ،)28/ احلديد  )سورة  َرِحيٌم" 
و  البحرين  أهل  يا  و  اليمامة  أهل  يا  و  اليمن 
ي��ا م��ن عبد األص��ن��ام و ي��ا م��ن سجد ل��أوث��ان 

ج��اء احل��ق و زه��ق ال��ب��اط��ل إن ال��ب��اط��ل كان 
راجعني  انهزموا  و  ذل��ك  من  ففزعوا  زه��وق��ا... 
ذل��ك...  من  متعجبني  متحريين  منازهلم  إىل 
وآله،  اهلل عليه  اهلل صلى  أتى على رسول  فلما 
قارب  بن  س��واد  ج��اء  أشهر  أم��ه سبعة  يف بطن 
احل��ارث  أب��ا  يا  اعلم  له  فقال  املطلب  عبد  إىل 
أني كنت البارحة بني النوم و اليقظة فرأيت 
ينزلون  املائكة  رأيت  و  مفتحة  السماء  أبواب 
إىل األرض ومعهم ألوان الثياب، يقولون زينوا 
ق��رب خ��روج من امس��ه »حممد«،  األرض فقد 
تزعمون  ال��ذي  هذا  من  املائكة  لبعض  فقلت 
عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  ه��ذا  وي��ك  فقال 
رأيت  ما  فهذا  مناف  بن عبد  هاشم  بن  املطلب 
فقال له عبد املطلب اكتم الرؤيا و ال ختر بها 
أحدا لننظر ما يكون. فلما أتى على النيب صلى 
اهلل عليه وآله، يف بطن أمه مثانية أشهر كان 
وهي  طينوسًا  هل��ا  يقال  ح��وت  اهل��وى  حب��ر  يف 
سيدة احليتان فتحركت احليتان و حتركت 
احلوت و استوت على ذنبها و ارتفعت و ارتفع 
املوج عنها، فقالت املائكة إهلنا و سيدنا ترى ما 
تفعل طينوسا و ال تطيعنا و ليس لنا بها قوة؟ 
فصاح إستحيائيل امللك، صيحة عظيمة و قال 
حتتك  من  تعرفني  أال  طينوسا..!  يا  ق��ّري  هلا: 
يوم  رب��ي  أم��ر  إستحيائيل  يا  طينوسا:  فقالت 
خلقي أن إذا ولد حممد بن عبد اهلل استغفري 
يبشر  امل��ائ��ك��ة  مس��ع��ت  اآلن  و  ألم��ت��ه،  و  ل��ه 
بعضهم بعضا فلذلك قمت و حتركت فناداها 
قد  حممدا  فإن  استغفري  و  قري  إستحيائيل 
يف  أخ��ذت  و  البحر  يف  انبطحت  فلذلك  ول��د.. 
الثناء على رب  و  التكبري  و  التهليل  و  التسبيح 

العاملني. فلما أتى على رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أمه تسعة أشهر، أوحى اهلل إىل  وآل��ه، يف بطن 
األرض  إىل  اهبطوا  أن  مساء  كل  يف  املائكة 
فهبط عشرة آالف ملك بيد كل ملك قنديل 
يشتعل بالنور با دهن مكتوب على كل قنديل 
إله إال اهلل حممد رسول اهلل«، يقرؤه كل  »ال 
و  املفاوز  يف  مكة  ح��ول  وقفوا  و  كاتب  عربي 
إذا بهاتف يهتف و يقول نور حممد رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله، فلما كملت تسعة أشهر 
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، صار ال يستقر 
موضع  م��ن  ينتقل  إال  ال��س��م��اء  يف  ك��وك��ب 
الناس  و  بعضًا،  بعضهم  يبشرون  موضع  إىل 
ال  سائرات  السماء  يف  الكواكب  إىل  ينظرون 
السام(  عليهم  املعصومني  )فضائل  يستقرن.. 
:14-17. فهذا بعض ما حدث استبشارا باجلنني 
أبي  العاملني املصطفى األجمد  اهلادي، ورمحة 

القاسم حممد صلى اهلل عليه وآله.

الوالدة امليمونة:
ب��ع��د مخ��س��ة ومخ��س��ني ي��وم��ًا م��ن واق��ع��ة 
الفيل الشهرية، مت لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله، تسعة أشهر، فنظرت آمنة، أم رسول اهلل 
قالت:  و  »ب��ّرة«  أمها  إىل  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى 
فأبكي على  البيت  أدخ��ل  أن  أحب  إني  أم��اه،  يا 
زوجي ساعة، و أقطر دمعي على شبابه و حسن 
وجهه، فإذا دخلت البيت وحدي فا يدخل علّي 
فحق  ابكي  و  آمنة  يا  ادخلي  هلا:  فقالت  أح��د.. 
لك البكاء، فدخلت آمنة البيت وحدها و قعدت 
و بكت فإذا بها أوجعت من طلقها، فوثبت إىل 
الباب لتفتحه فلم ينفتح، فرجعت إىل مكانها 

  الوالدة املباركة كانت مبنزلة انطالقة حضارة 
السماء التي ستعم األرض، وهي آخذة بالتقدم 

والتكامل حتى يظهر ويل اهلل األعظم فيمأل األرض 
قسطًا وعدلًا بعدما ملئت ظلمًا وجورًا  
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فانشق  الطلق  أخذها  و  وح��دت��اه..  وا  قالت:  و 
و  حوريات،  أرب��ع  األعلى  من  نزلت  و  السقف، 
ال  آلمنة:  قلن  و  وجوههن،  لنور  البيت  أض��اء 
عندها  فجلسن  خلدمتك،  جئنا  عليك،  ب��أس 
فغفت غفوة. قال ابن عباس: »ما كان من أمر 
أم النيب إال أنها كانت نائمة عند خروج ولدها 
عليه  اهلل  صلى  النيب  أم  فانتبهت  بطنها،  من 
األرض  النيب قد وضع جبينه على  ف��إذا  وآل��ه، 
ساجدا هلل، و رفع سبابتيه مشريا بهما »ال إله إال 
اهلل«. و نظرت أمه اىل وجهه صلى اهلل عليه وآله، 
فإذا بوجنيت النيب تشرق نوراً ساطعًا يف ظلمة 
السقف،  شق  و  البيت،  سقف  يف  مر  و  الليل، 
ورأت آمنة من نور وجهه صلى اهلل عليه وآله، 
كل منظر حسن .وعند ذلك أخذت احلوريات 
املولود، و لففنه يف منديل رومي، و وضعنه بني 
يدي آمنة ، و رجعن إىل اجلنة يبشرن املائكة 
يف السماوات: ولد النيب صلى اهلل عليه وآله، و 
نزل جرئيل و ميكائيل عليهما السام، و دخا 
، و مع  البيت على صورة آدميني و هما شابان 
جرئيل طشت من ذهب، و مع ميكائيل إبريق 
اهلل  رس���ول  جرئيل  ف��أخ��ذ  أمح���ر،  عقيق  م��ن 
صلى اهلل عليه وآله، و غسله، و ميكائيل يصب 
املاء عليه فغساه و آمنة يف زاوية البيت قاعدة 
ال  آمنة  يا  جرئيل:  هلا  فقال  ؛  مبهوتة  فزعة 
تغسليه من النجاسة فإنه مل يكن جنسا و لكن 

غسلناه من ظلمات بطنك..« ]الفضائل:18[. 
و بعد أن مر هذا وغريه الكثري من الظواهر 

العجيبة والغريبة على أم النيب قامت و فتحت 
الباب و صاحت صيحة و غشي عليها، ثم دعت 
أين  ويكما  قالت:  و  وه��ب  أبيها  و  ب��رة  بأمها 
أنتما..؟! أما رأيتما ما جرى علي.. إني وضعت 
ول��دي و ك��ان ك��ذا و ك���ذا... تصف هلما ما 

رأته. 
عشرون  و  أرب���ع  الليلة  تلك  يف  سقط  و 
تلك  يف  أمخ��دت  و  كسرى،  إي��وان  من  شرفة 
ن���ريان ف���ارس، وغ��اض��ت حب��رية س��اوة،  الليلة 
وفاضت حبرية السماوة، و أبرق يف تلك الليلة 
برق ساطع يف كل بيت و غرفة يف الدنيا مما 
قد علم اهلل تعاىل و سبق يف علمه أنهم يؤمنون 
باهلل و رسوله حممد صلى اهلل عليه وآله، و ما 
بقي يف تلك الليلة دير و ال صومعة إال و كتب 
عليه  اهلل  صلى  حممد  اس��م  حماريبها  على 
قرأها  حتى  الصباح  إىل  الكتابة  فبقيت  وآل��ه، 
النيب األمي  الديرانية و علموا أن  الرهبانية و 
قد ولد، وما بقي يف مشارق األرض ومغاربها 
صنم  وال وثن إال و خرت على وجوهها ساقطة 
على جباهها؛ خاشعة و ذلك كله إجاال للنيب 

صلى اهلل عليه وآله، وغريها الكثري.

إرادة السامء تتدخل لبداية عرص جديد
لقد كانت هذه التحوالت الكبي�رة إشارة 
ساحة  يف  ال��س��م��اء  إرادة  ت��دخ��ل  اىل  واض��ح��ة 
ال��ص��راع ب��ني اخل��ري وال��ش��ر، وال��ن��ور وال��ظ��ام، 
واحلب والكراهية، بعد أن لف ظام اجلهل نور 

احلقيقة، وسيطر الطغاة على مقاليد األرض 
حتى مل يعد الدعاة اىل اهلل تعاىل، قادرين على  
وحينئذ  اجل��اه��ل��ي��ني،  هجمات  أم���ام  ال��ص��م��ود 
قررت اإلرادة اإلهلية، واملشيئة العليا أن ينتصر 
النور على الظام، والعلم على اجله�ل، بوالدة 

سيد البشر حممد صلى اهلل عليه وآله. 
وه���ذه ال���والدة امل��ب��ارك��ة ك��ان��ت مبنزلة 
األرض،  ستعم  اليت  السماء  حضارة  انطاقة 
وهي آخذة بالتقدم والتكامل حتى يظهر ولي 
اهلل األعظم فيمأ األرض قسطًا وعداًل بعدما 

ملئت ظلمًا وجوراً. 
فصول  ودرس��ن��ا  التاريخ،  قرأنا  لو  وحن��ن 
احل��ض��ارات على وج��ه اخل��ص��وص ل��رأي��ن��ا أن 
حلظة  بدأ  قد  البشرية  لتقدم  البياني  اخلط 
وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى  األعظم  ال��رس��ول  مياد 
وبعثته، صحيح أن كل رساالت السماء كانت 
بالبشرية  لتدفع  احلضارة  وق��ود  معها  حتمل 
اىل األمام ، اال أن رسالة النيب األعظم حممد 
احللقة  مت��ث��ل  ك��ان��ت  وآل����ه،  عليه  اهلل  ص��ل��ى 

األخرية يف مسرية احلضارة البشرية. 
وال��ي��وم  وب��ال��رغ��م م��ن مضي أك��ث��ر من 
أربعة عشر قرنا على فقدان األمة اإلسامية 
نبيها األكرم صلى اهلل عليه وآله، اال أنه مازال 
وبالرغم  املؤمنني.  ضمائر  يف  احلاضر  الشاهد 
من أن صورته املباركة غابت عن األنظار هذه 
مازال  الشريف  وجهه  أن  إال  الطويلة،  الفرة 
وبالرغم  املسلمني.  أنظار  أم��ام  إشراقا  يتأأل 
الناس  مسامع  فارقت  قد  صوته  نرات  أن  من 
منذ أك��ث��ر م��ن أل��ف وأرب��ع��م��ائ��ة ع���ام، إال أن 
استئذان،  دون  القلوب  تدخل  مازالت  كلماته 
قلنا؛  ان  نبالغ  وال  واع��ي��ة.  أذن  ك��ل  وتعيها 
اإلمي��ان،  مس��اء  يف  يعرج  ان  يريد  من  كل  ان 
م��دارج  يف  ويعلو  الفضيلة،  رح��اب  يف  ويسمو 
الكمال؛ المناص له من أن يدنو من شخصية 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، وأن يتتلمذ على 
ينابيع توجيهاته، ويستلهم  سريته، وينهل من 
من رؤاه وبصائره، وأن يتعلم منه اخلري؛ وذلك 
الن رس��ول اهلل  صلى اهلل عليه وآل��ه، إمن��ا هو 
قمة الكمال اإلنساني، ورمز كل فضيلة، وآية 
تعاىل:  يقول  إذ  خري  لكل  وجت��لٍّ  حسنة،  كل 
القلم/4(  )سورة  َعظِيٍم«  ُخُلٍق  َلَعىل  »وإِنََّك 
من  مجعاء..  للبشرية  ال��رب  هدية  حقا  إن��ه   ..
ه��ن��ا ص���ارت ك��ل ح��رك��ات��ه وس��ك��ن��ات��ه حجة 
تفاصيل  عن  صريح  تعبري  ألنها  البشر،  على 
الشريعة الربانية، وتبيان واضح لسنن الدين، 
اختاره  قد  و  البالغة..  للحكمة  صافية  وم��رآة 
امتاز  ملا  للبشرية،  وأسوة  اهلل جل جاله قدوة 
به صلى اهلل عليه وآله، من مسات ومشائل، إذ 
َحَسنٌَة  ُاْسَوٌة  اهللَِّ  َرُسوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن  قال: "َلَقْد 
اهللََّ  َوَذَكَر  األَِخَر  َواْلَيْوَم  اهللََّ  َيْرُجوا  َكاَن  ملَِن 

َكثرِيًا". )سورة األحزاب / 21 (.

  كل من يريد ان يعرج يف سماء اإلميان، 
ويسمو يف رحاب الفضيلة، ويعلو يف مدارج الكمال؛ 

المناص له من أن يدنو من شخصية رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله، وأن يتتلمذ على سريته  



* حممد الكريطي
بوركت تلك األقدام التي سعت سريًا عىل األقدام، لزيارة سيد 
الشهداء اإلمام احلسني عليه السالم يف يوم أربعينه يف العرشين من 
صفر.. وعاشت تلك األيدي التي مدت يد اخلدمة – بكل أشكاهلا- 

فهنيئا لكم يا زوار احلسني وجزاكم اهلل خري اجلزاء .
جتعلنا  السالم،  عليه  لإلمام  مسنونة  زيارة  وكل  الزيارة،  فهذه 
الدروس  إليها  مضافًا  والربكات،  اخلريات  من  الكثري  نكتسب 
تتصل  بحيث  اليومي،  سلوكنا  عىل  جلّيًا  ينعكس  ما  وهذا  والعرب، 
نجد  جيدًا  ذلك  تأملنا  ولو  السالم،  عليه  احلسني  بأخالق  أخالقنا 

ذلك جليا  يف أقوالنا وأفعالنا بل يف سائر سلوكياتنا.
العامل، حقًا  املحبة لكل  لقد رفعتم راية السالم ومددتم جسور 
كنتم النموذج الراقي يف النُبل والبذل والعطاء، متحّدين الصعاب، 

بعد ان تركتم األهل والولد واملصالح يف سبيل حبكم إلمامكم. 
وتعود جذور هذه الصفات النبيلة واألصيلة، اىل احلب والوالء 
لندائه  واستجبتم  اهلل  داعي  فلبيتم  أعاملكم،   يف  الكامن  احلسيني 
اخلالد حينام سمعتم به: » أال هل من نارص ينرصين«  فأجبتم دعوة 
اإلمام املظلوم وناديتم: »لبيك يا حسني«. هذا النداء وهذه الرصخة 
التي أصبحت تقض مضاجع الظاملني، ألهنا حتولت اىل شعار للثورة 
من  كل  وخيشون  بل  خيافونه  الطغاة  فبات  فاسد،  كل  ضد  والتغيري 

رفعه.
اىل  ونحوهلا  القيم  هذه  نرتجم  أن  املوالون،  أهيا  بنا  حرّي  لذا 
مشاريع عمل للنهوض والتقدم بكل املجاالت، مستفيدين من هذه 
الطاقة التي تزودنا هبا من قرب أيب األحرار.. هذه الطاقة اإلهلية وذلك 

النور الرباين، رافعني رايته عليه السالم، شعارًا للبناء واالعامر. 
صادفني أثناء زياريت لإلمام احلسني عليه السالم، وبسبب شدة 
معينة،  اختلفا حول مسألة  قد  أن شخصني  الناس،  وتدافع  الزحام 
نظر  وجهة  منهام  لكل  حيث  هبا،  حمّقني  كانا  الطرفني  أن  رأيي  ويف 
مغايرة جعلت نقاشهام حاميًا بعض اليشء، وهي مسألة طبيعية. ما 

هيمني من هذا املوضوع، هو تواضع وتنازل أحدمها لآلخر، حتى  أن 
احدمها أراد ان يقبل يد اآلخر لكي ال يدخل معه يف نزاع بل وأكثر 

من ذلك حينام قال: » أقبل قدمه وال أدعه يزعل مني..«!
يمكن  وهل  التواضع..؟  هذا  وما  األخالق..؟  هذه  ما  ترى 
سائر  بل  اهلل،  عبد  أيب  مرقد  اىل  الزيارة  مواكب  غري  يف  نجدها  ان 
احلسني  وموالنا  سيدنا  ربانا  هكذا  السالم؟  عليهم  االطهار  األئمة 
عليه السالم، عىل املحبة و نبذ الكراهية والتدابر والتكرب، وأراد منا 
إلينا،  أحسن  عمن  فضاًل  إلينا،  أساء  ملن  اإلحسان  ثقافة  نشيع  ان 
األرض،  لكل شعوب  نحمل رسالة سالم  البيت  أهل  أتباع  فنحن 
لذا ندعوهم بكل فخر واعتزاز أن؛ تعالوا واغرتفوا من بحر اجلود 
وما  به،  تستنريون  ما  املضيئة،  شمسه  شعاع  من  وخذوا  والكرم، 
ينفعكم ألمر الدنيا واآلخرة، فاحلسني عليه السالم، ليس حكرًا عىل 
الشيعة وال  حتى املسلمني، إنام هو للبرشية مجعاء فهو سيد اإلنسانية 

كلها.
القنوات  عرب  الكثري  تابع  كام  الزائرين،  عىل  رسيعة  بنظرة 
املجتمع،  رشائح  خمتلف  أن  نرى  قرب،  عن  شاهد  أو  الفضائية، 
واأللتتوان  واللغات  واجلنسيات  واملشارب  األصناف  وعديد 
واملناطق، جاؤوا ليسجلوا حضورهم يف كربالء املقدسة، ويطرحوا 
مشكلتهم إلمامهم وقدوهتم.. فمن حيمل مّهًا يف نفسه، وآخر يف ماله 
وأهله وولده، واألهم من كل ذلك، من حيمل مّهًا يف شعبه وأمته، 
فهو يريد العيش بكرامة وعّز وتقدم كام عّلمه احلسني عليه السالم. 

كل ذلك، جيعلنا نسدي الشكر لكل الزائرين الكرام الذين وفدوا 
كربالء املقدسة، وحّلوا ضيوفًا علينا طيلة أيام زيارة األربعني، عىل 
ما أبدوه من عظيم التفاعل والذوبان يف القيم األخالقية واإلنسانية، 
املحببة  القيم  اجلوار، وسائر  والتفاين واإليثار وحسن  التضحية  من 
املواكب عىل  االنتهاء من عمل  بعد  الشوارع  نظافة  واالجيابية، مثل 
األرصفة، والتعاون مع اجلهات األمنية، واحرتام السكان القريبني، 
عليه  احلسني  اإلمام  بحق  العارف  للزائر  مثاالً  فتعاًل  جيعلهم  مما 

السالم.
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أن  املهنية،  الناحية  املتعارف من  ليس من 
تقوم وسيلة إعامية باحلديث عن زميلة هلا 
ما  إن  بيد  ال��واح��دة،  اإلعامية  املؤسسة  داخ��ل 
التسع  السنوات  خ��ال  »اهل���دى«  إذاع��ة  محلته 
امل��اض��ي��ة، م��ن م��ش��ع��ل إلن����ارة ط��ري��ق ال��وع��ي 
يف  واإلص��اح  للتغيري  وه��ّم  والفكر،  والثقافة 
بها،  لإشادة  مستمعيها  يدفع  كافة،  امليادين 
يف  جناحها  وعلى  مصداقيتها،  على  والتأكيد 
دورها الرسالي يف اجملتمع. وما تقوم به جملة 
يعدو  العدد، هو باحلقيقة ال  »اهل��دى«، يف هذا 
أن يكون جتميع ما أمكن من تلكم االجنازات، 
وصعوبات  حتديات  من  واجهته  مبا  للتذكري 

وعراقيل.
من منطقة صحراوية مفتوحة على كل 
كيلومرات  مثانية  بعد  وعلى  وحادث،  طارئ 
مشالي كرباء املقدسة، وحتديداً يف منطقة 
»اهل��دى«،  إذاع��ة  بّث  انطلق  الكمالية«،  »مفرق 
2003، وملن يتذكر  الثاني عام  يف شهر تشرين 
األوضاع األمنية املضطربة، والفوضى السائدة 
آنذاك، يحُدرك قيمة العمل االعامي يف منطقة  

كهذه من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر 
من الليل، ثم يعرف حجم املسؤولية الرسالية 
إذاع��ي رصني يف كرباء  إلط��اق أول صوت 

املقدسة بعد سقوط نظام صدام.

األهداف واملنطلقات
كرباء  يف  الدينية  املرجعية  من  حرصًا 
والثقافة  ال��دي��ي  ال��وع��ي  نشر  على  امل��ق��دس��ة 

الرسالية والفكر األصيل املستمد من فكر أهل 
البيت عليهم السام، انطلقت »اهلدى« بصوتها 
الصّداح عر األثري، خللق جيل إسامي ملتزم، 
لآلية  تطبيقًا  بنفسه،  واقعه  تغيري  على  ق��ادر 
الكرمية: »إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا 
م��ا ب��أن��ف��س��ه��م«. ول��ل��ع��ل��م، ف���ان ت��اري��خ ان��ط��اق 
»اهلدى« يعود اىل عام 1998، خارج العراق، وذلك 
عر شبكة »النت«، وكانت تبث برامج حوارية 
ودينية ونشرات خرية، وحتى التاسع من شهر 
بغداد،  يف  الصنم  انهار  حيث   ،2003 عام  نيسان 
قد اكتسبت خرات وجتارب  »اهل��دى«  كانت 
مهنية ثرية، فانتقلت بثقلها وجتاربها، لتقدم 
خ��ط��اب��ًا مم��ي��زاً يف أول جت��رب��ة إع��ام��ي��ة مير 
احلرية  من  أج��واء  ظل  يف  العراقي  الشعب  بها 
املطلقة لوسائل اإلعام، بعد حقبة مظلمة من 

الكبت واالضطهاد ومصادرة احلريات. 
وقد أخذت »اهلدى« على عاتقها نشر أفكار 
و رؤى مساحة املرجع الديي آية اهلل العظمى 
اجملاهد،  وشقيقه  املدرسي  تقي  حممد  السيد 
آية اهلل السيد هادي املدرسي – حفظهما اهلل- ملا 
الفكر  وأصالة  املنهج  مشولية  من  به  يتميزان 
بالواقع.  الوثيق  االرتباط  ثم  الطرح،  وساسة 
ولعل هذا ما جعل »اهلدى« مسموعة ومطلوبة، 

إذاعة »الهدى« .. أثير يحمل 
الحقيقة والفكر الرسالي

  كانت »الهدى« 
السّباقة يف فتح أبواب 
العمل اإلذاعي للشباب 

الطاحمني، وتعد اليوم 
اجلهة األوىل يف كربالء 
املقدسة، التي ُيشار 

إليها بالبنان يف تدريب 
وتأهيل العشرات من 

الكوادر اإلعالمية  

* حيدر حسني عبد عون - املخرج االذاعي* االستاذ ضياء قاسم
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حيثما بلغ مدى اإلرسال، سواًء 
املقدسة،  كرباء  حمافظة  يف 
حمافظة  أو  بابل،  حمافظة  أو 
ال���ن���ج���ف األش���������رف، وأي����ض����ًا 
عملت  هنا  من  بغداد.  العاصمة 
يف ه����ذا ال��ط��ري��ق ع��ل��ى إن��ت��اج 
لنشر  متعددة،  حوارية  برامج 
يعّمق  مبا  وال��رؤى  األفكار  تلك 
ال��وع��ي وال��ث��ق��اف��ة اإلس��ام��ي��ة 
يف  البداية  فكانت  اجملتمع.  يف 
رؤى  و  أفكار  يف  ق��راءة  برنامج 
املدرسي،  املرجع  السيد  مساحة 
وهو برنامج أسبوعي تسجيلي، 
ي��ق��دم��ه مس��اح��ة ال��ش��ي��خ عبد 
آخر  وبرنامج  الفراتي،  احلسن 
ي��ق��دم��ه مس��اح��ة ال��ش��ي��خ علي 
يقدمه  فقهي  وبرنامج  أك��ر، 
العامري،  حيدر  الشيخ  مساحة 
تقدمها  أسبوعية  برامج  وه��ي 
جانب  اىل  ملستمعيها.  اإلذاع���ة 
ذل����ك ك���ان���ت »اهل������دى« ت��ق��دم 
يتناول  برناجمًا حواريًا مباشراً 
آي���ة اهلل  وأف��ك��ار مس��اح��ة  رؤى 
ال��س��ي��د ه����ادي امل���درس���ي ح��ول 

األسرة واجملتمع. 

مهوم الناس من مهومنا
خال إجرائنا مسحًا على طاقم املراسلني 
واملندوبني على صعيد مدينة كرباء املقدسة، 
بأن  والصريح عليهم  الواضح  التأكيد  وجدنا 
يولوا االهتمام األكر واألول للناس وهمومهم 

ومشاكلهم، وأيضًا قضاياهم وشؤونهم. 
جعلت  ال��يت  ه��ي  املنهجية،  النقطة  ه��ذه 
»اهل���دى«.  إذاع���ة  أث��ري  اىل  تهوي  الناس  أفئدة 
ف��ق��د ك��ان��ت وم���ا ت���زال تعكس واق���ع ال��ن��اس 
رفت  وعحُ املشروعة،  وطموحاتهم  ومعاناتهم 
البيوت  املاضية بدفاعها عن سكان  السنوات  يف 
أن  بعد  التجاوز«،  »دور  ب�  املعروفة  العشوائية 
اليت  دوره���م  ب��ه��دم  املعنية  ال��دوائ��ر  ه��ددت��ه��م 

شيدوها على أراضي تابعة للدولة بعد سقوط 
نظام صدام. وكان خطاب »اهلدى« هو إنصاف 
هذه الشرية الفقرية واملعوزة، وحّل القضية 
بالراضي، ال بالتهديد وتشريد العوائل بنسائها 

وأطفاهلا.
خال  من  االهتمام  هذا  الناس  وجد  وقد 
ب���رام���ج ن��اج��ح��ة وت��ف��اع��ل��ي��ة، الق����ت إع��ج��اب 
واس��ت��ح��س��ان امل��س��ت��م��ع��ني وأي���ض���ًا امل��س��ؤول��ني 
احل��ك��وم��ي��ني، م��ن��ه��ا ب��رن��ام��ج »ك���رب���اء ه��ذا 
الصباح«، وقد تناول أهم املشاكل اليت تعانيها 
ك���رب���اء امل��ق��دس��ة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د اخل��دم��ي 
مناقشة  تتم  وفيها  وال��ث��ق��ايف،  واالق��ت��ص��ادي 
املوضوع حبضور املسؤول املعي بقضية احلوار، 
املباشر  االت��ص��ال  أب���واب  »اهل����دى«  تفتح  فيما 
وطرح  املسؤول  اىل  املستمعني  صوت  إليصال 

شكاواهم وماحظاتهم. 
وخ����ال ل��ق��ائ��ن��ا ب���األس���ت���اذ ض��ي��اء ق��اس��م 
املدة  بان  لنا:  اإلذاع��ة، أوضح  الرامج يف  مدير 
كانت  بدايًة  و  ساعتان،  للرنامج  املخصصة 
»اهلدى« تعد حلقتني يف األسبوع هلذا الرنامج، 
أسبوعيًا،  حلقات  ثاث  ليكون  األمر  تطور  ثم 
وال��رن��ام��ج مل  ون��ص��ف..  واستمر ح��وال��ي سنة 
احلكوميني،  املسؤولني  استضافة  على  يقتصر 
إمنا كل من يتعلق مبوضوع احللقة، ويضيف 

األس���ت���اذ )أب����و ح���ي���در(: »ب��أن��ن��ا 
استضفنا مرة باحثة اجتماعية 
ح����ول ق��ض��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الرنامج.. وما يتعلق باخلدمات 
استضفنا  املقدسة،  كرباء  يف 
مسؤولني من جملس احملافظة 
وم����ن ي��ه��م��ه��م األم�������ر«، وع��ن 
والتفاعل  اإلق��ب��ال  م��ن  ش��واه��د 
ي��ذك��ر حادثة  م��ن اجل��م��ه��ور، 
مع غري قليل من األسف، حيث 
اىل مقر  امل��واط��ن��ني  أح���د  ج���اء 
االذاعة وهو يمل شكوى على 
إدراج  طالبًا  اجل��وازات  مديرية 
كان  ال��ذي  الرنامج  يف  شكواه 
توقف عن البث.. بينما جاء آخر 
الكهرباء  أس��اك  سقوط  يشكو 
ب��ال��ق��رب م��ن م��ن��زهل��م، ويطلب 
من »اهلدى« متابعة القضية مع 

املسؤولني. 
ومم��ا ي��روي��ه األس��ت��اذ )أب��و 
اليت تركها  اآلث��ار  حيدر(، عن 
ه��ذا ال��رن��ام��ج على ال��واق��ع، أن 
أح����د ال����ش����وارع ال��رئ��ي��س��ي��ة يف 
يسمى  كان  املقدسة،  كرباء 
منطقة  يف  امل�����وت(  )ش�����ارع  ب���� 
السري  ح��وادث  لكثرة  اجلمعية، 
فيه، واليت يذهب ضحيتها املارة، 
املفرطة وعدم وجود مطّبات  السرعة  والسبب 
وبعد  سكنية،  ومنطقة  م���دارس  وج���ود  رغ��م 
دائرة هندسة  البلدية، ومع  مناقشة األمر مع 
الشارع،  امتداد  على  مطبات  نصب  مت  امل��رور، 
ال��ش��ارع  النسيب يف ه��ذا  ت��وف��ر األم���ن  وب��ذل��ك 

واحلي السكي.

االخبار .. والبحث عن احلقيقة 
ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��وج��ه ال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري 
تبتعد بأي حال  انها ال  إال  »اهل��دى«،  ل�  الواضح 
القرب  تقتضي  ال��يت  املهنية  عن  االح���وال  من 
بعد  ورغم  والواقع،  اجلمهور  مع  االندماج  بل 
حترير  على  القائمني  ح��رص  أن  إال  املسافة، 
األخ��ب��ار وم���ا ب��ذل��وه م��ن ت��ف��اٍن وإي���ث���ار، جعل 
أثري »اهل��دى« موفقًا اىل حد كبري، يف إيصال 
امل��ع��ل��وم��ة ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى احل��ق��ائ��ق، 
طاملا  اليت  واخلدمات  األم��ن  جمال  يف  السيما 

كلفت اجملتمع العناء واالضطراب.
ل��ق��د ك��ان��ت ال��ن��ش��رة اخل��ري��ة ت��واك��ب 
بشكل  ول��و  انطاقتها،  منذ  االذاع��ي��ة  ال��رام��ج 
مت  الزمن،  مرور  مع  لكن  ومتهيدي،  تدرجيي 
إقرار ثاث نشرات خرية يف برنامج اإلذاعة، 
صباحًا،  والنصف  الثامنة  الساعة  يف  االوىل 
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  كانت »إذاعة 
الهدى« وما تزال 

تعكس واقع الناس 
ومعاناتهم وطموحاتهم 
املشروعة، مما جعلها 
حمل اهتمام الكثري من 

املتابعني  
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والثانية يف الرابعة عصراً، والثالثة يف الثامنة 
م���س���اًء.. وق���د حت��م��ل ال��ق��س��م اخل����ري أع��ب��اًء 
االقسام،  سائر  حتملته  عما  ختتلف  كبرية، 
واحلديث  السريعة  املعلومة  مع  يتعامل  النه 
م��واج��ه��ة سهام  دائ��م��ًا يف  امل��ف��اج��ئ، مم��ا جعله 
من  واملنزعجة  املتضررة  اجلهات  من  االنتقاد 
نشر اخبار رمبا تكشف حجم الثغرات والقصور 
يف اجلوانب االمنية او االقتصادية او اخلدمية 
وغريها من اجلوانب اليت تهم املواطن العراقي.   
انشاء  مت  الصحفي،  اجلهد  ه��ذا  ومب���وازاة 
ال��دائ��رة  فكانت  )ن��ت(  ال���  على  ل��إذاع��ة  موقع 
العاملية الواسعة اليت أقامت جسور العاقة بني 

)اهلدى( واجلمهور.

احلوزة العلمية .. حارضة بطاقة إعالمية
الشيخ  مساحة  التقينا  اجل��ول��ة  ه��ذه  ويف 
علي ياسر العكيلي، لنكون أمام إجناز إعامي 
حوزة  قدمت  حيث  الرسالية،  للحركة  آخ��ر 
اإلم����ام ال��ق��ائ��م ع��ج��ل اهلل ف��رج��ه يف ك��رب��اء 
وأستاذ  مبلغًا  خطيبًا  ليس  املرة،  هذه  املقدسة، 
حوزة علمية، إمنا رجل إعام وثقافة، وصوتًا 
أن  نفسه  ن��ذر  وق��د  القلوب،  اىل  ن��اف��ذاً  رساليًا 
البّث  لغرفة  صغرية  ج��دران  أربعة  بني  يكون 
ثقافة  لينشر  التسجيل،  استوديو  أو  املباشر 
أقصى  اىل  ال��س��ام  عليهم  البيت  أه��ل  وف��ك��ر 

نقطة يف العراق، بل رمبا اىل العامل.  
مس��اح��ة ال��ش��ي��خ ال��ع��ك��ي��ل��ي ال����ذي ي��ت��وىل 
االجتماعية  الرامج  وتقديم  إع��داد  مسؤولية 
والدينية واألخاقية، أكد حقيقة طاملا تغيب 
عن األذهان، وهي وجود التجاوب الطيب لدى 

اليت  للرامج  املستمعني  من  واسعة  شرية 
مبعنى  واالجتماعية،  الدينية  بالثقافة  تهتم 
أن الناس ليسوا دائمًا يبحثون عن اللهو والرف 
الفكري، وما يطرب األمساع، أو يسرد املعلومات 
وضعهم  ياكي  عما  يبحثون  إمن��ا  امل��ك��ررة، 
أوضحها  النقطة  وهذه  وحاجاتهم..  وواقعهم 
النقاط  من  بأنها  إياها  واصفًا  العكيلي  الشيخ 
االجيابية املضيئة ل� »اهلدى«، وقال: إننا نتناول 
يف براجمنا الثقافية واالجتماعية أفكار مساحة 
هادي  السيد  مساحة  وأي��ض��ًا  امل��درس��ي  املرجع 
املدرسي، حيث نقوم بدراستها واستنطاقها على 
شكل برامج إذاعية، ثم نطرحها على اجلمهور، 
ما  أن  ي��ش��ع��رون  ال��ن��اس  أن  النتيجة  وت��ك��ون 
يسمعونه من أثري »اهلدى« يعكس واقعهم، بل 
يبحثون  وم��ا  قضاياهم  عن  يتحدث  احلديث 

عنه وما يريدون اكتشافه ومعرفته.
إعامية  حقيقة  العكيلي  الشيخ  وأك��د 
املقبول  مضيئة، وهي مسألة الطرح االعامي 
والذكي للقضايا الدينية، وقال: بأننا نؤمن أن 
للناس  نبني  أن  فابد  الناس،  صاح  الدين  يف 
الرامج  إع���داد  على  عملنا  وق��د  دينهم،  أم��ور 
بشكل  اجمل���ال  ه���ذا  يف  والتثقيفية  ال��رب��وي��ة 
مائم ومقبول لدى املستمعني، مع أخذنا بنظر 
املسموع  لإعام  احمل��دودة  الشرية  االعتبار 
الوقت احلاضر، لكن يف كل األح��وال، فان  يف 
ال��ط��رح امل��وض��وع��ي واحمل��ب��ب اىل ال��ن��ف��وس، هو 
واملتابعني  املستمعني  مساحة  من  وس��ع  ال��ذي 
أثري  أن  كثريين،  من  مسعت  بل  »اهل���دى«،  ل� 
»اهل����دى« ي��ص��ل ح��ت��ى يف داخ���ل اس��ت��ودي��وه��ات 
املقدسة، كما هي  أخ��رى يف كرباء  إذاع��ات 

حاضرة يف عدد ال بأس به من سيارات األجرة، 
ويف البيوت وأماكن أخرى.

املسلسالت اإلذاعية .. اإلبداع 
ه���ذه ال��ف��ق��رة مل ت��غ��ب ع��ن »اهل����دى« منذ 
ميكن  مم��ا  امل��ق��دس��ة،  ك��رب��اء  يف  انطاقتها 
القول انها السّباقة يف تسجيل أول اجناز إذاعي 
اإلع��ام  وب��ني  املستمعني  ب��ني  ال��رب��ط  يكم 
املسموع، مع وجود املنافسة الشديدة والساخنة 
يف جمال إيصال املعلومة، حتى وصل األمر ألن 
الناس  أيدي  بني  اليوم،  واملعلومة  اخلر  يكون 
اخللوي،  اهلاتف  جهاز  خال  من  جيوبهم  ويف 

وبفضل خدمة »النت«. 
متثيليات  ب��إع��داد  اجلهد  ه��ذا  جتّسد  وق��د 
إذاعية مبضمون ديي وثقايف، فتم نقل احلديث 
يف  التطرف  مثل  الدينية،  الثقافة  مسائل  عن 
الدين، واألخاق احلسنة، وااللتزامات الدينية 
يتحدث  حيث  املباشرة،  الطريقة  من  وغريها، 
أن  أم��ل  »امل��اي��ك«، على  آل��ة  م��ن خلف  شخص 
ومن  املباشر،  غري  األسلوب  اىل  الناس،  يسمعه 
الفكرة  للناس  جيسد  متثيلي،  عمل  خ��ال 

والقضية بأصوات متنوعة، وحوارات جذابة. 
وق���د ان��ط��ل��ق ه���ذا االب�����داع م��ن��ذ ع���ام 2007 
اليت  التمثيلية  يف  الناجحة  البداية  وكانت 
محلت عنوان: »رد الشبهات يف زمن الفضائيات«، 
اث��ن��ني أح��ده��م��ا من  ب��ني  وق���د تضمن ح�����واراً 
الناس  عامة  من  وآخ��ر  واملتزمتني  املتطرفني 
الصحيحة،  وغري  املهزوزة  أفكاره  يف  ياججه 
ثم تلتها مسلسات متثيلية رائعة القت إعجاب 
واستحسان اجلمهور، ثم طلبات اإلعادة.. منها 
مسلسل »أصيل ودخيل«، و »املؤسسة اخلفية«، 
وتبني  للشيطان،  ال��ذات��ي��ة  ال��س��رية  متثل  ال��يت 
النفس  يف  وس��اوس��ه  و  وم��ك��ائ��ده  عمله  آل��ي��ات 
للتضليل  املستمرة  وحم���اوالت���ه  اإلن��س��ان��ي��ة، 
ويعود   والفضيلة.  احل��ق  طريق  عن  واإلب��ع��اد 
التمثيلية،  املسلسات  ه��ذه  جن��اح  يف  الفضل 
اىل القلم املبدع لأستاذ السيد هيثم نوح، الذي 

يؤلف القصة ويحُعد  السيناريو واحلوار.
يف  نقطة  اىل  حيدر«  »أب��و  األستاذ  ويشري 
وحتديداً  املسموع،  اإلع��ام  يف  األهمية  غاية 
يؤكد  حيث  اإلذاع��ي��ة،  للمسلسات  بالنسبة 
ع��ل��ى اجل��ه��د اخل����اص ل���� »اهل������دى« يف إث���راء 
املسلسات بالفكرة الرصينة.. يقول: »مع كّل 
احرامنا ألعمال اإلذاعات األخرى يف كرباء 
املقدسة، فهم يعتمدون سرد حقائق تارخيية أو 
قصص واقعية. أما حنن فنقدم الفكر والثقافة 
يف األعمال الفنية، وهذا ما تضمناه يف األعمال 
والدينية،  األخاقية  القضايا  ح��ول  األخ���رية 
السيما يف مناسبات معروفة مثل شهر رمضان 
تتضمن  فاألعمال  الصيام،  وم��وس��م  امل��ب��ارك، 
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واإلرشاد  اجلديدة،  الفكرة  مع  الفكاهة  جانب 
والربية، على طريقة سؤال وجواب.

مسلساتها  يف  »اهل�����دى«  واك���ب���ت  وق���د 
و  »ع��اش��وراء«  مثل  الدينية  املناسبات  اإلذاع��ي��ة 
ففي  السعيدة..  األعياد  أيام  وحتى  »األربعني«، 
»اليوم  مسلسل  »اهل��دى«  أثري  بّث  املاضي  العام 
اإلمام احلجة  املوعود«، مبناسبة ذكرى مولد 
املنتظر عجل اهلل فرجه، وبدأ بث املسلسل منذ 
اليوم االول من شهر شعبان املعظم وحتى يوم 
اخلامس عشر منه، كما وصل اىل املستمعني 
مسلسل إذاعي خال أيام أربعني اإلمام احلسني 
عليه السام، بعنوان »مهاجر اىل احلسني«، وبدأ 
بثه من يوم السادس وحتى العشرين من صفر، 
تكون  رمب���ا  شخصيات  ب��ني  ح���وار  ويتضمن 
حقيقية على أرض الواقع، وهم يف طريقهم اىل 
كرباء املقدسة لزيارة اإلمام يف يوم أربعينه، 
مشيًا على األقدام، ويف هذه املسرية يستعرض 
يف  ي��اق��ون��ه  ع��م��ا  متنوعة  ح����وارات  املسلسل 
اإلس��راف يف األكل،  الطريق من ظواهر مثل 
املشاة،  الزائرين  على  تطرح  ال��يت  الشبهات  أو 
وغريها من املوضوعات والقضايا اليت رمبا تحُثار 
قالب  يف  وتأتي  األربعني،  يوم  يف  املسري  خال 
متثيلي شّيق موّجه اىل مجيع الزائرين يف هذه 

املناسبة العظيمة. 
كما قدمت »اهلدى« برامج شيقة ومجيلة 
يف مناسبات دينية مثل يوم »الغدير«، وكذلك 
املعصومني عليهم  يف ذكرى والدة واستشهاد 
ال��س��ام.. وه���ذا م��ا أش���ار إل��ي��ه مس��اح��ة الشيخ 
العكيلي، حيث قال: بأننا ال نقتصر يف تغطية 
على  نعمل  إمن��ا  واح���د،  ليوم  الغدير  مناسبة 
لدينا  فكان  أسبوع،  م��دى  على  املناسبة  إحياء 
خاصًا  برناجمًا  أعددنا  كما  الوالية«،  »أسبوع 
لذكرى إستشهاد اإلمام زين العابدين بعنوان: 
احلادي عشر  اليوم  بثه من  بدأ  األولياء(  )زين 
عليه  استشهاده  يوم  حتى  واستمر  احمل��رم  من 

السام. 

ملاذا العمل يف »اهلدى«؟!
يف  ليس  اإلذاع���ة  مقر  ف��ان  عرفنا..  كما 
من  وبالقرب  األض���واء،  وحت��ت  املدينة  وس��ط 
االجتماعية،  واملؤسسات  التعليمية  امل��راك��ز 
استقطاب  يف  صعوبة  ت��واج��ه  أنها  يعي  فهذا 
الكادر، والراغبني يف العمل، سواًء من احملرفني 
أو املتدربني.. ويبدو واضحًا أن »اهلدى« واجهت 
باألساس،  املنهجية  الناحية  من  التحدي  هذا 
بنظام  اإلط��اح��ة  بعد  العراقي  اإلع��ام  فواقع 
العهد  انطباعات وبصمات  صدام، كان يمل 
يف  طبيعية  مسألة  وه��ي  أب��ى،  أم  ش��اء  البائد، 
نظام حكم جرّي كل شيء لبقائه وهيمنته، لذا 
كان على »اهلدى« كما سائر وسائل اإلعام 

األخرى، االعتماد على نفسها بشكل أساس يف 
إعداد كادر جديد، بنفس ودماء جديدة، وهم 
وامللتزم  الطامح  الشباب  م��ن  ثّلة  ع��ن  ع��ب��ارة 
بقضايا الشعب واألمة، ويمل الفكر الرسالي 

واهلّم  الثقايف يف مرحلة ما بعد نظام صدام.. 
ول���ي���د ك���اظ���م ج���ه���ي���د.. ال���ش���اب امل��ث��اب��ر 
األمثلة  أبرز  والطموح، أحد  اليافع  واإلعامي 
على صابة اإلرادة والتصميم على املشاركة 
يف إع����ام م��ل��ت��زم وه�����ادف، رغ���م ال��ت��ح��دي��ات 
والصعوبات اجلّمة اليت ال ميكن اإلحاطة بها، 
أو حتى التصريح بها.. انه يأتي اىل مقر اإلذاعة 
املدينة  مركز  عن  تبعد  سكنية  منطقة  من 
املدينة،  ج��ن��وب  ك��ي��ل��وم��رات  مخسة  ح��وال��ي 
أن يقطع  اإلذاع��ة، عليه  وحتى يصل اىل مقر 
املدينة.  مش��ال  ك��ي��ل��وم��رات  مثانية  مسافة 
ولدى لقائنا به وهو منهمك يف عمله بهندسة 
الصوت، سألناه عن السبب الذي دفعه ألن خيتار 
»اهلدى« مكانًا للعمل اإلعامي، فقال: »إضافة 

دينية  مؤسسة  اىل  ت��ع��ود  اإلذاع����ة  ك��ون  اىل 
وجهة مرجعية معروفة، وفكر وثقافة أصيلة، 
فان الكادر الشاب يكتسب اخلرة والتجربة يف 
فرصة  »اهل��دى«  تحُعد  كما  املبارك،  العمل  هذا 
طاقاتهم  ويفجروا  يبدعوا  ألن  للشباب  ذهبية 
ومواهبهم يف خمتلف األقسام، سواًء يف التقديم 
أو الكتابية أو األعمال الفنية والتقنية األخرى. 
والب���د م��ن ال��ق��ول ه��ن��ا أن اهل���دى كانت 
اإلذاع��ي  العمل  أب��واب  فتح  إىل  أيضًا  السباقة 
األوىل  اجلهة  اليوم  وتّعد  الطاحمني،  للشباب 
يف كرباء املقدسة اليت يشار إليها بالبنان يف 
تدريب وتأهيل العشرات من املذيعني والفنيني 
والكتاب اإلذاعيني املنتشرين يف إذاعات ووسائل 

إعام عديدة.
ومادمنا يف إطار احلديث عن الكادر وطاقم 
العمل، ال بأس من التطرق اىل التحديات اليت 

أول  العمل  ك��ادر  يكون  وال��يت  العمل،  تواجه 
»أب��و حيدر«  األس��ت��اذ  وق��د أك��د  يواجهها،  م��ن 
على أن قّلة اإلمكانيات والصعوبات ومشاكل 
كثري،  وغ��ريه��ا  ال��وص��ول،  وصعوبة  الطريق 
ومؤثر  وناجح  رائ��ع  إذاع��ي  إنتاج  من  حتد  مل 
العكيلي إىل  الشيخ  وأشار مساحة  الساحة.  يف 
حتديات من نوع آخر، وهي التحديات املعنوية، 
وسائل  يف  اجلميع  ق��ال:  حيث  املادية،  وليست 
بوسعها  ما  تعمل  الديي  التوجه  ذات  اإلع��ام 
هذا  يف  الكثري  وتبذل  الديي،  اخلطاب  لطرح 
أن اجلميع يعتقد  امللفت هنا،  أن  بيد  الطريق، 
اإلس��ام بصورة  الذي ميثل  ما يطرحه هو  ان 

كاملة..! 
أما حنن  - يضيف الشيخ- فنحمل منهجًا 
إلغاء  ع��دم  م��ع  فكرنا  نطرح  فنحن  خمتلفًا، 
االختصار  يف  أس��ل��وب  لدينا  إمن��ا  اآلخ���ري���ن.. 
امل��س��ت��م��ع.  ال��ف��ك��رة اىل  وال���س���رع���ة إلي���ص���ال 
اىل  االرتقاء  كيفية  يف  يتمثل  هنا  فالتحدي 
الديي،   – الثقايف  الطرح  يف   األمثل  املستوى 

مثل الرامج الدينية أو األخاقية.

الطموح وآفاق املستقبل
فيما تواصل »اهلدى« خطابها الرسالي عر 
أثريها اىل املستمعني يف كرباء املقدسة ومدن 
أخرى يف دائرة البث، تتطلع دومًا حنو املستقبل، 
يف  التطوير،ستكون  حنو  اجل��دي��دة  واخل��ط��وة 
ويف  بغداد  العاصمة  يف  املستمر  البث  إيصال 
بل  تقوية،  حمطات  خ��ال  من  الكوت  مدينة 
وإيصال صوت )اهلدى( إىل مجيع أحناء العامل.
منهجة  إع����ادة  سيتطلب  بالطبع  وه���ذا 
زمن  منذ  موجود  طموح  وهو  اإلذاع��ي،  الطرح 
هلم  ت��ك��ون  ب��أن  »اهل����دى«  على  القائمني  ل��دى 
باألوضاع  يتعلق  فيما  ليس  املسموعة،  الكلمة 
يف  اإلسامية،  الباد  سائر  يف  إمنا  العراق،  يف 
مقدمتها الباد اخلليجية لتسليط الضوء على 
بؤر أحداث مهمة مثل البقيع، وأحداث الشعوب 
الباد  مجيع  يف  واإلص��اح  للتغيري  الطاحمة 

االسامية. 
نرك مبنى إذاعة »اهل��دى«، لكن أشعر أن 
هنالك الكثري مما جيب أن يقال عن هذا الصرح 
الذين  الشباب  العاملني  عن  الرائد..  اإلعامي 
أفنوا سنوات طويلة من عمرهم وساعات مثينة 
منذ الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من 
اإلداري��ة  املبذولة،  الكبرية  اجلهود  وعن  الليل، 
ب��أداء  أمكن  ما  لارتقاء  وغريها  واملالية  منها 
الطموح  مبستوى  حقًا  تكون  وأن  اإلذاع��ة  هذه 
الذي  والفكر  والعظيمة،  الكبرية  واملسوؤلية 
يقف خلفها. لكن لنا موعد أكيد معها عندما 
ت��ك��ون يف م��رح��ل��ة اك��ث��ر ت��ط��وراً وت��ق��دم��ًا يف 

الساحة اإلعامية والثقافية.
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  لقد وجد الناس 
اهتمام اإلذاعة بهم 

من خالل برامج 
ناجحة وتفاعلية، القت 

إعجاب واستحسان 
املستمعني وأيضًا 

املسؤولني احلكوميني، 
منها برنامج »كربالء هذا 

الصباح«  



من هدى القرآن

* إعداد / السيد جواد الرضوي

بينات من السورة

• ما هي أبرز بينات هذه السورة املباركة؟
انتقلت  قريش،  أش��راف  من  هلب  أب��و  ك��ان 
اليه زعامة بي هاشم بعد أخيه الراحل أبي طالب 
عليه السام، و كان عليه أن جيسد قيم آبائه و 
اخلليل،  إبراهيم  حنيفية  ورث��وا  الذين  عشريته 
أخيه حسب  اب��ن  ع��ن  ي��داف��ع  ان  و  ال��س��ام،  عليه 

أعراف العرب العشائرية.

العشرية  – حتالف مع  يبدو  ما  – يف  ولكنه 

)أم  زوجته  بسبب  رمبا  و  أمية،  بي  من  املناوئة 
مجيل( أخت أبي سفيان بن حرب، او ألنه كان ذا 
ثروة طائلة؛ فمال اىل الطبقة األثرى يف قريش، 
عن  انسلخ  و  رمح��ه،  فقطع  آخ��ر؛  سبب  ألي  أو 
النيب، صلى اهلل عليه وآله، بأشد  حسبه، و عادى 

ما تكون العداوة.
كان ميشي يف طرقات مكة وراء النيب صلى 
مما  وك��ان  منه  الناس  ي��ذر  و  وآل��ه،  عليه  اهلل 
يزعم: انه ساحر! و كان الناس يعلمون انه كبري 
بي هاشم و انه يصدق يف أمرهم؛ فريجعون اليه، 
و لكنه كان خيون موقعه، و يتهم النيب صلى اهلل 
عليه وآله، بالكذب حينا و بالسحر حينا آخر، وقد 

يفحش له يف القول و يقول: تبًا له .
اهلل  صلى  النيب  مجع  حيث  ال���دار،  ي��وم  ويف 
حسب  لينذرهم  األق��رب��ني  عشريته  وآل���ه،  عليه 
هلب:  أبو  قال  شربوا،  و  طعموا  فلما  له،  اهلل  أمر 
أحدنا  إن  وآله.  اهلل عليه  سحركم حممد صلى 
ليأكل اجلذعة )ولد الشاة ف��ي السنة الثاني�ة( و 
يشرب العس )القدح الكبري( من اللنب فا يشبع، 
وإن حممدا قد أشبعكم من فخذ شاة و أرواكم 

من عس لنب .

العم.. العدو اللدود

• ملاذا نزلت سورة كاملة يف ذم أيب هلب وهو 
عم الرسول األعظم، صىل اهلل عليه وآله،؟

لقد أصبح أبو هلب - وهو عم النيب صلى اهلل 
عليه وآله، - من أشد الناس عداوة له، و أكثرهم 
بالنيب،  أعرف  أنه  يزعمون  الناس  َأَوليس  إي��ذاًء. 
صلى اهلل عليه وآله، من غريه باعتباره عم النيب 

وسيد عشريته ؟
املباركة يف ذمه؛  و هكذا نزلت هذه السورة 
أواًل: ليفصح للناس مدى عداوته للنيب، صلى اهلل 
عليه وآله، فا يعترونه خبريا بشأن��ه، بل حسودا 
كنودا و عدوا لدودا، و ال يأبهون بكامه يف حق 
النيب، صلى اهلل عليه وآله، و ثانيا: لكي ال يزعم 
أحد ان قرابته للنيب، صلى اهلل عليه وآله، متنحه 
مسؤوليات  عن  التحلل  و  ال��ن��ار،  من  ال���راءة 
عليه  اهلل  صلى  النيب  ع��م  فهذا  الشريع��ة، 
وآله، خيتص بالتقريع، و تنزل يف ذمه سورة 
من  أي  حق  يف  جنده  ال  مما  بامسه  كاملة 
املعاصرين  وآله،  عليه  اهلل  صلى  النيب  أعداء 

له.

لقد هلك فعاًل

هَلٍَب  َأيِب  َيَدا  )َتبَّْت  تعاىل:  قوله  يف   •
اليد؟  اىل  اشري  وملاذا  تبت؟  معنى  ما   ،) َوَتبَّ

وملاذا تكرر الفعل تّب يف هناية اآلية املباركة؟
أو  خسرت،  أو  هلكت،  أي  )َتبَّْت(:   : قالوا 
خابت، أو صغرت، أو قطعت، وال بأس بتصور 
معنى جامع للكلمة تشتمل كل هذه املعاني.

�سورة "امل�سد"



من هدى القرآن

ذات��ه؛  الشخص  اىل  إش���ارة  اليد  وذك��ر 
وه��ك��ذا تكي ال��ع��رب ع��ن ال��ش��يء جب��زء منه؛ 
ف��ي��ق��ول��ون: ي��د ال��رزاي��ا وي��ق��ص��دون ال��رزاي��ا، 
وما  الدهر؛  ويقصدون  الدهر  يد  ويقولون 
أبا  أن  أي  فهو خر؛   ) )َوَتبَّ الفعل  أما  أشبه. 
اللعنة  ف��ع��ًا؛ وب��ذل��ك وق��ع��ت  ق��د هلك  هل��ب 
الرجل  هلك  امل���راد:  فيكون  عليه؛  املتوقعة 

وخاب وخسر.

كنيته ذم

وملاذا  ومااسمه؟  هلب؟  أبو  هو  من   •
اصبحت كنيته بديلة عن اسمه؟

قالوا يف كنية الرجل أنها كانت بديلة 
له  شرفا  كنيته  ذكر  يكن  فلم  امس��ه،  عن 
نعت  و  النار،  ش��رر  يعي  اللهب  ألن  ذم��ا؛  بل 
هلبا  عليه  اهلل  جعله  وقد  يشرفه،  ال  به  أحد 
العزى،  عبد  كان  امسه  ان  ثم  القيامة.  يوم 
و مل يكن مناسبا ذكر هذا االسم يف كتاب 
ربنا، الذي يفيض بنور التوحيد و احلنيفية 

الطاهرة.

دعاءان عليه

 ) و)َتبَّ )َتبَّْت(  الفعالن:  جاء  ملاذا   •
بصيغة املايض؟

جاء الفعان املذكوران يف املقام بصيغة 
املاضي لإعام بتحقق هاك وخسران أبي 
العادل  اهلل  قضاء  إنفاذ  على  وللداللة  هلب، 
عليه  اهلل  صلى  الرسول  أعداء  من  واالنتقام 

وأله، ونصرة دينه احلق.
يديه  صفة  على  دعاء  األوىل  الكلمة  ان 
عليه  دع��اء  الثانية  و  فعل،  من  تكسبه  ما  و 
تأكيد  و  توضيح  الثانية  ان  او  شخصيا، 
ما  االنسان هو  ان سبب هاك  ذلك  ل��اوىل، 
جتنيه يداه؛ فاللعنة تتوجه اليها ثم اليه النه 
الثانية  اآلية  يف  لعل  و  فعلهما؛  عن  املسؤول 

إشارة اىل ذلك .

ال المال وال الجاه وال األوالد

فامذا  جدًا؛  ثريًا  كان  هلب  أبا  أّن  • عرفنا 
كان يملك من الثروة غري املال؟ وعّم مل يغنه 
املال؟ وما الذي كسبه كام جاء يف قوله تعاىل: 

)َما َأْغنَى َعنُْه َماُلُه َوَما َكَسَب(؟
املستكرين  س��ائ��ر  مثل  هل��ب  أب��و  ك��ان 
و  أم��واهل��م  على  يتكلون  ال��ذي��ن  املعاندين  و 
عندما  لكن  و  احل��ق،  مواجهة  يف  إمكاناتهم 
عنهم  يغي  ال  ال��ع��ادل  اجل���زاء  ميعاد  ي��ني 

ذلك شيئا.
ما  وال  شيئا،  اهلل  عن  تغنيه  ثروته  فا 
 – ميلك  ك��ان  وق��د  بغريها؛  و  بها  اكتسبه 
قوة  و  عاليًا،  جاهًا   – الكثري  امل��ال  جانب  اىل 

متميزة، و مكانة اجتماعية رفيعة
املال،  من  أعم  كسب  ما  يك��ون  هك��ذا  و 
ألن املال بدوره من مكاسب الفرد، و قيل : ان 
)َما َكَسَب( هو أوالده؛ و لعل الولد يعتر مما 
يكتسبه االنسان ؛ فيكون املعنى: ما أفاده من 
عذاب اهلل مالحُهحُ وما كسبه من اجلاه واألوالد.

نار ذات اشتعال

ختصيص  تم  فلامذا  هلب؛  ذات  نار  • كل 
)َذاَت  بأهنا  هلب  أبو  سيصالها  التي  النار 
َناًرا  َسَيْصىَل   ( تعاىل:  قوله  يف  ورد  كام  هَلٍَب( 

َذاَت هَلٍَب(؟
ال���ن���ار ت��ن��ت��ظ��ر أب����ا هل���ب و س��ي��ص��اه��ا، 

ليتحسس مباشرة
وجدا  قد  أب��واه  ك��ان  وإذا  أملها.  و  حرها 
بأبي  كنياه  حتى  اجتذبهم  هلبا  وجنتيه  يف 
ينفعه،  مل  الظاهري  اجلمال  هذا  فإن  هلب، 
حترقه؛  الهبة  نار  اىل  العقبى  يف  حتول  بل 

فيكون املعنى: سيدخل ناراً ذات اشتعال.

وخسرت الزوجة مع زوجها

حتمل  هلب  أيب  زوجتتة  كانت  ملتتاذا   •
احلطب؟ وما الغضاضة يف ذلك؟

ابي سفيان،  امرأة أبي هلب أخت  كانت 
الروايات  حسب   - كانت  و  معاوية،  عمة  و 
– عوراء؛ و لكنها مسيت أم مجيل، و كانت 
العداء  ش��دي��دة  و  ومتكرة،  اللسان،  بذيئة 
لدعوته،  و  وآل���ه،  عليه  اهلل  للرسول،صلى 

كعداء أخيها أبي سفيان .
لكنها  و  الثراء،  بالغة  كانت  أنها  وقالوا 
من خبلها و شحها كانت حتمل احلطب و 
األش��واك يف طريق  ألقت  ال تشريه، و رمبا 

املسلمني  سائر  و  وآل��ه،  عليه  اهلل  النيب،صلى 
إيذاًء هلم؛ وهكذا أحلقها اهلل بزوجها؛ فيكون 
املعنى: خسرت امرأته »أم مجيل« حال كونها 

محالة احلطب. 

نار الفتنة

يف  منصوبة  )مَحَّاَلَة(  كلمة  جاءت  ملاذا   •
اآلية الكريمة؟

للداللة  منصوبة  )مَحَّاَلَة(  كلمة  جاءت 
واشتهرت  هلا  لقبًا  أصبحت  حيث  ذمها  على 
بها. وعلى قراءة النصب؛ إما بتقدير: أعي، أو 
أنها حال؛ أي: يف حال كونها محالة احلطب. 

وأما على قراءة الرفع، فتكون صفة للمرأة.
وقد اختلفوا يف تفسري الكلمة : هل نعتت 
بالبخل، و كيف إنها تدعي الشرف، و حتمل 
يف  األش��واك  إللقائها  ذمت  أنها  أم  احلطب؟ 
طريق النيب، صلى اهلل عليه وآله، ؟ أم ألنها 
كانت متشي بالنميمة، و العرب تسمي من 
يفعل ذلك ب� )حامل احلطب( ألنه يشعل نار 

الفتنة بني الناس.

ليٌف في الدنيا: عذاب في اآلخرة

هلب  أيب  زوجة  الكريمة  اآلية  تصف   •
جاء  فلامذا  َسٍد(  مَّ ن  مِّ َحْبٌل  ِجيِدَها  يِف   ( بأهنا 
هذا الوصف؟ وهل له عالقة بعذاهبا يف يوم 

القيامة؟
الليف؛  امل��س��د:  و  العنق،  اجِل��ي��د:  قال��وا: 
حبل  هلب  أب��ي  زوج��ة  عنق  يف  املعنى  فيكون 

من ليف حتمل احلطب فيه.
أوعدها  ع��ذاب،  ذل��ك  ان  البعض:  ق��ال  و 
ليف  م���ن  ح��ب��ا  ج��ي��ده��ا  يف  جي��ع��ل  أن  اهلل 
ال��ق��ي��ام��ة، ألن��ه��ا أنفقت ق���ادة هل��ا من  ي��وم 
اهلل  صلى  ال��ن��يب،  حم��ارب��ة  يف  جواهرمثينة 

عليه وآله، يف دار الدنيا.
من  بقادة  تتزين  الفتاة  إن  وامل��ع��روف 
الفضة، أو الذهب، أو الدر، أو اللؤلؤ، أو سائر 
قد  هلب  أبي  زوجة  ولكن  الكرمية،  األحجار 
جعلت يف عنقها حبا من ليف النخل حينما 
الرسول،  طريق  يف  ألقته  و  حطبا  احتملت 
صلى اهلل عليه وآله، فهل يدل ذلك إال على 

اخلسة و الدناءة؟!!.
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  لقد أصبح أبو لهب - وهو عم النبي صلى اهلل عليه وآله، - من أشد 
الناس عداوة له، و أكرثهم إيذاًء. َأَوليس الناس يزعمون أنه أعرف بالنبي، 

صلى اهلل عليه وآله، من غريه باعتباره عم النبي وسيد عشريته؟  



اضاءات تدبرية

  األدباء 
والفالسفة 

عادة ما يغّلفون 
احلقائق 

مبفاهيمهم، 
بينما القرآن 

يوضحها بصورة 
مباشرة، 

فاإلنسان 
حينما يتلو آيات 

القرآن الكرمي 
فإنه يعيش 

الوجود ويعيش 
حركة الظواهر 
املخلوقة يف 

السموات واألرض 
بشكل مباشر 

دومنا حجاب  

* مازن احليدري
ال��ق��رآن  يهب  م��ا  وأع��ظ��م  أول  ان 
الكريم لإنسان املؤمن هو القدرة على 
الضال  وحجب  اجلهل  غشاوات  رفع 
بنور  مباشرة  قلبه  ليتصل  قلبه،  عن 
اهلل  يؤتيه  ال��ذي  النور  ذلك  احلقيقة، 
وي��رى  احل��ق��ائ��ق  ب��ه  ليكتشف  القلب 

األشياء كما هي.
��ط��ر اإلن��س��ان ع��ل��ى فهم  ول��ق��د فحُ
ان  لعرف  وشأنه  ت��رك  ول��و  احلقائق، 
املدحية،  واألرض  املبنية  السماء  هلذه 
أرزاقهما  فيهما  وق��در  فطرهما  إهل��ًا 
ان  جند  ذلك  مع  لكننا  شأنهما.  ودب��ر 
ب���اهلل، ألن  ي��ش��رك��ون  ال��ن��اس  معظم 
برجس  دحُن��س��ت  ق��د  األوىل  فطرتهم 
والشهوات  ب��االه��واء  جبت  وححُ الشرك 
وخبشية  السيئة  والربية  والتعّصب 
اجمل��ت��م��ع وب��ال��رغ��ب��ة يف امل��ص��احل غري 

املشروعة.
القلب  ت���زّك���ي  ال���ق���رآن  ف���آي���ات 
وت��ط��ه��ره وجت��ل��و م��ا عليه م��ن دن��س 
الغفلة وحجب الشهوات وجتعل القلب 
نظيفا مضيئا يغمره نور اهلل، فريى به 

األشياء كما هي، ولذلك فإن املؤمن ال 
ينظر فقط إىل نور اهلل وإمنا هو ينظر 
احلقائق  إىل  ينظر  ان��ه  أي  اهلل،  بنور 
فيكتشفها بنور الرب، بل انه )ليتوسم( 
أي���ض���ا، ف���ريى م���ا ال ي����راه اآلخ����رون 
أي  ال��ش��ه��ود،  خ���ارج  ه��و  م��ا  ويكتشف 
يكتشف من الشهود الغيب الذي وراءه 

بأمر اهلل وإذنه. 
على  يؤكد  الشريف  واحل��دي��ث 
فراسة  »اتقوا  فيقول:  احلقيقة  ه��ذه 
املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل«، ويف اآلية 
الكرمية جاء أيضا: »ان يف ذلك آليات 

للمتوسمني« )سورة احلجر /75(.
نظروا  إذا  الذين  هم  واملتومسون 
يف  م��ا  اكتشفوا  اإلن��س��ان  سيماء  إىل 
عرفوا  ظاهرة  إىل  نظروا  واذا  قلبه، 
أس��ب��اب��ه��ا وم����ا س��ت��ن��ت��ه��ي إل���ي���ه ه��ذه 
اهلل  وهبها  اليت  السمة  هذه  الظاهرة، 
البد  ال��يت  السمة  هي  لإنسان  تعاىل 
ال��ن��اس  ال��ي��ه��ا، فبعض  م��ن االل��ت��ف��ات 
حينما يقرأون القرآن ال يلتفتون إىل 
ما ينبغي هلم ان يكتشفوه ويستفيدوا 
منه، ألنهم يقرأون القرآن كرسم ال 
األلفاظ فا  معاني فيه وميرون على 

يتدبرون فيها، والقرآن يأمرنا بالتدبر 
كل  معنى  ع��ن  والتفتيش  آي��ات��ه  يف 

كلمة ولفظ فيه. 
العربية  وغري  العربية  فالكلمات 
هي ألفاظ وضعت للمعاني اخلارجية، 
اللفظة  )املاء( فإن هذه  فإذا قيل مثا 
امنا تعي ذلك السائل املعروف ومثلها 
ال��س��م��اء،  األرض،  ال��رغ��ي��ف،  أل��ف��اظ 
الكلمات  ه��ذه  كل  ق��ام،  يأتي،  ذه��ب، 
موضوعة  ه��ي  امن��ا  نستخدمها  ال��يت 
للمفاهيم  وليس  اخلارجية  للحقائق 
ال��ذه��ن��ي��ة ك��م��ا ي���ق���ول ال��ف��اس��ف��ة 

االقدمون.
مدلوالتها  إىل  تشري  ف��األل��ف��اظ 
القرآن،  ألفاظ  هي  وكذلك  مباشرة، 
حمض  يف  ألفاظه  استخدمت  فلقد 
وال  شائبة  تشوبها  ال  ال��يت  احلقائق 
حينما  ف��ال��ق��رآن  ح���ج���اب،  ي��ج��ب��ه��ا 
ال  وال��ك��ون  األرض  ع��ن  مثا  يدثنا 
يقول الكون أو الوجود، ألنه قد يتساءل 
وال��وج��ود،  ال��ك��ون  ماهية  ع��ن  البعض 
ولكن القرآن يقول السموات واألرض.. 
»له ما يف السموات وما يف األرض وما 

بينهام« )سورة طه/6(.

القرآن الكريم مرآة 
شفافة لحقائق الحياة
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تستخدم  ال  ال��ق��رآن  كلمات  ان 
للبشر،  بالنسبة  اجملهولة  اجمل���ردات 
امللموسة  احلقائق  ع��ادة  تستخدم  بل 
حتى يف عامل اجمل��ردات وحتى حينما 
اآلي��ات عن رب  تتحدث هذه  ان  تريد 
العزة والعظمة - تعاىل عن التوصيف 
تستخدم  فإنها  والتحديد-  والتشبيه 
أيدهيم«  فوق  اهلل  »يد  الكلمات:  ه��ذه 
)سورة فتح /10( أو »إىل رهبا ناظرة« 
)سورة القيامة/24(، وأيضًا« »الرمحن 

عىل العرش استوى« )سورة طه/5(.
احلقائق  تبني  املصطلحات  فهذه 
من  قريبا  اإلنسان  وجتعل  اخلارجية 
ينظر  حينما   - ف��ريى  احلقائق،  تلك 
كما  شيء  كل  القرآن-  منظار  عر 

هو.
وأصحاب  والفاسفة  األدب��اء  إن 
الفن والكّتاب عادة ما يغّلفون احلقائق 
يوضحها  ال��ق��رآن  بينما  مبفاهيمهم، 
بصورة مباشرة، فاإلنسان حينما يتلو 
يعيش  فإنه  احلكيم  الذكر  يف  آي��ات 
ال���وج���ود وي��ع��ي��ش ح��رك��ة ال��ظ��واه��ر 
بشكل  واألرض  السموات  يف  املخلوقة 

مباشر دومنا حجاب.
من  الغيث  يهطل  عندما  فمثا 
السماء ينظر املؤمن إىل قطرات املطر 
وبركة  خصبا  األرض  ت���زرع  وه���ي 
النسيم حامًا  يداعبه  وخريا، وعندما 
الزهور، فإن  إليه األوكسجني وعبق 
وتربو  األرض  تهتز  كما  يهتز  قلبه 

بقطر السماء.. 
اإلنسان  جيعل  الكريم  وال��ق��رآن 
بينما  اخل��ارج��ي��ة،  احل��ق��ائ��ق  يعيش 
الثقافات   - األخ���رى  الثقافات  تعمل 
ال��وض��ع��ي��ة- ع��ل��ى ت��غ��ل��ي��ف اإلن��س��ان 

وحجبه عن هذه احلقائق.
امل��ع��رف��ة مثله  ف��امل��ؤم��ن يف ع���امل 
عاريا  يقف  ال���ذي  الشخص  كمثل 
الطبيعة،  فيعيش  امل��ط��ر  سيل  حت��ت 
الطبيعة  ي��ع��ي��ش  امل��ؤم��ن  أي  ول��ك��ن��ه 
واخلليقة بعلمه ومعرفته ال جبسده 
العاري، بينما يوضع املثقف بالثقافات 
اجلاهلية يف سيارة مصفحة ثم تأتي 
فيخرج  مغلقة  قاعة  إىل  السيارة  به 
آثاره  ير  ومل  املطر  إىل  ينظر  مل  وهو 
تهتز  اليت  األرض  على  يركها  اليت 
ثوبا  يكسوها  ال��ذي  الغيث  بهذا  حبا 

أخضرا قشيبًا.
س��أل��وا أح���د ال��ف��اس��ف��ة: م��ا هي 
فوق  ما  )استقدس  هي  فقال:  ال��ن��ار؟ 
االس���ت���ق���دس���ات...(! وه���ذه م��ا ه��ي اال 

ك��ل��م��ات م��غ��ّل��ف��ة ب��ب��ع��ض ال��ت��ع��اب��ري 
الغامضة ال يستطيع ان يكتشفها أحد، 
التعابري  ه��ذه  كشف  إىل  سعى  ول��و 
ان  ح��ني  يف  نفسها!،  احلقيقة  لنسى 
النار أو املاء هما كما نراهما. وكذلك 
اننا  األم��ر يف جمال معرفة اهلل حيث 
نتعرض كثريا إىل مثل هذه احلجب، 
بشكل مضاعف ومكثف ويعزى سبب 
كثافة هذا احلجب إىل ان اإلنسان ال 
يهوى معرفة اهلل سبحانه وتعاىل وهذا 

بدوره يعود إىل أسباب منها:
أواًل: الشهوات والغرائز

ف��ق��د أودع�����ت يف ق��ل��ب اإلن��س��ان 
ال��ش��ه��وات وال��غ��رائ��ز ال���يت غ����رزت يف 
اإلنسان  الغرائز ختلد  طبيعته، وهذه 
إىل  االرتفاع  عن  وتصده  األرض  إىل 
ال��س��م��اء، وم���ن ه���ذه ال��غ��رائ��ز غ��ري��زة 
السيطرة  ح��ب  و  األك���ل  و  اجل��ن��س 
والتملك و حب التقدم على اآلخرين 
هذه  من  أشبه  وما  والطمع  احلسد  و 
أرضيا  اإلن��س��ان  ال��يت جتعل  ال��غ��رائ��ز 
واإلنطاق  السمو  من  ومتنعه  دنيويا 

يف مساء معرفة اهلل. 
ثانيًا: الثقافات الدخيلة ..

غشاوة  أيضًا  الدخيلة  وللثقافات 
ولكننا  اهلل..  معرفة  عن  الفرد  تصد 
ناحظ ان القرآن يريد أبدا ان خيرق 

هذه احلجب والغشاوات بأمجعها.
ف��ف��ي ق��ص��ة م��ؤم��ن آل ف��رع��ون 
الذي كان يكتم إميانه والذي ذكره 
تعاىل يف )سورة يس(: »ءأختذ من دونه 
آهلة«، هذه اجلملة حتدثنا عن قضية 
وحساسة  هامة  قضية  وه��ي  الشرك 
ال  مشركا  مات  لو  فاإلنسان  للغاية، 
يغفر اهلل له، لذلك ينبغي على اإلنسان 
ان يعرف معاني الشرك ويعرف معنى 

التوحيد ليكون على بينة من أمره.
ان س��ب��ب ت��ع��رض االن��س��ان هل��ذه 
وهو  أال  اخلطري  واملنزلق  بل  املشكلة 
آهل���ة م��ن دون اهلل  ال��ش��رك وظ��ه��ور 
تعاىل هو خضوعه واستسامه لعوامل 
الضغط يف احلياة، فمثًا عندما كان 
ال��ع��راق  ي��س��أل فيما م��ض��ى يف  رج���ٌل 
بتطبيق  م��ط��ال��ب��ت��ه  ع���دم  س��ب��ب  ع���ن 
أخشى  ألن��ي  سيقول:  فإنه  اهلل،  حكم 
حمافظ املدينة، وتذهب إىل احملافظ 
وت��س��أل��ه: مل���اذا أن��ت ب���دورك ال تطيع 
الداخلية،  ربك؟، فيقول؛ أخشى وزير 
فإنه  األخ���ري  ه��ذا  سئل  إذا  وك��ذل��ك 
إني أخشى صدامًا.. وإذا سألت  يقول: 
صدامًا: ملاذا ال تعبد اهلل، فلعله سيقول: 

أما  واألمريكان..!  ال��روس  من  خشيت 
ئل رئيس االدارة االمريكية فإنه  إذا سحُ
الناس  ان جي��ردن��ي  أخ��ش��ى  س��ي��ق��ول: 
الناس  ان  جن��د  وه��ك��ذا  منصيب..  م��ن 
والضغوط،  املعادالت  هلذه  خيضعون 
كل منهم خيشى من هو فوقه ومن 

ثم خيشى رقيبه ثم من هو دونه. 
الكريم  ال���ق���رآن  ان  جن��د  ل��ذل��ك 
عندما يصف اجملاهدين ويصف حزب 
اهلل احلقيقينّي فإنه يقول: »جياهدون 
الئم«  لومة  خيافون  وال  اهلل  سبيل  يف 

)سورة املائدة/54(.
وي��ع��ب��دون��ه  اهلل  ي��ط��ي��ع��ون  ف��ه��م 
أو  يتأثرون  وال  سبيله  يف  وجياهدون 
كلمة  ان  بل  الناس،  كام  خيشون 
العار غري موجودة يف قاموسهم، ورضا 

اهلل هو منتهى ما يصبون إليه. 
فكم  مهم،  غري  الناس  ك��ام  ان 
وهم  السام،  عليهم  البيت  أه��ل  ��ّب  سحُ
ومصابيح  اهلدى  ورمز  الصاح  قدوة 
بوا على  النجاة، لقد سحُ اهلداية وسفن 
منر جدهم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أي��ام  يف  منر  أل��ف   )120( ان  ب��ل  وآل���ه، 
كان  اجلمعة  ص��ل��وات  ويف  اجلمعة 
يلهج لسان الذين يرتقونها من وعاظ 
املؤمنني  أمري  اإلم��ام  بسب  الساطني 
بيته عليهم  أبي طالب وأهل  علي بن 
السام، وقد استمر هذا األمر ألربعة 
ومثانني عامًا، لكن مل ينقص من شأن 
أمري املؤمنني عليه السام، ومل يط 

كل ذلك من قدره مقدار ذرة.
ل��ق��د ك����ان أول���ئ���ك امل���أج���ورون 
يصعدون على منر الرسول األكرم 
آل بيت  وآله، ويسبون  صلى اهلل عليه 
ال���رس���ول وال��ع��ل��م��اء يف ال��وق��ت ال��ذي 
الناس  ي��دع��وا  ان  عليهم  جي��ب  ك��ان 
واإليثار  واحملبة  والتآلف  الوحدة  إىل 

واجلهاد يف سبيل اهلل.
يتهّيب  أال  امل���ؤم���ن  ف��ع��ل��ى  إذاً؛ 
هروبه  ليكن  بل  الكامية،  اهلجمات 
عز  اهلل  هو  هدفه  ألن  اهلل،  غضب  من 
وج��ل وب���دون ذل��ك ف��إن��ه سيدخل يف 
م��ع��ادل��ة اخل����وف م��ن ك���ام ال��ن��اس 

والبقاء حتت رمحة الضغوط..
جناح  اهلل  عند  تعدل  ال  الدنيا  إن 
ب��ع��وض��ة ول����وال ذل���ك مل���ا ش���رب فيها 
كافر شربة من املاء، وملّا كانت الدنيا 
واهل��وان،  التفاهة  من  القدر  هذا  على 
فإذن لن يهمنا السب والشتم واإلتهام 
ولن نهتّم إال مبا أمرنا اهلل به وبالقيم 

املقدسة اليت وضعها أمامنا.
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  إن سبب 
تعرض االنسان 

ملشكلة الشرك 
باهلل، وهو 

املنزلق اخلطري، 
وظهور آلهة 

له من دون اهلل 
تعاىل، هو خضوعه 

واستسالمه 
لعوامل الضغط 

يف احلياة 
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   آيات القرآن 

الكرمي مبثابة 
شمس تشرق 

كل يوم على واقع 
جديد فتزوده 

بدفء احلياة ونور 
الهدى، و من 

هنا فان القرآن 
يبقى مهيمنًا 

على احلياة مهما 
اختلفت الظروف و 

تغريت األزمان  

ك��ت��اب أن���زل ع��ل��ى رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه و آله، ليكون مهيمنًا 
جوانبها  مبختلف   - احل��ي��اة  ع��ل��ى 
القيامة. وحبق؛  يوم  - اىل  وشؤونها 
يف  السبب  ه��و  الكريم  ال��ق��رآن  ف��إن 
خ��ل��ود اإلس�����ام وب��ق��ائ��ه، وال��س��ب��ب 
االح��داث  يعاجل  ال��ق��رآن  ان  ذل��ك  يف 
وامل��ش��اك��ل امل��ت��غ��رية وامل��ت��ج��ددة يف 
كل آن من خال بيان سنن وقوانني 

عامة مبثوثة يف اآليات الكرمية.
استخدمها  اليت  األساليب  ومن 
السنن  تلك  لبيان  الكريم  ال��ق��رآن 
أشرنا  كما   – القصص  أسلوب  هو 
جند  قلما  اليت  فبالقصص  سابقًا-، 
ال��رب  ي��ذك��رن��ا  س���ورة خت��ل��و منها 
عنها  ويعّر  للحياة  العامة  بالسنن 
كاَن  )َلَقْد   : تعاىل  يقول  )عرة(  بال� 
ما  اأْلَْلباِب  أِلُويِل  ٌة  ِعرْبَ َقَصِصِهْم  يف  
َتْصديَق  لِكْن  َو  ُيْفرَتى   َحديثًا  كاَن 
الَّذي َبنْيَ َيَدْيِه َو َتْفصيَل ُكلِّ يَشْ ٍء َو 

ُهدًى َو َرمْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُون (.)1(
االستفادة  يف  ال��ن��اس  وخيتلف 
الكريم حسب اختافهم  القرآن  من 
يف فهم القصص التارخيية املبثوثة 
يف سوره املباركة، فالبعض يقتصر 
جوانبها  و  القصة  أش��خ��اص  على 
وكأنه  ال��ق��رآن  وي��ق��رأ  التارخيية، 

كتاب تراث لأمم الغابرة، ويغوص 
البعض اآلخر يف تفاصيل القصص 
يف  للمخيلة  ال��ع��ن��ان  إط����اق  ع��ر 
عنها  سكتت  ال��يت  اجل��وان��ب  ت��ص��ور 

اآليات املباركة أو باالستعانة.
ومن الواضح ان كا الفريقني 
االستفادة  القصص  من  يستفيد  ال 
القصة عندهم  املرجوة، فا تتحول 
اىل  ال��ن��ص  م��ن  تنقلهم  ع���رة  اىل 
ان املطلوب ان تكون  الواقع، يف حني 
باإلنسان  القصة مبثابة جسر يعر 
من  فيستفيد  وح��اض��ره،  واقعه  اىل 
امل��اض��ي س��ن��ن��ًا حل��اض��ره واج���اب���اٍت 

ملسائله.
وهذا الفريق يتعامل مع القرآن 
فيستخرج  حيوية،  معاملة  الكريم 
ياكي  ال��ذي  القرآني  النص  من 
سننًا  ي��س��ت��خ��رج  امل���اض���ني،  ق��ص��ص 
تنطبق على كل مكان وزمان، وهذا 
القرآني(،  )اجل��ري  من  املقصود  هو 
امل����أخ����وذ م��ع��ن��اه م���ن ج���ري���ان امل���اء 
وسيانه حيث ان جريان املاء يوي 
ومنه  والدائمة،  املستمرة  احلركة 

ما يقال :صدقة جارية.
ف����اجل����ري ي���ع���ي: )االن���ت���ق���ال 
وال���ع���ب���ور م����ن ن������زول اآلي������ة اىل 
تطبيقاتها املتجددة()2( ، فقد جاء يف 

األثر ان فضيل بن يسار سأل االمام 
الباقر عليه السام عن احلديث )ما 
ال��ق��رآن اال وهل��ا ظهر وب��ط��ن(،  م��ن 
َتْنِزيلحُهحُ  هحُ  َظْهرحُ  : السام  عليه  فقال 
َو  َمَضى  َقْد  َما  ِمْنهحُ  َتْأِويلحُهحُ  َبْطنحُهحُ  َو 
ِري  ِري َكَما جَيْ ْن جَيْ َيكحُ مَلْ  َما  ِمْنهحُ 
َتْأِويلحُ  َج��اَء  َكَما  اْلَقَمرحُ  َو  ْمسحُ  الشَّ
َكَما  اأْلَْم��َواِت  َعَلى  َيكحُونحُ  ِمْنهحُ  َشْيٍء 
ما  )َو  اهللَّحُ  َق��اَل  اأْلَْح��َي��اِء  َعَلى  ��ونحُ  َي��كحُ
يِف  وَن  اِسخحُ الرَّ َو  ِإالَّ اهللَّحُ  َتْأِويَلهحُ  َيْعَلمحُ 

)3(. هحُ نحُ َنعَلمحُ اْلِعْلمِ( حَنْ
السام  عليه  اهلل  عبد  أبي  وعن 
ال��ق��رآن حي مل مي��ت، وانه  : ان  ق��ال 
والنهار،  الليل  جي��ري  كما  جي��ري 
وك��م��ا جت���ري ال��ش��م��س وال��ق��م��ر، 
وجي���ري ع��ل��ى آخ��رن��ا ك��م��ا جي��ري 

على أولنا.)4(
ال��ك��ري��م مبثابة  ال��ق��رآن  ف��آي��ات 
واق��ع  ي��وم على  مش��س تشرق ك��ل 
جديد ف��ت��زوده ب��دفء احل��ي��اة ون��ور 
يبقى  القرآن  فان  هنا  من  و  اهل��دى، 
اختلفت  مهما  احلياة  على  مهيمنًا 

الظروف و تغريت األزمان.
تطبق  أن  ميكن  كيف  ول��ك��ن 

عملية اجلري القرآني ؟ 
ي���ت���م ذل�����ك م����ن خ�����ال إل���غ���اء 
خ��ص��وص��ي��ة ال��ق��ص��ص امل���ذك���ورة، 

الجــري القــرآني



اضاءات تدبرية

وأعي بذلك إلغاء األشخاص وإبقاء 
العر، فحني تقرأ عن قصة شخص 
تضرع اىل اهلل فاستجاب اهلل دعاءه، 
مكانه  وتضع  الشخص  تلغي  فانك 
كل من تضرع اىل اهلل بقلب خاشع، 
وحني نقرأ عن مظلوم نصره اهلل يف 
نصر  أن  نعرف  فانا  املطاف،  نهاية 
يف  املسمى  باملظلوم  خيتص  ال  اهلل 
وهذا  ايضًا.  غريه  يشمل  بل  القصة 
النصوص  عموم  على  جيري  األمر 
أن  حيث  الكريم،  القرآن  يف  ال��واردة 

القاعدة تقول: )املورد ال خيصص( .
وب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة ي��ت��م��ك��ن 
القصص  مع  التعامل  من  اإلن��س��ان 
القرآنية تعامًا حيويًا ميكن القرآن 
م��ن م��ام��س��ة ال��واق��ع امل��ع��اش ل��دى 
أمام  القرآن  يكون  وحينها  اإلنسان، 
رج��ل سأل  احل��ي��اة، يف احلديث عن 
بال  ما  السام:  الصادق عليه  اإلمام 
القرآن ال يزداد على النشر والدرس 

اال غضاضة؟
مَلْ  اهللََّ  أِلَنَّ  السام:  فق��ال عليه 
ِلَناٍس  اَل  َو  َزَماٍن  دحُوَن  ِلَزَماٍن  يحُْنِزْلهحُ 
َجِديٌد  َزَماٍن  لِّ  كحُ يِف  َو  َفهحُ َناٍس  دحُوَن 
َي��ْوِم  ِإىَل  َغ��ضٌّ  َق���ْوٍم  ��لِّ  كحُ ِع��ْن��َد  َو 

اْلِقَياَمِة.)5(
وقال االمام الباقر عليه السام: 
َق��ْوٍم  يِف  َن��َزَل��ْت  ِإَذا  اآْلَي���َة  َأنَّ  َل��ْو  َو   ...
ملََا  اآْلَيةحُ  َماَتِت  اْلَقْومحُ  أحُوَلِئَك  َماَت  ثحُمَّ 
ْرآَن  اْلقحُ َلِكنَّ  َو  ْرآِن َشْيٌء  اْلقحُ ِمَن  َبِقَي 
لحُ����هحُ َع��َل��ى آِخ���ِرِه َم��ا َداَم���ِت  ���ِري َأوَّ جَيْ
آَيٌة  َقْوٍم  ِلكحُلِّ  َو  اأْلَْرضحُ  َو  َماَواتحُ  السَّ

)6(. ْم ِمْنَها ِمْن َخرْيٍ َأْو َشرٍّ َيْتلحُوَنَها هحُ
أمثلة  ليست  ال��ق��رآن  فقصص 
ت��ارخي��ي��ة، مب���ق���دار م���ا ه���ي من���اذج 
وم��ص��ادي��ق ت��ت��ك��رر يف ك���ل زم���ان 

ومكان، أليس التاريخ يعيد نفسه؟
ف��ف��ي ك���ل ط��اغ��ي��ة م��ص��داق 
للخري  داع��ي��ة  ل��ف��رع��ون، ويف ك��ل 
مصداق ملوسى وإبراهيم، ولكل عامل 
مصداق  هل��واه  ومتبع  لعلمه  ت��ارك 
ل��ب��ل��ع��م ب���ن ب����اع����ورا، ول��ك��ل ام����رأة 
ام��رأة  ولكل  ملريم،  مصداق  مؤمنة 
الرسالة مصداق لزوجة نوح  خانت 
للفتنة  مثري  ول��ك��ل  ل���وط،  وزوج���ة 
و  للسامري  مصداق  لغريه  ومضل 
املختلفة  امل��ص��ادي��ق  جن��د  وه��ك��ذا   ...
الغاء  خ��ال  م��ن  الكريم  ال��ق��رآن  يف 

اخلصوصية.

ضابط اجلري:
يتصور  قد  ما ذكر،  من خال 
عملية  ه���ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان  ال��ب��ع��ض 
تطبيق  خ��اهل��ا  م��ن  ميكن  بسيطة 
أن  اال  واألم��م،  األف��راد  على  القرآن 
ال��ت��ص��ور خ��اط��ئ، إذ ال جي��وز  ه���ذا 
من  ام��ة  او  ف��رد  على  اآلي��ة  تطبيق 
احلجة  اإلنسان  لدى  تكون  ان  دون 
ان جنري  وال��دل��ي��ل، كما ال جي��وز 
اآلي���ة م��ن دون وج���ود م��ن��اس��ب��ة أو 
املصداق  بني  تربط  معنوية  قرينة 

القرآني واملصاديق اخلارجية.
يف  االنسان  يوقع  قد  ذلك  كل 
مغبة التفسري بالرأي احملرم شرعًا، 
بأن  خطًأ  يتصور  قد  اإلنسان  إن  إذ 
الفئة  ه��ذه  على  تنطبق  ه��ذه  اآلي��ة 
من الناس، من دون أن ميعن النظر 
ال��واق��ع من  م��ن جهة ويف  اآلي���ة  يف 

جهة أخرى.
جيري  ال  املؤمن  ف��ان  هنا  وم��ن 
يف  خ��ارج��ي��ة  تطبيقات  على  اآلي���ة 
أول وهلة، ألنه معرف بقصر فهمه 
وحم��دودي��ت��ه، ب��ل ي��رج��ع يف االم��ر 
املخاطبني  العلم،  يف  الراسخني  اىل 
من  املطهرين  الكريم،  القرآن  بآيات 
وآله األطهار  الزلل واخلطأ، حممد 
عليهم الصاة والسام، واىل العقل 

املستنري بهدى الوحي. 
تلميذاً  نفسه  جي��ع��ل  ف��امل��ؤم��ن 
بني يدي القرآن الكريم ليوصله اىل 
نظرياته  إلثبات  وسيلة  ال  اهل��دى، 

وأفكاره املسبقة.
البد  ضوابط  فهناك  هنا  وم��ن 
اجل��ري  عملية  يف  م��راع��ات��ه��ا  م��ن 

القرآني هي:
ال��ع��ودة اىل األئ��م��ة األط��ه��ار   )1
عليهم السام يف اجلري واالنطاق 

من خال أحاديثهم املباركة.
القريبة بني  املناسبة  2( مراعاة 
ظ��اه��ر ال��ك��ام وب��اط��ن��ه، ف��ا يكون 
اآلي��ة  ظ��اه��ر  ع��ن  غ��ري��ب��ًا  التطبيق 

الكرمية.
3( م��راع��اة ال��ن��ظ��م وال��دق��ة يف 
بالكام  املكتنفة  الغاء اخلصوصيات 
يف  ل��ب��اب��ه  وجي��ل��و  ص��ف��وه  ليخلص 

مفهومه العام.)7(

نموذج من اجلري يف القرآن:
َنُمنَ   َأنْ   ُنِريُد  )َو  تعاىل:  يقول 
َو  اأْلَْرضِ   يِف   اْسُتْضِعُفوا  ِذينَ   الَّ َعىَل  
َو  اْلواِرثنِيَ   َنْجَعَلُهمُ   َو  ًة  َأِئمَّ َنْجَعَلُهمْ  
َن هَلُْم يِف اأْلَْرِض َو ُنِرَي فِْرَعْوَن  ُنَمكِّ
كاُنوا  ما  ِمنُْهْم  ُجنُوَدمُها  َو  هاماَن  َو 
 5 القصص:آية  )سورة  حَيْتتَذُرون (. 

)6 -
هذه اآليات من سورة القصص، 
تتحدث عن قصة النيب موسى عليه 
السام، وعن وعد اهلل، املستضعفني 
من بي إسرائيل بالنصرة والتمكني 
من  بهم  واالن��ت��ق��ام  االرض  يف  هل��م 

الطاغية فرعون وجنوده.
اخلصوصية  ال��غ��اء  م��ع  ول��ك��ن 
بالنصرة  اإلهلي  الوعد  ان  اىل  نصل 
للحق وأتباعه، واالنتقام من الباطل 
وأزالم����ه، وع��د دائ���م و ص���ادق، وما 
من��وذج  اال  ف��رع��ون  ح��ك��وم��ة  زوال 

لتحقق الوعد اإلهلي.
البيت  أه��ل  أن  األث���ر  يف  وجن��د 
ع��ل��ي��ه��م ال���س���ام، ق���د ط��ب��ق��ت ه��ذه 
اآلي����ة ع��ل��ى ظ��ه��ور ح��ك��وم��ة احل��ق 
والعدل بيد اإلمام املنتظر عجل اهلل 
عن  احلديث  ففي  الشريف،  فرجه 
قوله  يف  السام  عليه  املؤمنني  أمري 
ِذينَ   الَّ َعىَل   َنُمنَ   َأنْ   ُنِريُد  )َو  تعاىل: 
َنْجَعَلُهمْ   َو  اأْلَْرضِ   يِف   اْسُتْضِعُفوا 
َقاَل:  اْلواِرثنِيَ (  َنْجَعَلُهمُ   َو  ًة  َأِئمَّ
َبْعَد  ُْم  َمْهِدهيَّ اهللَُّ  َيْبَعُث  ٍد  حُمَمَّ آُل  ُهْم 

ُهْم.)8( ُهْم َو ُيِذلهُّ َعُدوَّ َجْهِدِهْم َفُيِعزهُّ
--------------
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   املؤمن 

يجعل نفسه 
تلميذًا بني يدي 

القرآن الكرمي 
ليوصله اىل 

الهدى، ال وسيلة 
إلثبات نظرياته 

وأفكاره 
املسبقة 



الحوزة العلمية

اكتشاف الذات.. خطوة 
كبيرة نحو النجاح

* جعفر ضياء الدين
اإلنسان  على  مسؤوليات  هناك 
أن ي��ق��وم ب��ه��ا يف ح��ي��ات��ه، أّي����ًا ك��ان 
انتماؤه، منها مسؤولية احلفاظ على 
الذات؛ فكل إنسان مسؤول عن نفسه 
اخلطر  يدع  وال  عليها،  يافظ  بأن 
يدق بها، والذي ال يلتزم بواجبات 
هذه املسؤولّية فانه مّتهم يف بشريته 
بطبيعة  ترتبط  إنها  إذ  وإنسانيته، 
على  يعيش  ح��ّي  ككائن  االن��س��ان 

هذه االرض.
وامل����س����ؤول����ي����ة األخ���������رى ه��ي 
مسؤولّية العلم اليت تشبه مسؤولّية 

احلفاظ على احلياة لسببني:
امل��س��ؤول��ّي��ة ج��زء ال  إّن ه��ذه   -1
يتجزأ من املسؤولية األوىل، فالعلم 
وهو  االخطار  عنك  يدفع  ال��ذي  هو 
فالذي يعرف  املشاكل،  يزيل  الذي 

ويتيه  ي��ض��ّل  ان  ميكن  ال  ال��ط��ري��ق 
ف��ت��ح��دق ب��ه األخ���ط���ار، ه��ك��ذا ف��اّن 
املعرفة هي اليت جتّنب االنسان من 

االخطار. 
كيان  م��ن  ج���زء  ال��ع��ل��م  إّن   -2
ارتباطًا  ترتبط  فإنسانيته  اإلنسان، 
وثيقًا بالعلم، فاإلنسان مسؤول عن 

تعّلمه الذاتي. 
ولأسف فاّن كثرياً من الناس 
املسؤولّية  بهذه  اإلحساس  يفقدون 
سّر  ب��ذل��ك  فيفقدون  حياتهم،  يف 
ف��ي��ح��س��ب��ون  ال���ن���ج���اح يف احل����ي����اة، 
عن  امل���س���ؤول���ون  ه���م  اآلخ���ري���ن  أّن 
جيهلون  اّن��ه��م  ح��ني  يف  تعليمهم، 
تكون  أن  قبل  حاجتهم  هو  العلم  اّن 
استخدم  وإذا  اليه،  اآلخرين  حاجة 
هنا مصطلح العلم يف إطاره العام ال 
يف إطاره اخلاص، فالعلم ليس فقط 
من  تسمعه  أو  الكتب  يف  تدرسه  ما 

أوسع  بل هو  الدروس واحملاضرات، 
اّن��ه سيطرة  بكثري،  ذل��ك  م��ن  م��دى 
أن  أي  احلياة،  على  عقلّيا  اإلنسان 
به  احمليط  الوسط  اإلن��س��ان  يعرف 
وان يعرف متغرّيات احلياة والقضايا 
االجتماعّية االقتصادية والسياسية 
العاّمة واخلاّص ة، وكّل ذلك ميكن 
لكي  )العلم(  تسمية  عليه  نطلق  ان 
مع  نفسه  تكييف  اإلنسان  يستطيع 

ما ييط به يف احلياة. 
حتديد  الفاسفة  أراد  وعندما 
ف��ل��س��ف��ة ال���ع���ل���م وه����دف����ه وه����دف 
اىل  تؤّدي  اليت  واملشاعر  األحاسيس 
العلم، قالوا اّن اهلدف من كّل ذلك 
ان يتكّيف االنسان مع ما ييط به 
مبعناه  فالعلم  صحيح  هذا  وقوهلم 
األوسع هو كل ما يسهم يف حتقيق 
ال��ت��ك��ّي��ف وك�����ّل م���ا جيعلك  ه����ذا 
تسيطر على حياتك سيطرة أفضل.

  اإلنسان 
إن مل يدرك أن 
املسؤول عن 

تعليمه يف احلياة 
هو ذاته، وان 

العلم هو أحدى 
املسؤوليات 
امللقاة على 

عاتقه، فاّن عجزًا 
كبريًا سينفذ 

يف حياته، وهذا 
العجز سوف يؤّدي 

به اىل الفشل 
قطعًا  



الحوزة العلمية

ول���أس���ف ف����اّن ب��ع��ض ال��ن��اس 
فأصبحت  ال��س��ّر،  ه��ذا  يكتشفوا  مل 
العلم  عن  بعيدة  مظلمة،  حياتهم 
املسؤولية  والنجاح، واكتشاف هذه 
واإلحساس بها هما من أركان بناء 

اإلنسان لنفسه بناء قيادّيًا.
أن  ي�����درك  مل  إن  ف���اإلن���س���ان 
امل���س���ؤول ع���ن ت��ع��ل��ي��م��ه يف احل��ي��اة 
اح���دى  ه���و  ال��ع��ل��م  وان  ذات������ه،  ه���و 
امل���س���ؤول���ي���ات امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه 
على  احلفاظ  كمسؤولية  طبيعيًا 
النفس، فاّن عجزاً كبرياً سينفذ يف 
به  ي��ؤّدي  سوف  العجز  وهذا  حياته، 

اىل الفشل قطعًا. 

العلم وإشارات احلياة
أن  ميكن  كيف  هنا:  وال��س��ؤال 
املسؤولّية؟  هذه  اإلنسان  يتحّسس 
وك��ي��ف ي���ؤّدي���ه���ا؟ وك��ي��ف ميكن 
ل��ب��ع��ض ال��ن��اس ال��ذي��ن أص��ي��ب��وا يف 
العلم  جت��اه  بعقدة  حياتهم  ب��داي��ة 
ب��داًل  عليهم،  ثقيًا  عبئًا  فأصبح 
بنشاط  التعّلم  على  يحُقبلوا  أن  من 

ورحابة صدر؟ 
يكتشفوا  ان  ه����ؤالء  ع��ل��ى  اّن 
العقدة  ه���ذه  ي��زي��ل��وا  وان  انفسهم 
ويوحوا اىل ذواتهم ان الكتاب هو خري 
املعّلم هو أحّب  واّن  صديق لإنسان 
الناس اليهم، واّن ساعة الدراسة هي 
األوق��ات، فمثل هذا اإلياء  ألّذ  من 
تلك  على  فشيئًا  شيئًا  يقضي  سوف 
العقدة الكامنة يف نفوسهم منذ أّيام 
وبني  بينهم  تفصل  وال��يت  الطفولة 

االحساس بضرورة العلم. 
من  يستفيدون  ك��ي��ف  ول��ك��ن 

هذا االحساس؟ 
اّن العامل احمليط بنا فيه إشارات 
اّن  ولنفرض  حقيقته،  اىل  عديدة 
اإلن��س��ان أص��ي��ب مب��رض يف أصبع 
م���ن أص���اب���ع رج��ل��ه ن��ت��ي��ج��ة بعض 
اّن  عليه،  تكاثرت  ال��يت  الطفيلي ات 
ه���ذا امل���رض س���وف خي��ل��ق أث���ره يف 
اإلنسان؛  كّل جزء من أجزاء جسم 
للعلم  مكشوفة  بعضها  اآلثار  وهذه 
ي���زال غامضًا،  م��ا  اآلخ���ر  وال��ب��ع��ض 
وقد اكتشف العلماء أخريا ً طريقة 
القلب من خال  الكتشاف مرض 
الكّف،  على  امل��وج��ودة  اليد  خطوط 

فالعلم يسري خبطى  وهذه حقيقة، 
وقوع  بني  العاقة  فهم  حنو  حثيثة 
الشيء وب��ني اإلي���اءات واإلش���ارات 
به، فكّل حقيقة حتدث يف  احمليطة 
هذا الكون صغرية كانت أم كبرية 
حت���ي���ط، ب��ه��ا جم��م��وع��ة إش�����ارات 
ان  ب��واس��ط��ت��ه��ا  نستطيع  ودالالت 

نكتشف تلك احلقيقة. 
وع��ل��ى ه��ذا ف���اّن العلم ل��ه ع��ّدة 
ط����رق، وال��ك��ت��اب ل��ي��س ه���و امل��ع��ّل��م 
حبّد  هي  فاحلياة  لانسان،  الوحيد 
ولكّن  لانسان  معّلم  أفضل  ذات��ه��ا 
يستخدمون  وال  يبصرون  ال  الناس 
ليعرفوا  وأحاسيسهم  مشاعرهم 
م��ا جي���ري ح��وهل��م وك��ي��ف جي��ري 
ل���ريب���ط���وا ب����ني ب���ع���ض ال������دالالت 

واحلقائق اليت تقع. 
يكتشفون  الناس  من  الكثري  اّن 
البعض  اّن  حني  يف  اليوم  احلقيقة 
أو  ع��ام  بعد  اال  يكتشفها  ال  اآلخ���ر 
ليسوا رجال  األول  والفريق  عامني، 
يبصره  مل  ما  بصروا  ولكنّهم  غيب 
الدالالت  أهمّية  وأدركوا  اآلخرون 
يف  باحلقيقة  احمليطة  واالش����ارات 

حني اّن اآلخرين مل يلتفتوا اليها. 
هذه  يكتشف  ممن  نكون  ولكي 
االش�����ارات ق��ب��ل اآلخ���ري���ن الب����ّد ان 
ساعة  بنفسه  منا  االن��س��ان  خيتلي 
اخل��ارج��ّي��ة،  امل���ؤّث���رات  ع��ن  ويبتعد 
منافع  لانسان  تقّدم  اخللوة  فهذه 
ك���ث���رية م��ن��ه��ا م���ع���رف���ة ط��ري��ق��ة 
االس���ت���ف���ادة م���ن اي�����اءات احل��ي��اة، 
جرى  فيما  ويفّكر  جيلس  فعندما 
ح��ول��ه؛ م��ن ال����ذي أح��س��ن وأص��ل��ح 
وم��ن ال��ذي أس��اء وأف��س��د، من يسري 
ينتهج  ال��ص��ح��ي��ح،وم��ن  االجت���اه  يف 
ذلك  شاكل  وما  اخلاطىء  الطريق 
من قضايا، فاّنه سيثري بذلك فكره 
الكثري  اكتشاف  اىل  نفسه  وتندفع 

من احلقائق. 
حّد  اىل  يشبه  االن��س��ان  فكر  اّن 
ك��ب��ري امل��ص��ب��اح ال��ك��ه��رب��اّئ��ي ال��ذي 
ينتشر ضوؤه يف كّل مكان حميط 
به فهو ثابت يف نقطة واحدة ولكن 
هنا  لتلتقي  وتتسع  ترامى  أمواجه 
حال  يف  اّن��ه  الطبيعّي  فمن  وهناك، 
سوف  الفكر  ف��ان  قضية  يف  التفّكر 
يعمل بشكل متواصل ليكشف أكثر 

من قضية واحدة وأكثر من عاقة 
واح��دة بني حدثني، وه��ذا ما جيعل 
االنسان قريبا ً من احلقائق مكتشفًا 
ستكتشف  انه  بل  اآلخرين،  قبل  هلا 
امل��ّرة  ففي  احلقيقة،  اىل  األس��ل��وب 
األوىل اليت اكتشفت فيها احلقيقة 
اىل  املناسب  الطريق  ستكتشف  فاّنه 

مثياتها من احلقائق األخرى. 

تفكر ساعة
سبل  يف  يبحث  الذي  املنطق  اّن 
اكتشاف احلقائق مؤّخر عن العلم 
بعلمه  االنسان  الّن  عليه،  مقّدم  ال 
املنهج  يكتشف  ث��ّم  شيئًا  يكتشف 
ال����ذي اع���ان���ه ع��ل��ى اك��ت��ش��اف ه��ذا 
الشيء، وبذلك يصل اىل قاعدة من 
بإمكانه  إنسان  فكّل  املنطق،  قواعد 
للفهم  ج��دي��دة  مناهج  يكتشف  ان 

شريطة ان تكون له خلوة. 
وللخلوة إضافة اىل ذلك فوائد 
وشحذ  اإلرادة  تركيز  منها  أخرى 
ال���ع���زمي���ة واك���ت���ش���اف ال��ن��واق��ص 
الذاتي واالبتعاد عن  العجز  وأسباب 
الفائدة  ول��ك��ن  النفسّية،  امل��ؤّث��رات 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ه���ي )ف���ه���م احل���ي���اة(، 
ولنعمل  الكلمة  ه��ذه  يف  فلنتدبر 
عبادة  من  خري  ساعة  )تفّكر  ف�  بها 
سبعني سنة( كما يقول النيب صلى 
وآله، فلنجعل منها مفتاح  اهلل عليه 
يف  يفشل  فالذي  حياتنا  يف  النجاح 
الّن  اآلخ��رة،  يف  أيضًا  يفشل  الدنيا 
النجاح  مفتاح  يفقد  ال��ذي  االنسان 

فامّنا يفقد طريق إنسانيته.
اّن االنسان من املمكن ان يصاب 
باحنرافات كثرية دون ان يشعر بها 
تفكري  حلظة  ل��ه  تتسنى  ان  ودون 
ه��ذه  خ��اهل��ا  م��ن  يكتشف  واح����دة 
واح��د  ك���ّل  فيجعل  االحن���راف���ات، 
لتقييم  مقياسًا  اآلخ��ري��ن  م��ن  مّنا 
اآلخ��ري��ن  اّن  ن��ع��رف  فنحن  نفسه، 
نقاط  من  ويعانون  احن��راف��ات  هلم 
ضعف، وبالتالي فاّننا أيضًا البد وان 
االحن��راف��ات  تلك  بعض  م��ن  نعاني 
ون��ق��اط ال��ض��ع��ف، ل���ذا ف��ل��ن��ب��دأ من 
ولنكن  وال���زج���ر  ب��ال��وع��ظ  ان��ف��س��ن��ا 
اآلخرين  من  ب��داًل  ألنفسنا  مرّبني 
من خال الساعات اليت خنتلي فيها، 
الشريفة  االحاديث  يف  جند  ولذلك 

  العلم 
له عّدة طرق، 

والكتاب ليس هو 
املعّلم الوحيد 

لإلنسان، فاحلياة 
هي أفضل معّلم 

ولكّن الناس ال 
يستخدمون 
مشاعرهم 

وأحاسيسهم 
ليعرفوا ما يجري 

حولهم وكيف 
يجري لريبطوا بني 

بعض الدالالت 
واحلقائق التي 

تقع  
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الحوزة العلمية

تأكيدًا على ضرورة وجود ساعات 
معّينة خيتلي فيها االنسان بنفسه. 

ولكي ال ينّغص علينا الشيطان 
هذه  ت��ك��ون  ان  ينبغي  ه��ذه  خلوتنا 
ال���س���اع���ات ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا س��اع��ات 

االختاء باهلل تعاىل � 
كذلك ففي نفس الوقت نفّكر 
ن��ق��رأ األدع��ي��ة  أن م��ن األف��ض��ل أن 
والقرآن ونتدّبر فيهما لكي نتفاعل 
األجواء  عن  بعيدين  ونكون  معهما، 
وخن��رج  بأنفسنا،  احمليطة  امل��ادّي��ة 
اليت  ال��ق��وال��ب احل��دي��دّي��ة  تلك  م��ن 
وضعنا فيها أنفسنا، فنكتشف بذلك 
نواقص انفسنا لنبادر اىل اصاحها.

ف��ل��ن��ت��ف��اع��ل م���ع آي����ات ال��ق��رآن 
ال��ك��ري��م وم��واع��ظ��ه وع���ره، وهكذا 
األدع���ي���ة  اىل  ب��ال��ن��س��ب��ة  احل������ال 
والصاة، فا بأس ان يفّكر االنسان 
ال��ص��اة يف ش��ؤون��ه ويتذّكر  اث��ن��اء 
ذن����وب����ه وأخ�����ط�����اءه ال�����يت ل����و ق���ال 
َلَنهرهم  فيه  أنها موجودة  اآلخرون 
ورف����ض االس��ت��م��اع ال��ي��ه��م، أّم����ا يف 
الصاة فان االنسان يشعر باخلجل 
إنكار  رّبه وال يستطيع  واحلياء من 
نفسه،  يف  االحن��راف��ات  تلك  وج��ود 
يف  ذنوبك  على  تتباكى  أو  فتبكي 

الصاة عند القنوت.
ال���ن���اس  ب���ع���ض  اّن  ص���ح���ي���ح 
خيتلون بأنفسهم ولكن يف أّي شيء 
خيططون؟  ش��يء  وألّي  ي��ف��ّك��رون، 
اّنهم خيّططون لريكزوا مفاسدهم 
منهجهم  وي��ك��ّرس��وا  واحن��راف��ات��ه��م 
فاّنه  املؤمن  االنسان  أّم��ا  املنحرف، 
عز  اهلل  وب��ني  وبينه  بنفسه  خيتلي 
من  سّر  هو  هذا  عليه،  شاهدًا  وجل 

أسرار النجاح.
أع���ر  ان  اس���ت���ط���ع  مل  وإن 

عن  دقيقًا  تعبرياً  الكريم  للقارىء 
فاّني  الفكرة،  بهذه  ييط  ما  كّل 
العملّية  هذه  جي��ّرب  ان  منه  أطلب 
فائدتها،  مدى  يكتشف  لكي  بنفسه 
وال  االض����واء  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  فليجلس 
يفّكر يف شيء واحد بل يف خمتلف 
احلياة،  من  موقفه  دراسته،  أم��وره؛ 
طريقة تعامله معها، ليفّكر يف كّل 
النجاح  التفكري هو سّر  هذا فمجّرد 
يف حياة كّل العظماء الذين درستحُ 
ساعات  هل��م  ك��ان��ت  فقد  حياتهم، 

للتفكري. 
هي  اخللوة  ساعات  ف��اّن  وهكذا 
ضرورة من ضرورات احلياة، وهذه 
هي القاعدة الثانية يف بناء اإلنسان 
ل��ن��ف��س��ه، ف��اإلن��س��ان ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 
الطموح  ه���ذا  ف���اّن  ع��ال��ي��ًا  ط��م��وح��ه 
اإلنسان  يدفع  وق��ودًا  يصبح  س��وف 
الصادق  اإلم��ام  األم��ام، وحديث  اىل 
الباغة  ك��ّل  بليغ  ال��س��ام،  عليه 
عليه  فهو  احلقيقة  ه��ذه  ب��ي��ان  يف 
َعّما  َب��َدٌن  َف  َضعحُ )ما  يقول:  السام 
َقِوَيْت عليِه النّية(، فإذا كانت نيتك 
قوّية، وإرادتك فوالذّية فاّن جسمك 

سيتبعك شاء أم أبى.
م��ن  ه����ي  ال���ع���ال���ي���ة  اهل���م���ة  ان 
ط��ب��ي��ع��ة االن���س���ان ال����ذي اس��ت��وع��ب 
لق واىل  رسالة السماء وعرف ملاذا خحُ
ولكّن  أن يصعد،  أّي مدى يستطيع 
هي  اإلنسان  عند  األساسية  املشكلة 
ان يعاجل  الذي جيب  اليأس  مشكلة 
بالتوّكل على اهلل تعاىل، ففي كّل 
التوّكل  اىل  حب��اج��ة  حن��ن  حلظة 
فعندما  ف��ي��ن��ا،  ال��ق��ائ��د  وخ��ص��وص��ًا 
يصبح اإلنسان قائداً يعي أنه اختار 
فضًا  اآلخ��ري��ن  مسؤولّية  حتّمل 
سوف  ف��اآلخ��رون  مسؤوليته،  ع��ن 

ومشاكلهم  مسؤولّياتهم  يّملونه 
يفيض  بان  بتشجيعهم،  ويطالبونه 
ارادته  ومن  عليهم  روحًا  روحه  من 

عزمية. 
ل��ك��ن ال���س���ؤال ه���و ك��ي��ف يتم 

ذلك؟
خ���ال  م����ن  مم���ك���ن  ذل�����ك  اّن 
والتوّكل  ت��ع��اىل،  ب��اهلل  االستعانة 
عليه، أي التعايش مع حالة التوّكل 
دائمًا، فنحن نعيش يف كّل حلظة 
بني اليأس والرجاء والبّد ان نستمد 
وهنا  ال���رج���اء،  روح  ال��ت��وك��ل  م��ن 
الكبرية  القيادة  آفات  من  آفة  تكمن 
اال وه��ي )خ���ور ال��ع��زمي��ة( وال���ردد 
بذرائع  متعّللة  القرارات،  اختاذ  يف 

شتى.
اإلن��س��ان  أّن  ي��ع��ي  ذل���ك  ك���ّل 
البشرّية،  لطبيعته  اقتضاًء  ضعيف 
يف  عليه  الضعف  يسيطر  ال  ولكي 
فعليه  حياته  يف  احل��رج��ة  األوق���ات 
ان يكتشف الطريق اىل اهلل �سبحانه 
قائداً  يصبح  أن  أراد  وإذا  وت��ع��اىل، 
التوّكل  مفتاح  يكتشف  ان  فعليه 
ال��ع��زمي��ة  ي��س��ت��م��د  ل��ك��ي  اهلل،  ع��ل��ى 
هذه  عزميته  خ��ارت  كّلما  اهلل  من 
بيننا  ال��ب��اب  ن��غ��ل��ق  ال  ان  ش��ري��ط��ة 

وبينه � تعاىل �.
ال��ن��اس  ال��ب��ع��ض م��ن  اّن ه��ن��اك 
ي��دع��ون اىل ال��ت��وّك��ل ول��ك��ّن��ه��م ال 
العاصي  فاإلنسان  معناه،  يفهمون 
ال������ذي ق���ط���ع ع���اق���ات���ه م����ع رّب����ه 
اإلن��س��ان  ه���ذا  م��ث��ل  ع��ل��ي��ه،  فغضب 
االن���س���ان  الن  ت��وك��ل��ه  ي��ن��ف��ع��ه  ال 
امل���ؤم���ن ه���و اجل���دي���ر ب��ال��ت��وك��ل: 
امل��ؤم��ن��ون(  فليتوكل  اهلل  )وع��ل��ى 
ميتلك  ال  فالذي  ع��م��ران/160(،  )آل 

االميان ال ميكنه التوكل.

  املنطق 
الذي يبحث يف 
سبل اكتشاف 
احلقائق مؤّخر 

عن العلم ال 
مقّدم عليه، ألّن 

اإلنسان بعلمه 
يكتشف شيئًا ثّم 
يكتشف املنهج 
الذي أعانه على 

اكتشاف هذا 
الشيء  



االستماع لألدعية
أن��ش��غ��ل ف��ي عملي  * م��ن ع��ادت��ي ع��ن��دم��ا 
استمع  اإلن��ت��رن��ت،  على  أك���ون  أو  ال��م��ن��زل،  ف��ي 
األثر  هو  فما  الجهاز،  عبر  المأثورة  األدعية  الى 
أو االنطباع الذي تعطيه األدعية، وأنا لست في 

توجه تام لها، وهل نكتسب بعض  الثواب؟
- ال بأس باالستماع الى  األدعية عبر الجهاز 
وأنِت منشغلة بأمور المنزل، والمرجو أن يثيبك 
اهلل على ذلك إن شاء اهلل، لكن ننصحك بأمرين:
أثناء  األدعية  مضامين  في  التفكير  األول: 
االستماع، لكي تستفيدي منها وعيًا وموعظة.
الكريم،  وال��ق��رآن  األدع��ي��ة  ت��الوة  ال��ث��ان��ي: 
بعد  مثاًل،  اليوم،  في  معينة  أوقات  في  أيضًا 

لمضامينها،  الكامل  التوجه  مع  الصلوات 
النفس  تزكية  في  كبيرًا  دورًا  لذلك  فان 

وإبعاد اإلنسان عن األخطاء والمعاصي، 
وتقريبه الى اهلل.

عمل المرأة مع الرجل
الرجال  م��ع  ال��م��رأة  عمل  حكم  م��ا   *

ذلك  كان  لكن  بالحجاب،  المرأة  كانت  إذا 
العمل يستلزم االختالط ونظر كل منهما 

لوجه اآلخر والتحدث معه؟
- إذا لم يستلزم حرامًا فال بأس.

المزاح مع الجنس اآلخر
مع  النكت  وتبادل  المزاح  أو  الضحك  هل   *
الجنس اآلخر في العمل أو غيره محظور شرعًا؟
ريب في  روايات تنهى عن ذلك. وال  - هناك 
وخشية  الشهوة(،  )إثارة  أي  الريبة،  عند  حرمته 
الفتنة، أي )خوف الوقوع في الحرام(، قال تعالى: 
قلبه  في  ال��ذي  فيطمع  بالقول  تخضعن  »فال 

مرض«. )سورة األحزاب /32(.

إذن الولّي
عامًا،   26 العمر  م��ن  تبلغ  موظفة  ف��ت��اة   *
متوفيان،  األب��وي  وجدها  وأب��وه��ا  ال���زواج،  تريد 
يعد من وجهة نظر  الذي  األكبر،  أخاها  أن  بيد 
هذا  يعارض  أمرها،  ولّي  بالدها،  في  الحكومة 

الزواج، فما هو الحكم الشرعي؟

- الولي الشرعي للبنت هو األب والجد، ومع 
ينبغي  ولكن  باألمر،  تستقل  فهي  وفاتهما 
وعدم  الضرر،  عدم  عند  السائدة  األعراف  مراعاة 

الضرورة، واهلل المستعان.

الزوجة واإلنفاق على األبناء
االمتناع  ماديًا  المقتدرة  للزوجة  يحق  هل   *
ع��ن اإلن��ف��اق على األب��ن��اء م��ع وج���ود ال���زوج، إذا 
ملزمة  المادية ضعيفة، فهل هي  حالته  كانت 

بذلك؟
- تجب نفقة الولد – ذكرًا أو أنثى- على األب، 
ومع عدمه أو فقره فعلى جده لألب، ومع عدمه 
متعاليًا  وهكذا..  األب   جد  فعلى  إعساره  أو 
األقرب باألقرب ، ولو عدمت أو كانوا معسرين 

فعلى األم.

خروج الزوجة بدون إذن
* زوجتي امرأة مؤمنة، لها ارتباطات 
على  وتعمل  عديدة،  خيرية  بجمعيات 

مساعدة العوائل المحتاجة.. السؤال:
يقبل  ل��م  إذا  ب��اط��ل  عملها  ه��ل   -1

الزوج بذلك؟
المنزل  م��ن  ال��خ��روج  لها  يجوز  ه��ل   -2
االلتزامات  الزوج حتى لقضاء هذه  بدون رضا 

الخيرية؟
- كون الزوج قّيومًا في البيت األسري ومديرًا 
إذا  إال  إذنه،  دون  من  الزوجة  خروج  يجوز  فال  له، 
ومخالفة  عليها  ضررًا  الخروج  من  منعها  كان 

بالمعروف. للعشرة 

تعطيل القدرة على اإلنجاب
الحمد -  وهلل   – م��ت��زوج وع��ن��دي  أن��ا رج��ل   *
أيضًا،  جيد  ودخلي  جيدة،  بصحة  أطفال  أربعة 
لمنع  جراحية  عملية  إج��راء  تريد  زوجتي  لكن 

اإلنجاب نهائيًا.. السؤال:
1- هل يجوز لها إجراء العملية مع موافقتي؟
أو  عليها  شرعي  محذور  أي  هناك  هل   -2

علّي؟
- تعطيل القدرة على اإلنجاب بشكل نهائي 
غير جائز.. أما عملية ربط األنابيب إذا كان الطب 

يرى إمكانية العودة لإلنجاب ثانية، فجائزة.

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

editor@al-hodaonline.com :تستقبل الهدى اسئلتكم واستفساراتكم الفقهية عبر البريد التالي
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* ضياء حممد
اجل���ان���ب ال��ف��ل��س��ف��ي م���ن ن��ظ��رة 
اإلسام اىل اجملتمع نابع من اإلميان 
بأن اإلنسان كائن حمدود املعطيات 
وان�����ه مي��ل��ك ط���ري���ق���ّي ال��س��ل��ب��ي��ات 
ناحظ  ح��ني  وعلينا  واإلجي��اب��ي��ات، 
اجمل��ت��م��ع، ال��ت��ف��ت��ي��ش ع���ن ت��ف��رع��ات 
وح���ق���ائ���ق ال���ط���ري���ق���ني؛ وال���ق���واع���د 
األساسية لفلسفة اجملتمع يف القرآن 

تتأطر ضمن نقاط: 
أساسية  النفس  علم  دراس���ة   -1
جند  ش��يء  فكل  اجملتمع،  معرفة  يف 
م��ص��ّغ��ره يف ال��ف��رد، ك��م��ا جن���ده يف 
فتشابك  متجسدة؛  بصورة  اجملتمع 
انسان  ك��ل  نفس  يف  وال��ش��ر  اخل��ري 
ي��ع��ك��س ظ���اه���رة ت��ش��اب��ك األخ���ي���ار 
القوانني  واألش��رار يف اجملتمع، وذات 
على  ال��ت��ش��اب��ك  طبيعة  حت��ك��م  ال���يت 
التشابك  حتكم  ذاتها  النفس  صعيد 

على صعيد اجلماعة. 
ب���ن���اء ع��ل��ى ذل�����ك؛ ف��إن��ن��ا ال   -2
ن��س��ت��ط��ي��ع إرج������اع ك���ل ال��ظ��واه��ر 

السليب  اجل���ان���ب  اىل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
أنفسنا يف  اإلن��س��ان ح��ت��ى جن��د  م��ن 
ح��ل��ق��ة م��ف��رغ��ة ال ن��ع��رف م���ن أي��ن 
ان نبحث  ب��ل جي��ب  امل���ؤث���رات،  ت��ب��دأ 
معا؛  واإلجيابية  السلبية  خطي  عن 
اجملتمع،  أس��اس  موضوع  يف  فمثًا؛ 
احل��اج��ة  جن��ع��ل��ه،  أن  ن��س��ت��ط��ي��ع  ال 
طبعًا  وه��و  فقط،  العيش  وض���رورة 
اإلنسانية،  الغريزة  تقتضيه  أس��اس 
احلب  حسابنا،  يف  ندخل  أن  البد  بل 
الريء الذي يتمتع به كل فرد إزاء 

ولده و والديه وأقاربه فمجتمعه. 
أن جنعل  ال��ص��ائ��ب  م��ن  ول��ي��س 
اكتشاف احلديد واستسام االنسان 
سببًا لطور جديد من اجملتمعات،  له 
بوجود مفهومي اإلصرار والعمل، بل 
البد ان ناحظ أيضا، حالة اإلصرار 
والعمل الذي سبق اكتشاف احلديد، 
اإلن��س��ان  م��ن  وك���ان جانبا إجي��اب��ي��ا 

وغري متأثر بالظروف املادية. 
كذلك ال جنعل العصبية أساس 
والقبلية،  العصبية  ون��رب��ط  امل��ل��ك، 
التيار  ثم  فاإلقليمية،  فالعنصرية 

جعله  كما   - واحل��ض��اري  ال��ق��وم��ي 
ابن خلدون وأتباعه- بل ناحظ اىل 
تسيري  يف  السليب  اخل��ط  ه��ذا  جانب 
ابتدأت  إجيابية  خطوطا  اجملتمعات، 
وطليعة  احل��ض��اري��ة  ال��ف��ك��رة  م���ن 
يف  ومتوجاتها  واألم��ة  بها،  املبشرين 
وبناء  إجيابي  جانب  هو  ومما  العامل 

يف حياة االنسان. 
3- يف تقييم دور الفرد يف تسيري 
البد  باجملتمع  تسيريه  أو  اجملتمع، 
الفرد  ح��اج��ات  فقط  ليس  نقدر  ان 
أخرى  بصورة  ترتبط  وال��يت  املادية، 
ب��اجمل��ت��م��ع وض���غ���وط���ه، ب���ل وأي��ض��ا 
ومدى  املبدعة،  اإلصاحية  تطلعاته 
التطلعات على  إرادته يف فرض هذه 

التيار االجتماعي. 
4- قد يكون تيار االجتماع خاطئًا 
كما قد يكون الفرد خاطئا، ولكن لن 
تسليم  من  البد  اليت  القوانني  تكون 
التيارات االجتماعية هلا خاطئة أبدا. 
اجتماعي  ف��ع��ل  أي  أن  مب��ع��ن��ى 
سليم،  م���ردود  على  ينطوي  سليم، 
ينطوي  خاطئ  اجتماعي  فعل  وأي 

  أي فعل 
اجتماعي سليم، 

ينطوي على 
مردود سليم، وأي 

فعل اجتماعي 
خاطئ ينطوي 

على مردود 
خاطئ مثله  
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على مردود خاطئ مثله، هذه املعادلة 
جي��س��ده��ا ال��ق��رآن ال��ك��ري��م يف اآلي��ة 
املباركة: »أمل تر كيف رضب اهلل مثال 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
كل  أكلها  تؤيت  السامء*  يف  وفرعها 
األمثال  اهلل  ويرضب  رهبا  بإذن  حني 
للناس لعلهم يتذكرون* ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق 
األرض ماهلا من قرار« )سورة إبرهيم 

 .)26 -24 /
الصحيحة هي  النظم  ليست   -5
معينة،  اجتماعية  تيارات  تتبع  اليت 
االجتماع  سنن  على  تتعرف  اليت  بل 
السنن  تلك  ووف���ق  أه��داف��ه،  وحت���دد 
بزمانه  "العارف  ف�  لأهداف  ختطط 
تعبري  وه��و  ال��ن��وائ��ب"  عليه  تهجم  ال 
على  ال���ق���رآن  فلسفة  م��ن  مقتبس 
السام.  عليه  ال��ص��ادق  اإلم��ام  لسان 
االجتماعي،  النظام  ولكن جيب على 
ان ي���دد بدقة  واق��ع��ي��ًا  ي��ك��ون  ل��ك��ي 
مرحلة االجتماع اليت يريد ان يضع 

هلا الشرائع ثم يضع تلك السّنة. 
فعًا،  ق��ائ��م  ك��ي��ان  اجملتمع   -6
وت���س���ت���ط���ي���ع حت����دي����د مس������ات أي 
والضعف،  القوة  ناحية  من  جمتمع 
والصحة واملرض، والكياسة والتبلد، 
الصفات  وسائر  واجل��نب،  والشجاعة 

البشرية. 
اجملتمع  ان  س��وى  ه��ذا  يعي  وال 
الطابع  باجتاه  الفرد  على  سيضغط 
ال���ع���ام، وه����ذا ال��ض��غ��ط ه���و ب����دوره 
جم��م��وع��ة ض��غ��وط األف�����راد ال��ذي��ن 

يشملهم إطار اجملتمع.
والضغط قد يرتفع اىل مستوى 
ال��ع��ق��اب امل������ادي، ف��ي��ك��ون مب��س��ت��وى 
احلكومة، وقد يكتفي بالعقاب األدبي 

فنسميه بالقيم. 
الضغط سواء كان عقابًا  ان  إال 
آل��ة  اىل  ال��ف��رد  ي���ول  ال  ع��ت��اب��ًا،  أو 
بل  اجلماعة،  لنداء  يستجيب  صماء، 

انه: 
ض��غ��ط  ب���ع���ض  مي���ت���ص  أوال: 
اجل��م��اع��ة مب��س��ت��وى م��ق��اوم��ت��ه هل��ذا 
مثا  الضغط  ك��ان  ف���إذا  ال��ض��غ��ط، 
بدرجة يمل كل فرد من اجملتمع 
)وه�����م ف���رض���ًا م���ائ���ة ش���خ���ص( اىل 
القيمة  ح��ول  ساعة  نصف  التحدث 
ال����يت ي���ق���دره���ا اجل���م���ي���ع، وك��ان��ت 
مقاومة الفرد بقدر حتتاج اىل نصف 
أن  يعي  كان  التشجيع،  من  ساعة 
دفع  س��وى  يستطيع  ال  اجملتمع  ه��ذا 

منهجه،  تطبيق  حنو  آخر  فرد  مائة 
بامتصاص  يقوم  فرد  ذلك الن كل 

قدر من القوة اجلماعية. 
ال��ن��اس  ب��ع��ض  يستطيع  ث��ان��ي��ا: 
ال���ص���م���ود أم�����ام ض��غ��ط اجل��م��اع��ة 
احل��رة  ل����إرادة  ام��ت��اك��ه  مبستوى 
اليت ال تستسلم ألي نوع من الضغط، 
م��س��ت��وى س��ح��رة  ي��ص��ل اىل  ح��ت��ى 
فرعون الذين آمنوا مبوسى، وضحوا 
بكل شيء يف سبيل إميانهم، مقاومني 
مجيع الضغوط حسبما يقّص القرآن 

ذلك: 
»فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا 
له  آمنتم  قال  وموسى*  هارون  برب 
الذي  لكبريكم  انه  لكم  آذن  أن  قبل 
أيديكم  فألقطعن  السحر  علمكم 
وأرجلكم من خالف وألصلبنكم يف 
جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا 
وأبقى* قالوا لن نؤثرك عىل ما جاءنا 
فاقض  فطرنا  والتتذي  البينات  من 
احلياة  هذه  تقيض  إنام  قاض  أنت  ما 
الدنيا* انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 
وما أكرهتنا عليه من السحر واهلل خري 

وأبقى« )طه / 70 – 73(. 
ه��ؤالء  ق��اوم��ه  ال��ذي  اجملتمع  ان 
بقوة  يتمتع  كان  التائبون  السحرة 
رادع����ة ع��ق��اب��ي��ة، ب��ي��د ان امل��ؤم��ن��ني، 
ذات��ه، كانوا  أف��راد من اجملتمع  وهم 
يهديهم  ال����ذي  ب��ال��ع��ق��ل  ي��ت��م��ت��ع��ون 
اىل احل���ق، ث��م ب���إرادة حت��رره��م من 
ض��غ��وط اجمل��ت��م��ع وال���يت ع���رت عن 
ولكنها  العقوبات،  أقسى  يف  نفسها 
عجزت عن حتويل اإلنسان اىل آلة ال 

تعقل وال تشاء. 
ليست  عظيمة،  النقطة  هذه  ان 
ألن��ه��ا ت��ش��ك��ل ف��ق��ط ح��ج��ر ال��زاوي��ة 
ال��ك��ام��ل، ب��ل ألنها  يف ب��ن��اء اإلن��س��ان 
جمهر  يف  ض����روري����ة  ع���دس���ة  ت��ع��د 
هذه  تتجاهل  فحني  االجتماع،  علم 
احل��ق��ي��ق��ة ت��ت��خ��ب��ط يف ت��ق��دي��رات��ن��ا 
ل����أح����داث ول���أش���خ���اص ومل��س��رية 

احلياة. 
اخل��ي��وط  بثنائية  اجمل��ت��م��ع   -7
اليت حتركه واليت ترتبط بنفسيات 
اجملموعة البشرية اليت يتحرك كل 
ف���رد م��ن��ه��م ض��م��ن حم���ور اإلجي���اب 
والسلب، البد وان يتكون من خريين 
وأش�����رار، والب���د ان ت��ك��ون امل��ق��اوم��ة 
باجتاه اإلصاح أو باجتاه الفساد، هي 
اجملتمع،  ه��ذا  حتركات  حت��دد  ال��يت 
بفعل  اخلري  ينشد  فريق  كل  فأمام 

اجل��ان��ب اإلجي��اب��ي يف نفسه  ت��ف��وق 
يقف  ان  الب��د  السليب،  اجلانب  على 
واذ ال  اخل��ري،  ه��ذا  يقاوم  آخ��ر  فريق 
األخيار خالصني من  يكون  ان  ميكن 
كل عيب، ال ميكن ان يكون األشرار 

مفلسني من كل خري أيضا. 
فإن الفريق املقاوم جيد يف بعض 
ما يف األخيار من شر، وبعض ما لديه 
اخلري  على  للقضاء  م���رراً  خ��ري  م��ن 

باسم اخلري ذاته. 
وهذا اخلري والشر موزع يف البدء 
ع��اداًل،  يكون  يكاد  توزيعا  الناس  بني 
عن  وينهى  باخلري  يأمر  منهم  فكل 
وهذه  فعا،  بهما  يعمل  ولكنه  الشر، 
ال  وفيها  ال��ع��ام��ة،  الضالة  مرحلة 
جن��د ش���راً م��س��ت��ط��رياً ك��م��ا ال جند 

أيضًا خرياً خالصًا. 
ضالته  على  اإلنسان  يبقى   -8
طبيعته  اىل  بالنسبة  ذاتية  تعد  اليت 
- حسبما عرفناها سابقًا- حتى يأتيه 
م��ب��ني، فيصبح  ن��ور وه���دى  اهلل  م��ن 
منهم  فريقا  ان  اذ  ف��ري��ق��ني؛  البشر 
يشاء بإرادته احلرة ان يهتدي ويطهر 
يبقى  بينما  الشر،  رواس��ب  من  نفسه 
اليت  اآلخ���ر على ض��ال��ت��ه،  ال��ف��ري��ق 
ل��ل��دف��اع عنها،  س��رع��ان م��ا ي��ض��ط��ر، 

عندما يتحول اىل شر حمض. 
حني  سبحانه  اهلل  ق��ال  ك��ذل��ك 
األوىل:  البشرية  قصة  علينا  ق��ّص 
اهلل  فبعث  واحدة  أمة  الناس  »كان 
النبيني مبرشين ومنذرين وأنزل معهم 
فيام  الناس  الكتاب باحلق ليحكم بني 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين 
البينات  جاءهتم  ما  بعد  من  أوتتتوه 
ملا  آمنوا  الذين  اهلل  فهدى  بينهم  بغيا 
اختلفوا فيه من احلق بإذنه واهلل هيدي 
يشاء اىل رصاط مستقيم« )سورة  من 

البقرة/ 213(. 
اإلن���س���ان  أن  ن���ع���رف،  م���ن ه��ن��ا 
بإمكانه أن يتحول من كائن مسبب 
السلبية  األمور  اىل  ونازع  للمشاكل 
خرّي،  معطاء،  كائن  اىل  احلياة،  يف 
س��ائ��ر يف ج���ادة ال��ص��واب، م��ن خال 
يؤهله  وه��ذا  إرادت���ه،  و  عقله  حتكيم 
اإلهل��ي��ة،  اهل���داي���ة  ب��ن��ور  يتصل  ألن 
السعيدة،  احلياة  يضمن  وبالنتيجة 
والشعوب  األم���م  أخ��ط��اء  ي��ك��رر  وأن 
طريق  يف  تسري  أن��ه��ا  ت��ص��ورت  ال��يت 
السعادة من خال خياراتها اخلاطئة 
غارقة  بها  وإذا  العقل،  عن  والبعيدة 

اليوم يف  أزماتها ومشاكلها املعقدة.

  اإلنسان 
بإمكانه أن يتحول 
من كائن مسبب 
للمشاكل ونازع 

اىل األمور السلبية 
يف احلياة، اىل 
كائن معطاء، 

خرّي، سائر يف 
جادة الصواب، 

من خالل حتكيم 
عقله و إرادته  
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* عيل عبد احلسني
سقاها  إن  ال��ش��ج��رة  أن  ك��م��ا 
ورع���اه���ا ص��اح��ب��ه��ا من���ت وأمث����رت، 
كذلك  ويبست؛  ذبلت  تركها  وإن 
على  اإلن���س���ان  ح��اف��ظ  اذا  اإلمي����ان 
وأمث��ر،  ومن��ا  وجت��ذر  تعّمق  عوامله 

وإال خبا ضوؤه وصار اىل النقصان.
هما  رس��ال��ت��ه،  و  اهلل  ذك���ر  إّن 
اذا  النفس،  يف  اإلمي���ان  من��و  وسيلة 
تساقطت عنها احلجب وخشعت؛ أما 
اذا قست وتكّلست ال تنتفع بالذكر، 
كما ال تنتفع الشجرة اليابسة باملاء 
املؤمنني  اهلل  ي��ذر  ولذلك  ال��ف��رات، 
من قسوة القلب، ويعاتبهم على عدم 
فيقول:  وللحق،  لذكره  خشوعهم 
»امل يأِن للذين آمنوا ان ختشع قلوهبم 
لذكر اهلل وما نزل من احلق«. )سورة 

احلديد /16(
بن  اهلل  ع��ب��د  ال��ص��ح��اب��ي  ق����ال 
وبني  إسامنا  بني  كان  ما  مسعود: 
ه��ذه اآلي���ة إال أرب���ع س��ن��ني، فجعل 
امل��ؤم��ن��ون ي��ع��ات��ب ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ض��ًا، 
املؤمنني  استبطأ قلوب  اهلل  ان  وقيل: 
فعاتبهم على رأس ثاث عشر سنة 

اآلية، وقيل:  القرآن بهذه  من نزول 
جمدبني،  مبكة  الصحابة  ك��ان��ت 
فلما هاجروا و اصابوا الرف والنعمة 
ف��َق��َس��ْت  ع��م��ا ك��ان��وا عليه  ت��غ��ريوا 
إميانًا  ي��زدادوا  ان  والواجب  قلوبهم، 
صحبة  ط��ول  يف  وإخ��اص��ًا  ويقينًا 

الكتاب.
وم����ع اخ���ت���اف ه����ذه األق�����وال، 
ن��ق��ط��ة واح���دة  ت��ل��ت��ق��ي يف  ان��ه��ا  اال 
سلبيًا  حت��ّواًل  تعاجل  ج��اءت  انها  هي 
إرادة  يظهر  وه���ذا  األم���ة،  ح��ي��اة  يف 
اجملتمع  ببناء  وحيه  خ��ال  من  اهلل 
املؤمن، وتوجيه حركته حنو احلق 
جل  اهلل  ولكن  السامية،  واأله���داف 
الظواهر،  من  العاج  يبدأ  ال  جاله 
إمنا يوجه الرسول واملؤمنني أنفسهم 
القلوب  وهي  أال  املشكلة،  جذور  اىل 
اليت تغري موقفها من ذكر اهلل ومن 

تطبيق الرسالة.
البدء أمة مؤمنة  لقد كانوا يف 
ح��ق��ًا ب��رك��ة ذك���ر اهلل، وك��ان��وا 
م��ل��ت��زم��ني غ��اي��ة اإلل����ت����زام ب��احل��ق 
ال��رس��ال��ة  تطبيق  اىل  وي��ت��س��اب��ق��ون 
ملا فيها تسليما؛ لكن فيما  ويسلمون 
بعد بدأ اخلشوع ينحسر عن قلوبهم، 

تطبيق  يف  يتباطؤون  ص���اروا  كما 
دعوة  من  ويتملصون  ربهم  رسالة 
قيادتهم اىل اإلميان واإلنفاق.. وهذا 
عاجه  اىل  ي���ب���ادروا  مل  ان  ري���ب  ال 
فسوف خيرجهم من دائرة املؤمنني، 
»انام  ي��ق��ول:  سبحانه  اهلل  ل��ي��س  او 
وجلت  اهلل  ذكر  اذا  الذين  املؤمنون 
آياته  عليهم  تليت  واذا  قلوهبم 
يتوكلون*  رهبم  وعىل  إيامنا  زادهتم 
رزقناهم  ومما  الصالة  يقيمون  الذين 
حقا  املؤمنون  هم  أولئك  ينفقون* 
هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق 

كريم« )االنفال / 2ت 4(؟!
وال  قلوبهم  توجل  ال  اذا  فلماذا 

يزدادون اميانا وال ينفقون؟!
اإلش���ك���ال ل��ي��س يف ق��ل��ة ذك��ر 
اآلي��ات، وال يف عدم  اهلل، وال يف قلة 
يصيح  الرسول  فهذا  الواعظ،  وجود 
وأنفقوا(،  باهلل ورسوله  )آمنوا  فيهم: 
واآليات بينات مستفيضة متواصلة 
ينزهلا اهلل على عبده ليخرجهم من 
الظلمات اىل النور، ولكن اإلشكال يف 

قلوبهم املريضة.
ان  ينبغي  ك��م  ن��ع��رف  ان  ول��ن��ا 
حتى  وقاسيًا  مريضًا  القلب  يكون 

تحديات في طريق بناء المجتمع المؤمن..

  تأكيد 
القرآن على ان ما 

نزل حق يهدينا اىل 
ان قسوة القلب 

تورط االنسان يف 
الباطل، وهناك 

عالقة متينة بني 
ذكر اهلل وبني 

رسالته النازلة 
من عنده، ألن اهلل 

تعاىل يتجلى يف 
كتابه  



مجتمع

ال يتأثر بالقرآن، اذا تدبرنا يف قوله 
تعاىل: »لو أنزلنا هذا القرآن عىل جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهلل 
للناس لعلهم  وتلك األمثال نرضهبا 
ال  ف��ل��م  )احلتتترش/21(،  يتفكرون« 
يرض القرآن املؤمن على اخلشوع، 
االنسان  ال��ذي جيعل  ه��و  واخل��ش��وع 
نفسيا  احل��ق  اىل  للتسليم  مستعدا 

وتطبيقه عمليا يف الواقع؟
وتأكيد القرآن على ان ما نزل 
حق يهدينا اىل ان قسوة القلب تورط 
عاقة  وهناك  الباطل،  يف  االن��س��ان 
رسالته  وب��ني  اهلل  ذك��ر  بني  متينة 
تعاىل  اهلل  ألن  ع��ن��ده،  م��ن  ال��ن��ازل��ة 

يتجلى يف كتابه.
ويف القسم الثاني من اآلية )16( 
من سورة احلديد ينّبهنا القرآن اىل 
لنتعظ بتجارب  الكتاب  أهل  جتربة 
األم���م األخ����رى، إن��ه��م ك��م��ا األم��ة 
اإلس��ام��ي��ة أوت����وا ك��ت��اب��ا م��ن عند 
كفرعون  الطغاة  من  أنقذهم  اهلل 
وأخ��رج��ه��م م��ن ال��ظ��ل��م��ات اىل ن��ور 
االميان والعلم ولكنهم ابتلوا بقسوة 

القلب، فماذا كانت عاقبتهم؟
يكونوا  )وال  ت��ع��اىل:  اهلل  ق���ال 
قبل فطال  الكتاب من  اوتوا  كالذين 
وكثري  قلوهبم  فقست  األمد  عليهم 

منهم فاسقون( )احلديد / 16(.
الكتاب  أه��ل  على  ينبغي  ك��ان 
حتى  اهلل،  رس��ال��ة  يف  م��ا  يطبقوا  ان 
ي��ص��ل��وا اىل أه��داف��ه��م وس��ع��ادت��ه��م، 
حتمل  ي��ري��دون  ال  ك��ان��وا  ولكنهم 
آياته  يلتفون على  فراحوا  املسؤولية 
ألن��ه��م  تطبيقها  ع���ن  وي��ت��خ��ل��ف��ون 
يريدون إميانا با تكلفة وتضحية، 
كما  وس���ع���ي..  مشقة  ب��ا  وجم���دا 
ال  أمّيون  )ومنهم  سبحانه:  ربنا  قال 
يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم اال 
يظنون( )البقرة/78(، فبدل ان تكون 
يكيفون  وإمامهم  قائدهم  الرسالة 
أن��ف��س��ه��م ع��ل��ى وف���ق���ه���ا، أص��ب��ح��وا 
يفرضون شهواتهم عليها ويّرفون 
الكلم ع��ن م��واض��ع��ه، ورمب���ا ص��ارت 
الرسالة بينهم كتابا مألوفا وجزءاً 
م��ن ال�����راث، ف��وق��ف��وا ع��ن��د ح��روف��ه 

وكلماته دون العمل به.
وألن��ه��م ف��ع��ل��وا ذل���ك، م��ا ع��ادت 
الرسالة تنفعهم، فتبدل إميانهم بها 

بشائرها  يف  وارتابوا  فيها  الشك  اىل 
ووعودها واحلق الذي اشتمل عليها، 
تلو  الواحد  األجيال  تعاقبت  وحيث 
اآلخ����ر وه���م ي��ن��ت��ظ��رون ش��ي��ئ��ا من 
ألنهم   � ج���دوى  دون  يتحقق  ذل��ك 
اختذوا الرسالة أمانّي ومل يسعوا اىل 
جذوة  نفوسهم  يف  انتهت   � تطبيقها 
اإلميان؛ باخلصوص وأن كل جيل 

يأتي يورث سلبياته الذي بعده.
لقد ابتعدوا عن الدين كل جيل 
مبسافة بعده عن جيل الرواد األوائل 
اإلمي��ان  ح��ق  بالكتاب  آم��ن��وا  ال��ذي��ن 
وطبقوا ما فيه كما أراد اهلل؛ وألنهم 
القلوب  حياة  به  ال��ذي  الكتاب  نبذوا 
ذهب خشوعهم، وقد جاء يف األثر عن 
السام:  عليه  الصادق  جعفر  اإلم��ام 
البيت،  والة  امساعيل  بنو  ي��زل  »مل 
وأم��ر  حجتهم  ل��ل��ن��اس  وي��ق��ي��م��ون 
كابر  عن  كابراً  يتوارثونه  دينهم 
)عظيما عن عظيم( حتى كان زمن 
األمد  عليهم  )فطال  أدد  ابن  عدنان 
واح��دث��وا  وف��س��دوا  قلوبهم(  فقست 
بعضا(  بعضهم  وأخ����رج  دينهم  يف 

)تفسري نور الثقلني/ ج5/ ص242(.
وقد تسأل: ملاذا كان طول األمد 

سببا لقسوة القلب؟
س��ورة  م��ن   )16( اآلي���ة  يف  ل��ع��ل 
ال��دورات  قانون  اىل  إش��ارة  احلديد، 
كثري  اليه  ذه��ب  ال��ذي  احلضارية، 
كما  فقالوا:  التاريخ،  فاسفة  من 
الصبا  مبراحل  مير  الفرد  اإلن��س��ان 
الشيخوخة  ثم  والكهولة  فالشباب 
اإلنساني  اجملتمع  كذلك  واهل���رم، 
امل���راح���ل؛ ف��أي��ام شبابه  ب����ذات  مي��ر 
تكون عندما تبعث فيه فكرة خاقة 
م��رور  م��ع  ول��ك��ن  فتفجر ط��اق��ات��ه، 
الزمن يغفلون عن الفكرة احلضارية 
وشهواتهم  بسلبياتهم  بها  آمنوا  اليت 
والتضحية  التحدي  روح  ويفقدون 
ح��ال��ة  ي��ش��ب��ه  م����ا  اىل  وي����ص����ريون 
هذه  نستوحي  ورمب���ا  الشيخوخة، 
)فخلف  سبحانه:  قوله  من  الفكرة 
الصالة  أضاعوا  خلف  بعدهم  من 
أش��ارت  وهكذا  الشهوات(،  واتبعوا 
اآلية اىل هذا القانون الطبيعي لكي 
ن��دع ط��ول األم��د يسبب  نتحداه وال 

فينا قسوة القلب.
قّسموا  التاريخ  فاسفة  ان  ثم 

األجيال يف كل حضارة اىل ثاثة: 
واجليل  ال��رع��اة  وجيل  البناة  جيل 
الذي يليهما والذي تتوقف احلضارة 
ولكن  واإلب��داع،  التطور  عن  عندهم 
ليس  الثاثة  األج��ي��ال  بني  الفصل 
فصا دائما، اذ قد تتعايش يف برهة 
زمنية واحدة مناذج من هذه األجيال 
ال  الناس  من  طبقة  فتجد  مجيعا، 
الذين  وهم  الزيادة  حالة  يف  يزالون 
من  احل��ض��اري��ة  الفكرة  متكنت  ق��د 
الوقت  ذات  يف  جتد  بينما  أنفسهم، 
يبحثون  منافقني  الناس  من  طبقة 
الكتاب  وي��رف��ون  مصاحلهم  ع��ن 
مبا يتاءم وشهواتهم، وجتد آخرين 
ال��وس��ط��ى بني  مم��ن يعيش احل��ال��ة 

احلالتني.
هذه  تاحق  هو  األغلب  ان  بلى؛ 
على  اإلنسان  ق��درة  ان  اال  األج��ي��ال، 
حتدي الظروف املعاكسة وإغراءات 
الناصحني  تعطي  وال��رخ��اء  ال��دع��ة 
ف��رص��ة إص����اح ال��ن��اس وم��ق��اوم��ة 

عوامل االحنراف. 
الثالث  اجل��ي��ل  يف  ينبعث  فقد 
يف املسلمني وما بعده مصلح كبري 
يفسر القرآن مبا ينسجم وحتديات 
ع��ص��ره��م وي��ع��ي��د إل��ي��ه��م ن��ض��ارت��ه 
ذلك  اىل  ولعله  وصفاءه..  وطراوته 
تشري األحاديث الشريفة اليت تؤكد 
ع��ل��ى ظ���ه���ور جم����دد ل��ل��دي��ن على 
النبوية  اهلجرة  رأس كل قرن من 

الشريفة.
واآلي������ة ال���ك���رمي���ة ال����يت حنن 
بصددها � أي احلديد/16� ال تستصدر 
أهل  كل  على  واح��دا  قطعيا  حكما 
جيل  بني  فيهم  تفرق  امن��ا  الكتاب، 
كما  حقا  املؤمنون  فهناك  وج��ي��ل، 
ي���ؤك���د ال���ق���رآن ذل����ك يف م��واض��ع 
الذين  )فآتينا  تعاىل:  قوله  مثل  منه، 
)احلديد/27(،  أجرهم(  منهم  آمنوا 
صّعبوا  ال��ذي��ن  امل��ت��زم��ت��ون  وه��ن��اك 
من  بينهم  وم���ن  وت��ص��ّرف��وا  ال��دي��ن 
يشكلون  وال���ذي���ن  ق��ل��وب��ه��م  ق��س��ت 

األكثرية الساحقة فيهم.
قسوة  مب��رض  نتورط  ال  ولكي 
عواقبه  القرآن  لنا  بنّي  ال��ذي  القلب 
السيئة من خال اإلشارة اىل سرية 
أهل الكتاب، جيدر بنا ان حنذر ذلك 

وان نقاومه بكل إصرار.

  قدرة 
اإلنسان على 

حتدي الظروف 
املعاكسة 

وإغراءات الدعة 
والرخاء تعطي 

الناصحني فرصة 
إصالح الناس 

ومقاومة عوامل 
االنحراف  
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* الشيخ حممد سعيد املخزومي

السالم،  عليه  الحسين  اإلم��ام  قال 
وقوله  عصمته  اهلل  أتخذ  المؤمن  )إن 

مرآته(

ليست احلضارة لباسًا يتقمصه من يشاء 
ليس  التحضر  أن  كما  متحضرا،  فيصبح 
صبغة ظاهرية يصطبغ بها االنسان، كذلك 
الفرد  يدعيها  دع��وى  يكن  مل  املتحضر  ف��إن 

ليصبح متلبسا بها .
انها حضور لقيم احلياة يف داخل اإلنسان، 
فينطبع  بها  طينته  وتعجن  ذات���ه  فتصنع 
ب��ه��ا، فيكون  ك��ي��ان��ه اخل���ارج���ي وس��ل��وك��ه 
اإلنسان متحضرا بعد أن تولد شخصيته من 

معني القيم اليت تشّبع بها قوامه الشخصي.
و س��وى ذل���ك، يحُ��ع��د دع���وى وخ��ي��ااًل، بل 

انتحااًل للتحضر.
ذلك أن اإلنسان عبارة عن كائن قوامه 
جمموعة من تراكم قيم اخلري، وجمموعة 
الصاح، ومنطلقات احلق، فا يفعل  مبادئ 
إاّل خرياً وال يصنع إاّل صاحًا، وال ينطلق يف 
قال  إاّل باحلق ولذلك  أمور حياته  شيء من 
أمري املؤمنني عليه السام،: )قيمة كل امرئ 

ما يسنه()1(. 
ما  حمسنًا  االن��س��ان  يكون  أن  ميكن  وال 
فصارت  السليمة  احلياة  منطلقات  يعلم  مل 
ما  امرئ  كل  )قيمة  ألن:  يعلم  فيما  قيمته 

يعلم( )2( كما قال أمري املؤمنني عليه السام.
نفسه  وع��اء  يف  يستجمع  أن  أراد  وإذا   
أن  عليه  ك��ان  وتعّلمها  علمها  ال��يت  القيم 
ويهجر  الصاحل  النافع  العلم  ويدرك  يعقلها 
تعلم ما مل ينفع، فيحمل نفسه على ما تعّلم 
العلم  هو  النافع  العلم  فيكون  عليه  ويؤدبها 
وينمو  اإلنسان  ذات  يف  يتحرك  ال��ذي  احلي 
فيكون  أعماقه،  يف  ويتطور  االيام  مع  ويكر 
اإلم��ام  عن  ورد  كما  حكيما  العاقل  العامل 
الصادق عليه السام، حيث قال: )فوجب على 
العاقل طلب العلم واألدب الذي ال قوام له إال 

به( )3(.
قيم اخلري  اإلنسان  استوعبت نفس  وإذا 
والصاح، وتفاعل مع كل نافع صاحل صار 
أو  فعٍل  أو  ق��وٍل  من  يديه  بني  ما  إىل  ينظر 
تصرٍف أو تعامٍل أو تقييٍم مبنظار املعطيات 
األخروية والنتائج اليت سرياها ويلقاها عما 

قريب.
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وه��ذا م��ا جن��ده يف ق��ول اإلم���ام الصادق 
)يا  السام:  عليه  جعفر  أبو  قال  ق��ال:  حيث 
عليه  لعلي  ك��ت��اب  يف  ن��ظ��رت  إن���ي   ... ب��ي 
أن قيمة كل  ال��ك��ت��اب:  ف��وج��دت يف  ال��س��ام 
وتعاىل  تبارك  اهلل  إن  معرفته،  وقدره  امرئ 
ياسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول 

يف دار الدنيا( )4( .
وم���ن ه��ن��ا ص���ار ق���وام اإلن��س��ان وقيمته 
واع��ت��ب��اره مب��ا ميتلك من  ون��س��ب��ه  وح��س��ب��ه 
اإلم��ام  خّلصها  وق��د  القيم  من  هائل  رصيد 
)الناس  بقوله:  السام  عليه  املؤمنني  أم��ري 
أبناء ما يسنون وقدر كل امرئ ما يسن 

فتكلموا بالعلم تبني اقداركم( )5(. 
م���ن ه��ن��ا ن����درك أن ق����وام اإلن���س���ان هو 
والتحلي  املناقب  تراكم  و  القيم  استيعاب 
االخاق  مكارم  واستجماع  األم��ور،  مبعالي 

يف كيانه.
الستجماع  املتحضر  هو  القيم  وصاحب 
ذات��ه.  يف  القيم  وحضور  ذات��ه  يف  اخل��ري  قيم 
وملا كان هذا تعريف املتحضر أصبح يتميز 

مبعامل منها:

امَلْعَلُم األول: املتحرضون هم الرابحون
املتحضر الذي يعتصم باهلل ويستند إليه 
يف كل صغرية وكبرية ثم يتخذ قول اهلل 
تعاىل له مرآًة، يرى فيها صورته فيعمل على 
ِذيَن  الَّ َا  َأهيهُّ »َيا  حتسينها يقرأ قول اهلل تعاىل: 
َآَمنُوا اَل ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َعْن ِذْكِر 
وَن«  اخْلَارِسُ ُهُم  َفُأوَلِئَك  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  اهللَِّ 

)سورة املنافقون /9(. 
وما  ينجيه  مبا  تعّلقه  قضية  أن  فيفهم 
خصوصًا  وخ��س��ارة،  رب��ح  قضية  ه��ي  يلهيه 
اآلية  ه��ذه  يف  خير  وتعاىل  تبارك  اهلل  وأن 
عن التعلق باألموال واألوالد واملنصب واجلاه 

وأمثاهلا.
فما هو اللهو؟ ثم اللهو عّماذا؟ 

معاجم  حت���دده  ك��م��ا  ال��ل��ه��و  أن  فيجد 
الشيء،  عن  يصدف  و  يصرف  )ما  هو  اللغة 

من هوى أو طرب( )6(.
شيء  عن  اإلنسان  وانشغل  انصرف  فإذا 

ف��األم��وال  ع��ن��ه. وعليه  آخ��ر فقد هل��ا  ب��ش��يء 
واألوالد والدنيا وزهرتها تلهي اإلنسان.

قائا:  احل��ض��ارة  رج��ل  يتساءل  هنا  من 
يصبح  حتى  تلك؟  األم��ور  تلهيه  عماذا  إذن 

بسببها خاسرا؟ ثم ما هي اخلسارة ؟ 
املتحضر  امل��ؤم��ن  يتأملها  اس��ئ��ل��ة  ه���ذه 
اللهو  أن  فيكتشف  ج���واب.  ع��ن  هل��ا  فيبحث 
ت��ض��ي��ي��ع ال��ع��م��ر وال���ف���رص���ة، وال��ت��ف��ري��ط 
باالستثمار احلقيقي يف احلياة، وبهذا يكون 
منحه  ق��د  تعاىل  اهلل  إن  إذ  اخل��اس��ري��ن.  م��ن 
من الطاقات اهلائلة اليت عر عنها قول أمري 

املؤمنني عليه السام: 
... وف��ي��ك  ان���ك ج���رم ص��غ��ري  »أحت���س���ب 

انطوى العامل األكر«.
ي��ت��وغ��ل يف  ل��و اس��ت��ط��اع اإلن��س��ان أن  إذ 
أع��م��اق آي���ات ال��ق��رآن ال��ك��ري��م الس��ت��ط��اع أن 
أعماق  وي��غ��ور  ال��س��م��وات،  أع��ال��ي  إىل  يصعد 
نِّ  اجْلِ َمْعرَشَ  »يا  ت��ع��اىل:  ق��ال  وق��د  األرض، 
َأْقَطاِر  ِمْن  َتنُْفُذوا  َأْن  اْسَتَطْعُتْم  إِِن  ْنِس  َواإْلِ
إاِلَّ  َتنُْفُذوَن  اَل  َفاْنُفُذوا  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ
الرمحن /33(. و الستطاع  بُِسْلَطاٍن« )سورة 
الكريم  ال��ق��رآن  أس����رار  يفهم  أن  اإلن��س��ان 
فيصنع منه املعجزات كأن يسرّي به اجلبال 
وقد  املوتى  ويكلم  األرض  ويقطع  الراسيات 
ْت بِِه  َ اخر تعاىل عن ذلك: »َوَلْو َأنَّ ُقْرَآًنا ُسريِّ
َم بِِه امْلَْوَتى  َباُل َأْو ُقطَِّعْت بِِه اأْلَْرُض َأْو ُكلِّ اجْلِ

َبْل هللَِِّ اأْلَْمُر مَجِيًعا« )سورة الرعد/31(.

امَلْعَلُم الثاين: االرتقاء 
احلضاري سبيله االستقامة 

على  واالستمرار  البقاء  هو  االستقامة 
األق����وم للحياة  وال��س��ب��ي��ل  امل��ث��ل��ى  ال��ط��ري��ق��ة 
االقتصادي  والرفاه  اخلري  هلم  جيلب  ال��ذي 
السياسي  واألم���ن  االجتماعي  واالس��ت��ق��رار 
واالرتقاء احلضاري وقد أمر اهلل تعاىل بهذا 
ِريَقِة  الطَّ َعىَل  اْسَتَقاُموا  َلِو  »َوَأْن  ق��ول��ه:  يف 
 .)16 اجلن/  )سورة  َغَدًقا«  َماًء  أَلَْسَقْينَاُهْم 
بل تتنزل عليهم قوى اخلري اخلفية لتتفتح 
فيتمتعون  األرض  وآف��اق  السماء  أب��واب  هلم 
برفاه اقتصادي شامل ونظام سياسي كامل 

سعادة  فيها  تتوفر  ت��ام��ة  ح��ض��اري��ة  وح��ي��اة 
تعاىل:  ق��ال  كما  اجملتمع  وارت��ق��اء  اإلن��س��ان 
ُل  َتَتنَزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اهللَُّ  نَا  َربهُّ َقاُلوا  ِذيَن  الَّ »إِنَّ 
وا  َزُنوا َوَأْبرِشُ َعَلْيِهُم امْلَاَلِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتْ
تِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن * َنْحُن َأْولَِياُؤُكْم يِف  بِاجْلَنَِّة الَّ
ْنَيا َويِف اآْلَِخَرِة َوَلُكْم فِيَها َما َتْشَتِهي  احْلََياِة الدهُّ
ِمْن  ُنُزاًل   * ُعوَن  َتدَّ َما  فِيَها  َوَلُكْم  َأْنُفُسُكْم 

َغُفوٍر َرِحيٍم« )سورة فصلت/ 32-30(.
السام،  عليه  املؤمنني  أم��ري  فّصل  وق��د 
ال��ك��ري��م وب���ني ك��ون��ه السبيل  ال��ق��رآن  ع��ن 
األقوم الرتقاء البشر حضاريًا وتقدم األمة يف 
مراقي احلياة . فقد روي عن اإلمام الصادق 
عليهم  ج���ده  ع��ن  أب��ي��ه،  ع��ن  ال��س��ام،  عليه 
السام يف خطبة خطبها أمري املؤمنني عليه 
قال  أن  الكريم  ال��ق��رآن  فيها  ذك��ر  ال��س��ام، 
أحُج��ر،  ق��ال به ص��دق، وم��ن عمل  ).. من  فيه: 
ومن خاصم به فلج، ومن قاتل به نحُصر، ومن 
.....( .حتى  دي إىل صراط مستقيم  قام به هحُ
قال عليه السام، )ففي اتباع ما جاءكم من 
املبني،  اخلطأ  تركه  ويف  العظيم،  الفوز  اهلل 
ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي  قال: »ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها مَجِيًعا َفإِمَّ
َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َفاَل  ُهَداَي  َتبَِع  َفَمْن  ُهًدى 
)فجعل   .)38 البقرة/  )سورة  َزُنوَن«  حَيْ ُهْم 
الدنيا  يف  ي���رجى  خ���ري  ك������ل  اّتباعه  يف 

واآلخرة...( )7(.
التزم  م��ا  إذا  اإلن��س��ان  أن  يتبني  وب��ه��ذا 
أوحديا  يصبح  حتى  ارت��ق��ى  ال��وح��ي  منهاج 
متميزا  يّله  الذي  البلد  ويصبح  احلياة،  يف 
اجملتمع  ويكون  بالرفاه،  متمتعا  بالسعادة 
فريدا يف حتضره، فا يتيه يف خضم احلياة 
يريده  شيء  كل  إىل  يهتدي  بل  املتاطمة، 
وال  يتعس  ف��ا  يتاجه،  ش��يء  ك��ل  وي��ن��ال 

يشقى يف ليل وال نهار.

امَلْعَلُم الثالث: الشيعي 
هو العنرص الكامل املتحرض

وألن الشيعي هو أقرب الناس ألهل البيت 
)حمبًة ومودًة(، »ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ 
اهللَُّ  َولِيهُُّكُم  اَم  و)مواالًة(،«إِنَّ اْلُقْرَبى«،  يِف  َة  امْلََودَّ
اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ َآَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوُلُه 
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 لو استطاع اإلنسان أن يتوغل يف أعماق 
آيات القرآن الكرمي، الستطاع أن يصعد إىل آفاق 

السموات وآفاق األرض 
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َوُيْؤُتوَن 
َكتتاَة  التتزَّ

َوُهتتتتتتتتتتْم 
َراِكتتتتتتُعتتتتتتوَن«، 
َا  َأهيهُّ »َيا  و)ط��اع��ًة(، 

َأطِيُعوا  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ
ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  اهللََّ 

فقد  ِمنُْكْم«،  اأْلَْمتتِر  َوُأويِل 
أص��ب��ح األق����رب إىل م��ن��ه��اج ال��وح��ي وَف��ْه��م 
الدنيا  آفاق  الكريم الذي به يفتحون  القرآن 
واآلخرة، وصاروا حزب اهلل املفلحني لثباتهم 
عليهم  البيت  وأهل  ورسوله  اهلل  طاعة  على 
تعاىل:  قال  وقد  بواليتهم  وتشبثوا  السام، 
َفإِنَّ  َآَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ َوَرُسوَلُه  اهللََّ  َيَتَولَّ  »َوَمْن 
ِحْزَب اهللَِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن« )سورة املائدة/ 56(.

بيت  أهل  واملفهوم،  املعنى  هذا  بنّي  وقد   
يريدون  الذين كانوا  السام،  النبوة عليهم 
من شيعتهم أن يسلكوا سبل االرتقاء بأكثر 
وتطيعهم  الدنيا  يفتحوا  ك��ي  ميكنهم  م��ا 
آف��اق��ه��ا، ك��م��ا ورد ع��ن اإلم����ام ال��ص��ادق يف 

وصيته لعبد اهلل بن جندب : 
»... يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا 
ل��ص��اف��ح��ت��ه��م امل��ائ��ك��ة وألظ��ل��ه��م ال��غ��م��ام 
وألش����رق����وا ن���ه���ارا وألك����ل����وا م���ن ف��وق��ه��م 
إال  شيئا  اهلل  سألوا  ومل��ا  أرجلهم  حتت  وم��ن 

أعطاهم..«)8( .
 ومما رواه صفوان عن جابر قال: كنت 
، فإذا  السام، فرزنا  عند أبي عبد اهلل عليه 

حن��ن ب��رج��ل ق��د أض��ج��ع جديًا 
فقال  اجل��دي.  فصاح  ليذحبه، 
السام:  أبو عبد اهلل عليه 
كم مثن هذا اجلدي ؟ 
ف�����ق�����ال: أرب����ع����ة 

دراهم..
فحّلها من كمه، 
فقال:  إليه،  ودفعها 

»خل سبيله« . 
فسرنا،  ق���ال: 
ف���إذا حن��ن بصقر 
ق����د ان����ق����ض ع��ل��ى 
دراج����������ة، ف��ص��اح��ت 
الدراجة، فأومأ أبو عبد اهلل عليه السام إىل 

الصقر بكمه، فرجع عن الدراجة.
فقلت: لقد رأيت عجبًا من أمرك..! 

الرجل  مل��ا أضجعه  اجل��دي  »ن��ع��م،  ق��ال: 
وبكم  باهلل  أستجري  قال:  بي  وبصر  ليذحبه 
الدراجة،  وكذلك  بي،  يراد  مما  البيت  أهل 
منطق  مسعتهم  ال  استقاموا  شيعتنا  أن  ولو 

الطري« )9( .
املتحضر  هو  املتقي  املؤمن  أن  النتيجة 
ال��ذي  ال��راب��ح يف احل��ي��اة ألن��ه ه��و  احلقيقي 
ما  ب��أرق��ى  العمر  ف��رة  استثمار  يف  جيتهد 
وال��ن��ق��اء،  وال��ط��ه��ر  ال��ص��ف��اء  م��ن  يستطيع 
فا  وبهارجها  بالدنيا  التشبث  من  والتنّصل 
بنني  ب��ري��ق  وخي��دع��ه  م���ال  عليه  يستحوذ 
ُقوا  ويطغيه مقام رئاسة كما قال تعاىل: »َفاتَّ
َوَأْنِفُقوا  َوَأطِيُعوا  َواْسَمُعوا  اْسَتَطْعُتْم  َما  اهللََّ 
َفُأوَلِئَك  َنْفِسِه  ُيوَق ُشحَّ  َوَمْن  أِلَْنُفِسُكْم  ا  َخرْيً

ُهُم امْلُْفِلُحوَن« )سورة التغابن/ 16(.
 إذن..

حياته  استثمار  عن  شيء  يلهه  مل  فمن   

فتكون  االم���ور  حقائق  ادرك  فقد  آلخ��رت��ه 
ق��وان��ني احل��ي��اة كلها ط��وع ي���ده، وم��ا قوى 
اخلري إاّل رهن اشارته، فا يبتئس من شيء 
وال  عليهم  خ��وف  وال  حمنة،  من  يتّرم  وال 

هم يزنون.
وقد حاجوا إبراهيم عليه السام، بقوهلم 
كيف تكسر اصنامًا حنن هلا عابدون؟ أفا 

ختافها يا إبراهيم فأجابهم قائًا: 
خَتَاُفوَن  َواَل  ْكُتْم  َأرْشَ َما  َأَخاُف  »َوَكْيَف 
ْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا  ْكُتْم بِاهللَِّ َما مَلْ ُينَزِّ َأنَُّكْم َأرْشَ
َتْعَلُموَن«  ُكنُْتْم  إِْن  بِاأْلَْمِن  َأَحقهُّ  اْلَفِريَقنْيِ  َفَأيهُّ 
اهلل عليه  األنعام/ 81(. فبني سام  )سورة 
َومَلْ  َآَمنُوا  ِذيَن  »الَّ ه��م:  حقًا  املؤمنني  أن  هلم 
َوُهْم  اأْلَْمُن  هَلُُم  ُأوَلِئَك  بُِظْلٍم  إِياَمهَنُْم  َيْلبُِسوا 

ُمْهَتُدوَن« )سورة األنعام/ 82(.
--------------------
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 يكتشف املؤمن 
املتحضر، أن 

اللهو تضييع العمر 
والفرصة، والتفريط 
باالستثمار احلقيقي 

يف احلياة، وبهذا 
يكون من اخلاسرين 
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* السيد صاحب املوسوي
بعد واقعة الطف الفجيعة، عاش اإلمام زين العابدين عليه السالم، 
وضعًا سياسيًا واجتامعيًا صعبًا، نظرًا ملا سببته قضية اخلذالن واهلزيمة 
النفسية التي ُمني هبا أهل الكوفة أمام نداءات االستغاثة لنرصة الدين 
اإلمام  دور  جعل  ما  وهذا  السالم.  عليه  احلسني  اإلمام  أطلقها  التي 
يتخذ صبغة جديدة، تواكب املرحلة االجتامعية والسياسية لألمة، فربز 
دوره الريادي يف إعادة بناء النفوس التي لوثتها جريمة الطف، وإعادة 
اهلل  هلم  أراد  كام  ودينهم  إيامهنم  اىل  ثم  السليمة،  فطرهتم  اىل  املسلمني 

تبارك وتعاىل.
من  الدينية  القيم  انتهاك  واستمرار  الدموي،  اإلرهاب  ظل  ويف 

بعده،  جاء  ومن  بيزيد  متمثاًل  األموي،  احلكم  قبل 
جديدة  أساليب  اىل  السالم  عليه  السّجاد  اإلمام  جلأ 
يف الدعوة اىل اهلل تعاىل، وجماهبة املنكر، وصون رسالة 
جده من االنحراف، عىل ُخطى والده الشهيد.. وكان 
خالل  »الدعاء« من  هو  الساحة  اجلديد عىل  سالحه 
وهو  السالم،  عليه  لنا  خلفه  الذي  العظيم  السفر 
حديث  يف  بحقه  قيل  الذي  السجادية«،  »الصحيفة 

رشيف انه »زبور آل حممد«.
من هنا نعرف، أن قيادة اإلمام زين العابدين عليه 
السالم، مل تكن باملعنى املتعارف للقيادة الظاهرية، إنام 
باملنظور الفكري املتوثب الذي يراقب األحداث وهو 

يف صميمها ويصاحب التطورات عن كثب.

القيادة يف بعدها الفكري والعقائدي
أسسًا  السالم،  عليه  العابدين  زين  اإلمام  وضع 
خلطته اإلصالحية املرتامية األطراف البعيدة الغايات، 

واختار السبل التي تبعد أعني السلطة عنه.
الصعيد  فيه  جتاوز  الذي  »الدعاء«،  منهج  فكان 

الوجداين، اىل مطلق الُصعد التي تصاغ فيها اخلطب والرسائل يف طرح 
القضايا املختلفة، ومنها الصعيد الفكري والعقائدي.

الدينية،  املعارف  وبعدهم عن  العامة  األمويون جهل  استغل  لقد 
فاخذوا املعنى احلريف لكلمة »اليد« و »العني« و »الوجه« وغريها مما ال 

يصح إطالقها عىل اهلل تبارك وتعاىل.
ومساجد  العامة  املجالس  يف  األفكار  هذه  نرش  اىل  وعمدوا 
املسلمني، فرست اىل مسامع اإلمام زين العابدين عليه السالم، أقوال 
قوم يشبهون اهلل جّل وعال بخلقه، وهم يف مسجد رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وآله وسلم، ففزع لذلك وجلأ مستجريًا باهلل مما سمع وهو يقول:
وقدروك  فجهلوك،  جاللك  هيبة  تبد  ومل  قدرتك،  بدت  »اهلي 
الذين  من  اهلي  يا  بريء  وأنا  شبهوك،  به  أنت  ما  غري  عىل  بالتقدير 
واختذوا  يدركوك....  ومل  اهلي  يا  يشء  كمثلك  ليس  طلبوك،  بالتشبيه 

بعض آياتك ربًا – فبذلك وصفوك..«
من هنا؛ رفع اإلمام عليه السالم صوته الرافض ملروجي األفكار 
الدخيلة عىل اإلسالم، وأعلن براءته أمام اهلل من العقائد املنافية ملعنى 
التوحيد، حتى يكون حجة بالغة عىل الناس أمجعني، ولذا توجه عليه 
السالم اىل متجيد رّبه وتقديسه من خالل أدعيته ومناجاته، لتكون خري 

جواب ورّد عىل التوجه اخلاطئ من بعض املسلمني ملعرفة الدين.

االنقطاع اىل اهلل وليس اىل السلطة
اآلفاق،  يف  مدويًا  السالم  عليه  السّجاد  اإلمام  صوت  كان  لقد 
وهو يوطد أسس عقيدة التوحيد يف لفتات بارعة هتدم بنيان الصنمية 

اجلديدة. 
والطاعة  والتوكل  االعتامد  وجوب  أوالً  فبني 
املخلوقني  من  ألحد  ال  تعاىل،  وحده  هلل  واالنقطاع 
الن الكل حمتاج اىل الغني، القادر، امُلعطي وحده، لذا 
يقول عليه السالم يف دعائه كاشفًا عن تلك املفاهيم:

وأقبلت  إليك  بانقطاعي  أخلصت  إين  »اللهم 
اىل  حيتاج  عمن  وجهي  ورصفتتت  عليك،  بكيّل 
يستغن عن فضلك،  مل  رفدك، وقلبت مسألتي عمن 
رأيه  يف  سفه  املحتاج  اىل  املحتاج  طلب  أن  رأيت  و 
أناس  من  إهلي  يا  رأيت  قد  فكم  ضّلة يف عقله.  و 
سواك  من  الثروة  راموا  و  فذّلوا،  بغريك  العّز  طلبوا 
فافتقروا... فأنت يا موالي دون كل مسؤول، موضع 
أنت  حاجتي،  ويّل  إليه  مطلوب  كل  ودون  مسألتي، 
أحد  يشرتك  ال  بدعويت،  مدعو  كل  قبل  املخصوص 
يا  لك  دعائي،  يف  معك  احد  يتفق  وال  رجائي.  يف 
اهلي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد، وفضيلة 
سواك  ومن  والرفعة،  العلو  ودرجة  والقوة،  احلول 
مرحوم يف عمره، مغلوب عىل أمره.... فتعاليت عن 
واألنداد  األمثال  عن  وتكربت  واالحتداد  األشباه 

فسبحانك ال اله إال أنت.
هذا الدعاء، دعوة مفتوحة ملن أراد االنقطاع اىل اهلل تعاىل، واالعتامد 
ينعى  أمره«،  يف  مغلوب  عمره،  يف  »مرحوم  العبارة:  هذه  ويف  عليه، 
اإلمام السجاد عليه السالم، الذين يطلبون العزة والكرامة واالرتفاع 
من غري طريق اهلل جل وعال، ألنه تعاىل وحده بيده ملكوت كل يشء، 
هذا  احتوى  وقد   .. شأنه  عىل  مقهور  أمره  عىل  فمغلوب  غريه  وأما 

الدعاء خالص اإليامن وجوهر التوحيد.
املصادر:

1- الصحيفة السجادية الكاملة

2- الجاليل – جهاد االمام السجاد

3- األربيل – كشف الغمة

4- مريم القزويني – القيم األخالقية يف سرية ودعاء اإلمام زين العابدين "عليه السالم"
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األبعاد التربوية واإلصالحية في 
أدعية اإلمام السجاد "عليه السالم"

 كان سالح 
اإلمام عليه 

السالم، اجلديد 
على الساحة هو 

»الدعاء« من خالل 
السفر العظيم 
الذي خلفه لنا 
عليه السالم، 

وهو »الصحيفة 
السجادية« 



ثقافة رسالية

* فائق عبد اإلله
ما هي العاقة املثلى بني الدنيا واآلخرة؟ 
املؤمن أن جيعل  وكيف جيب على اإلنسان 
بالدنيا،  حبركته  متصًا  ب��اآلخ��رة  إميانه 

وبالعكس؟
األم���ر على عدة  ه��ذا  ال��ن��اس ح��ي��ال  إن 
األمرين؛  بني  يفصل  منهم  ففريق  أق��س��ام؛ 
اآلخ��رة، فراه  الدنيا وحقيقة  بني حياته يف 
- مثًا- حينما يدخل املسجد جيد نفسه يف 
روضة من رياض اجلّنة ويف رحاب اآلخرة، 
اىل  ويلجأ  كثرياً  اهلّل  ويذكر  يتعبد  فهو 
أنه  إال  جهنم،  ن��ار  ع��ذاب  م��ن  ليخّلصه  اهلّل 
وت��وج��ه��ات��ه  س��ل��وك��ي��ات��ه  تتغري  م��ا  س��رع��ان 
القلبية خبروجه م�ن املسجد وهو يذهب إىل 
خضم احلياة.. إىل السوق.. املعمل.. املدرسة.. 
ماكر  إنسان  إىل  باهلل-  والعياذ   – فيتحول 
الدنيا،  احل��ي��اة  زخ��رف  يلهث وراء  وك��ائ��د، 
السماء  وقيم  الشريعة  أحكام  حينها  ناسيًا 
السامية.. إنه يدخل إىل احلياة الدنيا دون أن 

يلزم نفسه برادٍع أو كابح.
وف��ري��ق آخ���ر م��ن ال��ن��اس جت���ده ي��رك 
الدنيا ويتجه إىل اآلخرة ويزعم أنه لو وجد 
ذاكراً  فيها  وترهنب  جبل  أعلى  يف  صومعة 

البارئ  إىل  متوجهًا  وقاعداً،  قائمًا  وصائمًا، 
اهلّل  إىل  يقربه  سوف  العمل  هذا  فإن  تعاىل، 

سبحانه ويصل على السعادة احلقيقية.
اآلخرة  تاركًا  تلحظه  الثالث  والفريق 
وقد  املسجد،  باب  حتى  يرى  ال  فهو  مطلقًا، 
وضع القيم وآيات الكتاب اجمليد وراء ظهره، 
فهو يعد قيم السماء، قيوداً البد من التهّرب 

منها. 
إن ه��ذه ال��ف��رق واألق��س��ام ال��ث��اث��ة من 
الناس كلهم سوف يكونون إدام النار وحطب 
وجمتمعه  أه��ل��ه  ي��رك  ف��ال��ذي  جهنم؛  ن��ار 
جائعني ويدع أمته عرضة لصوالت وجوالت 
امل��س��ت��ك��ر، وي��ل��ت��ج��ئ إىل ك��ه��ف أو  ال��ع��دو 
أقرب  يكون  اإلنسان  ه��ذا  مثل  أو،  صومعة 
القيم  حبقائق  واالل��ت��زام  التقّيد  ع��دم  إىل 
بظاهرها  وت��ن��ّس��ك  مت��س��ك  وإن  ال��س��م��اوي��ة 

وقشورها.

عمل وعبادة
ال��ن��اس  ع��ل��ى  ف���رض  س��ب��ح��ان��ه  اهلّل  إن 
واج��ب��ات وف��رائ��ض ك��اجل��ه��اد وال��ك��د على 
والنهي  باملعروف  األمر  أوجب  كما  العيال، 
صميم  من  هي  الفرائض  وه��ذه  عن امل�نكر، 
لتحقيق  سبحانه  سّنها  ال��يت  اإلهلية  القيم 

سعادة الناس يف الدنيا واآلخرة معًا.
ويف هذا اجملال يروى أن اإلمام احلسني 
دعا  السام لدى خروجه إىل كرباء  عليه 
أمام  والوقوف  به  للحاق  املدينة  أهل  بعض 
ظلم وفساد يزيد وبي أمية، فأجابه أحدهم: 
أث��وب  النيب  مسجد  يف  ركعتني  ص��اة  إن 
عندي م�ن أن أخرج معك..! هذا الكام بعيد 
هذه  ألن  احل��ي��اة،  وحقائق  ال��دي��ن  روح  ع��ن 
والكعبة  النيب  كمسجد  املقدسة  األماكن 
وبطش  م�ن جرائم  أيضًا  تسلم  مل  املشرفة، 
يزيد  جيوش  اعتدت  حينما  وزبانيته  يزيد 
باملنجنيق  ورشقوها  املشرفة  الكعبة  على 
احل��رام،  املسجد  يف داخل  يسيل  ال��دم  فأخذ 
وان��ت��ه��ك��ت أع����راض امل��ؤم��ن��ني وامل��ؤم��ن��ات يف 
هذه  يف  بنت  تسلم  مل  حتى  الرسول،  مدينة 

املدينة حينها من االعتداء.
ثم ان اهلل تعاىل يؤكد يف كتابه اجمليد 
على حقيقة )التدافع( كسنة إهلية فيقول: 
هلدمت  ببعض  بعضهم  الناس  دفع  ال  »ولو 
فيها  يذكر  ومساجد  وصلوات  وبيع  صوامع 

اسم اهلل كثريا« )سورة احلج \40(.
فاملساجد حباجة اىل رجال يدافعون عن 
واالنشغال  جبل  ق�مة  اىل  فاللجوء  حرمتها، 
ب��ال��ع��ب��ادة وت����رك اجمل��ت��م��ع ي��ت��ض��ور ج��وع��ًا 

)املسجد اجلامع( يف مدينة اصفهان
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ويتعرض اىل اجلهل واالستعباد، هذا العمل 
ليس له قيمة عند اهلّل.

بن  لعثمان  اب���ٌن  ت��ويف  مل��ا  أن��ه  وق��د روي 
من  اخت��ذ  حتى  عليه  حزنه  فاشتد  مظعون 
داره مسجداً يتعبد فيه، فبلغ ذلك رسول اهلّل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم فأتاه فقال له: »يا 
عثمان.. ان اهلّل تبارك وتعاىل مل يكتب علينا 
الرهبانية، إمنا رهبانة أميت اجلهاد يف سبيل 
يف الشؤون  يتدخل  ال  ال��ذي  فالدين  اهلّل..«، 
ميكن  ال  للمجتمع  والسياسية  االجتماعية 
أن يقق أهدافه املرجوة، حتى النيب عيسى 
يتصور  كما   - ديدنه  يكن  مل  السام  عليه 
البعض خطأ- الرهبنة وترك الدنيا، بل إنها 

)ورْهبانّيًة اْبتدُعوها( )سورة احلديد/27(.
أما الفريق الثاني الذي يفصل بني الدنيا 
واآلخرة؛ فهو شعاره: »ما هلّل هلّل، وما لقيصر 
لقيصر« و »ما للمسجد للمسجد، وما للسوق 
للسوق« هذا التوجه وطريقة التفكري تصنع 
م�ن املرء رجًا ازدواجيًا ومصلحيًا يلهث وراء 
وأداء  املسجد  اىل  يلجأ  ثم  ليلتهمها،  شهواته 
سوءآته،  على  ليغطي  العبادات  قشور  بعض 
إنه يقول لك: انظر يف املسجد ماذا يقول لك 
كيف  اجلماعة  إم��ام  اىل  انظر  اخلطيب؟ 
يفعل  كما  افعل  وي��ق��وم؟  ويسجد  يركع 
السوق انظر ماذا تقول لك  اإلم��ام، ولكن يف 
فيه  فادخل  ينفعك  ال��ذي  وم��ا  )ال��ب��ورص��ة(؟ 
م�ن  إن��ه ال يهمه  ذل���ك..!  بغري  ل��ك  وال ش��أن 
باقتصاد  أض��ّرت  لو  فيما  صفقته التجارية 
ال  السوق  كأن  يتصور  إنه  واجملتمع،  البلد 

يكمه قانون اهلّل.
أم���ا ال��ف��ري��ق ال��ث��ال��ث ال���ذي خي���وض يف 
وال  باملسجد  يهتم  وال  اخلائضني  مع  الدنيا 
فهو  واإلهل��ي��ة؛  الشرعية  والقيم  ب��األح��ك��ام 
ن��ار جهنم،  ي��ؤول مصريه إىل  اآلخ��ر س��وف 
ألنه ال يهتم يف الدنيا إاّل مبا يرضي شهواته 

وغرائزه احليوانية الزائلة. 

مزرعة اآلخرة
وهو  ال��ن��اس،  م�ن  ال��راب��ع  الفريق  يبقى 
ويضم�ن  جهنم  نار  م�ن  ينجو  الذي  الفريق 
الدنيا  جيعل  الذي  ذلك  هو  الدارين،  سعادة 
م���زرع���ًة آلخ���رت���ه، وت��ص��ب��ح اآلخ����رة ه��دف 
كلها  احل��ي��اة  ي��رى  ب��ل  ل��ه؛  بالنسبة  الدنيا 
يف  وامل��ت��ع��ددة  املختلفة  وجوانبها  بأبعادها 
كل  يف  يفرق  ال  إن��ه  سبحانه..  اهلّل  حمضر 
واآلخ���رة،  الدنيا  ب��ني  عليها  يقدم  حركة 
فهو يتحرك يف الدنيا ببواعث اآلخرة، وهذا 
الطريق  يسلك  الذي  هو  الناس  م�ن  الفريق 

إليه سبحانه يف  الذي يشري  السليم والقويم 
سورة )التني(، واليت تصور مبضمونها معامل 
اإلنسان  فيها  يبعث  ال��يت  اإلهلية  احل��ض��ارة 
ْيُتوِن«،  روح التحرك والفاعلية.. »َوالتِّنِي َوالزَّ
جسم  تنفع  اليت  والغذائية  احليوية  فاملادة 
اإلنسان وتغّذيه وتطعمه ليتمكن بسببها م�ن 
األرض،  على  اإلهلية  احل��ض��ارة  معامل  بناء 
فالتني فهو من الفواكه الطيبة اليت تقضي 
)النقرس(  كداء  األمراض  م�ن  كثري  على 
امللوك( والذي أصبح  ب�)داء  أو يصطلح عليه 
اليوم داء شائع بني الناس، فهو ينظم حركة 
)الزيتون(  وكذلك  اإلنسان،  جسم  يف  ال��دم 
وال�����ذي ي��ّع��د غ�����ذاًء وإدام������ًا م��ق��وي��ًا جلسم 
اإلنسان، وإن زيته مفيد للجسم دون إحداث 
بكبد  يضر  ال  ال��زي��ت��ون  ف��زي��ت  م��ض��اع��ف��ات، 
اإلنسان، كما تضر الدهونات األخرى، فلذا 
ينصح األطباء املرضى أو املصابني بارتفاع يف 
زيت  تناول  إىل  ال��دم  يف  )الكلسرول(  نسبة 

الزيتون.
»وُطور  غ��ذاء..  والزيتون  دواء  فالتني  إذاً 
ال���ذي  امل��ت��وس��ط  اجل��ب��ل  ذل���ك  أي  سينني « 
لتشكل  الزيتون  أشجار  روابيه  انتشرت على 
اعتدال  الذي يوحي إىل  امل�نظر اجلميل  هذا 
امل�ناخ  إاّل يف  ينمو  الزيتون ال  اهلواء فيه، ألن 
ذلك  ه��و  اأْلَِمتتنيِ «..  اْلَبَلِد  َوَهتتَذا   « امل��ع��ت��دل.. 
الذي  املتكامل  احلضاري  اإلنساني  التجمع 

يكتنفه عنصر األم�ن.
الفاكهة  لإنسان  هيأ  سبحانه  ف���اهلّل 
امل��وق��ع  ل��ه  امل�����ن��اس��ب ووّف����ر  ل��ه اإلدام  وه��ي��أ 
ور  احلصني واجلميل والرابية اخلضراء )وطحُ
هذه  فكل  والتعاون..  األم�ن  ومنحه  سينني( 
هي آالء ونعم إهلية يقسم اهلّل تعاىل بها بعد 

أن وفرها مجيعًا ملصلحة اإلنسان.. 
َتْقِويمٍ «،  َأْحَسِن  يِف  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  »َلَقْد 
واملتكامل،  القويم  اإلنسان  هذا  نفس  ولكن 
بإمكانه - بني عشية وضحاها- أن ينزل إىل 
مستوى حتى دون مستوى الوحوش الكاسرة، 
ف���راه خيتلف م��ع زم��ي��ل��ه ف��ي��راش��ق وإي���اه 
ن��زاع،  إىل  فيتحول  واالت��ه��ام��ات،  بالكلمات 
طرف  ك��ل  بها  يستنجد  معركة  إىل  ث��م 
بقبيلته أو مجاعته، فتشتعل احلرب الضارية 
بني الطرفني، فتحيل احلضارة واملدنية اليت 
َأْسَفَل  َرَدْدَناُه  »ُثمَّ  شيدها إىل أنقاض ورماد. 
احِلَاِت  ِذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َسافِِلنَي * إاِلَّ الَّ

َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ مَمْنُوٍن«.
يفسره  البعض  العمل الصاحل؟  هو  فما 
بأداء الصاة أو الصوم أو احلج وباقي الفروع 
عمًا  ول��ي��س  إمي���ان  ه���ذا  أن  إاّل  ال��ع��ب��ادي��ة، 

صاحلًا، إمنا العمل الصاحل هو الذي له م�نفعة 
ومصلحة لأمة وللمجتمع، فالكاسب والكاّد 
الذي يذهب إىلالسوق ويرف  على عياله 
امل���ال احل���ال فإنه  ال��ت��ج��ارة وي��ص��ل على 
كان  إذاً  امل��ال  فكسب  ص��احل��ًا،  عمًا  يعمل 
اجملتمع،  وخدمة  إشباع العيال  م�نه  اهل��دف 
يقدم  ملا  عليه  امل��رء  ويؤجر  صاحل  عمل  فهو 

خدمة للمجتمع ولآلخرين. 
فإذا كان اإلنسان الكافر واملشرك يعّمر 
فاملؤم�ن  حبتة،  مادية  بدوافع  دنياه  ويبي 
أخروية  ب��دواف��ع   ولكن  أيضا  الدنيا  يعّمر 

إهلية.
متكنوا  ال��س��اب��ق��ني  وأج���دادن���ا  آب��اءن��ا  إن 
ب��دواف��ع  امل��ادي��ة  مدنيتهم  ي��ش��ي��دوا  أن  م�����ن 
عقول  م�نها  ذهلت  حتى  ك��ب��رية،  معنوية 
بدوافع  كلها  فكانت  املعاصرين،  العلماء 
صور  كافة  فيها  فتلحظ  نبيلة،  إميانية 
العمل  دق��ة  م�ن  فتتعجب  اخل���ّاق،  اإلب���داع 
واألس����واق  اجل��س��ور  ف���رى  وذوق التفنن، 
واملساجد واملدارس الدينية، اليت تشمخ اليوم 
على  منها  وال��رائ��ع��ة،  اجلميلة  مبعماريتها 
سبيل املثال ال احلصر، ما هو  ماثل للعيان يف 
مدينة اصفهان، منها )املسجد اجلامع( الذي 
يعود تاريخ بنائه اىل القرن الثالث اهلجري، 
وي��ع��د ال���ي���وم حت��ف��ة م��ع��م��اري��ة اىل ج��ان��ب 
اإلسامي.  العامل  يف  أخ��رى  قدمية  مساجد 
أن  احلضارية  نهضتنا  يف  بنا  جيدر  هنا،  من 
ال نّدخر جهداً يف التزود اإلمياني، مضافًا إىل 

احلصول على علوم احلياة.
--------------
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 الفريق الذي 
ينجو مـن نار جهنم 
ويضمـن سعادة 
الدارين، هو ذلك 
الذي يجعل الدنيا 

مزرعًة آلخرته، وتصبح 
اآلخرة هدف الدنيا 

بالنسبة له 



اسوة حسنة

 * عيل عبد احلسني
مياد  أو  وفاة  ذكرى  علينا  متر  كلما 
لنا  ال��س��ام، الب��د  اهل��داة عليهم  األئمة  أح��د 
من جتديد العهد مع ذلك اإلمام، وأن نرتفع 
ضياء  من  ونستلهم  اّتباعه،  مبستوى  لنكون 
سريته وهدى أقواله وأفعاله وأحاديثه. ولقد 
األث���ي عشر  اإلم��ام��ة لأئمة  ف��رة  ام��ت��دت 
زمنية  مساحة  م��دى  على  ال��س��ام،  عليهم 
عزوجل  اهلل  استهدف  وق��د  نسيبًا،  واس��ع��ة 
حدث  لكل  يكون  أن  ألج��ل  امل��دة  ه��ذه  إطالة 
يف  ح��اص��ل  ت��ط��ور  ول��ك��ل  املستقبل  يف  ي��ق��ع 
احلياة، شريعة إسامية ومنهج متني واضح 
املعامل مستوحى من سرية أهل البيت صلوا ت 

اهلل وسامه عليهم أمجعني.
الرسالة اإلسامية اليت محلها نبينا  إن 
حممد صلى اهلل عليه وآله، هي آخر وأكمل 
رسالة يوجهها رب السماء إىل عباده من أهل 

هذه  حتتوي  أن  ل��زام��ًا  ك��ان  ول��ذا  األرض، 
اليت  واملناهج  ال��رام��ج  سائر  على  الرسالة 
تعدد  ج��اء  هنا  وم��ن  البشرية.  حتتاجها  قد 
يف  احلاصل  والتباين  أدوارهم  وتعدد  األئمة 
سرية كل منهم. فلكل إمام سرية خاصة به، 
يستلهم منها من جيد نفسه موجوداً يف مثل 
والعصر  اجلو  ب��ذات  وحماطًا  الظرف،  ذلك 
عاش  ال��يت  التارخيية  احلقائق  تلك  وع��ني 
ضمنها ذلك اإلمام، فحياة اإلمام علي عليه 
السام، هي منهج بنيِّ ونور وهدى ملن يريد 
أن يكم بإرادة املؤمنني وعزمهم، ثم تنقلب 
وحت��اول  املستكرة  ال��ق��وى  عليه  وتتكالب 
السام،  عليه  واحلسن  حكمه.  مسار  تغيري 
اليوم يف مثل عهد معاوية.  ضياء ملن يعيش 
واحلسني عليه السام، منار ملن يعيش اليوم 
عليه  ال��ع��اب��دي��ن  وزي���ن  ي��زي��د.  عهد  مثل  يف 
مل  ال��يت  كرباء  فاجعة  بعد  يأتي  ال��س��ام، 
يف  برناجمًا  ليضع  مثيًا،  هلا  التاريخ  يشهد 

اإلمام الصادق "عليه السالم" ُملهم الثقافة الرسالية

  نستلهم من 
سرية اإلمام الصادق 
عليه السالم، فكرًة 
هامة وهي أنه لو 

وجد املرء فرصة ما 
فعليه أال يضيعها، 

ويعمل لنشر الثقافة 
اإلسالمية يف بلده 

والعامل  
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كيفية مقاومة الظاملني وحتديهم يف أعتى 
ميكن  ال  مبتكرة  بوسائل  وذل��ك  ال��ظ��روف، 

للطغاة إيقافها وردعها ومقاومتها. 
ال��س��ام،  ال��ب��اق��ر عليه  وك��ذل��ك اإلم���ام 
اإلسامية،  يأتي يف مرحلة نضج احلركة 
كاف  ح��ض��اري  وع��ي  إىل  امل��اس��ة  وحاجتها 
األمة  بها  تتحدى  واضحة  رسالية  وثقافة 
من  امل��س��ت��وردة  واألف��ك��ار  ال��واف��دة  الثقافات 

الشرق والغرب.

العلم واجلهاد سالحان حضاريان
تابع  ال���س���ام،  عليه  ال���ص���ادق  واإلم�����ام 
م��س��رية أب��ي��ه )ب��اق��ر ال��ع��ل��وم(، م��ن ب��ع��ده ويف 
أكر  بتفصيل  ولكن  واملنحى،  االجت��اه  ذات 
الفقه  يف  وخاصة  بالدين  يرتبط  ما  وبكل 
يقّدم  السام،  عليه  ك��ان  ولقد  اإلس��ام��ي. 
أجنح احللول حلل كافة املشاكل املتجددة 
يف عصره، وكذلك كان شأن سائر األئمة 
عليهم السام، انتهاًء باإلمام احلجة املنتظر 
ثم  ومن  السام، حيث أصبحت غيبته  عليه 
ضياء  وشعلة  املؤمنني  قلوب  يف  أمًا  ظهوره 
واالندفاع  القوة  املسلم  اإلنسان  تهب  أبدية 
حضارة  مبستقبل  واالمي��ان  الشديد  والعزم 

اإلنسان، متهيداً الستقبال ظهوره املبارك.
إن حل��ي��اة ك��ل إم���ام ت��أث��رياً خ��اص��ًا به 
يعي  ال  ه��ذا  ولكن  اآلخ��ري��ن،  على  يركه 
أننا عندما نكون حباجة إىل حركة جهادية 
فإننا ال حنتاج إىل دراسة حياة اإلمام الصادق 
ذكرى  برديد  نكتفي  وإمن��ا  السام،  عليه 
وسرية اإلمام احلسني عليه السام، وحسب 
يف  كنا  لو  فحتى  كذلك،  ليس  األم��ر  .إن 
ظروف حادة فإننا حنتاج إىل ثقافة رسالية 
ب��ق��در م��ا حن��ت��اج إىل زخ��م ج��ه��ادي ولياقة 
بدنية. تلك الثقافة اليت نستوحيها من حياة 

اإلمامني الباقر والصادق عليهما السام.

التشّيع شعار وسلوك
ال ينبغي لنا أن نّدعي االعراف باألئمة 
فقط،  باللسان  إم��ام��ًا  عشر  إثنا  أنهم  على 
بني  واس��ع��ة  وف��ج��وة  بعيدة  مسافة  فهنالك 
االعراف اللفظي وبني حتول هذا االعراف 

فرق  فهنالك  وحقيقة،  وس��رية  سلوك  إىل 
بني أن نقول حنن أتباع اإلمام الصادق عليه 
الصادق عليه  اإلمام  يقبلنا  أن  السام، وبني 
ل��ه. فليس ك��ل م��ن يّدعي  أت��ب��اع��ًا  ال��س��ام، 
التشيع ألهل البيت والوالء هلم يقبله األئمة 
جود  أهل  أنهم  من  فبالرغم  السام،  عليهم 
ملن  شروطًا  وضعوا  لكنهم  وتسامح،  وكرم 
يّتبعهم. فا ميكننا أن نكون من أتباع اإلمام 
شخصيته  ع��ل��ى  ن��ت��ع��رف  أن  ق��ب��ل  وم��وال��ي��ه 

وسريته كي نسري على خطاه.
إن من ال ميلك ثقافة سليمة وصافية ال 
وسيكون  معرفته،  حق  اإلمام  معرفة  ميكنه 
س��واء  اإلم����ام  ه���ذا  م��ق��ّص��راً يف ح��ق  حينئذ 
اإلمام  أن  التفريط. وهذا يعي  أو  باإلفراط 
قد يرفضه واليشفع له يوم اجلزاء.ولو قرأنا 
املعرفة  تشرط  أنها  وجدنا  األئمة  زي��ارات 
أن  لنا  الب��د  هنا  وم��ن  األئ��م��ة.  حب��ق  التامة 
نتعرف على اإلمام الصادق عليه السام وان 
مع  وكذا  وبينه،  بيننا  حقيقية  صلة  نوجد 

سائر األئمة عليهم السام.

كيف ولدت ثقافة 
اإلمام الصادق عليه السالم؟

لقد كان يف عصر اإلمام الصادق عليه 
التارخيية- حالة من  الناحية  السام، - من 
ببعض،  بعضهم  الطغاة  النشغال  االن��ف��راج 
األفكار  لبث  الفرصة  ه��ذه  اإلم���ام  واستغل 
عدد  بلغ  حتى  نطاق،  أوس��ع  على  الرسالية 
عّدهم  وقد  آالف،  أربعة  من  أكثر  تاميذه 
البعض ستة آالف تلميذ، وقد أّل�ف )ابن عبد 
الصادق  اإلم���ام  أص��ح��اب  ح��ول  كتابًا  رب��ه( 
استوحوا  الذين  له  واملباشرين  منه  القريبني 
واس��ت��ل��ه��م��وا ع��ل��وم��ه��م م���ن ش��خ��ص اإلم���ام 
األربعة  ناهز عددهم  هم حتى  مباشرة، وعدَّ
آالف طالب علم تتلمذوا على يد اإلمام عليه 
السام. وكتب آخرون يف هذا املضمار أيضًا، 
ِتَب عنه عليه السام أيضًا مناضراته  ومما كحُ
واملتأثرين  ال��غ��اة واخل���وارج  م��ع  وأح��ادي��ث��ه 
القدمية،  والفارسية  اليونانية  بالفلسفة 

ومناقشاته مع املذاهب املنحرفة.
هنا نستلهم من سرية اإلمام عليه السام، 

فكرًة هامة وهي أنه لو وجد املرء فرصة ما 
فعليه أال يضيعها، ألن استغاله إياها سيعود 
عليه بالنفع واألجر اجلزيل، فلو وجدنا اليوم 
أي  يف  أو  مثًا-  الرافدين-  أرض  يف  فرصة 
الثقافة اإلسامية، جيب أال  بلد آخر، لنشر 
نركها تفلت من أيدينا وننتظر يومًا آخر أو 
نقول: )بأن الثقافة ال جتدي نفعًا(، ألننا لو 
فعلنا ذلك فان هذه الفرصة قد تذهب ولن 
تعود.. كما يقول احلديث: )الفرصة سريعة 
التاريخ،  نقرأ  وعندما  العود(.  بطيئة  الفوت 
جند أن الفرة اليت جاءت بعد إمامة الصادق 
عليه السام انعدمت فيها تلك الفرصة اليت 
كانت ساحنة يف عهده واليت استغلها وأتيح 

له بها نشر الثقافة الرسالية املطلوبة. 

ما حاجتنا إىل ثقافة 
اإلمام الصادق عليه السالم؟

وهنا يرز السؤال التالي: ما حاجتنا إىل 
ثقافة اإلمام الصادق عليه السام؟ اجلواب: 
اليت  الرسالية  الثقافة  تلك  إىل  حنتاج  اننا 
لأسباب  ال��س��ام  عليه  اإلم����ام  ب��ه��ا  اش��ت��ه��ر 

اآلتية:
السبب األول:الرؤية املشّوهة للتاريخ.

ك��ث��رية ه���ي احل���رك���ات ال����يت حتمل 
للتاريخ.  شفافة  وغ��ري  صافية  غ��ري  رؤي���ة 
فهي ال تفرق بني علي ومعاوية، وبني يزيد 
واحل��س��ني.. ه��ذه احل��رك��ات ال��يت ال متلك 
فيما  صحيحًا  وتشخيصًا  دق��ي��ق��ًا  مت��ي��ي��زاً 
يرتبط بالتاريخ، معرضة لانتهاء. ذلك ألن 
هذا الفكر املشوش والذي يمل تناقضاته يف 

ذاته، وال ميكنه أن يقاوم التحديات.
مشّوهة،  لثقافة  البعض  ي��رّوج  عندما 
مثًا-  ي��رر-  بشكل  الناس  تثقيف  وي��اول 
ومواجهته  سفيان،  أب��ي  بن  معاوية  أعمال 
طريقة  وايضًا  السام،  عليه  املؤمنني  ألمري 
االوس��اط  وي���رّوج يف بعض  وادارت����ه،  حكمه 
ومجع  العربية«،  للدولة  »مؤسس  أول  بأنه 
ال��ق��ب��ائ��ل وال��ش��ت��ات يف دول���ة ق��وي��ة واح���دة، 
الدماء،  أنهار  ومع  السيف،  ظل  حتت  طبعًا 
القول بأن معاوية كان أذكى من يزيد  أو 
البيت  أه��ل  دم��اء  يف  علنًا  يتورط  مل  عندما 
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  الثقافة التربيرية املشوهة التي حاولت تربئة الطغاة من بني 
أمية وبني العباس، ميكنها أن تنسحب اليوم على الواقع املعاصر 

فتجعل التمييز والفرز بني املؤمنني الرساليني وبني احلكام اخلائنني 
وأتباعهم، يف غاية الصعوبة  
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عليهم السام..! هذه الثقافة هي اليت جتعل 
االن��س��ان ال مت��ّي��ز ب��ني ذل���ك اإلن��س��ان ال��ذي 
ال��رس��ول صلى اهلل  ي��دي  ب��ني  ض��رب بسيفه 
وجهه،  ع��ن  ال��ك��رب  ب��ه  وكشف  وآل���ه،  عليه 
ال��ذي ك��ان ط��وال حياته يقاوم  وب��ني ذل��ك 
األعمال  كل  يف  ويشرك  الرسول  ويارب 
صلى  ض��ده  واخل��ف��ي��ة  العلنية  وامل���ؤام���رات 
املشّوهة  الثقافة  هذه  إن  بل  وآل��ه،  عليه  اهلل 
ل أبا سفيان الذي قاد كل حروب  لتكاد تفضِّ
قريش ضد الرسول صلى اهلل عليه وآله، على 
ووقف  داف��ع  ال��ذي  قريش  مؤمن  طالب  أبي 
إىل جنب رسول اهلل، وحينما تويف هو و زوج 
الرسول أطلق على ذلك العام الذي توفيا فيه 
ب� »عام احلزن«. والشاب املعاصر الذي يواجه 
هذا النوع من الثقافة والفكر، عليه أن يطرح 
السؤال التالي: ما هو الفرق بني أنظمة طغاة 
وغريهما  ويزيد  معاوية  نظام  وبني  عصرنا 

من الظاملني؟
اليت  املشوهة  التريرية  الثقافة  إن هذه 
ح��اول��ت ت��رئ��ة ال��ط��غ��اة م��ن ب��ي أم��ي��ة وبي 
أن  ميكنها  الثقافة  ه��ذه  أشبه،  وم��ا  العباس 
فتجعل  املعاصر  الواقع  على  اليوم  تنسحب 
التمييز والفرز بني املؤمنني الرساليني وبني 
احلق  ب��ني  أي  وأتباعهم،  اخلائنني  احل��ك��ام 

والباطل، أمراً يف غاية الصعوبة. 
السطحية  ال��ن��ظ��رة  ال���ث���ان���ي:  ال��س��ب��ب 

للثقافة الرسالية
مستوحاة  اإلن��س��ان  رؤي��ة  تكون  حينما 
مواقف  ت��غ��دو  ص��اف��ي��ة،  أصيلة  ثقافة  م��ن 
ال��ف��رد ع��ن��دئ��ذ م��ن األح�����داث واألش��خ��اص 
من  مستوحاة  مواقفه  ألن  سليمة،  مواقف 
من  ثقافته.أما  ومن  أيديولوجيته  ومن  رؤاه 
مل تكن ثقافته صافية، ومل يكن متعمقًا يف 
أيضًا ستكون  مواقفه  فإّن  الرسالية،  الثقافة 

فوضوية، تفريطية، وسطحية، أي أنه يتخذ 
والقضايا  واألح��داث  األشخاص  من  مواقفه 
ال��س��ي��اس��ي��ة وف���ق أه���وائ���ه، وه���و ب��ال��ت��ال��ي ال 
ميكنه أن يتخذ مواقف واضحة. فهو يعادي 
ويعاديه  غ��داً،  ويبه  ويواليه  شخصًا،  اليوم 
عن  يتحدث  حينما  وت���راه  غ��د.  بعد  ثانية 
الفانية  احلكومة  ميتدح  فانه  احلكومات 
ويشتمها  عليها  ويتهجم  ويهجوها  ال��ي��وم 
فيما بعد ذلك، الن أفكاره ومواقفه وبالتالي 
كلماته غري موزونة مجيعًا.وهو حينما يرى 
الناس ينادون بالتغيري ينضم إليهم، وعندما 
ينسحب معهم.. وكما  انسحبوا  قد  جيدهم 
ي��ق��ول امل��ث��ل: )م��ن ج��اء ب��ه ال��رج��ال ذه��ب به 

الرجال(.
قت رؤية اإلنسان يف الثقافة،  أما إذا تعمَّ
مواقف  الن  ذل��ك  مت��ام��ًا،  ختتلف  فالقضية 
وبغضه  حبه  وسيكون  سليمة  ستكون  الفرد 
لكل  وهجائه  مدحه  وم��ق��دار  وبعده  وقربه 
شيء مبيزان منطقي مقبول، توجهه ثقافته 
باملنافق  ال��ك��اف��ر  خي��اط��ب  يملها.فا  ال��يت 
بصفات  امل��ؤم��ن  وال  ب��امل��ش��رك،  امل��ن��اف��ق  وال 
غ��ري الئ��ق��ة، ب��ل س��ي��ك��ون ل��ك��ل ش���يء عنده 
إذا  أما  احلنيف.  الدين  معايري  وفق  حساب، 
الثقافة  يف  ضعف  من  يعاني  اإلنسان  كان 
الرسالية فإّنه سيتعرض حلالة من الفوضى 

والتقهقر واالهتزاز.
الثقافة  منهج  ان��ت��ه��اج  ال��ث��ال��ث:  السبب 

املهزوزة
ث��ق��اف��ة  اإلن����س����ان  ث��ق��اف��ة  ك���ان���ت  إذا 
اليت  واملشاكل  العمل  سلبيات  فإن  واضحة 
على  صمم  ق��د  ألن��ه  أم��ام��ه،  تهون  تعرضه 
متيقن  بالنصر،  مؤمن  وهو  اهل��دف  حتقيق 
بصحة اخلط الذي يسري فيه ولذا ال يتأثر 
م��ه��زوزة  الثقافة  ك��ان��ت  إذا  بالعقبات.أما 

تكون  عام  بشكل  مواقفه  فان  متجّذرة  وغري 
ه��ي األخ���رى م��ه��زوزة، ومب��ج��رد أن يواجه 
نفسه  يوّطن  وال  يتهّرب  مشكلة  أدنى  الفرد 
خيالف  ق��د  األم��ر  ه��ذا  الن  مواجهتها،  على 
ال��ذات��ي��ة اخل��اص��ة.  ه���وى نفسه وم��ص��احل��ه 
اليت  الشريعة  ملخالفة  ي��دوه  ال��ذي  األم��ر 
تأمره برك مصاحله اخلاصة والعمل وفق 
العقل واإلرادة. وهذا يعود إىل ضعف ثقافته 
يصف  وال��ق��رآن  إمي��ان��ه.  وضعف  الرسالية 
القيادة  طاعة  على  خيرجون  الذين  ه��ؤالء 
عدميي  أو  )ضعيفي  ب���  احلكيمة  امل��ؤم��ن��ة 

اإلميان(.
ُموَك فِياَم  »َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ
َحَرًجا  َأْنُفِسِهْم  يِف  جَيُِدوا  اَل  ُثمَّ  َبْينَُهْم  َشَجَر 
النساء  )سورة  َتْسِليام«  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  مِمَّا 

.)65/
أو  ح��رج��ًا  وقلبه  نفسه  يف  جي��د  ف��ال��ذي 
يشكك  أن  عليه  الشريعة  أحكام  من  ضيقًا 
من  الناس  من  فهنالك  إميانه،  يف  حينذاك 
مواجهة  أول  عند  ومسريته  خطه  يف  يشك 
املشاكل والعقبات ومبجرد استماعه  له مع 
ال����ذي تستزله  اإلن���س���ان  ه���ذا  م���ا،  ل��ش��ب��ه��ة 
أو  الصغرية  واملشاكل  الطفيفة  الشبهات 
بعض اآلراء املخالفة ألفكاره وعقائده واليت 
الفرد عليه أن يعيد  حترفه عن اجلادة، هذا 

النظر يف صابة إميانه.
التحدي  مبستوى  نكون  أن  أج��ل  وم��ن 
ومبستوى الظروف اليت نعيشها والصعوبات 
بالثقافة  نتثقف  أن  علينا  هلا،  نتعرض  اليت 
حياة  من  نستوحيها  اليت  األصيلة  الرسالية 
وجعفر  علي  بن  حممد  الصادقني  اإلمامني 
هذا  أج��ل  وم��ن  ال��س��ام.  عليهما  حممد  ب��ن 
الصعبة  الظروف  نتحّدى  أن  علينا  ينبغي 

ونواجه مشاكل احلياة بإميان واستقامة.

  أّلـف )ابن عبد ربه( 
كتابًا حول أصحاب اإلمام 

الصادق القريبني منه 
واملباشرين له الذين 
استوحوا واستلهموا 

علومهم منه عليه 
هم حتى  السالم، وعدَّ

ناهز عددهم األربعة آالف 
طالب علم  



القرآن الكريم معجزة النبي حممد صىل 
اهلل عليه وآله وسلم، والنبي األكرم معجزة 

لنا ولإلنسانية مجعاء. 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  أكتب 
وآله وسلم، وأنا أفتخر ألين سأمأل القليل 
صىل  اهلل  رسول  سرية  عن  األوراق  من 
كتب  مألت  أن  بعد  وسلم،  واله  عليه  اهلل 
احلديث والتاريخ، وقبلها ما جاء يف القرآن 
اهلل  اهلل سبحانه رسول  اختار  لقد  الكريم. 
الناس ألنه كان وهو صغري  حممدًا من بني 
مثل  ليس  اخللق،  أمور  يف  يتفكر  السن، 
غريه عاكفًا عىل عبادة األصنام، حيث كان 
يتعبد اهلل يف غار حراء، وكان يتصف بكل 
الصدق  مثل  والطيبة،  احلسنة  الصفات 
واإلخالص،  الناس،  واحرتام  واألمانة 
الصفات  هذه  علمنا  وقد  كثري،  وغريها 
من خالل الرسالة التي أنزلت عليه من اهلل 
سبحانه وتعاىل، فامذا كان حمتوى رسالة اهلل 
اختار  وملاذا  الكريم؟  لنبيه  وتعاىل  سبحانه 

النبي حممدًا ألداء هذه الرسالة؟
القرآن  أجتتاب  األسئلة  هتتذه  عن 
الكريم والسرية املطهرة والروايات وكتب 
ينذر  أن  هي  والغاية  اهلدف  فان  التاريخ، 
يبرشهم  وان  األصنام  عبادة  برتك  الناس 
هلذه  اهلل  اختاره  وقد  سبحانه  اهلل  بعبادة 
وال  وصادقًا  وأمينًا  وفيًا  كان  ألنه  الرسالة 
سبحانه  هلل  خملصًا  كان  حيث  ألحد  يتحيز 
وحده ولعبادته وما يأمره به اهلل فأدت تلك 
وتعاىل  اهلل سبحانه  دين  معرفة  اىل  الرسالة 
الكريم  القرآن  معرفة  واىل  التوحيد  واىل 

واالحرتام بني الناس وعدم التجاوز.
منا  يريد  كان  ماذا  نعرف  أن  جيب  هنا 
وملاذا  عليهم،  اهلل  صلوات  واألئمة  النبي 

تعذبوا وقتلوا؟
أو  نطعمهم  أن  يتتريتتدون  ال  إهنتتم 
نكسوهم أو نوفر هلم الراحة الكاملة ولكن 

توفري  هو  أجله  من  سعوا  الذي  اليشء 
باالقتداء  يطالبوننا  وهم  السعيدة  احلياة 
هبم والسري عىل هنجهم املبارك، بل يريدون 
ونفوز  نفلح  أخيارًا حتى  مثلهم  نصبح  أن 

بخري الدنيا واآلخرة.
هناك بعض االسئلة تطرح نفسها كلام 
الطاهرين  واألئمة  اهلل  رسول  عن  حتدثت 
صلوات اهلل عليهم عىل بسط البحث قائلة 
اهلل  رسول  من  جنيتها  التي  الفائدة  هي  ما 
اهلل  رسول  قدم  ماذا  وآله؟  عليه  اهلل  صىل 
عليهم  واألئمة  الرسول  تفّضل  وبامذا  لنا 
واملخرتعني؟  املكتشفني  عىل  السالم 
عليهم  واألئمة  اهلل  رستتول  إن  اجلتتواب 
اىل  اهلل  رسالة  أعباء  حتملوا  قد  السالم، 
خارطة  لإلنسان  بنوا  قد  وهم  االنسان 
واآلختترة  الدنيا  يف  والتترفتتاه  السعادة 
ويضيعون  يتيهون  البرش  لكان  ولوالهم 
يف طرق هذه احلياة امللتوية، ومن الواضح 
أفضل  هو  لإلنسان  السعادة  سبل  بيان  أن 
اىل  فانظر  فحسب  حياة  إجياد  من  بكثري 
عليهم  واألئمة  األعظم  الرسول  قدمه  ما 
منتهى  يف  االوضاع  كانت  ولقد  السالم، 
فيام  منترشة  احلروب  وكانت  االضطراب 
يف  بنته  يدفن  اجلاهيل  الرجل  وكان  بينهم، 
الفقر  خشية  أوالدهم  يقتلون  كام  الرتاب، 
املوءودة  ))وإذا  وتعاىل  اهلل سبحانه  قال  إذ 
هذا  كل  فوق  و  قتلت((  ذنب  بأي  سئلت 
ورفرف  األمة  أرجاء  يف  الرذيلة  انترشت 
وخّيم  رؤوسهم  عىل  بأجنحته  اجلهل 
املرض عليهم حتى املوت حتى جاء رسول 
بأرفع  واإلسالم  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
وأنقذ  شانًا  وأعظمها  وأعالها  القوانني 
اإلنسانية من السقوط ومن اجلهل واملرض 
واملخرتعون  املكتشفون  أما  والرذيلة 
للحياة  ودستورًا  برناجمًا  خيططوا  مل  فإهنم 

إليه  توصل  ما  أن  علاًم  السعيدة، 

املادية  احلياة  يف  فضله  الينكر  واكتشفوه 
واالخرتاعات  املكتشفات  لكن  الظاهرية، 
الشاهقة  والبنايات  والطرق  االتصال  يف 
والسيارات اجلميلة ال توفر لإلنسان احلياة 

السعيدة.
النبي  سبحانه  اهلل  يتتتزّود  عندما 
غري  كذب  يتبني  حتى  فذلك  باملعجزات، 
النبي الذي يدعي الرسالة زورا فهاهنا متثل 
سؤايل: ما هي معجزة رسول اهلل حممد صىل 
اهلل عليه وآله؟، وما هو الربهان الذي يشري 
اإلسالم  نبي  أن  هو....  الواقع  نبوته؟  اىل 
معجزات  له  وآله،  عليه  اهلل  صىل  حممدًا 
املعجزات  قسامن:  وهي  ومتنوعة  كثرية 
التي اختصت بمن عارص الرسول )ص(، 
وغريهم  املعارصين  تعم  التي  واملعجزات 
يمثل  كان  املعجزات  من  االول  القسم 
اهلل  رسول  يد  عىل  احلىص  تكلم  معجزة 
املاء من كفه وهناك معجزات  )ص( ونبع 
كثرية كذلك أشري اىل أن القرآن الكريم هو 
إن  الباطل،  هيزم  أن  احلق  طبع  ومن  احلق 
احلق خييف أهل الباطل، والناس إذا عرفوه 
تركوا الباطل واجتهوا إليه كالشمس عندما 
مضيئة  كانت  التي  املصابيح  تطفأ  ترشق 
كام  عنها  االستغناء  يتم  حيث  اليوم  طوال 
اإلنسان  أعامق  يف  يؤثر  الكريم  القرآن  أن 
النفوس وهيذهبا، نحن الذين  وأنه يؤثر يف 
عشنا يف أجوائه منذ نعومة أظفارنا فكيف 
بمن يسمعه أول مرة. واحلديث عن سرية 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ال هناية له. 
* الطالبة: دموع مهند حميد الزبيدي

نحن ونبي الرحمة
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* حسن احلسني
لكل نبي مرسل دوٌر ومسؤولية ينبغي القيام هبا، وختتلف 
عن النبي املرسل الذي سبقه – وان كان يف سياقه- فيا ترى؛ 

أين تكمن مسؤولية الرسول اخلاتم صىل  اهلل عليه وآله؟
فهذا  بعثت ألمتم مكارم األخالق«  »إنام  قاهلا برصاحة: 
يعني أن األنبياء السابقني بدأوا بوضع لبنات اخللق الكريم، 
بناًء  األخالق(،  )أمة  عملية  إمتام  من  يتمكنوا  مل  أهنم  إال 
كاهل  عىل  وقعت  قد  املسؤولية  فكانت  ورسالة،  وحضارًة 

الرسول اخلاتم صىل اهلل عليه وآله.
بالذات صىل اهلل عليه  وآله؟ وما هي  ملاذا هو  السؤال: 

مقومات وضامنات مرشوع التتميم األخالقي؟
غريه  من  أكثر  املؤهل  وآله،  عليه  اهلل  صىل  انه  أوالً: 
الرب  يقول  كام  ألنه  العظيم  الدور  هبذا  للقيام  األنبياء  من 
سبحانه: »وإنك لعىل خلق عظيم«، وبعد نجاحه يف مرشوع 
لكم  أكملت  »اليوم  تعاىل:  بقوله  واملباركة،  اخلامتة  الرسالة 
دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا«. 
وال ننسى أن البارئ عز وجل – يف حديث قديس- كشف 
دون  وآله  عليه  اهلل  صىل  له  برتشيحه  املغّيب  الرّس  هذا  عن 

سواه بقوله: »لوالك ملا خلقت األفالك«.
العامل، بل الكون ألجله  يا ترى؛ هذا الذي ُخلق  ولكن 
هل يتوقع منه ان يرتكب ذنبًا او معصية أو خطأ يف حياته، 
والعياذ  ليهجر-  الرجل  بان  اهتموه  – كام  أو حتى )هجرًا( 

باهلل!!
وكيف يرشح هلذا املقام العظيم واملكانة السامقة – تتميم 
أو  ربه  ويعيص  خيطئ  )قد(  وهو  البرشية-  لكافة  األخالق 

يضّل؟! 
بل نقوهلا؛ إن أعظم ُخلق رفيع للرسول الكريم صىل اهلل 
عليه وآله، هو انه يتألق يومًا بعد آخر وهو يسمع من املقربني 
– يف حياته وبعد رحيله- كلامت )اهلجر( كالتي قيلت  إليه 
له، وهو يطلب منهم أن يأتوه بدواة وكتف، يكتب هلم أمرًا 

لن يضلوا بعده أبدًا.
وتتميم  إمتام  بوسام  يتوسم  ان  يريد  الذي  ان  نعم.. 
األخالق اإلنسانية، البد أن يستعد هلا،  وقد استعد صىل اهلل 
عليه وآله، هلا بقوله: »ما أوذي نبي مثل ما أوذيت«.. وهذه 

ايضًا عالمة أخرى لسمو خلقه الكريم.
الصعد،  كافة  وعىل  اإلسالمية  ساحتنا  يف  جيري  ما  إن 
والسياسية،  واالجتامعية  واالقتصادية،  واألرسية،  الفردية، 

تشري اىل أمهية فتح ملف األخالق الرسالية من جديد.
وما أحوجنا ملا يذكرنا باملؤسس واملتمم واخلاتم للرسالة 
الروايات  تلك  الستذكار  وآله،  عليه  اهلل  صىل  حممد  اإلهلية 
يعدون  فالذين  السامية،  بأخالقه  تذكرنا  التي  الرشيفة 
مراسيم إحياء ذكرى مولده الرشيف بأنه )بدعة(، ما جواهبم 
أمام رسول اهلل يوم القيامة؟ ربام هي عالمة شاخصة لعظمة 
أخالق الرسول األكرم وهو يتحّمل أمثال هذه العقول بعد 

مماته، كام حتمل نامذج منها يف حياته.

تتميم األخالق .. مشروع رسالي






