اإلرهاب أعمى
* رئيس التحرير

أثبت التاريخ ،كام احلقائق عىل األرض ،أن لغة اإلرهاب
والعنف لن تكون الوسيلة الفضىل والسليمة لتحقيق املكاسب
السياسية؛ نعم ربام يكون ذلك لفرتة من الزمن ،تطبيق ًا ملبدأ
«األمر الواقع» ،أو يدخل يف املعادلة السياسية ويأخذ مكانه
يف مرحلة التكتيك ،فربام يأخذ شيئ ًا من الكعكة حتى وإن
كانت مغموسة بالدماء ،بيد أن االسرتاتيجية ،حتى يف املناهج
السياسية اليوم ،ال تقبل التعكري بفوىض االرهاب والدموية،
إنام يتم رسمها بألوان هادئة مطمئنة للشعوب ،ألهنا تعمل
للمدى البعيد.
ويف ال��ع��راق؛ حيث هنالك أن��اس يقولون إهنم
يتجمهرون منذ حوايل مخسة أشهر للمطالبة بحقوق
ضائعة لدى احلكومة املركزية يف بغداد ،وهي حقوق
ليست يف املاء والكهرباء والوظائف واالموال ،وإال
فهي متوفرة بنسب متقاربة مع سائر املحافظات،
إنام يفرتض ان تكون مطالب تتعلق بمشاريع البنية
التحتية ،من تطوير اجلانب االقتصادي والعلمي
وغريها..
لكن الغريب حق ًا ،أن نشهد االبتعاد عن
االهداف االسرتاتيجية ،وتغليب املصالح اخلاصة ،ليس
ألهايل االنبار وصالح الدين واملوصل ،إنام ألناس هم
وراء احلدود ُيرصون عىل دفع أولئك املتجمهرين فيام يسمى
بـ «ساحات االعتصام» ،بل ومجيع السكان يف تلكم املناطق
للعودة اىل دوامة العنف الطائفي ،وبكل بساطة؛ لو كانت
تلكم التجمعات اجلامهريية احلاشدة ،ذات طابع مطلبي
حقيقي ،ملا وجد جمموعة من حمرتيف القتل واجلريمة ،الثغرة
الرتكاب جريمتهم ضد مخسة من اجلنود العراقيني العائدين
من إجازة قصرية ،وبالقرب من مكان «االعتصام» شامل
مدينة الرمادي ،وقتلهم بتلك الطريقة البشعة.
«املنصات» ويعبئون الناس
يعتقد البعض ممن يقفون عىل
ّ
بالشعارات املعادية للعملية السياسية برمتها ،أن غري لغة القوة
والعنف ،لن حيقق هلم مصاحلهم وذاهتم يف الواقع العراقي،
مدفوعني بذلك بشعور كاذب بالدونية واالستصغار من قبل
اآلخرين ،وهو الشعور الذي تذكيه أطراف خليجية وعثامنية،
قاصد ًة تكرار التجربة السورية ،لذا فان تلبية املطالب من قبل
احلكومة لن تكون ذات شأن بالنسبة هلم ،عل ًام أن التنازالت

التي قدمتها حكومة الرئيس نوري املالكي ،مثل إطالق رساح
بعض املعتقلني واملعتقالت بكفالة ،وهم ممن اشرتكوا بشكل
أو بآخر يف جرائم قتل ،تُعد يف نظر الكثري ،أهنا «تنازالت
مؤملة».
لو عدنا قلي ً
ال اىل الوراء ،وحتديد ًا عند االنتفاضة الشعبانية
عام  ،1991نجد أن شعارات «الشيعة بعد اليوم» نقشت عىل
الدبابات التي اقتحمت كربالء املقدسة ،بعد مقاومة باسلة
استمرت أربعة عرش يوم ًا ،ويف ظل هذا الشعار متكّن النظام
الصدامي آنذاك من إمخاد نار االنتفاضة الشعبانية ،لكن العربة
هنا ،يف رد فعل الشيعة بشكل عام إزاء هذا احلدث التارخيي
الفاصل ..لقد ألقيت املسؤولية كاملة عىل النظام السيايس
القائم حينها يف بغداد ،ومل تصدر حينها من أي رشحية
اجتامعية او سياسية او علامئية ،ما يؤرش اىل جتريم
طائفة معينة يف أحداث القمع الرهيبة ،ملعرفة الشيعة
بسياسة صدام ،وأسلوبه بإثارة أناس واستفزازهم
ضد أناس آخرين .ثم إن صدام ًا استخدم الورقة
الطائفية ،كآخر سهم مسموم يف جعبته ،عندما
يقر للدين
رأى امل��وت بعينيه ،وهو ال��ذي ال ّ
والعقيدة بأي دور يف احلياة السياسية واالجتامعية.
وبعد سقوط صدام – الصنم ،نشهد حتركات من
وراء الستار ،تثري نفس النعرات الطائفية املقيتة ،والغاية
القصوى إذكاء جذوة االرهاب متقدة يف العراق ،وإال
ما الذي يثري هذا وذاك ليفجر نفسه وسط الناس ،أو يركن
سيارة مفخخة يف االسواق واالماكن العامة ،غري التكفري
والتخوين..
لقد كانت الدهشة عىل وجوه عدد من االشخاص الذين
التقتهم قوة من اجليش العراقي ،يف االنبار ،وهم مل يشاهدوا
بينهم «صفويون» ،فيام كان قائد املجموعة يقسم هلم أن الذين
أمامهم عراقيون مثلهم .و ربام كانت الصدمة أقوى ألهايل
االنبار واملعتصمني ايض ًا ،عندما علموا أن بني املغدورين من
اجلنود اخلمسة ،اثنني من االنبار.
فاذا اراد «املعتصمون» حق ًا؛ نيل حقوقهم املرشوعة
واالندماج يف املجتمع العراقي ومواكبة مسرية و االعامر
والتطور ،ما عليهم إال أن حيكّموا العقالء واحلكامء وأهل
البصائر ،ممن يتطلعون اىل آفاق املرحلة ،ويرتكوا موجة
اإلرهاب ختمد دون أن تطوي معها األبرياء ،وإن كلفهم ذلك
مقاطعة احللفاء والداعمني هنا وهناك.
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دماء الجنود الخمسة تالحق
مثيري (االعتصامات)
جاء االعتداء الغادر على مخسة
م��ن اجل��ن��ود العراقيني ال��ع � ّزل من
السالح ،وقتلهم على الطريق العام
وبالقرب من (ساحة االعتصام) يف
االنبار ،مبثابة ّ
القشة اليت قصمت
ظهر املكوّن السين برمته ،إذ تسبب
احلادث يف تلويث هتافات احملتجني
بالدماء ،س��وا ًء من هم يف احلوجية
مب���ح���اف���ظ���ة ك�����رك�����وك ،أم يف
الفلوجة يف حمافظة االنبار ،وبعد
أن ك��ان��ت الشخصيات وال��رم��وز،
املنصات ،السيما رجال
ومن على
ّ
ال��دي��ن ،يعلنون سلمية حتركهم
واحتجاجهم .فأصبح احلرج الكبري
س ّيد امل��وق��ف .فبعد دعوته حملاربة
احلكومة العراقية واتهامه إياها
ب��االرت��ب��اط ب���اخل���ارج ،أص���در عبد
امللك السعدي فتوى حبرمة قتل
عناصر اجليش والشرطة .وجاءت
ه���ذه ال��ف��ت��وى ب��ع��د ي���وم واح���د من
اجمل�����زرة ال�ت�ي ارت��ك��ب��ه��ا اره��اب��ي��ون

انطلقوا من خيام االعتصام ،حنو
الطريق العام وقتلهم مخسة من
اجل��ن��ود العائدين ت��واً م��ن اإلج��ازة
اىل وح��دات��ه��م العسكرية .أم��ا عن
االرهابيني انفسهم وال��ذي��ن ع��ادوا
اىل مالجئهم يف خيام املعتصمني،
فقد ح��اول كبار ال��ق��وم ،ختفيف
وطأة اإلي��واء واحلماية هل��ؤالء ،من
خ�لال اإلع�ل�ان ع��ن تسليم القتلة
اىل اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة ،وج���اء ه��ذا
على لسان الشيخ أمحد ابو ريشة،
ومل ميض وقت طويل ،حتى كذب
قائد شرطة االنبار هذا التصريح،
ح��ي��ث أك����د ال���ل���واء ه�����ادي رزي���ج
إن ش��رط��ة االن���ب���ار مل تتسلم أي
متهم بقتل اجلنود اخلمسة ،وانها
«م��ازال��ت تنتظر املهلة ال�تي حددت
امام املعتصمني يف الرمادي لتسليم
ال��ق��ت��ل��ة ،وف���ق امل���دة احمل����ددة وه��ي
 24س��اع��ة ،وإال سيكون رد القوات
العراقية حامساً وعاج ً
ال.»...

من جهة أخرى سارعت بعض
العشائر يف االن��ب��ار اىل االنسحاب
م��ن (س��اح��ة االع��ت��ص��ام) خ��وف�اً من
ال��ت��داع��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة،
فيما مل جتد شخصيات عشائرية
بارزة يف االنبار بداً من االبتعاد عن
بركة الدماء اليت صنعها ارهابيون
ت��ك��ف�يري��ون يقيمون يف احملافظة
ن��ف��س��ه��ا ،ف��ق��د دع���ا ال��ش��ي��خ حممد
اهلايس ،اىل االقتصاص من القتلة،
فيما دع���ا ال��ش��ي��خ وس���ام احل���ردان
«رئ���ي���س ص���ح���وة اب���ن���اء ال���ع���راق»
القائمني على االع��ت��ص��ام بتسليم
القتلة خالل يوم واحد  ..يذكر إن
اجملزرة اجلديدة يف االنبار ،تأتي يف
وق��ت انشغلت االوس���اط السياسية
واالع�لام��ي��ة ب���االح���داث يف قضاء
احلوجية ،والتصعيد االمين اخلطري
الذي وقع بني معتصمني يف اخليام
وب�ين ق��وات اجل��ي��ش ،عندما هاجم
اجل��ي��ش ب��ع��ض خ��ي��ام املعتصمني

ال���ذي���ن ي�����ؤوون جم��رم�ين وق��ت��ل��ة
ه��امج��وا ثكنة ع��س��ك��ري��ة بالقرب
منهم .االم��ر ال��ذي يعزز االعتقاد
ب��أن م��ن يوصفون باملعتصمني او
احملتجني يف احلوجية او الرمادي
وغريها ،إمنا يتحركون بتأثري من
تنظيمات ارهابية وأي���ا ٍد خارجية
إلث����ارة حفيظة ال��ق��وات املسلحة
واحلكومة املركزية ،بعد أن مضى
على اعتصام الفلوجة ،اكثر من
اربعة أشهر ،وك��اد األم��ر يتحول
اىل مسالة مملة وقضية ميتة.
وس����وا ًء ال��ق��ت ال��ق��وى األمنية
ال��ع��راق��ي��ة ال��ق��ب��ض ع��ل��ى القتلة
واجمل��رم�ين ،أم استمر املعتصمون
بإيوائهم ،فان اهلدف الرئيس واملهم
قد حتقق بعد طول انتظار وهو دفع
االحداث يف املناطق الغربية بالعراق
ّ
وختطي
حن��و االص��ط��دام امل��س��ل��ح،
مرحلة املطالبة السلمية بالتظاهر
واالحتجاج وسط الصحراء.
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مؤتمر للحوار والتقريب
للضغط على التكفيريين
يف ب������غ������داد ،وحب�����ض�����ور 300
شخصية م��ن  40ب��ل��داً يف ال��ع��امل،
أق��ي��م امل���ؤمت���ر ال���دول���ي االس�لام��ي
للحوار والتقريب ،حتت شعار اآلية
الكرمية:
«إمن��ا املؤمنون أخ���وة» ،ملناقشة
آخر مستجدات التصعيد الطائفي
اخل��ط�ير يف ال���ع���راق ،وال����ذي يكاد
يتحول اىل كتلة ملتهبة تدحرجها
أطراف اقليمية.
ومبا إن هذا احلدث ،يأتي ضمن
سلسلة امل���ؤمت���رات ال��ع��دي��دة ال�تي
عقدت يف أكثر من بلد اسالمي،
واحل���دي���ث ي��ت��ك��رر ع���ن ال��ت��ق��ري��ب
واحل��وار ،فان الشخصيات الدينية
والثقافية من داخل وخارج العراق،
أك����دوا يف ل��ق��اءات��ه��م م��ع وس��ائ��ل
االعالم على ضرورة تشكيل جلنة
ملتابعة توصيات وق���رارات املؤمتر،
وه���ي دالل����ة واض��ح��ة ع��ل��ى وج��ود
شعور عام باحتمال تكرار التوصيات

اليت ظلت حرباً على ورق يف قاعات
االجتماعات املاضية.
بيد إن ال��ذي م ّيز ه��ذا املؤمتر
ع��ن غ�ي�ره ،ه��و االج����واء السياسية
واالم��ن��ي��ة امل��ش��ح��ون��ة يف ال���ع���راق،
بعد التصعيد األم�ن�ي اخل��ط�ير يف
حمافظيت ص�لاح ال��دي��ن واالن��ب��ار،
وح���ص���ول االص��ط��ف��اف ال��ط��ائ��ف��ي
الواضح من قبل املكوّن السنيّ .
بيد أن الضيوف القادمني من
مناطق عديدة يف العامل ،يريدون
هلذا املؤمتر ان يكون رسالة رادعة
اىل ال��ت��ك��ف�يري�ين وأع������داء احل���وار
والتقريب يف العامل االسالمي ،فقال
عامل الدين الباكستاني املقيم يف
هولندا «عبد الوهاب خان عمر» إن
التصعيد الطائفي ال���ذي يشهده
ال��ع��راق واي��ض �اً س��وري��ا وباكستان
«ك���ل ذل���ك حي��ت��م علينا مطالبة
مؤمتر بغداد للتقريب ،لوضع آلية
ثابتة تسهم يف إرس��اء اسرتاتيجية

تقرب ب�ين امل��ذاه��ب بعدما كثرت
هذه املؤمترات يف السنوات السابقة
من دون ان تثمر عن آلية واضحة
تسهم يف وق��ف تأجيج اخل�لاف��ات
امل��ذه��ب��ي��ة ال��ت�ي وص���ل���ت اىل حد
االقتتال ،بعدما جنحت السياسة يف
توظيفها لتحقيق مصاحل وغايات
معينة».
احل��ش��د السياسي ال��ع��راق��ي يف
امل���ؤمت���ر ك���ان واض���ح���اً ،ف��ك��ان يف
م��ق��دم��ة احل��ض��ور رئ��ي��س ال����وزراء
ن������وري امل���ال���ك���ي ،ون����ائ����ب رئ��ي��س
اجل���م���ه���وري���ة خ��ض�ير اخل���زاع���ي،
ورئيس كتلة التحالف يف الربملان
اب��راه��ي��م اجل��ع��ف��ري وش��خ��ص��ي��ات
س���ي���اس���ي���ة اخ���������رى ،اىل ج���ان���ب
شخصيات دينية من ال��ع��راق ،مما
�اس��ة اىل
أك��د احلاجة العراقية امل� ّ
التضامن االسالمي للضغط على
حم��رك��ي ال���ورق���ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة يف
البالد االسالمية ،ففي كلمته أمام

املؤمتر قال املالكي:
ان «امل�����ؤمت�����ر مي���ث���ل ف��رص��ة
تارخيية بسبب االوض���اع الصعبة
ال�ت�ي مت��ر ب��ه��ا األم���ة االس�لام��ي��ة»،
م��ش��دداً ع��ل��ى «أه��م��ي��ة امل��ؤمت��ر من
حيث الزمان واملكان» ،واضافة اىل
وجه لوماً مباشراً اىل
هذه الدعوةّ ،
علماء ال��دي��ن املسلمني بإخفاقهم
يف كبح مج��اح التطرف الطائفي
«ورغ������م األص�������وات ال���ك���ث�ي�رة ال�تي
خ��رج��ت مل نتمكن م��ن السيطرة
على الفكر املتطرف والتكفريي».
ول��ل��ت��خ��ل��ص م����ن ال��ت��وظ��ي��ف
ال��س��ي��اس��ي ،ق����دم األزه������ر ش��رط �اً
تعجيزياً حل��ض��وره امل��ؤمت��ر ،وه��و
��ب
إص�������دار ف���ت���وى «ب���ت���ج���ري���م س� ّ
الصحابة» ،يف وقت ما يزال التمييز
الطائفي قائماً يف البحرين ،والنظام
احلاكم يف املنامة ،يواصل سياساته
القمعية ضد املطالبني حبقوقهم
املشروعة يف البحرين.
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حذر سعودي
شديد في
الجلسة الثانية
لـ «محاكمة»
الشيخ النمر

ما يزال القضاء السعودي مصراً على أحكامه اجلائرة ضد
مساحة آية اهلل الشيخ منر باقر آل منر املعتقل منذ متوز العام
املاضي ،ففي جلسة احملاكمة الثانية اليت عقدت يف احملكمة
اجلزائية املتخصصة يف الرياض أواخر شهر نيسان املاضي،
متّلصت عن أمرين يعدان من ّ
حق املعتقل ،وهو احملاكمة
العلنية ،واألمر اآلخر احلفاظ على مسعته من بعض األبواق
االعالمية اليت تزيف احلقائق املتعلقة بالشيخ النمر.
وحسب مصادر عائلية ف��ان اجللسة الثانية اقتصرت
على تسليم الئحة اإلدع��اء هليئة الدفاع ،ودامت حنو نصف
ساعة ،وقد حضر مساحة الشيخ النمر اىل قاعة احملكمة على
كرسي متحرك ،مما يدلل استمرار معاناته من اإلصابات
برصاص الشرطة السعودية اليت طاردته يف متوز املاضي ،و
أوقفته عنو ًة قبل أن تعتقله وتتجه به إىل جهة جمهولة.
وقد حضر جلسة احملاكمة األخرية الشيخ حممد باقر
آل منر إىل جانب حماميه املستشار القانوني الدكتور صادق
اجل��ب�ران .كما حضر اجللسة صحفيون و رأس��ه��ا ثالثة
قضاة .ويقول شقيق الشيخ النمر عرب حسابه يف «تويرت»:
«أمر القاضي بتسليم الئحة االدعاء للوكالء وأنهى اجللسة
اليت استغرقت  ٣٠دقيقة فقط على ان حيدد موعد اجللسة
القادمة الحقا».
أما عن ردود فعل قضاة احملكمة إزاء هيئة الدفاع ،فقد
اتسمت بالالمباالة وال�ب�رود للتخفيف م��ن وق��ع القضية،
وحصر ابعادها يف قاعة احملكمة ..فقد طلب شقيق الشيخ
النمر م��ن القاضي جعل جلسة احملاكمة علنية غ�ير أن
القاضي اعتذر؛ معل ً
ال ذلك بعدم سعة املكان وأن��ه والقضاة
ال يرون ذلك !..كما طلب هيئة احملكمة باإلفراج عن الشيخ
النمر بكفالة فجاء رد القاضي بأن يتوجه للمحكمة بطلب
كتابي!..
�ج��ل احمل��ام��ي ص���ادق اجل��ب��ران ،اع�ت�راض���ه على
وق���د س� ّ
الصحفيني الذين سردوا وقائع غري دقيقة اتسمت بالتعبئة
يف أعقاب جلسة احملاكمة األوىل للشيخ النمر ،فكان رد
ال��ق��اض��ي حب��ق ال��دف��اع يف رف��ع دع���وى ض��د الصحفيني إذا
جتاوزوا يف تغطياتهم اخلربية للمحاكمة.
تعمدت احملكمة السعودية هذه املرة جت ّنب أي إثارة
وقد ّ
من شأنها أن تتحول اىل قنبلة إعالمية تكشف نهج آل سعود
يف التعامل مع معارضي ال��رأي والعقيدة ..حيث إن اإلدعاء
ال��ع��ام طالب يف جلسة االستماع األوىل أم��ام احملكمة اليت
عقدت أواخر الشهر املاضي بإقامة «حد احلرابة» على الشيخ
آل منر ،وهو احل ّد الذي رمبا يرتجم اىل االعدام.
وم��ا ت���زال قضية املعتقلني ضمن م��ا يسمى ب��ـ «خلية
التجسس» ،عالقة بني دوائ��ر املخابرات السعودية والقضاء
ال��س��ع��ودي ،اىل ج��ان��ب معتقلني آخ��ري��ن يف م��دي��ن��ة ب��ري��دة
مبحافظة القصيم ،يقبعون يف السجون منذ سنوات دون
حماكمة ..وقد ّ
نظمت نسوة سعوديات تظاهرة يف شهر اذار
املاضي أمام مقر هيئة التحقيق واإلدعاء يف املدينة ،مطالبني
باإلفراج عن رجاهلم ،وكان جواب السلطات هو إبعاد النسوة
البالغ عددهن ( )176شخصاً ،عن املكان عنو ًة واعتقاهلن بتهمة
االعتصام يف املكان وحتريض الرأي العام على الدولة.

وراء األخبار

البحرين ..إعتقال
معارض آلل خليفة
ولـ (الحوار)
حت���اول ال��س��ل��ط��ات احلاكمة
يف امل��ن��ام��ة م����رة أخ���ـ���رى ال��ظ��ه��ور
مبظهر التماسك السياسي واألمين،
م���ن خ��ل�ال اع��ت��ق��ال ال���ق���ي���ادي يف
مجعية العمل اإلس�لام��ي األستاذ
ه��ش��ام ال��ص��ب��اغ ،يف محلة ارهابية
نفذت فجر ي��وم اجلمعة السادس
وال��ع��ش��ري��ن م���ن ال��ش��ه��ر امل��اض��ي.
واقتادت قوة مسلحة بينهم ملثمون
االستاذ الصباغ اىل جهة جمهولة
دون توجيه أي تهمة او إيضاح عن
سبب االعتقال.
وح��س��ب امل��ص��ادر ف���ان االس��ت��اذ
ال��ص��ب��اغ ك���ان اس��ت��دع��ي واألس��ت��اذ
ف��اض��ل ع��ب��اس أم�ي�ن ع���ام «مجعية
ال��وح��دوي» إىل مبنى التحقيقات،
ت���زام���ن���اً م���ع إل���غ���اء زي������ارة امل��ق � ّر
اخل��اص بالتعذيب ل��دى املفوضية
السامية حلقوق اإلنسان يف الرابع
والعشرين من الشهر املاضي.
ويف ب��ي��ان هل���ا ،أدان����ت مجعية
العمل «أمل» هذا اإلجراء التعسفي
اجلديد من قبل السلطات األمنية
ً
واصفة هذه احلملة
يف البحرين،
ب��ان��ه��ا تعكس «ض��ع��ف السلطة يف
مواجهة ال��رأي السياسي املعارض
وعدم قدرتها على حتمل معارضة
ال ختضع لسياستها ولشروطها
وحسب املقاس الذي تفصله ،وتعين
فشل مشروعها اإلصالحي وكذب
شعاراته».
وأش���ارت «أم���ل» يف بيانها ،اىل
أن «ال���وح���دوي» يتضامن معها يف
مقاطعة جوالت ما يسمى باحلوار
الوطين الذي يؤكد الكثري على أن
ليس أكثر م��ن (ح���وار ط��رش��ان)،

وق����د اث���ب���ت ف��ش��ل��ه وخ�������واءه ،ألن��ه
ي���ت���ح���اور م���ع أن�����اس المي���ارس���ون
املعارضة احلقيقية للنظام ،وأكرب
دليل ،وج��ود ق��ادة «أم��ل» يف غياهب
ال��س��ج��ون ،ويف مقدمتهم مساحة
الشيخ حممد علي احملفوظ .وهذا
يعزز االعتقاد ل��دى املراقبني بأن
السلطات حتاول ابعاد املعارضني هلا
ومن يتسببون بفشل (احل��وار) ،عن
الساحة السياسية.
ه��ذا اإلج���راء القمعي اجلديد
ي��أت��ي بعد خ��ط��وة أمنية اختذتها
السلطات البحرينية وبالتضامن
م��ع (جم��ل��س ال��ت��ع��اون اخلليجي)،
على تدشني مقر دائ��م لقوات درع
اجل��زي��رة يف البحرين حت��ت إسم
«قيادة قوات درع اجلزيرة املتقدمة»،
وه���و م���ن ش��أن��ه أن ي��ق��دم رس��ال��ة
ج��دي��دة ل��ل��رأي ال��ع��ام يف ال��داخ��ل
واخل�����ارج ،ب��ع��دم اك��ت�راث املنامة
ب��أي��ة دع����وات ل�لإص�لاح يف كيان
ال��دول��ة ،وم��ا م��وج��ود ميكن النظر
ال��ي��ه م��ن خ�ل�ال ط��اول��ة (احل����وار)
ال غ�ير !..وه��ذا مل يتحقق ،إال بعد
السكوت الطويل داخلياً وخارجياً
على السياسات القمعية الظاملة اليت
يدأب عليها النظام بكل جرأة وحت ٍد،
وخري دليل على ذلك ،إلغاؤه زيارة
املقـ ّر اخلاص يف األمم املتحدة حول
التعذيب ،وللمرة الثانية ،وحسب
«خ����وان م��ان��دي��ز» اخل��ائ��ب أم���ام آل
خليفة ،فان السلطات املعنية بعثت
اليه برقية بالبقاء يف مكانه وعدم
التحليق اىل املنامة ،حبجة وجود
جوالت احلوار مع (املعارضة) ،مما
ميكن ان ت��ؤث��ر ه��ذه ال��زي��ارة على

جمريات احلوار!..
وقد استغرب املراقبون اخلشية
واهل��اج��س الكبري ال���ذي يعيشه آل
خليفة من خالل إعالنهم الصريح
أم���ام االع�ل�ام ،ب��ع��دم إث���ارة مسألة

التعذيب يف السجون البحرينية
يف هذا الوقت بالذات ،وتأجيله اىل
وق���ت آخ���ر ،مل��ا ق��د يكشفه املبعوث
ال���دول���ي م��ن م��س��ت��ور فظيع طاملا
تسعى السلطات إلخفائه.
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العلماء والحكماء في العراق هم
يسدوا ثغرة الفتن الطائفية
من
ّ
* إعداد  /بشري عباس

من ابتعد
عن دور العلماء،
ومن عمل أو
يعمل بخطة،
البعاد العلماء و
احلوزات العلمية
عن السياسة
وعن املجتمع
العراقي ،يرتكب
جرمية بحق هذا
الشعب

كانت العرب جبميع قبائلها،
تعيش الصراعات الدامية فيما بينها،
فكانوا لي ً
ال ونهاراً ،يلبسون يف ظاهر
ً
ثيابهم ،السيف دفاعا ،ويف داخلهم
اخل��وف ذع��راً ،وك��ادوا أن يندثروا
بسبب تلكم احلروب الضروس ،لوال
رس��ال��ة النيب صلى اهلل عليه وآل��ه،
اليت أشرقت على اجلزيرة العربية
وانتشلتهم م��ن وه��دة ال��ص��راع��ات.
وحد النيب
وخالل فرتة قياسية جداً ّ
األكرم ،صلى اهلل عليه وآله وسلم،
مجيع القبائل ،وهذه الوحدة ليست
فقط وحدة سياسية ظاهرية ،إمنا
ألف بني قلوبهم بإذن اهلل وجعلهم
أخ���وة ،و أك��ث��ر م��ن ذل��ك اصبحوا
ك��ال��ب��ن��ي��ان امل���رص���وص ي��واج��ه��ون
التحديات الداخلية واخلارجية ،ثم
حتولت اىل تلك االمة اليت ال تغيب
ع��ن��ه��ا ال��ش��م��س .ول��ك��ن ن���رى ال��ي��وم
أن ه��ذه األم���ة ت��ع��ود ت��درجي��ي�اً ،اىل
جاهليتها  ،فيضرب بعضهم بعضاً،
ويقتل بعضهم بعضاً ،وتفرقوا فيما

بينهم زمراً ،وباتت هذه الدولة تفكر
ليل نهار الضعاف الدولة االخرى،
بل وحتى يف داخل الشعب والدولة
واجملتمع ال��واح��د ،جتد الصراعات
الطائفية واالجتماعية والسياسية
وغريها .هذه الصراعات اليت هي أبداً
ودائما تضعف هذه االمة وجتعلها
سخرية ال��ع��امل ،و»ن��زه��ة الطامع»
كما يف جاء خطبة الزهراء عليها
السالم« .فما عدا مما بدا»؟ و كيف..
وملاذا اصبح كل من عنده رغبة يف
االحتالل واالستغالل واالستعمار
يف العامل يفكر يف ال��دول العربية
واالسالمية؟
قبل اإلجابة ،لنعود اىل جتاربنا
احل��ال��ي��ة ،حيث نشهد االح���داث يف
الصومال وافغناستان ،وم��ا حيدث
يف السودان ..وايضاً يف سوريا ..وايضاً
ما حي��دث اآلن يف ال��ع��راق ..فما هو
العامل الذي جعل تلك االمة املشتتة
و املتناحرة ،فيما مضى من الزمن،
اىل أم��ة واح��دة يُسميها ربنا «خري
أمة أخرجت للناس»؟ ثم ملاذا عادوا
ملا كانوا عليه من تشتت ومت��زق؟

وكيف ميكن أن يعودوا تلك األمة
املتحدة القوية؟
بينا أن��ا احت��دث معكم ،وعيين
على ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي يف ال��ع��راق،
وعلى االجندة اخلارجية اليت تريد
ان مت���زق ه���ذا ال��ب��ل��د وحت��ول��ه اىل
ص��وم��ال آخ���ر ،واىل س��وري��ا أخ��رى،
واىل بلد و منطقة تنتهي وحتذف
م���ن اخل���ارط���ة ،ف���اهل���دف اخلبيث
أك�بر م��ن أن يتحول بلدنا دويلة
هنا و اخرى هناك ،بل هو خمطط
ره���ي���ب ن��ه��اي��ت��ه ت���دم�ي�ر ال���ع���راق.
ف��ال��ذي جعل املسلمني أم��ة واح��دة
ه��ذه التعاليم القرآنية ،ي��وم كان
املسلمون يتخذون من النيب صلى
اهلل عليه وآل��ه ،وال��ق��رآن ق��دوة هلم،
ويطبقونه حبذافريه.
يف الوقت احلاضر ،حتاول بعض
األبواق املأجورة من قنوات فضائية،
تنفخ يف ن���ار ال��ط��ائ��ف��ي��ة ،وحت���اول
إذك������اء ال���ص���راع���ات واالح���ت��راب
والفنت ،وذلك منذ سقوط الطاغية
– الصنم وم��ا ت���زال ..وهنا اُ ّ
ذكـر
أن يف أي���ام االن��ت��ف��اض��ة الشعبانية

بصائر
ع��ام  ،1991اصبحت ( )14حمافظة
بيد الشعب املتنفض على الطغيان،
ث��م ق��ام اجل��ي��ش ال��ص��دام��ي بسحق
االن��ت��ف��اض��ة ،و ت��ع��رض��ت ك��رب�لاء
امل��ق��دس��ة اىل واب���ل م��ن ال��ص��واري��خ
والقذائف ،وقتل املئات من الناس
االبرياء يف سائر احملافظات ..كما
قتل االط��ف��ال وال��ن��س��اء يف حلبجة
باالسلحة الكيمياوية .لكن رغم
ذل��ك كله ،مل يقل أح��د أن مصدر
ه��ذه ال��ن�يران واجل��رائ��م هم الس ّنة،
ب��ل قلنا أن امل��س��ؤول ه��و الطاغية
صدام و حزبه العلماني .بينما اليوم،
وعندما يقتل عناصر من املسلحني
مم���ن ي��س��م��ون ب���ـ «ال��ن��ق��ش��ب��ن��دي��ة»
يف احل��وجي��ة ،ي��ت��م جت��ي�ير املسألة
طائفياً ،وتصويرها على أنها «شيعة
وسنة»!..
من هنا علينا أن حنذر كهنة
السالطني الذين يأخذون االم��وال
اهلائلة إلص��دار الفتاوى الباطلة،
ه����ؤالء ال���ي���وم ه���م إم���ث���ال «مس���رة
ب���ن ج���ن���دب» و «ش���ري���ح ال��ق��اض��ي»
وأشباههم يف التاريخ الذين مزقوا
االمة االسالمية ،هؤالء عادوا اليوم،
فشريح القاضي الذي أفتى بوجوب
س��ف��ك دم االم������ام احل���س�ي�ن عليه
السالم ،مل يأت من فراغ ..إمنا كان
ج��زءاً وحلقة من م��ؤام��رة كبرية،
فهو رجل اصطنعه أولئك الفسقة
 ال��ف��ج��رة م��ن ب�ني أم��ي��ة واحل��زباجلاهلي املدعوم من قبل (الرومان)
يف ذلك اليوم ،فجاءوا للناس برجل
بعمامة كبرية وجّبة فضفاضة و
وق��ف ام��ام الناس ليقول أن اإلم��ام
احل��س�ين عليه ال��س�لام ،خ��رج على
إمام زمانه يزيد بن معاوية ..الذي
هو ش��ارب اخلمر و الزاني باحملارم
وق��ات��ل النفس احمل�ترم��ة ..لنرجع
اىل ال��ق��رآن ،ففيه حكم م��ا بيننا..
وال تنجروا باالتباع واالخنداع بهذه
الوسلية االعالمية أو تلك الفضائية
ال�ت�ي ت��ن��ع��ق بالفتنة وال��ت��ح��ري��ض
عل القتل وسفك ال��دم��اء وانتهاك
احل��رم��ات« ،فمن استمع اىل ناطق
فقد عبده ،فان كان الناطق عن اهلل
فقد عبد اهلل وان كان الناطق عن
الشيطان فقد عبد الشيطان».

* وعن الوضع يف
العراق هنالك عدة نقاط:

أو ً
ال :إن م��س��ؤول��ي��ة االج��ه��زة
الرمسية وقيادات اجليش واملسؤولني
يف ال�ترب��ي��ة والتعليم ،وال��ث��ق��اف��ة و
االع�لام ،هو توحيد الناس ،وتعزيز
االنتماء للبلد ،حنن نريد للجيش
أن يكون بوتقة للشعب ،مبعنى ان
االنسان ينتمي اىل اجليش فيتحول
م��ن ان��س��ان ك��ان ينتمي اىل قبيلة
او عشرية او مدينة ،اىل منتمي اىل
الوطن بكامله ،وهكذا وزارة الرتبية
و وزارة الثقافة ،و وزارة التعليم
العالي ،وهيئة االع�ل�ام ،و االجهزة
االخرى ٌ ،
كل عليه دور ومسؤولية
يف ت��رب��ي��ة ش��ب��اب و أن���اس يهتمون
ب��ه��ذا ال��وط��ن ووح���دت���ه ومصلحة
الشعب العامة واملشرتكة ،فالوزارات
واملؤسسات جيب أن ختطط وتربمج
موحد وجامع،
إلجياد نفس عراقي ّ
ينتمي اىل ه��ذا الشعب و مصاحله.
ورمب��ا يقول أحدهم :أنت تدعو اىل
االس��ل��ام ،واآلن ت��دع��و ال��وط��ن��ي��ة..
أق��ول :ال تناقض بني االس�لام وبني
الوطنية اليت نتحدث عنها ،حنن يف
العراق وطنيون ،و يف األمة و العامل
االسالمي أمميون ننتمي اىل األمة
االسالمية ال��واح��دة ،حن��ن ال نريد
إلم��ت��ن��ا ،و لشعبنا أن ي��ت��م��زق عرب
تصنيفات ومسميات ..فهذا كردي،
وذاك عربي ،أوغري ذلك..
ث��ان��ي �اً :للعلماء دور ك��ب�ير يف
بناء العراق وشعبه والسعي لتقدمه
وخ�ل�اص���ه م���ن االزم�������ات وع���وام���ل
التمزق والطغيان والظلم ،و من أبرز
االمساء الالمعة يف هذ امليدان؛ آية اهلل
املفكر السيد حسن الشريازي واملرجع
السيد حممد باقر الصدر ،واملرجع
السيد حممد حممد صادق الصدر،
وغريهم من املراجع والعلماء الكبار -
رضوان اهلل عليهم مجيعاً -والفضالء
من اخلطباء ،كلهم ضحوا بأنفسهم
من اجل مستقبل هذا البلد وشعبه،
ف���أن���ظ���روا أي����ن وص��ل��ت��م ح�ي�ن يتم
استثناء العلماء وتهميش دورهم يف
العمل س��واء على صعيد السياسة
وغريها ،وتقولون عنهم و تصورون

دوره����م وك��أن��ه��م جم���رد (مجعية
خ�يري��ة) ،أو م��ا أشبه م��ن منظمات
اجملتمع املدني الغري !..ويف احلقيقة
إن من ابتعد عن دور العلماء ،ومن
عمل أو يعمل خبطة ،البعاد العلماء
و احل����وزات العلمية ع��ن السياسة
وع����ن اجمل��ت��م��ع ال���ع���راق���ي ،يرتكب
جرمية حبق هذا الشعب ..فالعلماء
من كل املذاهب جيب ان جيتمعوا
وه��ذه مسؤوليتهم ،كما مسؤولية
السياسيني والشعب ،ان يفزعوا اىل
العلماء ل��ي��وح��دوه��م ،وه��ك��ذا كان
دورهم يف العراق دائماً.
ث��ال��ث�اً :ه��ن��اك أج��ن��دة خارجية،
وجي����ب ان ت��ع��رف��وا ال��ص��دي��ق من
العدو .ولو ان الشعب السوري كانوا
منتبهني جيداً ،و منذ اليوم األول ملا
كان جيري يف بلدهم ،ملا جرى اليوم
ما ج��رى ،بفعل تدفق أم��وال الفتنة
وفعل اجلماعات االرهابية اليت باتت
ال��ع��وب��ة خل��دم��ة م��ص��احل الصهاينة
واعداء األمة .وهنا أشري بعجالة اىل
كيفية حتول ختطيط وفكرة «عبد
اهلل ع��زام» ال��ذي كان قائداً ميدانياً
يف مدينة بيشاور يف باكستان ،من
السعي جلمع ال��ع��ن��اص��ريف تنظيم
وحتويلهم اىل طاقة وق��وة لتحرير
ف��ل��س��ط�ين  -ك��م��ا ك����ان ي��ق��ول-
ف���اذا ب��ه��ذا التنظيم ي��ت��ح��ول مبكر
الشيطان وكيده ،و بقيادة بن الدن
م��ن منظمة لتحرير فلسطني اىل
منظمة مدافعة اليوم عن اسرائيل
وخت��دم مصاحلها ،وحتى جرحاهم
يف س���وري���ا ي��ذه��ب��ون ل��ل��ع�لاج عند
الصهيانة.
أعود للقول :حنن جيب ان نعود
اىل الدين و تعاليمه ،واىل رشدنا،
والعلماء و احلكماء جيب ان يقوموا
بدورهم الريادي قبل ان نسقط يف
�ار له
اهل��اوي��ة ،فمن ُحلقت حلية ج� ٍ
فليسكب امل��اء على حليته ،فال أحد
ميكنه أن خي��م��د ال��ن�يران غ���داً اذا
اندلعت ،وان��ي ادع��و االخ��وان كلهم
يف العراق ،ومجيع احلكماء والعلماء
وال��س��ي��اس�ين م���ن ك���ل ال��ط��وائ��ف
والكتل ،أن ينتبهوا ويفكروا جيدا ،وأن
يأخذوا على أي��دي الغوغاء ومثريي
الفنت لكي حنافظ على بلدنا وشعبنا.

نحن يف
العراق وطنيون،
و يف األمة و
العامل االسالمي
أمميون ننتمي اىل
األمة االسالمية
الواحدة ،نحن
ال نريد إلمتنا ،و
لشعبنا أن يتمزق
عرب تصنيفات
ومسميات..
فهذا كردي،
وذاك عربي وغري
ذلك..
9

المرجع و األمة

المرجع المدرسي:

على المسؤولين التعاون
مع الشعب لدرء األخطار
ق���ال مس��اح��ة امل���رج���ع ال���دي�ن�ي آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املً��د ّرس��ي (دام
ظ��ل��ه) أن« :ال��ع��راق مي��ر ب��وض��ع استثنائي
وع��ل��ى امل��س��ؤول�ين أن ي��درك��و أن م��وق��ف و
كلمة الشعب والدولة إذا مل تتحد فإن من
الصعب مواجهة التحديات و االنتصار عليها»
مؤكدا يف كلمته االسبوعية ،على أنه «البد
من أن يشارك الشعب بطريقة واخ��رى يف
احملافظة على األمن واألستقرار حينما مير
البلد بوضع أمين غري طبيعي و استثنائي ،
فإزاء هذا اإلمتحان الذي مير به العراق على
الشعب أن ينهض و يقوم ب��دوره بالتعاون
مع احلكومة اليت عليها وضع خطط وأطر
خاصة لالستفادة م��ن ال��ق��درات الشعبية»
وتابع مساحته« :ندائي للمسؤولني يف الدولة
ومؤسساتها وللجهات األمنية أن تعاونوا
مع الشعب يف درء األخطار إلنها أعظم من
جمرد مكافحتها بهذه االساليب التقليدية».
و أوض��ح مساحته يف جانب من كلمة
مبكتبه يف كربالء املقدسة أم��ام حشد من
امل��واط��ن�ين بينهم وف���ود ع��ش��ائ��ري��ة وطلبة

إمتحن
حوزات علمية أن« :شعبنا يف العراق ُ
املرة بعد االخرى لفرتات متطاولة فال خيرج
من امتحان اال ويدخل يف آخ��ر أش��د ولكنه
لن يرتاجع وسيخرج أكثر قوة ولن يهيمن
عليه اليأس.»..
ُ
وأضاف« :امتحنا بالطغاة وعلى رأسهم
أعتاهم الذي حكم العراق باللنار واحلديد
وقدم الشعب حتت طائلة حكمه عددا هائال
من الضحايا من ابناء هذا الشعب ..ثم ما لبث
ذلك الطاغية ان ادخل العراق يف أتون ثالث
ح��روب دامية كارثية وك��ل ح��رب اخذت
م��ن الشعب م��ا اخ���ذت م��ن ال��دم��وع وال��دم��اء
واخلراب».
ويف س��ي��اق ح��دي��ث��ه اش���ار مس��اح��ت��ه اىل
الذكرى العاشرة الحتالل العراق من قبل
ال��ق��وات االمريكية واملتحالفة معها ،قائال
أن��ه «م��ن نتائج حمنة ال��ع��راق بنظام حكم
الطاغية ،أن ذل��ك النظام ج� ّر على العراق
بعد كل تلك امل��آس��ي ،ب�لاء ونقمة وحمنة
االح��ت�لال ال���ذي اك��م��ل ه��و اآلخ���ر فصول
إفساد و تدمري البالد كما هو ديدن االحتالل

دائما »..مشددا على أن «االحتالل كما عهد
الطاغية ،هو إمتحان قاسٍ للشعب العراقي»،
مؤكدا يف هذا السياق على أن" :علماء الدين
مل يوافقوا أب��دا على احتالل ال��ع��راق برغم
الضغوط اهلائلة اليت تعرضوا هلا وشخصيا
تعرضت هلا لكننا مل نوافق رغ��م أننا كنا
ُ
ورفضنا
معارضني لنظام الطاغية ،وموقفنا
لالحتالل موثق للتأريخ بالبيانات واملواقف
والتصرحيات العلنية يف حينها و اليت نشرت
وبثت يف وسائل االعالم والصحافة يف وقتها
مبا فيها الصحافة واالع�لام الغربي ..وقد
ك��ن��ا ن��ق��ول هل��م ون��ؤك��د رف��ض��ن��ا ب���أن يتم
التغيري يف العراق عن طريق االحتالل وقد
شخصنا وطالبنا حينها تلك الدول واجملتمع
ال���دول���ي ب���إن ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د وال��س��ل��ي��م
للتخلص م��ن نظام الطاغية ه��و مساعدة
ودع��م الشعب العراقي ــ وك��ان ذلك ممكنا
ـ واف��س��اح اجمل���ال ل��ه لكي ي��ت��وىل ه��و مهمة
التغيري ،من دون القيام باالحتالل وال��ذي
هو مرفوض بشكل قاطع ،لكنهم مل يسمعوا،
والقوى املتحالفة اليت هامجت العراق تلك
الفرتة رفضت مشاركة أي قوة شعبية من
داخل العراق يف عملهم ،وقاموا مبخططهم
وج���رى م��اج��رى ،ب��ل وح��ت��ى ب��ع��ض ال��ق��وى
واجلهات يف املعارضة اليت يُنظر اليها على
انها وافقت على االحتالل ،هي يف احلقيقة
مل تشارك معه اب��دا يف تدمري ال��ع��راق ،امنا
كانت ت��رى أن االح��ت�لال ق��د يكون خطوة
للتخلص من نظام طاغية هو اعتى وأشر".

المرجع و األمة

المرجع المدرسي :االستكبار
العالمي يحمي «الصهاينة»
و أتباع أهل البيت (ع) محا َربون
ح���ذر مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي امل��درس��ي  -دام
ظ��ل��ه -ح��ك��م��اء ال��ع��رب م��ن مغبة االخن���داع
واالجن���رار وراء م��ؤام��رات الطغاة وأصحاب
ال���ب�ت�رول ال��رام��ي��ة اىل ت��غ��ي�ير م��س��ار األم��ة
ومت��زي��ق��ه��ا ،م��ب��ي��ن �اً ان األم�����ة اإلس�لام��ي��ة
ووحدتها باقية ،وال ميكن تغيري مسارها عرب
األموال وواردات البرتول.
ويف جانب من كلمته األسبوعية اليت
ألقاها يوم اخلميس املصادف  2013/3/28يف
مكتبه مبدينة ك��رب�لاء املقدسة ،حبضور
مج���ع غ��ف�ير م���ن ال���وف���ود واأله����ال����ي ،أك��د
مساحته إن األمة اإلسالمية أمة مرحومة
بالنيب (ص) ،وبالكعبة الشريفة ،وبكربالء
املقدسة ،وبالنجف االش��رف ،وبقبور أولياء
اهلل ،مشدداً ان املتآمرين لن يستطيعوا متزيق
ه��ذه األم��ة او تغيري مسارها ،وعلى حكماء
العرب اجتناب كل أولئك الذين حييكون
ه���ذه امل����ؤام����رات .و وص���ف مس��اح��ة امل��رج��ع
امل��درس��ي األن��ظ��م��ة ال�تي تستخدم ع��ائ��دات
ال��ب�ترول الضخمة لدعم ومساعدة ال��دول
اإلقليمية «باملتآمرة» على الشعوب املسلمة،

وأنها تصنع ما صنعه ق���ارون ،الفتاً اىل ان
مثل هذه األنظمة تعتقد أنها ملكت األرض
وما عليها بالبرتول ،وأنها سوف تغري سنن
اهلل ،ولكن سنن اهلل يف اخللق ثابتة ال تتبدل،
حم����ذراً م��ن وص��ف��ه��م ب��ـ «ك��ه��ن��ة أص��ح��اب
البرتول» الذين يزينون للطغاة طغيانهم ،بأن
يكفوا عن أفعاهلم وخمططاتهم ال�تي جتر
الناس اىل الفساد والنار.
اىل ذل�����ك أك�����د مس���اح���ت���ه إن ه���دف
االستكبار العاملي هو احملافظة على «دويلة
الصهاينة» موضحاً إنهم ودم���روا ال��ع��راق،
والسودان ،وسوريا ،ومصر ،من اجل احملافظة
عليها ،وأضاف قائ ً
ال« :أحتداهم ان بقيت هذه
الدولة وكالمي موثق اآلن وسوف ترون يف
يوم من األيام اىل اين ستنتهي هذه الدويلة
ألنها حتاول تغيري سنن اهلل ،وسننه ثابتة ال
تتحول وال تتبدل».
وذكر مساحته يف ختام حديثه ان أتباع
أه��ل البيت (ع) يتعرضون حلمالت شرسة
وحم��اوالت لتقزيم راي��ة ال��والء ،مضيفاً ان
ه��ذه احل��م�لات ت��ق��وده��ا ق��وى االس��ت��ك��ب��ار يف
العامل من خالل تنظيم القاعدة اإلرهابي.

المرجع المدرسي :بناء الحضارة
هي الغاية المثلى التي البد أن
نتط ّلع الى تحقيقها
أك���د مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل
العظمى ال��س��ي��د حم��م��د ت��ق��ي امل��درس��ي دام
ظله إن احلضارات البشرية الكربى مرياث
رس��االت اهلل ،مبيناً إنها كانت قائمة على
أساس اإلميان واخلوف من اهلل ،واإلخالص
يف العمل.
وخالل درس التفسري اليومي الذي يلقيه
مساحته على مجع من العلماء وطلبة احلوزة
العلمية يف مكتبه مبدينة كربالء املقدسة،
ش��دد مساحته ،ال��ي��وم األح���د ،على ض��رورة

أن يعود املسلمون اىل ركائزهم اإلميانية
لبناء ال��ب�لاد وتشييد ح��ض��ارت��ه ،مستشهداً
باحلضارات اإلهلية العادلة اليت أقيمت عرب
التاريخ على أيدي األنبياء والرسل وكانت
عدالتها تشمل البشر واجلن والطري والنمل.
وأضاف مساحته علينا كمسلمني اليوم أن
نتوجه حنو حتقيق هذا اهلدف رغم صوبته
واع�تراض ط��رق حتقيقه العقبات الكثرية،
الفتاً إىل إن بناء احلضارة هي الغاية املثلى
اليت البد أن نتطلع اليها.

مواقف
* التنظيامت اإلرهابية وخلق الرصاعات والفوىض

أكد سامحة املدريس (دام ظله) إننا ندين وبشدة العمليات
اإلرهابية وكل عمل إجرامي يستهدف الشعوب اآلمنة يف
أي مكان يف العامل ،سواء يف الدول العربية واالسالمية ،كام
حيصل يف الصومال وسوريا وغريمها ،او يف املجتمعات غري
االسالمية ،كام حدث مؤخرا يف بوسطن بإمريكا ،مثلام ندينها
يف العراق .داعي ًا اىل التفكري اجلدي يف من يقف وراء هذه
اجلرائم وخيطط هلا .ويف جانب من كلمة له بمكتبه بمدينة
كربالء املقدسة بحضور مجع غفري من الوفود واألهايل،
أشار سامحته اىل إن تنظيم القاعدة مؤسسة إرهابية عاملية هلا
امتدادات يف كل مكان .مضيف ًا ان هناك جهات تدعم هذا
التنظيم ونحن بحاجة اىل التفكري اجلدي يف من يقف ورائهم
ويدعمهم للتخلص منهم .وتابع سامحته« :عىل كبار وحكامء
العامل أن جيلسوا ويفكروا يف تلك اجلهات التي تدعم مثل هذه
التنظيامت التي هتدف من عملها االجرامي والتخريبي خلق
الرصاعات وتعميم الفوىض يف العامل.

* الشعب العراقي لن ينجر اىل احلرب األهلية

قال سامحة املرجع املدريس (دام ظله) إن الشعب العراقي
«عانى الكثري ودفع أغىل األثامن من اجل وطنه ودينه وقيمه
بقي صامد ًا وحمافظ ًا عىل بالده
ورغم كل املصاعب والظروف ّ
ووحدهتا و رضب أروع األمثلة يف الصرب والتحدي» ،مضيف ًا
يف جانب من كلمة له خالل استقباله ٍ
لوفد من وجهاء و أهايل
حمافظة كربالء املقدسة ،أن «شعبنا مل ينخدع ومل ينجر وراء
املؤامرات الرامية إلشعال فتيل احلرب األهلية التي كانت
هتدف تدمري العراق وشعبه والتي أرادهتا له القوى اخلارجية
املتآمرة مثلام اشعلتها يف دول عربية أخرى» .ودعا سامحته «اىل
توحيد الصفوف ملواجهة املخططات االرهابية واجلامعات
الوهابية التكفريية يف بعض املحافظات واملناطق» .و أوضح
إن «العراق جتاوز حافة اهلاوية التي كانت حتاول بعض
اجلهات اخلارجية إسقاطه فيها ولكننا نريد هلذا الشعب أن
يزداد وعي ًا وبعد ًا عن كل حماوالت التفرقة والتمزيق».

* أجندات خارجية هتدف إىل إثارة الطائفية

دريس (دام ظله) من أن
حذر مكتب سامحة املرجع ا ُمل ّ
هناك أجندة خارجية تقف وراء ه التفجريات االرهابية التي
ازدادت وتريهتا يف األونة االخرية يف بغداد وباقي املحافظات.
واوضح بيان صادر عن املكتب ،أدان فيه التفجريات اجلبانة
التي طالت االبرياء يف اكثر من حمافظة ،وأن هذه العمليات
االرهابية إنام ختدم خمططات خارجية هتدف بث الكراهية
وإشاعة الفوىض يف املنطقة وختريب العملية السياسية وإثارة
الفتنة الطائفية .وأضاف البيان« :إن هذه املؤامرات اخلبيثة
انام تعرب عن يأس من يقف ورائها من أمكانية رضب وحدة
ومتاسك الشعب العراقي والنيل من عزيمته يف مواجهة
التحديات ،واهنا سوف ترتد عىل املخططني واملنفذين هلا
بأسوأ النتائج».
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المرجع المدرسي  :العراق يتعرض
لهجمة «قارونية» من قبل أمراء
الغاز والبترول والفساد
ق���ال مس��اح��ة امل���رج���ع ال���دي�ن�ي آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي امل��درس��ي دام
ظله :كما استخدم قارون األموال لزعزعة
األمن وحماربة نيب اهلل موسى عليه السالم،
فمن ميثلون قارون يف األمة اليوم يُسخرون
االموال لتغيري املعادلة السياسية يف العراق،
وختريبه كما يفعلون يف سوريا وإليقاع
الفتنة والصراعات يف األمة ونشر الكراهية
واألفكار الفاسدة .فبدال من تسخري الثروات
يف حل ازم��ات و مشاكل الشعوب العربية
واالس�لام��ي��ة كمصر وت��ون��س وال��ص��وم��ال
ي��ق��وم أم���راء النفط وال��ف��س��اد بهدرها على
قتل االطفال والنساء يف باكستان والعراق
وسوريا.
واضاف مساحته :أن اشباه قارون حيوّلون
ام���وال املسلمني ال��ي��وم اىل اسلحة و افكار
هدامة و شبكات ختريب و إرهاب كالقاعدة
وأمثاهلا لتحول البالد االسالمية والعربية
اىل جهنم ،ولكن سينهزم هؤالء وسيأتي يوم

يعظون فيه على أيديهم ندماً كما يقول
اهلل تعاىل( :إن الذين كفروا ينفقون امواهلم
ليصدوا عن سبيل اهلل فسينفقونها ثم تكون
عليهم حسرة ثم يـُغلبون).
وأك��د مساحة امل��رج��ع امل��درس��ي :أن يف
ال��ع��راق سلطة منتخبة وشعب حكيم بكل
ق��وم��ي��ات��ه وط��وائ��ف��ه وف��ئ��ات��ه ومي��ل��ك ال��ق��وة
واملناعة ولن يستطيع أمراء الغاز والبرتول
والفساد والتفرقة الطائفية ان يغلبوا هذا
الشعب .وامل��أم��ول م��ن عشائر ال��ع��راق وهي
ذات جت��ارب تأرخيية أن يوحدوا صفوفهم
و ي��دف��ع��وا ومي��ن��ع��وا ه���ؤالء ال��ع��م�لاء اللذين
يسخرون االموال الثارة النعرات الطائفية
وت��ه��دي��م ه���ذا ال��ب��ل��د ح��س��دا وب��غ��ض��ا منهم،
ونهيب باخواننا يف املنطقة الغربية ومجيع
ابناء الشعب بأن حيافظوا على وحدة البالد
وحي��ذروا من الذين يستخدمون املال لنشر
ال��ص��راع واالف��ك��ار احل��اق��دة يف ب��ل��دان األم��ة
وليس خلدمتها وبنائها".

المرجع المدرسي ألساتذة جامعة
واسط :الشعب العراقي صامد وال
تنقصه روح اإلرادة والعزم على البناء
استقبل مساحة املرجع الديين آي��ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املدرسي دام ظله
يف مكتبه مدينة كربالء املقدسة ،وفداً ضم
ع���دداً م��ن أس��ات��ذة جامعة واس���ط ،و وجهاء
احملافظة ،وأكد مساحته خالل اللقاء على
ض���رورة توجيه الشباب يف اجلامعات حنو
البناء واالع��م��ار الن مستقبل العراق سوف
يكون بأيديهم ،مبيناً إن يف العراق إمكانات
وثروات كبرية البد من استغالهلا.
كما ودعا مساحته اىل إختاذ الظروف
الصعبة ال�تي مي��ر بها ال��ع��راق يف املرحلة
احل��ال��ي��ة نقطة ل�لان��ط�لاق وال��ت��ح��ول حنو
األفضل ،الفتاً اىل إن الشعب العراقي ،شعب
ص��ام��د وف��ع��ال ول��ك��ن تنقصه روح اإلرادة

وال��ع��زم ع��ل��ى ال��ب��ن��اء .وأض����اف مس��اح��ت��ه ان
الشعب العراقي شعب متحرك وفعال ولكنه
حباجة اىل موجه ومربمج من اجل توجيه
طاقاته حنو البناء والتطوير ،مؤكداً انه ال
يزال صامداً رغم كل الظروف الصعبة اليت
مر بها ألنه ميلك ركائز قوية ومتينة.
اىل ذل��ك ش��دد مساحة املرجع املدرسي
على ضرورة اعتماد التشاور والتواصل من
اج��ل ان ي��زي��د بعضنا اآلخ���ر ع��زم �اً وعق ً
ال
وعلماً و لتحقيق األه��داف الكبرية اليت لن
تتحقق إال من خالل تضافر اجلهود ،مضيفاً
إن ك��ل��م��ا أح��س��ن بعضنا للبعض اآلخ��ر
وتواصنا معاً ،كلما كان جمتمعنا أكثر
متانة وقوة.

المرجع و األمة

مؤكدا على معالجة التوترات بالحكمة و حفظ التعايش السلمي ورفض العنف

المد ّرسي :العراق سفينة شعبنا
المرجع ُ
بأجمعه وهو يستحق الخدمة والتقدير

أكد مساحة املرجع املُد ّرسي خالل
اس��ت��ق��ب��ال��ه مج��ع��ا م��ن ال��ع��ل��م��اء وخطباء
املنرب ووف��ودا زائ��رة من عدة حمافظات،
أن على اخلطباء واملبلغني مهمة كبرية
تتلخص يف توجيه الناس وبث الوعي و
ترسيخ وح��دة الكلمة وامل��وق��ف وتوجيه
االم��ة باالجتاه الصحيح .مشريا اىل أن
غياب الوعي الثقايف و الديين لدى بعض
فئات اجملتمع االسالمي يؤدي اىل ظهور
ح��رك��ات ع��ق��ائ��دي��ة ض��ال��ة ومنحرفة.
وشدد مساحته خالل اللقاء على ضرورة
تنشئة األب��ن��اء تنشئة دي��ن��ي��ة حقيقية
وصحيحة وزجهم يف الدورات التعليمية
ألحكام الدين والتدبر يف القرآن الكريم
ورواي������ات اه���ل ال��ب��ي��ت عليهم ال��س�لام.

واوض��ح مساحته يف جانب آخ��ر أن على
اجلميع العمل من اجل استثمار الطاقة
اهلائلة لدى الشعب العراقي وتوظيفها
وجعلها وسيلة للنهوض حبيث تتحول
اىل مواقف عملية وجهاد لبناء اجملتمع
والبلد.
موضحا أن الشعب العراقي يُضرب
ب��ه املثل يف ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء والتضحية
والصرب وه��ذا الشعب يستحق اخلدمة
والتقدير .واض��اف أننا ندعو دائما وأبدا
مج��ي��ع امل��س��ؤول�ين وال��ك��ت��ل اىل ض���رورة
ان ي��ك��ون��وا مب��س��ت��وى امل��س��ؤول��ي��ة وان
وي��وح��دوا صفوف اب��ن��اء الشعب .وأك��د
مس��اح��ت��ه ع��ل��ى أن مج��ي��ع اب��ن��اء الشعب
ال��ع��راق��ي والس��ي��م��ا ال��ق��ي��ادات السياسية

واالج��ت��م��اع��ي��ة  ،م��س��ؤول��ون ومطالبون
بالعمل على عدم السماح بأن تـُج ّر البالد
اىل أي نوع من التوتر و العنف والعنف
املضاد ،حتى يف النقد والتعبري عن الرأي
ما أمكن ذل��ك ،واجللوس ب��د ً
ال من ذلك
والتفكري حبكمة يف أسباب إستمرار هذه
املشاكل واالوضاع السيئة ،وإجياد حلول
وم��ع��اجل��ات عقالنية حكيمة ب��احل��وار
والتواصل واحملافظة على اسس التعايش
ال��وط�ني السلمي ،وع��دم اإلجن���رار وراء
اثارة العصبيات والنعرات اليت لن ختدم
س��وى اع��داء ال��ع��راق .م��ؤك��داً أن العراق
سفينة مجيع أبناء الشعب إن سلمت سلم
اجلميع ووصلوا إىل بر األمان وإن غرقت
ـ ال مسح اهلل ـ غرقت باجلميع.
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األستاذ محمود حامد محمود في حوار مع الـ «الهدى»

الشيعة في مصر يدعون الى التعايش
االجتماعي والسلفية ُتض ّلل
* حممود حامد حممود ..باحث إسالمي واملتحدث اإلعالمي باسم «حتالف
ابناء الكوثر» يف مرص.
* حائز عىل شهادة «ليسانس» آداب وتربية  -قسم اللغة االنجليزية.
وشهادة «ماجستري» يف طرق التدريس.
* درس العلوم الدينية يف مرص عىل عىل يد أحد تالمذة الشيخ مصطفى
سالمة ،وذلك ألكثر من  5سنوات .درس العقائد والفقه واألصول واحلديث.
* يتحدث عن نقطة حتوله اىل التش ّيع :كنت أقوم ببحث أصويل حول قاعدة
«العامل اذا اجتهد فأصاب فله أجران ،واذا أخطأ فله أجر واحد» ،وهذا البحث
مبني عىل إجياد األدلة املستنبطة من الكتاب والسنة يف تأصيل هذه
األصويل كان ٌ
القاعدة .ومنها اتضحت يل الكثري من املسائل الفرعية املبنية عىل هذا القاعدة
وهي :
 -1عدالة الصحابة .
 -2وجود اختالف «عقدي» حول مسألة تضعيف الرجال يف السند.
 -3اخلالفة.
-4الكثري من املسائل الفقهية املرتبطة بعدالة الصحابة.
 -5مسألة عرض املتن عىل القرآن الكريم.
 -6مسألة اثبات الصفات االهلية.
وغريها الكثري.

* أجرى احلوار :حممد عيل جواد
• كيف تقيمون وضع التشيع ثقافي ًا
وفكري ًا يف مرص يف املرحلة الراهنة؟
• ب��ع��د ال���ث���ورة أص��ب��ح ال��ش��ي��ع��ة أكثر
انفتاحاً ،على بعضهم البعض ،ولكن ليس
بالدرجة املطلوبة ،وهذا شئ طبيعي بسبب
م��ا سببه النظام السابق م��ن اره���اب فكري
ونفسي ل��دى شيعة م��ص��ر ،م��ن مالحقات
أمنية اىل اعتقاالت عشوائية وغريها .
وب��ال��رغ��م م��ن ت��ب��دد امل��خ��اوف األمنية
ال��س��اب��ق��ة ل���دى ال��ش��ي��ع��ة ،إال أن��ه��م م��ا زال���وا
متعطشني اىل م��ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن ثقافة
وعلوم أهل البيت ،سالم اهلل عليهم ،وخاصة
أن��ه ال ي��وج��د ال��ع��دد ال��ك��ايف م��ن علماء دين
يف م��ص��ر ،حتى ينهضوا ب��اجل��ان��ب الثقايف
يف ال��وس��ط الشيعي ،وه��ذا ك��ان نتيجة ما
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ّ
وفر الفاطميون للطالب الوافدين من جميع أنحاء العامل
اإلسالمي ،املسكن وامللبس ،وانشأوا باألزهر مكتبة ضخمة ضمت
خمطوطات يف جميع العلوم .وقد اتخذ الفاطميون من قصورهم،
مراكزًا لنشر الثقافة الشيعية بصفة خاصة
ذكرناه آنفا من احلصار الفكري والنفسي،
الذي أدى اىل انغالقهم على أنفسهم ،لدرجة
أن الواحد منهم ال يعرف اآلخر ويتصور أنه
الشيعي الوحيد يف مصر ،أو على األق��ل يف
منطقته السكنية .هذه احلالة كانت سائدة
يف أواخر الثمانينات وحتى التسعينيات .
إذن؛ فالشيعة هنا حباجة اىل تأسيس
فقهي وع��ق��دي نتيجة لبعض ال��رواس��ب
املذهبية السابقة حيث أن شيعة مصر يف
أغلبهم مستبصرون .
• كيف يستفيد الشيعة يف مرص من
أجواء االنفتاح السيايس املوجود؟
• أذكر على سبيل املثال :
 )1تبدد خماوف التع ّرف على الشيعة .
 )2دخول كتب الثقافة الدينية بأعداد
كبرية.
 )3ظهور الشيعة اعالمياً ،سواء يف برامج
حوارية أو مناظرات أو تصرحيات اخبارية .
 )4أص��ب��ح��ت ل��ف��ظ��ة «ش���ي���ع���ة» ،ت�ت�ردد
ع��ل��ى م��س��ام��ع امل��ص��ري�ين ح��ت��ى أن البعض
منهم – امل��ن��ص��ف ط��ب��ع�اً – ب���ات ي��س��أل عن
الشيعة ،وحياول أن يتأكد من كل الكالم
املغلوط املنسوب اليهم ،سواء عن طريق أحد
األصدقاء ،أو املعارف أو عن طريق االنرتنت
وهكذا.
 )5ك��ث��رة ال��ل��ق��اءات واالج��ت��م��اع��ات يف
املناسبات الدينية واالجتماعية .
• هل لكم أن تبينوا لنا اخللفية التارخيية
للشيعة يف مرص ،وجذور التشيع؟
• كانت البداية ،أيام الدولة الفاطمية،
ف��ك��ان للفاطميني أث���ر ك��ب�ير يف ال��ت��اري��خ
اإلس�ل�ام���ي ب��ش��ك��ل ال��ع��ام وامل���ص���ري بشكل
خ���اص ،حيث تقدمت ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون يف
عهدهم وك��ان��ت القاهرة ح��اض��رة زمانها،
ي��ف��ده��ا ال��ط�لاب م��ن أحن���اء ال��ع��امل للتزود
بالعلم وامل��ع��رف��ة ،وبنيت بها دار احلكمة

واألزه��ر وانتشرت الكتب ،و وظف امل��ال من
أج���ل ال��ش��ع��راء واألدب�����اء ،وارت��ب��ط��ت الكثري
من ال��ع��ادات والتقاليد والطقوس بالدولة
الفاطمية يف م��ص��ر ،حيث م��ا زال التأثري
الفاطمي يظهر يف مصر أثناء شهر رمضان
واألعياد .بل إن بعض مؤرخي تاريخ املسرح
العربي يرون أن جذور املسرح املصري تعود
اىل العصر الفاطمي م��ن خ�لال م��ا يُسمى
باملهرج واحلاوي ،أثناء االحتفاالت يف العصر
الفاطمي.
ومت�� ّي��ز ال��ع��ص��ر ال��ف��اط��م��ي ب��االه��ت��م��ام
ب��األع��ي��اد واالح��ت��ف��االت ،ون���رى «امل��ق��ري��زي»
مي��ع��ن يف وص���ف االح���ت���ف���االت وامل���واك���ب
اخلاصة باخللفاء.
وم���ازل امل��ص��ري��ون ي��ت��ذك��رون موكب
«حصان اخلليفة» املهيب الذي كان خيرج
يوم املولد النبوي الشريف ،فيصنعون حلوى
تشبه هذا احلصان.
وارت��ب��ط ال��ع��ص��ر ال��ف��اط��م��ي بكثري من
احلكايات الشعبية املصرية ،ال�تي ليس هلا
سند تارخيي ،لكن يتناقلها الناس من جيل
إىل جيل ،كحادثة نقل جبل املقطم على
ي��د مس��ع��ان اخل�����راز ،وال��ق��ص��ص املرتبطة
بالشاطر حسن ،وأيضا احلواديت املرتبطة بـ
«ست امللك» أخت احلاكم بأمر اهلل ..وغريها
الكثري.
ويف العصر الفاطمي يعود أقباط ويهود
مصر يف الظهور على مسرح األح���داث من
جديد ،ف��إذا استثنينا السنوات األخ�يرة من
ع��ه��د «احل��اك��م ب��أم��ر اهلل» ،جن��د أن باقي
العصر الفاطمي ،مي��ت��از بتوفري احل��ري��ات
لألقباط واليهود ،حتى أن بعضهم وصل إىل
أرقى مناصب البالط الفاطمي.
و ك��ان��ت امل��س��اج��د يف ذل����ك ال���زم���ان،
مراكزاً ثقافية ،فقد عمل «العزيز باهلل» على
حتويل اجلامع األزه��ر إىل جامعة يدرس
فيها الفقه الشيعي إىل جانب فقه املذاهب
األخ��رى ،والعلوم من لغة وطب ورياضة ،و
وفر الفاطميون للطالب الوافدين من مجيع
أحن���اء ال��ع��امل اإلس�لام��ي ،املسكن وامللبس،

وان���ش���أوا ب���األزه���ر مكتبة ض��خ��م��ة ضمت
خم��ط��وط��ات يف مج��ي��ع ال��ع��ل��وم .وق���د اخت��ذ
الفاطميون م��ن قصورهم ،م��راك��زاً لنشر
الثقافة الشيعية بصفة خ��اص��ة ،وأحلقوا
بها مكتبات حتتوي اآلالف من الكتب مثل
مكتبة القصر الشرقي اليت أنشأها اخلليفة
«املعز لدين اهلل» .ويذكر املؤرخون أن اآلالف
م��ن الكتب تعرضت للحرق وال��ن��ه��ب إب��ان
انقضاء حكم الفاطميني على يد األيوبيني،
ومن الشواهد املتصلة؛ أن ما يعرف يف مصر
اآلن ،ب��ـ «ت�ل�ال ال��ك��ت��ب» إمن���ا ه��و يف األص��ل
املكان الذي مجعت فيه كتب وخمطوطات
الفاطميني فأُحرق معظمها و ُت��رك الباقي
لتغطيه الرمال وتدفنه .يذكر «املقريزي»
أن عبيد األيوبيني عندما سطوا على القصور
الفاطمية ونهبوها ،كانوا ينزعون اجللود
ال�ت�ي ت��غ�ّل��ف امل��خ��ط��وط��ات وي��ت��خ��ذون منها
نعا ً
ال!..
أم��ا موقف الفاطميني من أه��ل السنة،
فقد عاملوهم معاملة حسنة ،لدرجة أن أهل
السنة ،و نكاية بالشيعة احتفلوا باليوم الذي
دخ��ل فيه ال��رس��ول األك��رم صلى اهلل عليه
وآله ،مع أبو بكر الغار ،وتركهم الفاطميني
حيتفلون بهذه املناسبة مبنتهى احلرية.
كما أجاز الفاطميون ،تدريس مذاهب السنة
.لكن علينا أن نعرتف أن ال��دع��وة الشيعية
على الرغم من محاس الفاطميني الشديد
يف نشرها ،ف��إن ال��دول��ة مل جت�بر أح��د على
إعتناقها ،ومل تتعصب ضد املذاهب األخرى،
وقد تولىّ السنة واألقباط واليهود مناصب
مهمة يف الدولة .كما عامل الفاطميون أهل
الذمة يف مصر ،معاملة حسنة ومسحوا هلم
باإلحتفال بأعيادهم مبنتهي احل��ري��ة ،بل
شاركوهم اإلحتفال .فهناك من املؤرخني
من قال :ان الفاطميني جنحوا يف أن جيعلوا
ال��ش��ي��ع��ة يف م��ص��ر أك��ث��ري��ة ،وه���ن���اك من
يقول :ان الشيعة يف مصر مل يشكلوا أغلبية
وإستمرت مصر ذو أغلبية سنية .لكن الرأي
األرجح أن الفاطميني جنحوا يف أن جيعلوا
الشيعة يف مصر أكثرية ،لكن ليست أغلبية
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نحتاج
إىل فهم قرآين
منفتح وإىل
توثيق األحاديث
وفهمها فهمًا
منفتحًا .وبغري
ذلك ،من الصعب
أن يكون هناك
تقارب فكري بني
السنة والشيعة،
ألن التقارب إمنا
ينطلق من خالل
احلوار النقدي
للذات مع الذات
الذي يشكل
أساسًا للحوار مع
اآلخر
ط��اغ��ي��ة ،لكنها ك��ان��ت أك�بر ال��ط��وائ��ف يف
مصر من حيث العدد .وعندما دخل صالح
الدين مصر ،سعى بكل الطرق إل��ي إرج��اع
مصر للمذهب السين والقضاء على املذهب
الشيعي .
• التيار السلفي يدعو اىل اهلدم والتكفري
 ..اىل ما يدعو التيار الشيعي يف مرص؟
• طبعاً على عكس ما يدعو اليه التيار
السلفي – الوهابي – التكفريي ،فالشيعة
هنا يدعون اىل الوحدة االسالمية والوطنية
والتعايش االجتماعي ،وأيضا نبذ اخلالفات
املذهبية ،وسب الرموز الدينية حفاظاً على
ال�تراب��ط وال��ت��م��اس��ك ال��وط�ني ،وأن ه���ذا ما
يدعو اليه مذهب أهل البيت عليهم السالم،
حيث ق��ال االم��ام علي عليه السالم ،عندما
يسبون أه��ل الشام
مسع قوماً ِم��ن أصحابه ُّ
ِّ
بص ِّفني ،فقال هلم« :إني أكره
أيَّام حربهم ِ
سبابنيَّ ،
ولكنكم لو وصفتم
لكم ْأن تكونوا َّ
أعماهلم ،وذك��رمت حاهلم ك��ان أص��وب يف
القول وأبلغ يف ال� ُع��ذر ،وقلتم مكان َس ِّبكم
إيَّاهم َّ
هم احقن دماءنا ودماءهم ،وأصلح
:الل َّ

ذات بيننا وبينهم ْ ،
واه ِدهم ِمن ضاللتهم ،
حتى يعرف َ
َّ
احل َّق ِمن َجهله».
ف��اهل��دف األس���اس للتيار الشيعي ،هو
الوحدة االسالمية ،باالضافة اىل ّ
مل الشمل
الشيعي وانضوائه حتت راية واح��دة ،وعدم
ال��ت��ع��دد جمل��م��وع��ات متباينة يف ال��ف��ه��م ،بل
االج��ت��م��اع حت��ت راي���ة أه���ل ال��ب��ي��ت ،عليهم
ال��س�لام ،من خ�لال برامج تنظيمية ختدم
ه���ذا اهل����دف ،باستثمار ال���ك���وادر الشبابية
والطاقات النسائية للقيام بالعمل الرسالي
مب��ا يناسب ال��ظ��روف امل��ت��اح��ة ،س���وا ًء املناخ
السياسي أو االقتصادي أو األمين.
• ما هي السبل الكفيلة لتعزيز العالقة
التارخيية بني الشيعة واألزهر الرشيف؟ وما
هي العقبات يف هذا الطريق؟
• مشكلة الكيان اإلسالمي ،عدم وجود
املرجعية الفكرية ال�تي ت�لاح��ق ال��واق��ع يف
مجيع تطلعاته ،ليدرسها ويعمل على إجياد
قاعدة فكرية مشرتكة بني املسلمني ،لتقوّم
كل جهة أفكارها وتصوراتها ومشاكلها
وق��ض��اي��اه��ا .وذل���ك م��ق��ارن��ة بالقضايا اليت

تقدمها اجلهة األخرى ،ليخرج اجلميع من
خالل هذا احلوار اإلسالمي املتميز بدارسة
اخلصوصيات العميقة اليت متثل تنوع واقع
احل��رك��ة اإلس�لام��ي��ة ب��ع��ي��داً ع��ن األض���واء،
وب��ع��ي��داً ع��ن ال��ش��ع��ارات ،ول��ي��خ��رج اجلميع
باسرتاتيجية واح����دة ت��ت��وزع فيها امل��واق��ع
اإلسالمية ،على أدوار متعددة ،حتى يكون
لنا خط إسالمي واحد يف مواجهة التحديات
اليت يطلقها موقع الكفر الواحد واالستكبار
الواحد.
إن املشكلة اليت نواجهها يف هذه املرحلة،
هي أن كل فريق إسالمي ،يعيش مشاكله
اخلاصة بعيداً عن االهتمامات اليت تربطه
باآلخر ،ما جيعل من كل ط��رف أو جهة،
فريقاً لوحدها ،وإن أراد االهتمام مبشاكل
الفريق اآلخر ،فإنه يريدها من خالل خدمة
خصوصيته ،ال من خالل خدمة اجلو العام.
إنين أزعم أنه ليست هناك حركة إسالمية
واح�����دة ،ب��ل ح��رك��ات إس�لام��ي��ة ق��د تكون
متباعدة يف الفكر أو يف اخلط السياسي أو
يف أساليب العمل السياسي ،ومن الضروري
ألية قيادة إسالمية أن تعمل على جتميع
ه��ذه امل��واق��ع وترتيبها ،والعمل على إجي��اد
حالة من التعارف يف ما بينها.
أما مسألة التقريب فتحتاج إىل نوعني
م��ن العمل ،األول :يف احل��رك��ة الفكرية،
مبعنى أن يبحث كل فريق من املسلمني،
وف���ق امل��ع��اي�ير ال��ف��ك��ري��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ،عقائده
وخطوطه الفكرية من جديد ،حبيث يعرف
الشيعة ما هو خط التشيع يف العمق ،باملعنى
العلمي الذي ميكن هلم أن يدافعوا من خالله
ع��ن أفكارهم وعقائدهم آرائ��ه��م الفقهية،
استناداً إىل املصادر اإلسالمية األصيلة؛ وأن
يدرس الس ّنة كذلك عقائدهم ومذاهبهم
الفقهية ،وف��ق ه��ذه امل��ع��اي�ير أي��ض �اً ،حبيث
يشعرون أن بإمكانهم أن يدافعوا عن املذهب
بطريقة إسالمية منفتحة على كل املصادر
اإلسالمية ،ألن املشكلة اليت تواجهنا هي أن
ك��ل ف��ري��ق حي����اول أن ينطلق ب��احل��ج��ة،
مذهبياً ال إسالمياً ،وهلذا ال جند لغة للتفاهم
بينهم ،ألن ك ً
ال منهم يتحدث مع اآلخرين
ً
بلغته اخلاصة بعيدا عن اللغة اإلسالمية
األمش��ل ،لذلك فإننا نالحظ أن ما يتحدث
به السنة والشيعة يف خالفاتهم ،هو ما كانوا
يتحدثون به قبل أكثر من ألف عام.
يف ضوء ذلك ،ال نرى أية مفردة تغيرّ ت
يف جمرى احل��وار ،أو أُعيد النظر فيها عند
الطرفني ،ال على مستوى اإلشكاليات اليت
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يوجهها كل فريق لآلخر ،وال على مستوى
األسلوب وال على مستوى احلجج.
أم��ا أس��ب��اب ه��ذه املشكلة فتعود إىل أن
ال��س � ّن��ة ال ي��ري��دون أن ي��ت��ن��ازل��وا ع��ن ش��يء
مم��ا ورث����وه ،وأي��ض �اً الشيعة ،بغض النظر
عما إذا ك��ان ما ورث��وه خيضع للربهان أو
للدليل .ومن هنا علينا أن ندرس ما عندنا،
وعليهم أن ي��درس��وا م��ا ع��ن��ده��م بطريقة
علمية موضوعية ،فال يكون معيار القبول
أو ال��رف��ض ،ال��ت��زام العلماء القدماء بها أو
ع��دم التزامهم ،بل أن يكون املعيار العلمي
هو الرجوع يف كل ما نتنازع حوله إىل اهلل
وإىل الرسول األك��رم صلى اهلل عليه وآله،
مما جيعلنا حنتاج إىل فهم قرآني منفتح
وإىل توثيق األحاديث وفهمها فهماً منفتحاً.
وبغري ذلك ،من الصعب أن يكون هناك تقارب
فكري بني السنة والشيعة ،ألن التقارب إمنا
ينطلق من خالل احلوار النقدي للذات مع
الذات الذي يشكل أساساً للحوار مع اآلخر.
• كيف ترى دور علامء الدين الشيعة
واخلطباء واإلع�لام يف املساعدة عىل نرش
الصورة الصحيحة للتشيع يف مرص؟
• من املهم جداً على علمائنا ومراجعنا
ال��ع��ظ��ام  -دام ظلهم ال�����وارف -أن يهتموا
بتذليل العقبات اليت تعوق مسرية الوحدة
االس�ل�ام���ي���ة ،م���ن خ��ل�ال ت��ك��ري��س م��ف��ه��وم

األخالق االسالمية واحملمدية يف االوساط
االسالمية .واحلذر من مغبة انتشار املفهوم
املغاير واملناقض لألخالق اليت نستلمها من
الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله.
أم��ا بالنسبة للخطباء ،فهم عصب هذا
املشروع الوحدوي اذ أنهم ينشئون أجيا ً
ال على
ه��ذا النهج ال��ذي يؤمن بقول اهلل عز وجل:
ِ
ِ
ِ ِ
س ِائ َيل َأ َّن ُه َمن
«م ْن َأ ْج ِل َذل َك َك َت ْبنَا َعلىَ َبني إ رْ َ
س َأو َفس ٍ
َقت ََل َن ْفس ًا بِغ رْ ِ
اد فيِ األَ ْر ِ
ض َفك ََأ َّنماَ
َي َن ْف ٍ ْ َ
ِ
اها َفك ََأ َّنماَ َأ ْح َيا
َّاس جمَ يع ًا َو َم ْن َأ ْح َي َ
َقت ََل الن َ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
ً
َّاس جمَ ِيعا َولقدْ َجاءتهْ ُ ْم ُر ُسلنَا بال َب ِّينَات ث َّم
الن َ
ض لمَُ رْ ِ
إِ َّن كَثِري ًا ِّمن ُْهم َب ْعدَ َذلِ َك فيِ األَ ْر ِ
س ُف َ
ون»
(سورة املائدة .)32/
إن املنرب احلسيين ،هو منرب دعوة و توعية،
كما انه منرب حركة ،و ث��ورة ،وبالنتيجة
فهو منرب اإلسالم كله ،ألن اإلمام احلسني
عليه ال��س�لام ،ك��ان إم��ام املسلمني كلهم،
وداعية لإلسالم ،وقد ثار من أجل أن يصلح
أم��ة ج��ده رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه،
وليأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،رافضاً
الذل ،ويريد للناس أن يكونوا أعزاء كرماء..
وه���ذا ال���ذي ج��ع��ل مل��دي��ن��ة ك��رب�لاء ،قيمة
ثقافية يف م��ا ه��ي ثقافة اإلس�ل�ام ،وقيمة
سياسية يف ما هو عنوان السياسة اهلادف إىل
حتقيق العدالة واحلرية ،ويف كل مفرداتها
املنطلقة يف الواقع اإلنساني.
وك��رب�لاء بعد ذل��ك ،ه��ي قصة املأساة
اإلن��س��ان��ي��ة ال�ت�ي ت��ت��ط��ل��ع إىل ك���ل امل��آس��ي

املماثلة اليت تنطلق يف التاريخَّ ،
إن كربالء
اإلنسانية يف كل مضامينها ،وجتسد
متثل
َّ
بالتالي من���وذج اإلن��س��ان املتفاني ،س���واء يف
ش��خ��ص��ي��ة احل���س�ي�ن ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،أو يف
شخصية أهل بيته وأصحابه ،أو يف حركة
التكامل بني املرأة والرجل ،كما إنها متثل
يف الوقت نفسه حركة الطفولة يف بطولتها
ويف إنسانيتها.
إن القضية احلسين ّية متثلها كلمة
الصادق عليه السالم« :أحيوا أمرنا
لإلمام ّ
رحم اهلل من أحيا أمرنا».
ث��م إن اإلس�ل�ام ،يف قمة أول��وي��ات أهل
البيت ،عليهم السالم ،بل إن موقف األئمة
املعصومني ،عليهم السالم ،مستم ٌد باألساس
م��ن ال��دي��ن احل��ن��ي��ف ..وق��د ج��اء يف «أص��ول
الكايف»« :من كان ولياً هلل فهو لنا ولي ،ومن
ك��ان ع���د ّواً هلل فهو لنا ع���دّو .واهلل م��ا تنال
واليتنا إ ّ
ال بالورع» .فالقضية إذن؛ «رضا اهلل
رضانا أهل البيت» ،وليس معناها إن مل نرض
فال يرضى اهلل ،بل بالعكس ،وإن كان بعض
ال� ّن��اس يفهمونها ه��ك��ذا ..واملقصود :نرضى
مب��ا يرضى اهلل ،ف��األس��اس عند األئ� ّ�م��ة هو
اإلسالم؛ «ألساملن ما سلمت أمور املسلمني»..
قاهلا اإلم��ام علي عليه السالم .فإحياء أمر
أهل البيت ال يكون إال بإحياء اإلس�لامَّ ،
ألن
أهل البيت عاشوا لإلسالم وماتوا يف سبيله
كما كان جدّهم املصطفى صلى اهلل عليه
وآله.
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مشكلة الشعب
املصري أنه عاطفي
التفكري ويتأثر بعوامل
عدة .فرتى املصريني ال
يعارضون يف األساس
إقامة عالقات مع أي
دولة لها تواجد شيعي،
ولكن قيام السلفيني
مشوهة
بنشر أفكار
ّ
وقصص أسطورية ،جعل
املصريون يتأثرون بها،
وخاصة أبناء الفالحني
الذين ال يهمهم إال لقمة
العيش
لذلك ،ال بد لنا من أن ننطلق يف عاشوراء
اليت جتمع الناس كما ال جتمعهم مناسبة
أخ��رىّ ،
إن اجتماع ال ّناس يف عاشوراء يلقي
ع��ل��ى ص��اح��ب امل��ن�بر م��س��ؤول��ي��ة ك��ب�يرة ،إذ
ليس كعاشوراء فرصة يستطيع من خالهلا
أن يعمق الوعي اإلس�لام��ي ،وينقد املظاهر
العامة،
الالإسالمية ،وينفتح على القضايا ّ
ويقارن بني املأساة ا ّليت كان قد عاشها أهل
البيت عليهم ال��س�لام ،وم��أس��اة األم��ة على
أرض الواقع ،وما نشهده يف أكثر من بل ٍد
إسالمي ،ويف مقدمتها القضية الفلسطينية،
خري دليل على ذلك.
• لو تضعونا يف صورة النشاط الثقايف
واالجتامعي للشيعة يف م�صر ،وم��ا هي
التحديات والعقبات التي تواجهوهنا ؟
• يف ال���وق���ت احل���اض���ر ،ال ت��وج��د مثة
أنشطة ذات نطاق شامل ،وذلك بسبب عدم
متركز الشيعة وقدرتهم على العمل ،على
خلفية س��ي��اس��ات ال��ن��ظ��ام القمعي السابق
واملالحقات والتهديدات األمنية .لكن حناول
ب��ق��در امل��س��ت��ط��اع أن نعمل ع��ل��ى مل الشمل
وتنظيم برامج ثقافية ودينية واجتماعية
من خالل الكوادر الشبابية اليت تعد وتهيأ
من أجل هذا الغرض.
أما بالنسبة للتحديات والعقبات ،فهي
تتمثل بعدم وجود مرجعية شيعية مصرية،

وأي��ض��ا وج���ود البعض ال���ذي مل يقلد حتى
وقتنا ه��ذا ،وه��ذا راج��ع اىل ثقافته القدمية
اليت مل يتخلص منها متاماً ،وان هذا النوع
م���ن األش���خ���اص ك���ان ق��ب��ل ال��ت��ش��ي��ع ،من
الباحثني واملستقلني فكرياً ،لذلك جتده على
نفس املنوال من االطالع على اآلراء الفقهية
املختلفة والثقافة الدينية الشاملة ،ولكن ال
يقلد بالرغم من اقتناعه باملسألة.
ف��امل��وض��وع حي��ت��اج اىل ترتيبات مكثفة
لتوعية الشيعة فقهياً وعقديا بأسلوب ذو
ط��اب��ع م��ص��ري يف التفكري وامل��ع��ام��ل��ة ،ألن
امل��ص��ري�ين هل��م أس��ل��وب خ���اص يف طريقة
املدارسة واملذاكرة وأيضا يف املعامالت سواء
الشخصية أو العامة.
• كيف تقيمون وجهة نظر الرأي العام
املرصي إزاء الشيعة والتشيع بشكل عام؟
• مشكلة الشعب امل��ص��ري أن��ه عاطفي
التفكري ويتأثر بعوامل ع��دة منها العامل
السياسي واالقتصادي والنفسي  .فرتى أن
امل��ص��ري�ين ال ي��ع��ارض��ون يف األس���اس إقامة
عالقات بني مصر وأي دوله هلا تواجد شيعي،
ولكن قيام السلفيني بنشر أف��ك��ار مشوهة
وق��ص��ص أس��ط��وري��ة ال ت��وج��د اال يف ال�تراث
اليوناني القديم ،جعل املصريون يتأثرون
ب��ه��ا ،وخ���اص���ة أب���ن���اء ال��ف�لاح�ين ال���ذي���ن ال
يهمهم إال كسب لقمة العيش .لذا نالحظ

تأثري السلفيني يف ه��ذه الطبقة م��ن أبناء
الشعب املصريني تأثرياً جلياً وذلك لثقتهم
يف ال���وج���وده اإلع�لام��ي��ة ألص��ح��اب اللحى
الطويلة واجللباب القصري والغرتة البيضاء،
ال�تي ضللوا بها ال��ع��وام ،وأضلوهم ب��ان هذا
هو صورة االس�لام الصحيح ،وأن األزه��ر ال
قيمة له علمياً ودينياً وثقافياً .وبذلك هدموا
قيمة األزهر يف نفوس الكثري من املصريني
من خالل خطة ممنهجة بذلوا فيها الوقت
واجلهد واألموال .
املهم أن غالبية الشعب املصري بفطرته
السلمية ،ال يكفر الشيعة ،بالرغم من أن
البعض منهم يسرد لك أكاذيب وتدليسات
الوهابية السلفية عن ظهر القلب ،ولكن هذا
ال يعين التكفري ،وهذا إن ّ
دل على شيء ،فهو
ي� ّ
�دل على أن السلفيني هلم قاعدة شعبية
على أرض الواقع .
ّ
وما يزيد الطينة بلة  ،أن األزهر خمرتق
م��ن قبل اص��ح��اب الفكر ال��وه��اب��ي السلفي،
س��واء من هم يف األس��اس وه��اب� ّ�ي الفكر ،أو
من املتأثرين بهم من خ�لال عمل البعض
من علماء األزه��ر يف السعودية ،وحماولة
الوهابيون هناك استمالتهم بشتى األساليب.
من هنا؛ حنن حنتاج اىل وسائل إعالم
مضادة توضح بالطريقة الصحيحة واهلادئة
مذهب أهل البيت عليهم السالم ،بدون تشنج
وصراخ وخاصة يف هذا الوقت العصيب الذي
متر بها مصر واألمة كلها.

رأي

ثورة البحرين تحت المجهر

* السيد جعفر العلوي

ما جيري يف البحرين هو ملحمة شعب ثائر يرفض حكم طغاة آل
خليفة الذين احتلوا أرضه قبل  230عام ًا ،ويامرسون طيلة هذه الفرتة
الظلم والعدوان ،اىل جانب العاملة للغرب الطامع يف أرايض أمتنا
وخرياهتا.

* إرادة التغيري الشاملة

الثورة يف البحرين حتدد هدفها ،يف إقامة حكم يكون الشعب هو
صاحب القرار ،دون وصاية من قبيلة أو جهة سياسية .فقد ثار شعب
البحرين يف ست إنتفاضات كربى للمطالبة بحقوقه طوال املائة العام
املاضية ،يف االعوام  1919و 1936و 1956و 1965و 1980و1994
ومل حيصل من كفاحه عىل يشء يذكر ،بل إزداد الشعب فقر ًا وحرمان ًا
وهتميش ًا سياسي ًا ،فقرر يف ثورة  14فرباير احلالية أن حيقق أهدافه بنفسه
ولن يستجدهيا من أحد.

* ثورة الشباب الواعي واجلاد

وهبمة العلامء،
لقد ثار الشعب البحراين بحركة الشباب هذه املرة،
ّ
واملهنيني ،وطالب جامعة وعامل وخمتلف رشائح املجتمع من اجلنسني،
فقرروا استمرار الكفاح حتى إسقاط هذا النظام اجلائر والفاسد والسارق
لثروات الشعب ،والذي بدالً من أن يستجيب ملطالب الشعب يف احلرية
والعدالة والديمقراطية ،قام بعمليات القمع وإستدعاء اجليوش اخلليجية
شعب خافته أمريكا
لتقمع شعب مسامل ،ذنبه األكرب مطالبته بحقوقه.
ٌ
زعيمة الرش يف العامل وبريطانيا اإلستعامرية ،فقررا دعم النظام القبيل
اجلاهيل ،وإدارة كل شؤون املواجهة ضده.

* أمريكا من تواجه الثورة

أستطيع التأكيد ،أن من يقتل ويقمع ،هم طغاة آل خليفة بالوكالة
عن أمريكا وبريطانيا ،حفاظ ًا عىل مصاحلهام االسرتاتيجية يف املنطقة ،ومنع ًا
من تواجد حكم جديد يفسد عليهم استنزاف الثروات ،ويغري معادالت
املنطقة لغري صاحلهم .سفارة أمريكا يف البحرين هي التي تقود املوقف
السيايس وامليداين والدبلومايس برمته .بعد أيام من وصول وزير الدفاع
األمريكي «روبرت غيتس» اىل املنامة يف  12مارس  ،2011دخل اجليش
السعودي االرايض البحرينية« .فيلتامن» املسؤول اإلمريكي املعروف،
قابل عدد ًا من املعارضني ،وملا مل جيد إستجابة منهم  ،هدد «أنكم بحاجة اىل

أن أراجعكم مرة أخرى لعلكم تستجيبون !»...وقابلهم مرة أخرى ،ويف
كل مرة ،حيارص اإلمريكان حتركات املعارضني ،كام حدث يف مؤمتر جنيف
 ،2012حيث جاء مسؤولون أمريكان لينقلوا رسالة اىل األورييني أن
أمريكا لن تتخىل عن حكم آل خليفة ،وأن ال يضغطوا عىل النظام اخلليفي
أكثر .هلذا ال تستغربوا إن تأخرت الثورة عن اإلنتصار ،فالثورة يف البحرين
تواجه عدو ًا رشس ًا هي أمريكا وبريطانيا وعربان اخلليج ووكالئهم من
طغاة آل خليفة.
* جرائم النظام اخلليفي يف الثورة احلالية

لقد استباحوا كل املحرمات وقتلوا أكثر من ( )130من املواطنني،
منهم ( )13إمرأة ،و ( )26جنين ًا ،و ستة أطفال رضع ،وشيوخ ًا طاعنني يف
السن وشباب ًاُ ،قتل بعضهم بالرصاص احلي واإلنشطاري ،وعمد ًا كالشهيد
عبد الرضا بومحيد ،والشهيد أمحد فرحان وغريمها ،وبالدهس بعجالت
سيارات األم��ن ،وعرشة قتلوا حتت التعذيب يف السجن وخارجه،
وبالغازات السامة التي أدت اىل قتل أكثر من ( )65شهيد ًا بسببها .نظا ٌم
يقتل النساء واألطفال والشيوخ والشباب ثم يفتك بأهايل الشهداء إعتقاالً
ورضب ًا وإهانة .نظا ٌم يأبى أال أن يعتقل ويعذب بحقد حتى املوت .نظا ٌم
يقمع برشاسة ووحشية كل القرى واألحياء بشكل يومي ،وهذا هو منطقه
وهراء ومماطالت لكسب
احلقيقي ،أما ما يدعيه من وجود حوار فهو كذب ُ
الوقت ،ضمن إسرتاتيجية وضعها األمريكان بأن يستنزف الشعب و قواه
الثورية الشابة ،قدراهتم فيجهزوا عىل حراكه بشكل كامل.
* ما حيسب للثورة ونقاط قوهتا:

 -١سلميتها يف املراحل األوىل.
 -٢الثبات واالستمرار عىل هدف التغيري الشامل رغم كل املحاوالت
األمنية والسياسية واالقتصادية ملحارصة وسحق الثورة.
 -٣تشخيص العدو بأنه النظام اخلليفي ومن ورائه األنظمة الرجعية
والواليات املتحدة وبريطانيا وعدم اخلضوع هلم.
 -٤جيل الشباب هم االساس يف الثورة ،وبقية التيارات السياسية
املعارضة هي مساندة وداعمة هلم.
 -٥شموليتها لكل عنارص املجتمع.
أما نقاط الضعف فهي:
 -١وجود اختالف حقيقي بني منهجني يف املعارضة؛ أحدمها يرى
اسقاط النظام ،واآلخر يرى اصالحه دون وجود تكامل حقيقي وتفاهم
بني الطرفني.
 -٢عدم حتقيق عملية اإلسقاط بالنظام السيايس ،كام حصل يف
الثورات األخرى ،فبقت الثورة يف حالة انتظار.
 -٣ارهتان قسم من اجلامهري لقيادات ال تتامشى مع منطق الثورات،
ويف الوقت الذي ال متلك هذه القيادات رؤية يف التغيري ،فإهنا تتحرك وفق ًا
لردات الفعل.
 -4التأخر يف تشكيل جملس لقيادة الثورة يضم الفصائل والشخصيات
الفاعلة.
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املكرم (عيل بن أيب طالب) يف مزار رشيف املشبه بمرقد أمري املؤمنني (ع)
مرقد العامل ّ

الشيعة في أفغانستان..
وتحد كبير
إيمان عميق
ّ
* إعداد  /السيد عيل املوسوي

افغانستان ..ه��ذا البلد املسلم العريق،
الوادع بني الوديان واملرتفعات اجلبلية ،حيمل
عنواناً رمسياً باسم« :مجهورية افغانستان
االسالمية» ،وعاصمته «كابل» ومن الناحية
اجلغرافية – السياسية ،حيظى ه��ذا البلد
مبوقع اسرتاتيجي من الناحية السياسية
واالقتصادية وحتى احل��ض��اري��ة ،فهو يقع
ب�ين منطقة آس��ي��ا ال��وس��ط��ى ،وج��ن��وب غرب
آسيا والشرق األوس��ط .جتاوره مجهوريات،
أوزبكستان وتركمنستان وطاجيكستان،
من الغرب ،واي��ران من الشرق ،وباكستان
من اجلنوب ،والصني من الشمال الشرقي.
يتم ّيز هذا البلد بتعدد القوميات ،أبرزها؛

البشتون والطاجيك واألوزب����ك ،والبلوش،
واهل��زاره ،والرتكمن ،والقزلباش ..ومبا ان
الغالبية العظمى من الشعب االفغاني يدين
بدين اإلس�ل�ام ،بنسبة ( ،)%99ف��ان الشيعة
يشكلون نسبة تصل اىل ( )%30من عدد سكان
البالد ،حسب آخر االحصائيات.

الشيعة يف أنحاء البالد

بالرغم م��ن نسبة الثلث ال�تي يشكلها
شيعة أهل البيت عليهم السالم ،من جمموع
سكان افغانستان ،إال انهم مل يتمركزوا من
ناحية اجلغرافيا السكانية ،يف منطقة واحدة،
بل م��وج��ودون يف معظم حمافظات البالد،
فحسب االحصائيات ،يتواجد الشيعة يف ()18
حمافظة ،ابرزها يف العاصمة كابل ،حيث

يشكل الشيعة املنحدرون من أصول «اهلزاره»
و «القزلباش» ،حوالي نصف سكان العاصمة،
علماً أنهم بهذا العدد يفتقرون حتى اآلن اىل
اخلدمات الصحية والتعليمية ،واالمكانات
االق��ت��ص��ادي��ة .كما يتواجد الشيعة بشكل
ملحوظ يف حمافظات «بدخشان» ،و»قندوز»،
و»مس��ن��غ��ان» ،ذات ال��ودي��ان العميقة ،وال�تي
شهدت مالحم بطولية سطرها أتباع أهل
البيت عليهم السالم ،خالل العقود الثالثة
املاضية ضد النظام املاركسي العميل وقوات
االح��ت�لال ال��س��وف��ي�تي يف ع��ق��د الثمانينات
م��ن ال��ق��رن امل���اض���ي ..ويف حم��اف��ظ��ة «ب��ل��خ»
املتامخة للحدود الشمالية م��ع مجهورية
أوزب��ك��س��ت��ان ،يشكل الشيعة ن��ص��ف سكان
احملافظة ،كما يقطن احملافظة اتباع املذهب

تحقيقات

االمساعيلي ،ومنذ زمن بعيد .ويف حمافظة
«هلمند»،وحتديداً يف مركزها «لشكركاه»،
متكن السكان الشيعة من إرس��ال نائب اىل
جملس ال��ش��ورى االف��غ��ان��ي يف االنتخابات
الربملانية اليت جرت عام  .2005أما احملافظة
اليت تقطنها الغالبية الشيعية ،فهي «باميان»،
وتقع يف قلب البالد..
جدير ذكره ،أن املناطق املسكونة شيعياً،
يف وسط البالد ترتابط مع بعضها البعض،
من الناحية اجلغرافية ،لذا يطلق على شيعة
أهل البيت عليهم السالم ،بـ «هزارستان» ،أو
«هزاره جات».
وبالرغم من التواجد املك ّثف والفاعل
يف الوسط االجتماعي والثقايف ،فقد عاش
الشيعة يف هذا البلد ،كل اشكال احلرمان
واالض��ط��ه��اد والتعسف ..وميكن ال��ق��ول :ان
الشيعة ،بدأوا تارخياً جديداً مع سقوط نظام
«طالبان» ،بعد أن كانوا يفتقدون لالستقرار
واالم��ن ،فجاء الدستور اجلديد الفغانستان
ليلغي كافة أن��واع التمييز الطائفي ،ومع
اإلق��رار بأن االس�لام دين الدولة ،أقر ايضاً
بقوانينه العمل بالفقه الشيعي .ه��ذا من
اجلانب القانوني والسياسي ،أما يف اجلانب
ال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري ،ف��ان الشيعة يواجهون

حتدياً كبرياً وخطرياً.

االنفتاح وخماطر الغزو الثقايف

اإلط���اح���ة ب��ن��ظ��ام «ط��ال��ب��ان» ع���ام ،2001
وانفتاح افغانستان بشكل مفاجئ وسريع
على العامل ،و ّف��ر فرصاً كبرية ومساحات
واس��ع��ة للعمل الثقايف وال��ف��ك��ري ،وبوجود
تقنية االت��ص��ال السريعة ،باتت التغيريات
وال��ت��ط��ورات على الساحة الثقافية ،اس��رع
بكثري من التطورات االمنية والعسكرية ،فقد
بات من السهل مالحظة ظواهر اجتماعية
جديدة وغريبة على اجملتمع االفغاني ،من

ميكن القول ان
الشيعة ،بدأوا تاريخًا
جديدًا مع سقوط نظام
«طالبان» ،بعد أن كانوا
يفتقدون لالستقرار واالمن،
فجاء الدستور اجلديد
الفغانستان ليلغي كافة
أنواع التمييز الطائفي

قبيل حمال بيع األقراص املدجمة ،لألفالم
واألغ��ان��ي ،وشيوع منط جديد من احلجاب
ل��دى الفتيات وال��ن��س��اء ،غ�ير ال��ذي اع��ت��ادوه
طوال عقود من الزمن ،املتمثل بالنقاب.
على الصعيد الثقايف ،هنالك مؤسسات
غ��رب��ي��ة ع���دي���دة ،ق��ط��ع��ت م��س��اف��ات ب��ع��ي��دة،
وجاءت من وراء البحار لتقوم بنشر االفكار
الليربالية والعلمانية يف اوس��اط اجملتمع،
متبعني اسلوباً ذكياً وهادئاً ..فهم يظهرون
احل���ب وال����و ّد الب��ن��اء ال��ش��ع��ب االف��غ��ان��ي ،بل
ي��ش��ارك��ون يف فعاليات ت��رب��وي��ة وثقافية
ينتظرها الشعب االفغاني بفارغ الصرب ،مثل
محلة مكافحة األمية ..هذا النشاط نالحظ
أن املنظمات الغربية تكون السّباقة اليه ،فقد
ش ّيدت املدارس اخلاصة للفقراء يف حمافظة
«ختار» لتعليمهم القراءة والكتابة.
ويف خطوة أخرى حنو املشاعر الدينية،
وص��ل��وا اىل املساجد يف حمافظة «ق��ن��دوز»،
وقدموا هناك اإلفطار يف ايام شهر رضمان
امل���ب���ارك ،والح��ظ��وا ب��ع��ض اخل����راب واهل���دم
يف مساجد وحسينيات يف املنطقة ،فبادروا
اىل ال���ت�ب�رع ل�ترم��ي��م��ه��ا وإص�ل�اح���ه���ا ،ويف
حمافظة «فارياب» اخلصبة والغنية بزراعة
«الزعفران» ،شجعوا على زراع��ة هذا النبات
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التواصل املستمر مع املزارات الدينية ..

املعروف بنكهته الزكية وفوائده الصحية
الكبرية ،وعلموا امل��زارع�ين كيفية زراع��ة
الزعفران بطريقة البيوت الزجاجية.
ومب��ا أن االس�لام ،هو العقيدة املتأصلة
واملتجذرة يف نفوس الشعب االفغاني ،فان
اص��ح��اب امل��ش��اري��ع ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ق��ادم��ة من
ال��غ��رب ،يتخذون اج���راءات اح�ترازي��ة لعدم
املساس باملشاعر الدينية للناس ،ل��ذا فهم
ي��ظ��ه��رون االح��ت�رام للدين االس�لام��ي ،وال
يدعون الناس للتخّلي عن اإلسالم ،وال حتى
يقولون« :ان االسالم منتهي الصالحية» ،او
غري ذل��ك من التخرصات ال�تي رمب��ا تصدر
من بعض العلمانيني ،إمنا يظهرون االحرتام
للدين االسالمي ،واحلرص للمشاركة يف
الفعاليات االنسانية والثقافية واالجتماعية،
وهذا باحلقيقة يُعد من أخطر وسائل العمل
الثقايف الغربي يف افغانستان.

الشيعة والثبات عىل ّ
اخلط

ل��ق��د ع��ان��ى ش��ي��ع��ة أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم
ال��س�لام ،يف افعانستان ،وعلى م��دى ق��رون
م��ن ال��زم��ن ،م��ن احل��رم��ان والظلم واإلب���ادة

واالستعباد والتنكيل والتشريد والتكفري،
وك��ل م��ا مي� ّ
�ت بصلة اىل ع��دم االس��ت��ق��رار
واإللغاء من اخلارطة السياسية واالجتماعية
وحتى االنسانية !..وميكننا القول:
ان شيعة افغانستان كانوا جمربين على
ممارسة عملية «التهريب» يف أنفسهم ويف
عقيدتهم ،ملا يواجهونه من املخاطر املاحقة
من لدن األنظمة الدموية والظاملة ..لكن مع
كل ذلك ،بقي الشيعة صامدين ،متمسكني

يتميز افغانستان
ّ
بتعدد القوميات ،ومبا
ان الغالبية العظمى من
الشعب االفغاين يدين بدين
اإلسالم ،بنسبة (،)%99
فان الشيعة يشكلون نسبة
تصل اىل ( )%30من عدد
سكان البالد ،حسب آخر
االحصائيات

بعقيدتهم احل ّقة ،و والئهم ألهل بيت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله.
�ب
وم���ن أب���رز و أروع م��ظ��اه��ر ه���ذا احل� ّ
وال��والء ،ما هو ٌ
ماثل للعيان ملن يزور مدينة
«مزار شريف» ،مشال البالد ،حيث يظهر من
بعيد بناء مهيب وضخم ،تبدو عليه معامل
التكريم ،وهو مرقد ألحد ابرز علماء الدين
األفاضل يف افغانستان ،تويف منذ فرتة بعيدة،
حيمل اسم «علي بن أبي طالب».
هذا االسم املدوي يف االمساع والنفوس،
مح��ل شيعة اف��غ��ان��س��ت��ان ع��ل��ى أن يشبهوه
مبرقد أمري املؤمنني عليه السالم ،علماً إن
كرامات عديدة ظهرت هلذا العامل الفاضل،
مم��ا زاد م��ن تعّلق ال��ن��اس ب��ه��ذا امل��رق��د ،مع
علمهم بأن مرقد أمري املؤمنني عليه السالم،
كائن يف النجف األشرف ،إال ان عدم مقدرة
الكثري منهم من الوصول اىل أرض املقدسات
يف العراق ،جيعلهم يبثون همومهم ،ويشكون
لواعجهم ،عند هذا الضريح املقدس.
وما مييز السكان الشيعة يف افغانستان،
طيب السريرة ،وصدق اللسان ،واالخالص
يف العمل ،ومل يعتادوا الكذب والدجل واملكر

تحقيقات

عاشوراء يف أفغانستان

ان شيعة افغانستان كانوا جمربين على ممارسة عملية «التهريب»
يف أنفسهم ويف عقيدتهم ،ملا يواجهونه من املخاطر املاحقة من لدن
األنظمة الظاملة ..لكن مع كل ذلك ،بقي الشيعة متمسكني بعقيدتهم
ّ
احلقة ،و والئهم ألهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
يف مجيع تعامالتهم ومواقفهم السياسية
والثقافية واالجتماعية ،وما يظهرونه على
قسمات وجوههم ،ويف مواقفهم وسلوكهم،
ه��و نفس م��ا يضمرونه يف داخ���ل قلوبهم..
وح��ت��ى ال جن��ان��ب احلقيقة؛ ف��ان الضائقة
املعيشية والتهميش واحل��رم��ان مل يدفع
شيعة افغانستان حلظة واح���دة ملمارسة
ال��ن��ف��اق وال��وص��ول��ي��ة وال��ت��ز ّل��ف ،إلميانهم
العميق ب��أن هكذا خصال ذميمة تتعارض
ب��امل��رة ،م��ع م��ب��ادئ وقيم االس�ل�ام احلنيف،
الذي يذ ّم النفاق وينبذ االزدواجية .لذا نرى
اح�ترام املقدسات والعقيدة احل ّقة للشيعة،
م��وج��ود ل��دى عموم اب��ن��اء الشعب االفغاني،
حتى عند الشرحية غري الواعية واملثقفة،
وم��ن الشباب الطائش وغ�يره��م ..فهم مع
سلوكهم وحياتهم البعيدة ع��ن االل��ت��زام
الكامل بالدين ،يتفاعلون م��ع أج���واء شهر
رمضان امل��ب��ارك ،ومراسيم ع��اش��وراء اإلم��ام
احلسني عليه السالم.
ويف أج����واء احل���زن وال���ع���زاء ،يتناسون
الفروقات الطائفية والعرقية ويشاركون
س���وي� ً
��ة يف إح���ي���اء ذك����رى م��ص��اب اإلم����ام

احل��س�ين عليه ال��س�لام ،وي��ذرف��ون ال��دم��وع
يف جمالس العزاء ويشاركون يف الشعائر
احلسينية اليت تقام يف مناطق عديدة من
البالد.

عاشوراء أفغانستان

إن احل��ب وال���ود أله��ل بيت رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآل��ه ،ليس فقط مكنوناً يف
قلوب الشيعة ،إمن��ا يف قلب ومشاعر كل
انسان ُحر ومنصف وعادل ،لذا نرى بوضوح
دخول القوميات املتعددة يف افغانستان ساحة
الشعائر احلسينية يف أي��ام حم��رم وصفر،
وتعرب كل مجاعة عن حزنها وتضامنها مع
القضية احلسينية ،حسب لغتها وثقافتها
وتقاليدها اخلاصة.
أم����ا إح���ي���اء ال��ش��ع��ائ��ر احل��س��ي��ن��ي��ة يف
افغانستان ،فان له ج��ذوراً تارخيية قدمية،
والشيعة هنا ،ال يألون جهداً يف إحياء هذه
القضية العظيمة ،أسوة بأخوانهم يف سائر
البالد االسالمية ،ويف كل أحناء العامل.
ويف ال���س���ن���وات االخ���ي��رة ش���ه���دت ه��ذه
ال��ش��ع��ائ��ر ت��ط��وراً م��ل��ح��وظ�اً ،ف��ف��ي ال��س��ن��وات

املاضية كانت تقام يف احلسينيات وداخ��ل
االب�����واب امل��غ��ل��ق��ة ،وي��ق��وم امل���ع���زون ب��إق��ام��ة
امل��ن�بر احل��س��ي�ني ،وجي��ل��س��ون ليســـتمعوا
اىل اخل��ط��ي��ب ،وم��ا يقدمه م��ن موضوعات
ح���ول القضية احلسينية وس�ي�رة اإلم���ام
احلسني عليه ال��س�لام ،وواق��ع��ة ال��ط��ف ،ثم
ي��ق��وم��ون مب��راس��ي��م ال��ل��ط��م ع��ل��ى ال��ص��دور
تأس ّياً باملصاب األليم على ما جرى على أهل
البيت عليهم السالم ،على يد األمويني ..أما
اآلن فقد خرجت هذه الشعائر من اجلدران
األرب��ع��ة اىل رح��اب ال��ف��ض��اءات ال��واس��ع��ة ،يف
ال���ش���وارع وال��س��اح��ات ال��ع��ام��ة .وه���ذا إن ّ
دل
على ش���يء ،ف��إمن��ا ي��دل على حت��ول كبري
يف اخلطاب الشيعي ،فقد حتّ��ول من البكاء
والنحيب بشكل خ��اف��ت مكتوم ،ويف داخ��ل
احلسينيات واالم���اك���ن اخل��اص��ة ،يف ظل
القمع واالضطهاد والظلم ،اىل الصيحات
املدوية املطالبة باحلقوق املشروعة والعدالة
واحل��ري��ة ،وه��ي نفس ال��دروس ال�تي قدمها
لنا اإلم��ام احلسني عليه السالم ،من خالل
ملحمته البطولية العظيمة أم��ام الباطل
والظلم واالحنراف.
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�سورة الكوثر
فرائضه و نوافله ،سقاه اهلل من الكوثر يوم
القيامة ،و ك��ان حمدثه عند رس��ول اهلل -
()1
صلى اهلل عليه وآله  -يف أصل طوبى».
اإلطار العام للسورة

* إعداد :السيد جواد الرضوي
• أين نزلت سورة الكوثر؟ و متى؟ و
كم هو عدد آياهتا؟ و ما هو ترتيبها النزويل و
ترتيبها يف القرآن الكريم؟
س��ورة الكوثر مكية ،نزلت بعد س��ورة
العاديات .ع��دد آياتها ( .)3ترتيبها النزولي
( ،)14و ترتيبها يف القرآن الكريم (.)108
فضل السورة
• ما فضل هذه السورة املباركة؟
ورد يف كتاب ثواب األعمال بإسناده عن
اإلمام الصادق ،عليه السالم ،أنه قال:
م���ن ق���رأ «إن����ا أع��ط��ي��ن��اك ال��ك��وث��ر» يف

• ما هو اإلط��ار العام هلذه السورة
املباركة؟
يجُ مل ال��ق��رآن ،يف ث�لاث آي��ات ( )2قصار،
معــــــارف رب��ان��ي��ة يبينها يف مفـــــصالت
السور؛ فاذا بها – معاً  -معجزة يف احلكمة
و اخلطاب.
فهذا ال��ق��رآن ،و تلك ال � ُذري��ة الصاحلة
اخليرَ ة( ،)3و تلك
اخليرَ ة بعد ِ
الذين حيملونه؛ ِ
األمة اليت يُباركها اهلل بالقرآن و العرتة ،إن
كل ذلك كوثر ،أعطاه اهلل ملصطفاه الكريم
حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،ومن
ميلك ه��ذا االم��ت��داد امل��ي��م��ون ،كيف يكون
أب�تر..؟! امنا األبرت الذي يُشنأ حممداً ،صلى
اهلل عليه و آله ،و ينقطع حسبه و نسبه ،و تباد
جاهليته ،كما ظالم الليل يتبدد مع بزوغ
الفجر.
و شكراً لنعمة الكوثر و اس��ت��زاد ًة منه،

هذه الأ�سئلة
طرحناها ،فوجدنا
�إجابتها يف مو�سوعة
تف�سري «من هدى
القر�آن» ل�سماحة
املرجع الديني
�آية الله العظمى
ال�سيد حممد تقي
املدر�سي
«دام ظله ال�رشيف»
وتعميم ًا للفائدة
نن�رش ،يف كل
عدد ،جمموعة من
الأ�سئلة مع �أجوبتها
امل�ستوحاة من
املو�سوعة املذكورة
مبا�رشة
يُصلي الرسول ،صلى اهلل عليه و آله ،لربه و
ينحر ،و ُنصلي و ننحر.
الخير العظيم
• ما املراد بالكوثر يف قوله تعاىل« :إنا

من هدى القرآن
أعطيناك الكوثر»؟
لقد حبا اهلل رس��ول��ه ،صلى اهلل عليه و
آله ،بالكوثر ،ذلك اخلري العظيم الذي جعله
ً
رمحة مهداة اىل العاملني ،و وسيلة بركات
اهلل على املؤمنني.
قالوا :ان الكوثر مشتق من الكثري ،على
صيغة (فوعل) ،كما لفظة (النوفل) املشتقة
م��ن النفل ،و هكذا ع�برت ال��ع��رب ع��ن كل
شيء كثري من الكمية؛ عظيم يف النوعية
بـ «الكوثر».
أعظم التأويالت
• و بامذا َأ َّولو كلمة (الكوثر)؟
ق��ال��وا يف ت��أوي��ل كلمة ال��ك��وث��ر أق���وا ً
ال
شتى جيمعها ال��ق��ول :إن اهلل ق��د حبا نبيه،
صلى اهلل عليه و آله ،خرياً كثرياً يتسع لكل
حقول اخلري ،ولكل أبعاد حياته؛ من الرسالة
املباركة ،اىل الذرية الطاهرة( ،اليت ظهرت
يف نسله م��ن وُل���د فاطمة ال���زه���راء ،عليها
ال��س�لام) ،اىل االم���ة ال��ش��اه��دة ،اىل الذكر
احلسن ،اىل الشفاعة عند اهلل ،واىل احلوض
الذي يستقبل ضيوف الرمحن قبل دخوهلم
اجلنة.
بيد ان أعظم تأويالت الكوثر ،هو الكتاب
و ال��ع�ترة ،ألنهما ال��ث��ق�لان ال��ل��ذان خلفهما
الرسول من بعده ألمته ،و أَ َم َر ُهم بالتمسك
بهما ،و قال عنهما ..." :إنهما لن يفرتقا حتى
علي احلوض" ،)4( .و هكذا يكون حوض
يردا ّ
الكوثر يف اجلنة  -او على مداخلها  -جتسيداً
للكوثر يف الدنيا املتمثل بالكتاب و العرتة.
و يتناسب هذا التفسري مع سياق السورة،
حيث تنعت شانىء الرسول ،صلى اهلل عليه و
آله ،بأنه األبرت ،و مفهومه ان الرسول ،صلى
اهلل عليه وآله ،متتد عرتته و ذريته من بعده،
بعكس العاص بن وائل السهمي الذي قيل ان
السورة نزلت بعد ان قال عن الرسول ،صلى
اهلل عليه و آله ،أنه أبرت.
لهذا السبب ،نزلت

• هلاّ تذكرون سبب نزول هذه السورة
املباركة؟
جاء يف سبب نزول هذه السورة املباركة:
ان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،دخل من
باب الصفا ،و خرج من باب املروة ،فاستقبله
العاص بن وائل السهمي ،فرجع العاص اىل
قريش ،فقالت له قريش :من استقبلك يا أبا
عمرو آنفا؟
ق��ال :ذلك األب�تر ،يريد به النيب ،صلى

اهلل عليه وآله ،حتى أنزل اهلل هذه السورة.

()5

أهل البيت في السورة
• ما هي عالقة هذه السورة املباركة
بأهل البيت ،عليهم السالم؟
جن���د يف ال��ن��ص��وص ال�ت�ي ت��ف��س��ر ه��ذه
الكلمة إش����ارة اىل أه���ل ب��ي��ت ال��ن�بي ،صلى
اهلل عليه و آل���ه ،فكيف ي���ذاد عن
حوض الكوثر من ظلموهم
من بعده.
ف����ق����د أخ���������رج اب����ن
م��ردوي��ه ع��ن أن���س ق��ال:
دخ��ل��ت ع��ل��ى رس���ول اهلل،
ص���ل���ى اهلل ع���ل���ي���ه وآل����ه
وسلم ،فقال :قد أُ
ُ
عطيت
الكوثر .قلت :يا رس��ول اهلل!
ما الكوثر؟ قال :نهر يف اجلنة
عرضه و طوله ما بني املشرق
و امل��غ��رب ،ال يشرب منه أحد
فيظمأ ،وال يتوضأ منه أحد
فينشعث أبدا .ال يشرب منه
م��ن أخفر ذم�تي ،وال من
()6
قتل أهل بييت».
نسل الرسول
• وماذا عن نسل
ال��رس��ول ،ص�لى اهلل
عليه و آل��ه ،ع�لى مر
الزمان ؛ هل تشملهم هذه
اآلية املباركة؟
ذكر الفخر ال��رازي هذا القول و أيده
ببعض ال��ش��واه��د .ف��ق��ال« :ال���ق���ول ال��ث��ال��ث:
الكوثر أوالده( ،م��ن وُل��د فاطمة ال��زه��راء،
عليها السالم) ،الن هذه السورة إمنا نزلت
على م��ن ع��اب��ه ،عليه ال��س�لام ،ب��ع��دم وج��ود
األوالد؛ فاملعنى :انه يعطيه نس ً
ال يبقون على
مر الزمان .فانظر كم ُقتل من أهل البيت،
عليهم السالم ،ثم هم منتشرون حول العامل،
بينما مل يبق من بين أمية يف الدنيا أحد يعبأ
به ،ثم أنظر كم كان فيهم من األكابر
من العلماء؛ كالباقر ،و الصادق ،و الكاظم،
و الرضا ،عليهم السالم ،و النفس الزكية،
()7
و أمثاهلم».
صفة الكوثر
• هل الكوثر يف القيامة حوض كبري يف
مدخل اجلنة ،أم هنر كريم يف عرصاهتا؟
لعل الكوثر نهر يفيض خريه اىل مداخل

اجلنة
و يصب يف
حوض عظيم.
جاء يف حديث مسند اىل ابن عباس انه
قال« :ملا نزل على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
و آله« :إنا أعطيناك الكوثر» ،قال له علي بن
أبي طالب" :ما هو الكوثر يا رسول اهلل؟ قال:
نهر أكرمين اهلل به.
ق��ال علي ،عليه ال��س�لام :ان ه��ذا النهر
شريف ؛ فانعته لنا يا رسول اهلل؟ قال :نعم
ي��ا علي؛ الكوثر نهر جي��ري حت��ت العرش؛
ماؤه أشد بياضاً من اللنب و أحلى من العسل
و ألني من الزبد ،حصاه الزبرجد و الياقوت
و املرجان ،حشيشه الزعفران ،ترابه املسك
االذفر ( ،)8قواعده حتت عرش اهلل عز وجل.
ثم ضرب رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه و آله،
على جنب أمري املؤمنني ،عليه السالم ،و قال:
ي��ا علي! ه��ذا النهر ل��ي و ل��ك و حملبيك من
()9
بعدي".

25

من هدى القرآن

أعظم تأويالت (الكوثر) هو الكتاب و العرتة ألنهما الثقالن
اللذان ّ
خلفهما رسول اهلل ،صلى اهلل عليه و آله ،من بعده ألمته
ليس لكل األمة
• و ماذا عن باقي أفراد األمة؛ أال يردون
حوض الكوثر يوم القيامة؟
أورد مسلم يف صحيحه ع��ن أن��س انه
ق��ال« :بينا رس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه و آله،
ذات يوم بني أظهرنا إذ أغفـى إغفاءة ،ثم رفع
رأسه مبتسما ،فقلت :ما أضحكك يا رسول
اهلل؟ قال :أُ ْنزلت علي آنفا سورة؛ فقرأ سورة
«الكوثر» ،ثم ق��ال :أت��درون ما الكوثر؟ قلنا:
اهلل و رسوله أعلم .ق��ال :فانه نهر وعدنيه
ربي؛ عليه خري كثري ،هو حوض ترد عليه
أميت يـــوم القيامة ،آنيته عدد جنوم السماء،
فيختلج القرن منهم ،فأقول :يا رب! أميت،
()10
فيقال :انك ال تدري ما احدثوا بعدك».
الصالة و الزكاة
• و ما املراد بقوله تعاىل« :فصل لربك
و انحر»؟
ال يبلغ العبد كمال االنتفاع بنعم ربه
إال مبعرفة اهلل و التقرب اليه زلفى .أرأيت
الذي أسبغ اهلل عليه نعمة األمن و العافية و
الغنى ،و لكنه جيحد ربه ،كيف يفسد تلك
النعم بكفرانها؟! فيستغل األم��ن يف إشاعة
الفساد ،و العافية يف اتباع الشهوات ،و الغنى
يف الطغيان! كما يفسد النعم باحلرص ،و
الطمع ،و القلق ،و القنوط ،و سوء اخللق.
و أعظم نعم اهلل على االنسان الرسالة؛
الن��ه��ا تهديه اىل سبل ال��س�لام ،و تعينه يف
تسخري احلياة ،و ترشده اىل العيش االفضل؛
و لكن الرسالة بدورها ال حيتملها إال من
عرف اهلل ،و شكره عليها بالعمل و االداء.
و الصالة و الزكاة هما عمودا الرسالة
اإلهلية ،الن الصالة توصل االنسان بنور ربه،
و الزكاة تطهر قلبه من الشح ،و االستئثار،
و عبادة الدنيا ،و هكذا أمر اهلل بهما بعد بيان
نعمة الكوثر ،فقال:
«فصل لربك و انحر».
فكلما ازداد االن��س��ان يقينا بربه  -عرب
الصالة و الزكاة  -كلما ازداد هدى و فوزا و
انتفاعا بنعم اهلل و بالذات بنعمة الكوثر ،اليت
هي كتاب اهلل و عرتة رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه و آله.

الب ْدن
نحر ُ

• يرى بعض املفرسين بأن املراد بالنحر
يف اآلية املباركة هو رفع األيدي باجتاه القبلة
عند الصالة ،فام هو املعنى احلقيقي هلذه
الكلمة؟
هناك نصوص تصرح بأن النحر  -هنا -
رفع األيدي باجتاه القبلة عند الصالة.
منها ما ورد عن االم��ام ال��ص��ادق ،عليه
«سئل عن اآلية :فقال بيده هكذا،
السالم ،أنه ُ
يعين استقبل بيده ح��ذاء و جهة القبلة يف
()11
افتتاح الصالة».
و منها م��ا أخ��رج��ه البيهقي يف سننه و
غريه عن علي بن أبي طالب ،عليه السالم،
قال« :ملا نزلت هذه السورة على النيب ،صلى
اهلل عليه وآل��ه" ،إن��ا أعطيناك الكوثر" ،قال
النيب جلربئيل :ما هذه النحرية اليت أمرني
بها رب��ي؟ ق��ال :إنها ليست بنحرية ،و لكن
يأمرك إذا حترمت للصالة ان ترفع يديك
إذا ك�برت وإذا ركعت وإذا رفعت رأس��ك
من الركوع؛ فانها صالتنا و صالة املالئكة
الذين هم يف السماوات السبع ،و ان لكل شيء
زينة ،و زينة الصالة رفع اليدين عند كل
()12
تكبرية".
و اني (و الكالم اليزال للمرجع املدرسي
 دام ظ��ل��ه  )-مل أص���ل اىل م��ع��ن��ى جامعيستوعب ه��ذا التفسري ،و التفسري السابق
ال��ذي ورد بعض النصوص ت��ؤك��ده ايضا.
بلى؛ قد نقول :ان رفع اليد عالمة االستعداد
للتضحية بالنفس كأن االنسان يشري اىل
حنره ،و انه يقدمه قربانا لربه ،بينما حنر
ال ُب ْدن يف منى هو املعنى احلقيقي للكلمة.
و أ ّنى كان؛ فقد روي عن سعيد بن جبري
ان��ه ق��ال" :كانت ه��ذه اآلي��ة ي��وم احلديبية،
عندما ص��احل ال��ن�بي ،صلى اهلل عليه و آل��ه،
()13
قريشا ،أتاه جربئيل فقال :احنر و ارجع".
هذا هو الشانئ
• من هو الشانئ؟ و من هو األبرت؟ و
ملاذا جاء وصفه هبذه الصفة؟
من إعجاز القرآن أن��ه ّ
بشر رس��ول اهلل،
صلى اهلل عليه و آل��ه ،بالكوثر ي��وم كانت
عصابات قريش حتاصره ،و تعذب أنصاره ،و

تكاد تقضي عليه ،و اليوم أصبح دين االسالم
ظاهرا يف االرض ،و الرسول ،صلى اهلل عليه
و آله ،أعظم شخصية عرب العصور ويف كل
اآلفاق ،بينما انقطع نسل شانئيه ،و أصبحوا
أحاديث و عرباً ،كما قال ربنا سبحانه( :إن
شانئك هو األبرت).
و س��واء ك��ان ه��ذا الشانىء هو "العاص
ب��ن وائ���ل" ،أو "أب��و ج��ه��ل" ،او "عقبة ب��ن أبي
معيط" ،او غريهم ،و س��واء كانت مناسبة
حديثهم عن الرسول ،صلى هلل عليه و آله،
مب���وت ال��ق��اس��م اب���ن رس���ول اهلل يف م��ك��ة ،او
مبوت إبراهيم ابنه يف املدينة؛ فإن األمــر ال
خيتلف؛ إذ إن ذلك اخلط اجلاهلي قد انقطع
و انبرت ،و بقي خط النيب ،صلى اهلل عليه و
آله ،يضيء عرب العصور .و الشانىء :هو العدو
احلاقد ،و األبرت :من البرت مبعنى القطع ،و
كانت العرب تسمي الذي ال ولد له باألبرت،
و قيل :اتهم النيب ،صل اهلل عليه و آله ،بهذه
الصفة النه تركهم و انبرت عنهم و خالفهم،
و لكنهم هم الذين انبرتوا و أصبحوا شذاذا.
--------------------( )1يف اخلرب عن رسول اهلل ،صىل اهلل
عليه و آله ،قال" :طوبى شجرة يف اجلنة؛
ًأصلها يف داري ،و فرعها يف دار عيل".
( )2الدر املنثور ،ج  ،6ص .401
(ِ )3
اخليرَ ة ( بكرس اخلاء و بالياء و الراء
املنصوبتني ) :املختار املنتخب .و جاء ،أيض ًا،
بتسكني الياء.
( )4املقطع األخري من حديث نبوي
رشيف متفق عليه؛ و متا ُمه" :إين تارك فيكم
الثقلني :كتاب اهلل و عرتيت أهل بيتي ،ما إن
متسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبدا ،و أهنام لن
يفرتقا حتى يردا عيل احلوض".
( )5الدر املنثور ،ج ،6ص.401
( )6الدر املنثور ،ج ،6ص.402
( )7التفسري الكبري ،ج ،32ص.124
( )8األذفر :الشديد الرائحة .و املسك
األذفر :املسك ذو الرائحة الطيبة الشديدة.
( )9تفسري نور الثقلني ،ج ،5ص.683
( )10تفسري نور الثقلني ،ج ،5ص.681
( )11تفسري نور الثقلني ،ج ،5ص.683
( )12الدر املنثور ،ج ،6ص .403
( )13الدر املنثور ،ج ،6ص.403

* صالح عبد األمري

«التبعيض» ..من احلجب التي حتجب االنسان عن وعي
القرآن الكريم واستيعاب حقائقه والتعايل عن مستوى بصائره،
فهناك قسم من الناس اذا جاءهم ما يوافق اهواءهم وشهواهتم
أخذوا به ،واذا عرض عليهم ما خيالف هذه االهواء والشهوات
تركوه ،وهؤالء ال يؤمنون باحلق وال يدورون معه أينام دار،
وهؤالء ال يمكن ان نطلق عليهم صفة االيامن ،الن االنسان
املؤمن ال يفرق بني حق وآخر وألنه يؤمن باحلق فانه يبحث عنه
وألنه يبحث عنه فان اهلل تعاىل هيديه اليه ،كام يشري اىل ذلك القرآن
ِ
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا» (سورة
ين َج َ
«وا َّلذ َ
الكريم يف قولهَ :
العنكبوت .)69/
واهلداية هي أفضل و أعظم نعمة اذا اراد
االنسان ان يطبق احلــقيقة التي
هيتدي اليها ،فالذي ُيصيل
دون ان يأخذ بنظر االعتبار
هذه النعمة ،اليمــــكنه ان
يعرف أحكام الصالة ،وهـو إن
عرف عنها شيئـا فهو
يشء ظاهر ولكنه غافل
عن حقيقتها ،ومــن هنا
جيب علــــينا ان
نتلقى القـــرآن
ال��ك��ري��م عىل
اساس االيامن به كـله
ال عىل أساس التبعيض.
واالس�ل�ام ،ليس
جمرد فرائـــض عبادية،
ففيه احكــــام وتعاليم ..وهنا
نعود اىل القرآن الكريم؛ هذا
احلبل املوصل بني السامء
واالرض ،لنجد اجل��واب
يف (سورة املائدة) ،حيث خــالصة التعاليم
التي حتتاج اليها املجتمعات البرشية ،علمـا ان ك��ل��م��ـ��ة
(املائدة) تعني احلضارة واملدنيــة ،الن التقدم والرفاه والسعادة
والفالح كل ذلك يدور حول مائدة السامء ،فهي ال تعني جمرد
الطعام ،بل االجتامع حول اخلري والربكة ،فهي ســورة احلضـارة
االنسانية واحلضـارة االهلية التي ترعاها السامء باحكامها وقيمها
وتعاليمها.
والقرآن الكريم حيدثنا يف هذه السورة حول واجبات املؤمنني،
واهلل  -عز وجل  -يقول يف بداية هذه اآليات املباركةَ « :يآ َأ هُّ َيا
ِ
ِ
ني للِهِّ» (سورة املائدة  ،)8/وهـــذا يعني
ين َء َامنُوا كُونُوا َق َّوام َ
ا َّلذ َ
ان ما يأيت بعد هذا اخلطاب هو من رشوط االيامن ،وان االنسان
الذي ال يطبق هذا الرشط ال يدخل ضمن دائرة االيامن ،وكلمة

(القوام) هي صيغة مبالغة لـ(القيام) ،بمعنى ان اهلل تعاىل يطلق
ّ
الزهاد الذين يقضون الليل بالصالة
هذه الصفة عىل العباد ّ
ويصومون النهار.
«شهدَ آء بِا ْل ِقس ِ
ُ
ط ولو عىل أنفسكم» (سورة
تعاىل:
ثم يقول
َ
ْ
َ
املائدة  ،)8/وهذه صفة اخرى وهي اقامة العدل يف املجتمع ،أي
ان يكون االنسان عدو ًا للظامل ،فيقف ضده ومدافعا عن املظلوم
أينام وجده ،كام يقول امري املؤمنني ،عليه السالم ،خماطب ًا احلسنني
عليهام السالم ،ومن ورائهام كل املؤمنني اىل يوم القيامة« :كونا
للظامل خص ًام وللمظلوم عونا».
ِ
َ
«وال يجَ ْ ر َمنَّك ُْم
اما الصفة الثالثة فتتمثل يف قوله سبحانهَ :
َّان َق ْو ٍم َعلىَ َاالَّ َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى» (سورة
َشن ُ
املائدة  ،)8/فاذا ما وصلنا اىل مراكز حساسة ،لنحاول ان نقيم
العدالة ،وان نشهد بالقسط ولو عىل انفسنا،
ونــحن اذا درسنا هــذه التعاليم سندرك ان
اهلل -عز وجل -الذي يأمرنا
بالصالة قائالِ َ :
الص َ
ال َة
«أق ِم َّ
لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س إِلىَ غ ََس ِق ال َّل ْي ِل
ان ا ْل َف ْج ِر
ان ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َء َ
َو ُق ْر َء َ
َان َم ْش ُهود ًا»( ،سورة
ك َ
االرساء ،)78/فـــانه
يأمرنا ايض ًا باقامة العدل
يف املجتمع قائالً:
ِ
ين
« َي��آ َأ هُّ َي��ا ا َّلذ َ
َء َام��نُ��وا كُونُوا
َق� ِ
آء
�ين للِهِّ ُش� َ
�وام َ
َّ
�ه��دَ َ
ِ
بِا ْل ِق ْسط» (سورة املائدة
.)8/
فاذا ما اخذ املجتمع
املســــلم القرآن بكل تفاصيله
وال خيتار آيــــة دون أخرى،
بل يلتزم بجميعها وجيعلها
برناجم ًا يف حياته ،فان الكثري
من املشاكل التي يعاين منها جمتمعنا االن سوف
تحُ
ّ
������ل .وهكذا؛ فان اخلطوة االوىل نحو االصالح تبدأ من
املجتمع ،الن كل فرد فيه يقوم بدور ويف كثري من االحيان تبدأ
املشاريع اخلريية عىل شكل اعامل حمدودة ومتواضعة ولكن اهلل -
عز وجل -رسعان ما يبارك فيها ،واذا بعرشات اآلالف من البرش
ينعمون بفضل هذه املشاريع ،فام كان هلل ينمو.
هذا يف اجلانب االجتامعي اما يف جانب العدالة و إقامتها ،فان
«شهدَ آء بِا ْل ِقس ِ
ط» (سورة
ْ
املجتمع الذي يطبق هذه الكلمة االهلية ُ َ َ
املائدة  ،)8/ال يمكن ان ينترش فيه الظلم ،فاالنسان الظامل ال
يصبــح جبار ًا يف االرض بشكل مبارش ،فهو – بداي ًة -يبدأ بظلم
عائلته وجريانه ورشيكه واذا ما بادر املجتمع اىل االخذ عىل يده،
فان دائرة هذا الظلم سوف ال تتسع وال تصل اىل اآلخرين.
27

اضاءات تدبرية

الجملة القرآنية

يف النظام
القرآين جند أن كل
جملة وكل كلمة
وكل حرف ،جاء
من أجل هدف
معني ،وال جند
يف القرآن الكرمي
حتى حرفا واحدًا
ميكن االستغناء
عنه ،وحتى لو
بدا للنظرة
العابرة وجود
شيء زائد

يف حم��اول��ة فهمك ألي��ة لغة،
فانك حباجة اىل أمرين أساسيني؛
أوهل���م���ا :م��ع��رف��ة م��ع��ان��ي االل��ف��اظ،
وال��ث��ان��ي :ط��ري��ق��ة اس��ت��خ��دام��ه��ا يف
معنى مقصود.
سبيل الداللة على ً
وهذا االمر يصدق أيضاً بالنسبة
اىل القرآن الكريم ،فاملتدبر يف آياته
املباركات حباجة اىل معرفة معاني
امل��ف��ردات واالل��ف��اظ ال�����واردة ،كما
انه حباجة اىل معرفة احلكمة من
ورود ه��ذه االل��ف��اظ يف مكان واح��د
للداللة على املعنى املعينّ  ،وقد م ّر
ذكر «املفردة القرآنية» يف االعداد
السابقة ،وبقيت «اجلملة القرآنية»
حتتاج اىل بعض التوضيح.
ال خي���ف���ى ع���ل���ى أح�����د م��ع��ن��ى
اجلملة ،اذ انها تعين جمموعة الفاظ
ترتكب لتدلل على م��راد املتكلم،
وم��رادن��ا بـ «اجلملة القرآنية» ،هو
مدخلية فهم اجلملة ال����واردة يف
اآلي���ات يف ف��ه� ٍ�م أع��م��ق وأدق لآلية
وامل��ع��ن��ى امل����راد م��ن��ه��ا ،وه����ذا االم��ر
يستدعي التوقف يف حمطات ثالث:
* االوىل :املظهر اخلارجي
ل��و تأملت قلي ً
ال ،خلق ال��ب��اري

�وق له
ع � ّز وج��ل ،ل��رأي��ت ك��ل خم��ل� ٍ
مظهره اخل��اص به ال��ذي به ميتاز
عن نظريه املخلوق ،فجسمك مث ً
ال
ف��ي��ه م���ن االع���ض���اء امل���ئ���ات ،فمنها
القلب والكبد والكلية واملعدة واملخ
و ،..ولكن ال ترى تشابهاً بينها من
حيث املظهر اب���داً ،بالرغم من انها
مجيعاً خملوقة يف جسد واحد ،وهذا
يصدق يف سائر املخلوقات ايضاً ،وال
نابع
ريب ان هذا التفاوت يف الشكل ٌ
من اختالف الوظيفة.
وه���ذه احلقيقة ال�ت�ي نلمسها
يف ك��ت��اب اهلل التكويين (ال��ك��ون)،
نستطيع ان نلمسها أيضاً يف كتاب
اهلل التشريعي (القرآن الكريم).
ف��ال��ش��ك��ل اخل����ارج����ي ل�لآي��ات
القرآنية ،مل ي��أت عبثاً ،إمن��ا وضع
حل��ك��م��ة م��ع��ي��ن��ة ول���ل���دالل���ة على
فكرة خ��اص��ة ،م��ن هنا ك��ان علينا
– ح�ين التدبر يف ال��ق��رآن الكريم
– ان نكتشف احلكمة من املظهر
اخل��ارج��ي ل�لآي��ات ال��ق��رآن��ي��ة ،وه��ذا
ينبغي ان يكون يف اجملاالت التالية:
أ -ال��ش��ك��ل اخل���ارج���ي (البنية
الصرفية للكلمة ،اجلملة الفعلية
واالمس����ي����ة ،اجل���م���ع واالف��������راد و

الضمائر والعطف ،تبدل اخلطاب
واملخاطب وغريها).
ب -ان ج��وه��ر عملية التدبر
(التفكر امل��ع��م��ق) ،ه��و ال��ق��درة على
اث���ارة االس��ئ��ل��ة اجل��دي��دة الدقيقة
على اآلي��ة ،ويف ه��ذا اجلانب ميكن
للمتدبر ان ي��ط��رح ت��س��اؤالت عن
بنية اجلملة واحلكمة من ورودها
بهذا الشكل دون شكل آخ��ر ،او عرب
مقارنة اآلي��ة بآية اخ��رى مشابهة
يف املعنى وخمتلفة يف الشكل ،مثل
قوله تعاىل:
������م ِم��نْ
« َو ال َت� ْ�ق � ُت � ُل��وا أَ ْوالد ُ
َك� ْ
ِإ ْمالق» (سورة األنعام  ،)151/وقوله
عز من قائل:
ْ
َ
ُ
( َو ال َت ْق ُتلوا أ ْوالد ُ
َك ْ
���م َخش َي َة
ِإ ْمالق (س��ورة األس��راء  ،)31/فلماذا
اختلف التعبري بالرغم من تقارب
املعنى ،هل ذلك نوع من التفنن يف
ٌ
اختالف يف
الكالم ام يف االختالف
املراد من اآلية؟
ق���د ي��ك��ون امل��ع��ن��ى يف اجل��م��ل��ة
واح�����داً ،ول��ك��ن يف التفصيل ون��وع
املخاطب به خيتلف ،ملاذا؟
ألنك لو نظرت إىل عجز كل
آي��ة مع صدرها لوجدت أن العجز

اضاءات تدبرية
مناسب لذلك الصدر متاماً .ألنه يف
اآلية األوىل يقول:
ال َت� ْ�ق � ُت � ُل� ْ
�وا أَ ْو َ
« َو َ
الد ُ
َك��������م ِّم��ن
َ
ْإم� َ
ْ
«من إم�لا ٍق»،
لا ٍق» ،فهذه العبارة ِّ
توحي بأن الفقر موجود بالفعل.
وم��ا دام الفقر موجود بالفعل
فاهتمام اإلنسان يكون برزق نفسه
قبل أن يهتم برزق ولده ،فهو خياف
أن يبقى ج��ائ��ع�اً ل��و أراد أن يطعم
أوالده .وهنا يطمئنه اهلل تعاىل على
نفسه أوال ورزق أوالده ثانيا فيقول:
«نحَّ ْ ُ
���ن َن� ْ�ر ُز ُق � ُك� ْ�م  -ي��ا أصحاب
َإياَّ ُهم».
اإلمالق -و ِ
بينما يف اآلية الثانية يقول اهلل
« َو َ
ال َت ْق ُت ُلوا أَ ْوالد ُ
َك� ْ
���م َخ ْش َي َة
��ل��اق» ،أي خ��وف �اً م��ن ف��ق��ر يقع
ِإ ْم� ٍ
مستقب ً
ال ،فكأن الفقر غري موجود،
ولكن األب خياف إن جاءه أوالد أن
ي��أت��ي الفقر معهم ،فيقول ل��ه اهلل
تعاىل:
ُم وَِإي ُ
«نحَّ ْ ُن َن ْر ُز ُقه ْ
َّاكم».
إذاً ف��امل��ع��ن��ى ل��ي��س واح������داً يف
اآليتني ،وإن كان يبدو يف ظاهره
واح����داً .ألن يف قضية قتل األوالد
خوفاً من الفقر يكون املخاطب يف
كل آية خمتلفاً عن اآلخر.
* الثانية :ختيرّ الكلمة
ُتعد اهلدفية ،من نقاط االلتقاء
ب�ي�ن (ال���ن���ظ���ام ال���ك���ون���ي) وال��ن��ظ��ام
ال����ق����رآن����ي) ،ال��ت��ي ت��ش��م��ل مج��ي��ع
أحن���اء ك��ل واح���د م��ن ال��ن��ظ��ام�ين.
ففي النظام الكوني جن��د أن كل
امل���خ���ل���وق���ات ال��ت��ي ت��س��ب��ح يف ه���ذا
الكون الكبري ،ابتداء بالذرة وانتهاء
إىل اجمل����رة ك��ل ه���ذه امل��خ��ل��وق��ات
(مهدوفة) ،وال جند كائناً واح��داً
وه��و زائ���د على احل��ي��اة أو طفيلي
عليها.
ويف ال��ن��ظ��ام ال��ق��رآن��ي جن��د أن
ك���ل مج��ل��ة وك���ل ك��ل��م��ة وك��ل
حرف ،جاء من أجل هدف معني ،وال
جند يف القرآن الكريم حتى حرفا
واح��داً ميكن االستغناء عنه .وحتى
لو ب��دا للنظرة العابرة وج��ود شيء
زائ��د س��واء يف النظام الكوني أو يف
النظام القرآني فإن البحث الدقيق
يكشف عن ض��رورة معينة تتطلب

وجود ذلك الشيء.
من هنا ك��ان على من حياول
التدبر يف القرآن الكريم أن حياول
اكتشاف(موقع الكلمة) ،أي اهلدف
ال��ذي ج��اءت من أجله هذه الكلمة،
واملغزى الذي تشري إليه؟
واخل�لاص��ة :موقع الكلمة هو
وظ��ي��ف��ت��ه��ا ال���دالل���ي���ة يف اجل��م��ل��ة،
وال ن��ب��ح��ث يف ك��ل امل���ف���ردات ،بل
يقتصر البحث على الكلمات اليت
يتصور الباحث زيادتها أو إمكانية
حذفها  ،إذ لو رأى ضرورتها فقد
علم مبوقعها .وأيضاً على األدوات
(مقابل االسم والفعل) ،وهي تتطلب
حبثاً دقيقاً .ويكون البحث بفرضية
وج����ود امل���ف���ردة وف��رض��ي��ة عدمها
واملقارنة بني الفرضيتني.
ولتوضيح هذا االمر اليك املثال
التالي:
قال تعاىل :
«و ْ
يسى اب� ُ�ن َم� ْ�ري� َ�م ياَ
َإذ ق �اَ َل ِع َ
بنيَ إسرائيل إني َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ ِإ َل ْي ُكم»
ِ
(سورة الصف .)6/
جن��د يف اآلي��ة ه��ذه ،ان القرآن
الكريم يضيف إىل اسم املسيح نسبه
ايضاً "عيسى اب��ن م��ري��م(ع)" ،بينما
يف اآلية اليت سبقت هذه اآلية من
نفس ال��س��ورة يذكر ال��ق��رآن اسم
موسى بشكل جمرد فيقول:
«وَإ ِذ َق َ
وسى ِل َق ْو ِم ِه يَا َ
ْ
م
و
ق
ال ُم َ
ِ لمِ
للهَّ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ُت ْؤ ُذو َن َو َقد تعل ُم َ
ون أني َر ُسول ا ِ
نيِ
ِإ َل ْي ُكم» (سورة الصف  )5/وقد تكرر
ذلك يف آيات القرآن كثرياً ،وهكذا،
ف��ل��م��اذا ه����ذا االخ���ت�ل�اف يف ذك��ر
االنبياء عليهم السالم؟
واجل���واب :لقد تركز الضغط
ال��ق��رآن��ي ع��ل��ى اس���م «اب����ن م��ري��م»
ت��أك��ي��داً على اجل��ان��ب ال��ب��ش��ري يف
املسيح عليه السالم ،ونفياً مشدداً
ملا ادّعته النصارى من وجود جانب
إهلي فيه.
وه����ك����ذا ،جي��م��ع ال����ق����رآن بني
األفكار واملفاهيم اإلهلية وبني النفي
الضمين للخرافات واألباطيل.
* الثالثة  :اإلعراب
ل�ل�اع���راب دو ٌر ه����ام يف ب��ي��ان
مداليل اجلملة ال��ق��رآن��ي��ة ،وكما

قيل فان االعراب نصف املعنى ،فمن
خ�لال ت��ع��رف امل��ت��د ّب��ر على إع��راب
اجل��م��ل��ة ال��ق��رآن��ي��ة ي��ك��ون ق��د مهّد
طريق معرفة هوية اآلية ودالالتها
وأبعادها ،نعم ال يطلب التفصيل،
امنا بقدر الوفاء بالداللة.
وهذا االمر – االع��راب – ينفع
ايضاً يف اكتشاف احلكمة من موقع
الكلمة ،فمث ً
ال قوله تعاىل:
�اك َن ْع ُب ُد َو ِإ َّي� َ
ِ«إ َّي� َ
�اك َن ْس َتعني *
لمْ
َ
ُ
َ
الصراط ا ْستقيم».
ْاه ِد َنا ِّ
ّ
يتأخر
فاحلالة الطبيعية ان
املفعول به عن الفعل ،لكن يف هذه
اآلي��ة ُق��دم املفعول به (إي���اك) على
فعل العبادة ،وعلى فعل االستعانة
دون فعل اهل��داي��ة ،فلم ُي��ق��ال :ايانا
اه ِد ..كما قال يف االولني.
وس����ب����ب ذل�������ك ان ال����ع����ب����ادة
واالستعانة خمتصتان باهلل تعاىل،
ف�لا يعبد اح���د غ�ي�ره وال يستعان
ب����ه ،ف��ق��د ح��ص��رت اآلي����ة ال��ع��ب��ادة
واالس��ت��ع��ان��ة ب���رب ال��ع��امل�ين ،ولكن
يقدم مفعول اهلداية ك��أن يقول:
(إي��ان��ا اه����د) ،الن ط��ل��ب اهل��داي��ة ال
يصح فيه االختصاص ؛ اذ ال يصح
ان تقول( :اللهم اهدني وح��دي وال
تهد غريي).
وال���ي���ك امل���ث���ال ال��ت��ال��ي ليتبني
ضرورة االعراب يف فهم اآلية:
قال تعاىل« :و َْي ٌل ِل ُك ِّل ُه َم َز ٍة لمَُ َزة»
(سورة اهلمزة .)1/
قد جاءت كلمة (ويل) مرفوعة،
ومل تأت (وي ً
ال) بالنصب ،وذلك ألن
الرفع يدل على ان اجلملة ،مجلة
امسية ،واجلملة االمسية تدل على
ال���دوام واالس��ت��م��رار ،ام��ا اذا كانت
اآلية تبدأ بالنصب فحينها كانت
اجلملة فعلية واجل��م��ل��ة الفعلية
ت��دل على احل��دوث والتجدد وعدم
ال���دوام فيكون املعنى على النصب
اخ��ب��اراً ع��ن ع��ذاب غ�ير دائ���م .ولكن
اآلي���ة ارادت االخ���ب���ار ع��ن ال��ع��ذاب
الدائم ،فرفعت كلمة (وي� ٌ�ل) على
()1
خلودهم يف النار.
------------ -1منهج التدبر يف القرآن
الكريم  ،دوحة القرآن الكريم :ص
.98

لالعراب
دور هام يف بيان
ٌ
مداليل اجلملة
القرآنية ،وكما
قيل فان االعراب
نصف املعنى،
فمن خالل تعرف
املتدبر على
ّ
إعراب اجلملة
القرآنية يكون
مهد طريق
قد ّ
معرفة هوية
اآلية ودالالتها
وأبعادها
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الحوزة العلمية

الحوزات العلمية و توحيد
المواقف إزاء القضايا المصيرية
إن علماء
الدين الرساليني،
ينبعثون من
أعماق الشعب
ومن الشريحة
التي مل تتلوث
بزيف االجهزة
احلاكمة وظلمها
وفسادها،
أما علماء
السالطني ،فهم
عادة يلتحقون
بأسيادهم احلكام
جد اجلد،
كلما ّ
وقامت قيامة
الطواغيت

* الشيخ عبد احلسن الفرايت

ح��ي��ن��م��ا حت��دث��ن��ا آي����ات ال��ذك��ر
احلكيم عن املثل العليا للبشرية ،وعن
النماذج األكثر مسواً يف العامل ،وهم
األنبياء ،عليهم السالم ،و أوصياؤهم،
فانها تبني لنا قصصهم اعتباراً من
نشأتهم وبداية منبتهم.
فنجد ان عملية اختيار األنبياء
والناطقني باسم رساالت اهلل ،والذين
ي��ص��ب��ح��ون م���ث� ً
ل�ا أع���ل���ى ل��ل��ب��ش��ري��ة،
وقدوات عظيمة لبين آدم ،ال تتم عبثاً،
إمنا وفق قيم دقيقة ،ذلك النهم جيب
ان يتحدثوا عن اهلل ،وينطقوا باسم
رس��االت��ه ،وي��ك��ون��وا شفعاء ووس��ط��اء
لإلنسان ،وميثلوا السبل والوسائل

اليت تربط بني العبد وربه.
ث�����م حي������دد ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م
مواصفات العلماء؛ فالعامل احلقيقي،
هو ال��ذي يدعو اىل اهلل ال اىل نفسه،
ف��ض� ً
لا ع��ن احل��اك��م ال��ظ��امل .يقول
ت��ع��اىل« :ما كان لبرش ان يؤتيه اهلل
الكتاب واحلكم والنبوة ثم يقول
للناس كونوا عبادا يل من دون اهلل،
ولكن كونوا ربانيني بام كنتم تعلمون
الكتاب وبام كنتم تدرسون * وال
يأمركم ان تتخذوا املالئكة والنبيني
اربابا أيأمركم بالكفر بعد اذ انتم
مسلمون» (سورة آل عمران– 79 /
.)80
وق����د ي��ت��س��اءل امل������رء؛ مل�����اذا ه��ذا
التشدد الذي يبديه القرآن الكريم مع
العلماء ،وملاذا يضع أعظم املسؤوليات
يف رق��اب��ه��م؟ ومل����اذا ج���اء يف احل��دي��ث
الشريف( :لتحملن ذن��وب سفهائكم
ع��ل��ى ع��ل��م��ائ��ك��م) ..و(ي��غ��ف��ر للجاهل
سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعامل ذنب
واحد)؟ ..او ليس العامل بشراً مثلنا؟
السبب يف ذل��ك اآلث���ار السلبية

ال��ك��ب�يرة وامل���أس���اوي���ة ال��ت�ي خيلفها
احن���راف ال��ع��ل��م��اء ،كما ق��ال رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه وآل���ه( :طائفتان
م���ن أم��ت�ي ان ف��س��دت��ا ف��س��دت أم�تي
وان صلحتا صلحت أم�ت�ي؛ االم���راء
وال��ع��ل��م��اء) .م��ن هنا اخ��ذ اهلل ميثاق
النبيني ال��ذي��ن ميثلون ذروة البشر
وقمة الكمال البشري بان ال يكتموا
ح��دي��ث �اً ،وال خي��ف��وا احل��ق��ي��ق��ة ،وان
ينصروا اهلل تعاىل ،وه��ذا امليثاق هو
ميثاق العلم وامل��ع��رف��ة م��ع العلماء
مج��ي��ع �اً ،ف��ع��ل��ى ال���ع���امل ان ال يتخذ
نفسه حم���وراً ،وان ال يتنكر وحيط
م��ن ق���در غ�ي�ره م��ن ال��ع��ل��م��اء ،وان ال
يبخس اآلخرين علمهم ومعرفتهم
وج��ه��اده��م ،وع��ل��ي��ه اذا ج���اءه م��ن هو
أع��ل��م م��ن��ه ،أن ي��ص��دق��ه ،وان يظهر
احل���ق وي��ق��اوم ال��ب��اط��ل وي��داف��ع عن
املظلوم أينما كان .وفق هذه الثقافة
االحيائية والرسالية اليت يتمتع بها
خ��رجي��و احل����وزات العلمية وعلماء
االم�����ة ،ب����رزت ل��ن��ا من����اذج وق����دوات
صاحلة قدمت املثل االعلى يف محل

الحوزة العلمية
ه��م��وم رس��ال��ة األن��ب��ي��اء واملعصومني
عليهم السالم ودافعت عن املظلومني
وآزرت رجال النهضة من اجل احلق،
بل تنازلت عن الكثري من اعتباراتها
الدنيوية بهدف توحيد امل��واق��ف ازاء
قضايا االمة املصريية.
ان ت���اري���خ م���ق���اوم���ة ال��ش��ع��وب
االس�ل�ام���ي���ة ل�لاس��ت��ع��م��ار االورب�����ي
يكشف لنا سبب وجود االسالم وحده
يف م��ي��دان املواجهة املصريية؟ ومل��اذا
وحدهم ،علماء الدين ،هم يتقدمون
ص��ف��وف امل��واج��ه��ة؟ إن علماء الدين
ال��رس��ال��ي�ين ،ي��ن��ب��ع��ث��ون م���ن أع��م��اق
الشعب ومن الشرحية اليت مل تتلوث
ب��زي��ف االج��ه��زة احلاكمة وظلمها
وترفها وفسادها ،أما علماء السالطني
فهم عادة يلتحقون بأسيادهم احلكام
ك��ل��م��ا ج���� ّد اجل�����د ،وق���ام���ت ق��ي��ام��ة
الطواغيت ،وال يبقى يف الساحة اال
العلماء احلقيقيون.
ف���ف���ي اي��������ران ع���ن���دم���ا اح��ت��ل��ت
اجليوش الروسية القيصرية الغازية
وح��د علماء
اج��زاء واسعة من اي��رانّ ،
الدين موقفهم وافتوا بوجوب اجلهاد،
وك���ان ع��ل��ى رأس��ه��م ال��س��ي��د حممد
اجملاهد ،كونه املرجع االعلى للشيعة
آن���ذاك ،وال���ذي حت��رك م��ن مركزه
بكربالء املقدسة ،اىل اي��ران وحترك
الناس خلفه باجتاه احل��دود ،ومع ان
السلطة كانت ترغب يف الصلح ،إال
ان الشعب وفتوى العلماء ،هو الذي
أج�بره��م على ال��ت��ح��رك فتحركت
ق���ط���ع���ات ع��س��ك��ري��ة اىل احل������دود.
واش��ت��ب��ك اجل��ي��ش��ان ويف مقدمتهم
طالئع اجل��ه��اد م��ن املتطوعني ،ومع
ان الفتح كان قريبا وهزمية اجليش
الروسي القيصري كان حتمياً ،إال
ان ق��ادة اجليش وكانوا من العائلة
امل��ال��ك��ة ،خت��اذل��وا وج��ب��ن��وا ،ف��اص��دروا
أوام��ره��م بالرتاجع وتوقيع معاهدة
الصلح املشينة .ويف ال��ع��راق ،حيث
ثورة العشرين الكربى ،كانت عام ً
ال
لتوحيد مواقف علماء الدين ،فكانوا
من��وذج �اً للتالحم م��ع شعب ال��ع��راق
وعشائره يف أكثر من منطقة .كما
ان منهج االم���ام الشيخ حممد تقي
احلائري الشريازي – قائد الثورة –
كان يعتمد على الشورى ،ومن هنا
فقد شكل يف البداية جملس شورى
للعلماء ،كما شكل فيما بعد وعلى

اث��ر ف��ت��واه جب���واز مح��ل ال��س�لاح ضد
االستعمار الربيطاني ،جملساً إلدارة
احل����رب ض���د ال���ق���وات ال�بري��ط��ان��ي��ة،
يتشكل من رؤس��اء العشائر الثائرة،
وم��ن الوجهاء وكبار زعماء الثورة،
وكان على رأسهم احلاج عبد الواحد
احلاج سكر.
ويف ظل القيادة الثورية لإلمام
الشريازي ،كان التعاون بني العلماء
ال���ك���ب���ار ي��ك��ش��ف ع���ن م��ن��ه��ج االم����ام
ال���ش�ي�رازي و روح���ه ال��ع��ال��ي��ة .ب��ل ان
رف��ض��ه ال��ب��ق��اء يف ال��ن��ج��ف االش���رف
اح�ترام��ا مل��ق��ام سلفه السيد كاظم
ال���ي���زدي ،ي���دل ع��ل��ى خ��ص��ل��ة اخ���رى
م��ن أخ�لاق��ه العالية .ويف ع��ام ،1963
عندما خطب السيد روح اهلل املوسوي
اخلميين ،يف صحن السيدة فاطمة
امل��ع��ص��وم��ة ب��ن��ت االم�����ام م��وس��ى بن
ج��ع��ف��ر ،ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،يف م��دي��ن��ة
ق��م امل��ق��دس��ة وف��ض��ح حقيقة نظام
حممد رض��ا ش��اه البهلوي ،وعمالته
ألمريكا و الكيان الصهيوني ،وبيعه
النفط لغاصيب األرض الفلسطينية،
وش���ج���ب امل���م���ارس���ات وال��س��ي��اس��ات
الفاسدة واخلاطئة ،وقد صادف ذلك
يوم العاشر من حم��رم ،مما ادى إىل
حدوث اكرب انتفاضة شعبية ،سقط
على اثرها حوالي ( )15الف شهيد يف
ش��وراع هذه املدينة ،على أي��دي ازالم
ال��ش��اه ،ومت اعتقال االم��ام اخلميين،
ث��م اص���در ال��ق��ض��اء االي��ران��ي احلكم
ع��ل��ي��ه ب���االع���دام .ه��ن��ا ان��ب�رى االم���ام
ال��س��ي��د حم��م��د ال����ش��ي�رازي  -ق��دس
س��ره -من كربالء املقدسة ،الختاذ
امل��وق��ف ال��ل��ازم ،ف��ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د أب��ا
القاسم اخلوئي  -قدس سره -والسيد
ال���ش���اه���رودي يف ال��ن��ج��ف األش����رف،
ومت��ت خماطبة علماء ق��م املقدسة،
وع��ل��ى رأس��ه��م ال��س��ي��د ش��ه��اب ال��دي��ن
املرعشي النجفي والسيد الكلبايكاني
بضرورة الوقوف مع السيد اخلميين.
ان القانون االيراني يستثين حكم
االع���دام بعامل ال��دي��ن اجملتهد ،وه��ذا
ش ّكل فرصة مثينة ألن يوحد علماء
كربالء والنجف ،مواقفهم من خالل
إص����دار ب��ي��ان م��وح��د ي��ؤك��دون فيه
ان السيد اخلميين ،ه��و م��ن تالمذة
السيد حسني الربوجردي يف قم وقد
حاز على درجة االجتهاد ،مما اضطر
ال��ن��ظ��ام االي���ران���ي اىل ال�ت�راج���ع عن

ق��راره ،واستبداله بقرار إبعاد اإلمام
اخلميين اىل خارج ايران ،ليبدأ رحلة
اهلجرة اىل تركيا ،ثم اىل العراق ،ثم
اىل فرنسا ،وكانت االخرية.
مواقف كهذه عظيمة وتارخيية
ومصريية ،شهدتها األم��ة يف فرتات
ع��دي��دة م��ن ت��ارخي��ه��ا ،وأمث����رت عن
مكاسب كبرية هلا ثقلها يف الرصيد
احل���ض���اري وال��ث��ق��ايف ال��ش��ي��ع��ي ،مما
ي��دع��و اىل االس��ت��م��رار ع��ل��ى النهج.
فقبل أق��ل م��ن ع��ام تقريبا ،جت��رأت
احل��ك��وم��ة ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى اع��ت��ق��ال
ع��امل ال��دي��ن ال���ب���ارز ،آي��ة اهلل الشيخ
منر باقر آل النمر ،خطيب اجلمعة
يف بلدة العوامية مبحافظة القطيف،
الذي وظف منرب اجلمعة للدفاع عن
حقوق الشعب وابناء املنطقة الشرقية،
كما كان يدافع عن حقوق الشعوب
املظلومة واملضطهدة ،يف مقدمتها
قضية شعب البحرين .ه��ذا املوقف
ك��ان باحلقيقة مبنزلة ال���رد على
األب���واق الرمسية ال�تي ُتستغل لشق
عصا الوحدة بني اجملتمع السعودي،
ك��م��ا ف��ع��ل ال��ش��ي��خ ع����ادل الكلباني
إم����ام احل����رم امل��ك��ي ،بالتهجم علناً
على الشيعة ،وك��ذل��ك الشيخ علي
احلذيفي ،امام وخطيب احلرم النبوي
الشريف بادعائه؛ أن الشيعة يف اململكة
أخذوا حقوقهم و زيادة!..
ويف ه��ذه القضية اي��ض �اً ،سجل
علماء ال��دي��ن يف املنطقة الشرقية،
والبحرين ،وعلماء ال��ع��راق واي���ران،
م��واق��ف م��ش��رف��ة ،ام���ت���داداً للمواقف
التضامنية السابقة .من هنا جند أن
السلطات احلاكمة يف السعودية،
حتاول االلتفاف على املوقف الشيعي،
م��ن خ�لال إل��ص��اق تهمة (احل��راب��ة)
ب��آي��ة اهلل ال��ن��م��ر ،خ�ل�ال حماكمته
الصورية ،لإلحياء اىل أن��ه (حم��ارب
ل�ل�إس�ل�ام) !..مم��ا ي��ع�ني ب��وض��وح ،أن
��س نبض
عملية االع��ت��ق��ال ،ه��ي ج� ّ
ال��ش��ارع ال��ش��ي��ع��ي ،والس��ي��م��ا اوس���اط
ع��ل��م��اء ال���دي���ن ،االم����ر ال����ذي ي��دع��و
احلوزات العلمية يف عاملنا االسالمي،
ألن ت���وح���د م���وق���ف���ه���ا ،وأن ت��ث��ب��ت
للمتورطني يف جرمية اعتقال الشيخ
النمر ،أن االم��ة م��وح��دة ،وليس من
السهل ألي نظام أو حكومة أو حاكم
أن يضطهد أو يعتقل أو يكمم األفواه
ويصادر احلريات ويعمل مايشاء.

اعتقال
«الشيخ النمر»
جس نبض من
ّ
النظام السعودي،
للشارع الشيعي،
والسيما من
أوساط علماء
الدين ،االمر الذي
يدعو احلوزات
العلمية ،ألن
توحد موقفها،
وأن تثبت أن االمة
موحدة ،وليس
من السهل ألي
نظام أو حكومة أو
حاكم أن يضطهد
أو يعتقل أو يكمم
األفواه
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طلب العلم ..المسيرة
المتواصلة للتكامل
لتكن سرية
وحياة علمائنا
ومراجعنا االبرار
–رضوان اهلل
ً
قدوة لنا
عليهم-
يف هذا املجال،
فعلى الرغم من
السنوات الطويلة
التي صرفوها يف
البحث العلمي،
واالجتهاد ،إال
انهم مع ذلك
كانوا يتخوفون
ويخشون ان
تنفذ النقائص اىل
اعمالهم

* كاظم السعيد

من الطباع والصفات املذمومة
ال�ت�ي ك��ان��ت وم���ا ت����زال م�لازم��ة
ل�لان��س��ان ،ه��ي ال��ع��ج��ب وال��غ��رور
مب��ا حيمله م��ن ع��ل��م ،وم���ن أج��ل
ان ي��ث��ب��ت وج����وده يف اجمل��ت��م��ع ال
يتورع بالتطاول على ح��دود اهلل،
ف��ت��ك��ون ن��ت��ي��ج��ة أق���وال���ه وف���ت���اواه
وحتى احكامه واستنتاجاته ،سبباً
لضياع اجملتمع يف متاهات الفتنة
والضالل.
يف ال���س���اب���ق ك�����ان ال��ع��ل��م��اء
واالح���ب���ار وال���ره���ب���ان ه���م ال��ذي��ن
يتعرضون هلذا االمتحان العسري،
ف���ك���ان ال��ع��ل��م خم���ص���وص���اً ب��ه��م،
ومقتصراً عليهم ،ولكن الوضع
اخ��ت��ل��ف ال���ي���وم ،ف��ال��ع��ل��م مل يعد
مقتصراً على فئة معينة ،والعلماء
مل يعودوا علماء دين ،فقط باملعنى
الضيق للكلمة ،ب��ل ان «ال��ع��امل»،

ب��ات ال��ي��وم ،ك��ل م��ن حيمل قلماً
ليحدث الناس عن فكره ومعارفه
وعلمه ،واذا ما اصطبغ هذا بصبغة
االسالم فانه سيصبح عامل دين.
واذا م��ا اخ��ط��أ ه���ذا ال��ع��امل يف
حديثه للناس عمداً ،فان حسابه
سيكون عسرياً عند اهلل  -سبحانه
وتعاىل ،-واذا كان الثواب والعقاب
على العمل بقدر قيمته ،وخطورته،
وم��دى حتمل النفس للمشاق يف
سبيل اجن��ازه ،فان اتباع هدى اهلل
فيما يتعلق بالثقافة والعلم ،يُعد
أمس��ى قيمة ،واك��ث��ره��ا صعوبة
ع��ل��ى ال��ن��ف��س ،ول��ذل��ك ف���ان ث��واب
هذا االتباع عظيم ،كما أن عقاب
عصيانه عظيم ايضاً.
واالنسان عندما يرتكب عمالً
خاطئاً فيكذب ،او يزني ،او يشرب
اخلمر فانه سيجين على نفسه،
ولكنه اذا ما أل��ف كتاباً يتضمن
اف����ك����اراً خ��اط��ئ��ة وم���ض���ّل���ة ،ف��ان��ه

سيجين ع��ل��ى اآلالف ،الن لعنة
ضاللتهم ستنصب عليه ،ذلك النه
بعمله ذاك ،يكون قد ّ
شق مسرية
م��ن��ح��رف��ة ل��ش��رحي��ة م��ن ال��ن��اس،
ونفس الشيء ميكن ان يقال عن
االن��س��ان ال��ذي يقوم بعمل تكون
نتيجته هداية الكثري من الناس،
فان ثوابه سيكون عظيماً وجزي ً
ال
عند اهلل تعاىل ،ايضاً ،وخصوصاً اذا
كان هذا االنسان من العلماء.
م�����ن ه����ن����ا؛ أك������د االس���ل��ام
كثرياً على اهمية العلماء باهلل،
ف��أع��ط��اه��م ال���درج���ة ال� ُف��ض��ل��ى يف
اجملتمع ،ورفعهم فوق اجملاهدين،
وجعلهم من املشفعني يوم القيامة،
وف��ض��ل��ه��م ح��ت��ى ع��ل��ى ال��ش��ه��داء،
فجعل حرب القلم الذي يستخدمه
العامل يف سبيل اهلل ارفع درجة من
دم الشهيد .جاء يف احلديث النبوي
الشريف« :مداد العلماء أفضل من
دماء الشهداء».
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ت���رى مل���اذا يعطي اهلل ت��ع��اىل،
اىل العامل اجلالس يف زاوية بيته،
واملنشغل يف التأليف وال��دراس��ة،
م��ن ال��درج��ات أك��ث��ر مم��ا يعطي
لذلك اجملاهد يف سبيل اهلل الذي
خي���وض ع��ب��اب امل��خ��اط��ر يف س��وح
املعارك واملواجهات ،أو يعانق املوت
والشهادة ،ويتحمل ما يتحمل من
املصاعب واملشاق يف سبيل اهلل؟
ال����س����ر يف ذل�����ك أن ال���ع���امل
ي��ق��وم بعملية جم��اه��دة نفسه ،و
ترويضها ،فهو عندما يصدر فتواه
من خالل كتابة سطر واحد ،فان
وراء هذا السطر سنني من التعب
والتفكري املركز ،واألهم من ذلك،
أن هذه الفتوى من شأنها أن تقرر
املصائر وتتحمل مسؤولية دماء
وأع���راض وتضحيات يف مواجهة
ال��ب��اط��ل واالحن������راف ،مبعنى أن
ال��ش��ه��ي��د ي��ت��ح��م��ل م���ش���اق وآالم
نفسه ،بينما الفقيه ومرجع الدين
يتحمل آالم ومعاناة مجيع الناس
ّ
الذين يلتزمون بفتواه ويطبقونها.
م����ن ه���ن���ا؛ ك�����ان اإلخ��ل��اص
والتقوى والورع وغريها من القيم
االخ�لاق��ي��ة ،يف مقدمة ال��ش��روط
يف ط��ري��ق ع���امل ال��دي��ن ال��رس��ال��ي
املسؤول عن شعبه وأمته .وعليه؛
فاملسؤولية ستكون ثقيلة على
طلبة العلم ،فعليهم أن يروضوا
انفسهم ،وان يراجعوا النصوص
ب��دق��ة ويـــــقرأوا ال��ق��رآن الكريم
بتدبــــر ،ويــــــــدرسوا االحــــــــــــاديث
بوعي ،فــــاذا كتبوا فليستذكروا
م����ا ق�������رؤوه يف ال���ن���ص���وص ويف
ال���ت���اري���خ ،وه����ذه ال��ط��ري��ق��ة هي
الطريقة االجتهادية ،أي أن يكون
طالب العلم جمتهداً يف ثقافته
وعلمه.
أما الطريق اآلخر أمام طالب
العلم فهو التقليد ،أي ان جيعل
طالب العلم أحد العلماء املعروفني
ً
حجة بينه وبني
بالعلم والتقوى،
اهلل تعاىل ،فيتبع نهجه وهداه حتى
اذا وصل طالب العلم اىل مرحلة
االجتهاد حتمل املسؤولية بنفسه،
فيبدأ باعطاء الفتوى على ضوء
روح االسالم وتعاليمه اليت درسها.

أما التس ّرع والتفرد باألحكام،
وحب الظهور أمام الناس وحماولة
ّ
كسب الوجاهة االجتماعية ،فانه
رمب���ا جي��ل��ب ن��ت��ائ��ج وخ��ي��م��ة على
ص��اح��ب��ه وع��ل��ى اجمل��ت��م��ع يف آن..
فالعلم ليس وساماً أو شار ًة خاصة
حيصل عليها االنسان ،ليتميز بها
ع��ن اآلخ��ري��ن ،إمن��ا ه��و ن��ه� ٌر جار
يغرف منه اجلميع دون انقطاع.
ول��ذا جاء يف بعض االحاديث:
«خذ العلم من أفواه الرجال» ،كما
وجاء التأكيد على طالب العلم ان
ال يكون ُ
(كتبياً) يعتمد يف مصادر
معلوماته على املكتبات فحسب يف
اص���داره االح��ك��ام ،دون ان يبحث
عمن يأخذ منه العلم مباشرة ،فهو
يف هذه احلالة سوف ال يستطيع
م��ع��رف��ة أخ��ط��ائ��ه ون��ق��اط ضعفه
خصوصاً وان طالب العلم سوف
يواجه مشكلة عسرية تتمثل يف ان
اجملتمع يتوقع منه سرعة االنتاج
وكثرته.
وم����ن امل���ن���زل���ق���ات وامل��ط��ب��ات
اخلطرية ،تعرضه للمديح والثناء،
ف�لا جي��ب أن يغريه امل��دح والثناء
وهو يقوم بعملية االنتاج العلمي
ألن���ه ق��د ال ي��ك��ون مستحقاً هل��ذا
امل���دح ،فيأخذه ال��غ��رور ،وتتوقف
مسريته التصاعدية ،بل عليه ان
يشعر دوماً انه حباجة اىل الكمال،
وان ه��ن��اك ن���واق���ص ك��ث�يرة يف
نشاطه العلمي ،فيشخص هذه
ال��ن��واق��ص ،ث��م يعمل على سدها
وازالتها.
ولتكن س�يرة وح��ي��اة علمائنا
وم���راج���ع���ن���ا االب��������رار –رضوان
اهلل ع��ل��ي��ه��م -ق�����دو ًة ل��ن��ا يف ه��ذا
اجمل��ال ،فعلى الرغم من السنوات
الطويلة اليت صرفوها يف البحث
العلمي ،واالج��ت��ه��اد ،إال انهم مع
ذل��ك ك��ان��وا يتخوفون وخيشون
ان تنفذ النقائص اىل اعماهلم،
ول��ذل��ك فانهم ك��ان��وا يستمرون
يف ال����دراس����ة وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
وممارسة االنشطة العلمية حتى
بعد دخوهلم مرحلة الشيخوخة،
وإم��ض��ائ��ه��م ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة يف
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ،ك���م���ا ك���ان

معروفاً عن السيد اخلوئي والسيد
الربوجردي ،والسيد مريزا مهدي
ال����ش��ي�رازي ـ رض�����وان اهلل ت��ع��اىل
عليهم ـ.
ولذلك فان على طالب العلم
ان ال ي���دع ال��ش��ع��ور ب��وص��ول��ه اىل
مرحلة الكمال ،يتسلل اىل نفسه،
ب���ل ي��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع ن��واق��ص��ه
العلمية يف مجيع ال���دروس اليت
ي��درس��ه��ا .فالعلم حب��ر عميق ال
شاطئ ل��ه ،فكلما اغ�ترف االنسان
م��ن ه���ذا ال��ب��ح��ر غ��رف��ة أح���س ان
أمامه غرفات اخرى ال حصر هلا،
جيب عليه ان يغرتفها.
و اخل��ط��وة الالحقة لالبتعاد
ع���ن ت��ل��ك امل���ن���زل���ق���ات ،ان يضع
نصب عينيه دوم �اً ان ليس هناك
م��ن يشجعه على رف��ع نواقصه،
فالساحة تدفعه دائماً من خالل
امل��دي��ح واإلط������راء ،اىل ان ينسى
ع���ي���وب���ه ،وي��ت��غ��اف��ل ع���ن م��ث��ال��ب��ه
ونقائصه ،لذلك فانه هو املسؤول
عن تشجيع نفسه على العمل من
اجل ان يصل اىل املستوى العلمي
امل��ط��ل��وب ،وب��ش��ك��ل ج����دي ،ك��أن
خيصص من وقته أربع ساعات -
مث ً
ال -للمطالعة والكتابة ،وبناء
شخصيتة العلمية ،وان الي��دع
وقته يذهب هدراً.
ام��ا اذا غفل طالب العلم عن
ن��ف��س��ه ،وت���رك���ه���ا ت��ن��ج��رف مع
ال��ت��ي��ار ،ف��ان��ه سيصبح م��ن أولئك
(الكتبيني) ،فيسول لنفسه الفتوى
م����ن غ��ي�ر ع���ل���م ،وب����ذل����ك ي��ك��ون
س��ب��ب�اً الحن����راف وض�ل�ال ال��ن��اس،
وم��ص��داق�اً لآلية الكرمية« :وم��ن
الناس من جيادل يف اهلل بغري علم
وال هدى وال كتاب منري».
ف��ه��ن��اك م��ن ي��ت��ح��دث للناس
فيما يتعلق ب��ش��رائ��ع اهلل تعاىل
وتعاليمه ،بغري علم ،أي انه ليس
ب��ع��امل ،فاالنسان ال��ع��امل ه��و ال��ذي
وص��ل اىل العلم احلقيقي ال��ذي
مي��ث��ل اهل�����دى ،س�����وا ًء م���ن خ�لال
اجتهاده ه��و ،او م��ن خ�لال هداية
اآلخرين ،له اىل الطريق الصحيح،
او بعبارة اخ��رى من خ�لال تقليد
املهتدين.

على طالب
العلم ان ال يدع
الشعور بوصوله
اىل مرحلة الكمال،
يتسلل اىل نفسه،
بل يعمل على
رفع نواقصه
العلمية يف
جميع الدروس
التي يدرسها.
فالعلم بحر عميق
ال شاطئ له،
فكلما اغرتف
االنسان من هذا
البحر غرفة أحس
ان أمامه غرفات
اخرى ال حصر لها،
يجب عليه ان
يغرتفها
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المجتمع وسبل البناء الثقافي
الشيخ فارس اجلبوري

كلنا طموح
ان نرى ذلك اليوم
الذي تضع فيه
وزارات الثقافة
واالعالم يف
بلداننا ،منهجًا
مدروسًا و واضحًا
وحمددًا؛ لزرع
ثقافة االسالم
يف نفوس
الشعوب

عندما يفتش االنسان عن أساس
املشاكل ال�تي يعاني منها اجملتمع
االسالمي اليوم ،فانه الب��د ان يقع
ع��ل��ى املشكلة الثقافية ك��واح��دة
م��ن أخ��ط��ر امل��ش��اك��ل ،ال�ت�ي تتفرع
منها االزم���ات والعقد احلضارية.
والقضية الثقافية امنا تتبوأ مكانتها
األساسية يف هذا الصدد؛ الن االمة
االسالمية هي بالدرجة االوىل أمة
تقوم على أس��اس امل��ب��دأ ،وتتمحور
ح��ول ال��رس��ال��ة ،فاالعتقاد باملبدأ،
ومح��ل الرسالة يعنيان كل شيء
بالنسبة اىل كيانها ،اذ قال تعاىل:
«ان هذه امتكم امة واحدة» (سورة
االنبياء  ،)92/فاالمة الواحدة هنا
ال تقوم على أساس االرض ،وال على
أس���اس القومية واللغة وامل��ص��احل،
إمنا على أس��اس توحيد اهلل تعاىل،
وه��ذا ه��و أس��اس االم��ة االسالمية.
وم���ن امل���ع���روف ان ال��ث��ق��اف��ة تشكل
ج��زءاً أساساً من العقيدة و االميان
وال��ع��ب��ادة ،فمن دون العلم والوعي
السليم والرؤية الصائبة ال ميكن ان
تكون لدى االنسان عقيدة او إميان.
* فام هي الثقافة؟
هنالك العديد من التعريفات
للثقافة ،منها؛ أن��ه��ا منظومة من
ال����رؤى واالف���ك���ار امل��ؤث��رة يف حياة

االنسان ،واليت حتدد مسار سلوكه
وطبيعة م��واق��ف��ه ،وبالتالي مسار
سلوك اجملتمع وطبيعته .فال تعترب
العلوم الطبيعية من الثقافة رغم
ت��أث�يره��ا غ�ير امل��ب��اش��ر ع��ل��ى الفكر
والسلوك .والثقافة أهم افراز ونتاج
للعقل .فالثقافة متثل اخلطوط
ال��ع��ري��ض��ة ل��ع��ق��ل االن����س����ان ،فهي
االسرتاتيجية الفكرية الواضحة
هلذا العقل .وعلى هذا األساس ،فان
الثقافة ه��ي أه��م و أب���رز م��ف��ردات
ومفاهيم العقل .وق��د أش��ار القرآن
الكريم اىل الثقافة يف سياق آياته
معرباً عنها بـ «البصائر» ،أي الرؤى
او جم��م��وع��ة االف��ك��ار وال��ت��ص��ورات
واملفاهيم اليت متثل االرضية لنمو
سائر االفكار والسلوكيات والقيم،
اءك ُْم َب َصائِ ُر
فقد قال تعاىلَ « :قدْ َج َ
ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َم ْن َأ ْبصرَ َ َفلِ َن ْف ِس ِه َو َم ْن
ع ِمي َفع َليها وما َأنَا ع َليكُم بِح ِف ٍ
يظ».
َ ْ ْ َ
َ َ َ َْ َ َ
(سورة األنعام .)104/
* دور املؤسسة الدينية
مل��ا ك���ان جمتمعنا ق��د اعتنق
االسالم ديناً ،و مادمنا نؤمن بان اهلل
تعاىل هو العامل احلكيم ،وم��ا نزله
علينا من الوحي هو املنهج األمثل
ل��ل��ح��ي��اة؛ فعلينا ان حن��م��ل ثقافة
االس�لام منهجاً يف األبعاد كافة..

والش��ك ان االس�لام كدين امنا هو
حمتوى يف بصائر الوحي يف القرآن
ال��ك��ري��م وال��س��ن��ة ال��ش��ري��ف��ة ،وم��ن
املعلوم ان بصائر الوحي منها ما هو
سهل الفهم على عامة الناس ،ومنها
ما ال يكون كذلك فيحتاج اىل اهل
العلم م��ن علماء ال��دي��ن األف��اض��ل
ال��ذي��ن وفقهم اهلل الستنباط هذه
البصائر املباركة .وهكذا اصبحت
مهمة عامل الدين اجملتهد ،استنباط
مفردات الثقافة ال��واردة يف بصائر
الوحي أو ً
ال ،ومسؤولية نشرها مبا
توفر له من امكانيات ثانياً .ولعل
ه��ذا م��ا أك��د عليه االس�ل�ام حينما
أك���د أن «م����داد ال��ع��ل��م��اء خ�ير من
دماء الشهداء» .فينبغي بعامل الدين
ان ي��ت��ح��ول اىل م��ؤس��س��ة ثقافية
باالضافة اىل مسؤولياته االخرى.
* مؤسسات الدولة وامكاناهتا
مم��ا الش���ك ف��ي��ه ان م��ؤس��س��ات
الدولة الرمسية ،تنفيذية كانت
أم تشريعية ،ليس مهمتها استنباط
ال��ث��ق��اف��ة االس�لام��ي��ة م���ن بصائر
ال��وح��ي ،لكن ال يلغي دوره��ا املؤثر
واخل��ط�ير يف حت��دي��د ن��وع الثقافة
ال�ت�ي حيملها اجمل��ت��م��ع؛ ذل���ك أنها
مت��ل��ك أس���ب���اب ال���ق���وة واالم��ك��ان��ي��ة
لتغييب م��ا يستنبطه ع��امل الدين

مجتمع
م���ن ث��ق��اف��ة ال���س���م���اء ،وهل����ا أي��ض �اً
إظ��ه��اره��ا ..كما ميكنها منع نشر
ال��ث��ق��اف��ة ال��دخ��ي��ل��ة وال��ب��ع��ي��دة عن
االس�لام ،و ميكنها أيضاً منع ذلك،
ول��ن��ا ان ن��ت��ص��ور ح��ج��م ه���ذا ال���دور
اخلطري بالعودة اىل الوراء وما فعلته
السلطات املتعاقبة على حكم البالد
االسالمية ،اليت حرفت كثرياً من
االم���ور وامل��ع��ت��ق��دات وال��ث��واب��ت ،مبا
يالئم مصاحلها السياسية ،ولعل
القول« :الناس على دين ملوكهم»،
يسلط الضوء على جانب من هذه
احلقيقة .وه��ك��ذا تقع على عاتق
احل��ك��وم��ات يف ال��ب��ل��دان االسالمية
مسؤولية نشر ثقافة االس�لام ،مبا
متتلكه م��ن ام��ك��ان��ات ه��ائ��ل��ة ،ومبا
هلا من حت ّكم بثروات البالد ،ومبا
متلكه من أذرع تنفيذية يف دوائ��ر
وم��ؤس��س��ات  ،ومب��ا هل��ا م��ن إش��راف
ع��ل��ى م���ؤس���س���ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي
وغريها .فكلنا طموح ان نرى ذلك
اليوم الذي تضع فيه وزارات الثقافة
واالعالم يف بلداننا ،منهجاً مدروساً
و واض��ح��اً وحم�����دداً؛ ل���زرع ثقافة
االس�ل�ام يف ن��ف��وس ال��ش��ع��وب ،ب��دءاً
بالروضة مروراً باملدرسة واجلامعة
واالعالم ،من تلفاز وراديو وصحف
وجم����ل���ات ،وش���ب���ك���ات االت����ص����ال
وخب��اص��ة االن�ترن��ت وح��ت��ى السوق
وامل��س��ت��ش��ف��ى واجل���ي���ش وغ�ي�ره���ا...
وكلنا أمل ان تقوم مبنع الثقافات
ال��دخ��ي��ل��ة م���ن غ����زو جم��ت��م��ع��ات��ن��ا
حت����ت أي ح���ج���ة وم���ب��رر ك����ان،
كاحلرية الشخصية ،فأية حرية
شخصية هذه اليت جترف بأبنائنا
وجمتمعاتنا حنو الضياع؟! وعندما
ي��ت��ج��اوز ت��اث�ير فعل ال��ف��رد دائ��رت��ه
ليصل اجملتمع احمليط به ،لن يبقى
للحرية الشخصية م��ع��ن��ى ..فعال
أنها «كلمة حق يراد بها باطل» ،لذا
نأمل أن تكون املنتديات واألمسيات
واملهرجانات الثقافية ،مكرسة لنشر
ثقافة االسالم الناهضة ،ال أن تكون
جمرد إطاللة جمردة على املاضي،
او نشراً للثقافات الدخيلة املستوردة.
* األرسة و ثقافة املجتمع
فيما مضى م��ن ال��زم��ن ،كان
االوالد  -إال م���ا ن�����در -حي��ظ��ون

مب��ت��اب��ع��ة م��ن ق��ب��ل ال��وال��دي��ن أو ً
ال
ب��أول ،س��واء يف املدرسة أم يف البيت
وخ��ارج��ه ،وم��ع من يلعبون..؟ ومن
هم اصدقاؤهم ،وما هي تصرفاتهم،
وم���اذا فعلوا ال��ي��وم ،ف��ك��ان ال��وال��دان
ي��ه��ت��م��ان ب��ك��ل ت��ف��اص��ي��ل ح��ي��ات��ن��ا،
ويقولبون جو البيت بالشكل الذي
حيقق لنا ال�ترب��ي��ة السليمة وفق
الثقافة السليمة ،مب��ا يضمن لنا
السعادة واهلناء ..ثم يف تلك احلقبة
كانت عوائلنا تتابع قناة تلفزيونية
واحدة وهي فقط املتوفرة ،وكانت
براجمها اذا ما قسناها باليوم ،فهي
ب��ال��غ��ة احل��ش��م��ة ،وم���ع ذل���ك ك��ان
ال��وال��دان حي���ددان ب��رن��اجم�اً واح���داً
ملتابعة التلفاز داخل البيت و بأوقات
معينة ،وال جيوز التجاوز عليها بأي
ح��ال من االح���وال .اىل جانب ذلك،
كان الوالدان يقوالن :ان جارنا اليوم
لديه عمل معني ،فاذهبوا ملساعدته،
وخيربونا بان النيب األك��رم صلى
اهلل عليه وآل��ه ،أوص��ى بسابع جار،
وه��ن��ال��ك وص��اي��ا م��ث��ل؛ احل���ذر من
اإلط�لال على سطح اجل�ي�ران ،وأن
بنت اجلريان مبنزلة األخت لديك،
ولن يطلبوا منهم بعدم معاكستها
ومضايقتها – كما حيصل حالياً-
وك��ان��وا يقولون لنا« :م��ن دق باب
مسلم دُق بابه» .وكانت االم تعلم
ابنتها؛ «أن تاج امللوك من ذهب وتاج
البنت من أدب» ،كما كانت تعلمها
ثقافة جتاوز املشكالت ،مع زوجها أو
عائلته ..هكذا كان الوالدان يغرسان
فينا ثقافة النبل والشهامة واحملبة
واألخ����اء وال��ت��ع��اون ،فهل ال��وال��دان
ال���ي���وم ي��ق��وم��ان ب��ن��ف��س االم����ر من
غ��رس الثقافة السليمة يف نفوس
االوالد؟
رمب���ا ال جن��ان��ب احل��ق��ي��ق��ة إن
قلنا ان ك��ث�يراً م��ن األس��ر تركت
ه��ذه الوظيفة امل��ق��دس��ة ،فلم يُعد
كثري من اآلباء واألمهات ،يوصون
االوالد بشيء إال ما ندر ،وال يهتمون
مب��ت��اب��ع��ت��ه��م وال ح��ت��ى يف داخ���ل
ال��ب��ي��ت ،فليس م��ه��م�اً م��ا يفعلون،
و أي���ن ي��ذه��ب��ون و م��ن ي��ص��ادق��ون،
وم��اذا حيملون يف هواتفهم النقالة
«م��وب��اي��ل» ،ح��ق�اً ان��ه��ا ف��اج��ع��ة؟ فلم
تعد حرمة اجلارة مصانة ،وما عاد

ت��اج الفتاة من أدب ،وم��ا ع��اد اجلار
ي��ه��ت��م مب��س��اع��دة ج����اره ،ب��ل ق��د ال
يعرف حتى امس��ه ،وم��ا ع��ادت األم
تعلم ابنتها كيف تتجاوز املشكالت
بل هي من يقوم باثارتها وتعلمها
فن ذلك ،فالوالدان أما يف العمل او
منشغالن مبتابعة املسلسالت داخل
البيت وال غري.
* االعالم والثقافة الدخيلة
هل تساءلنا عما ب��دأ يظهر يف
جمتمعنا يف ال��ع��ق��ود االخ��ي�رة من
ثقافة التحلل اخللقي والتفكك
االس�����ري؟! وه���ل ف��ك��رن��ا مل ص��ارت
نسب الطالق تعادل او تفوق نسب
ال���زواج؟ وه��ل تأملنا يف أن أمهاتنا
ع��ش��ن م���ع آب���ائ���ن���ا أح���ل���ك ظ���روف
احلياة من انعدام ألبسط متطلبات
املعيشة؟
ل��ع��ل اجل�����واب واض������ح ..ف��رغ��م
ان��ت��ع��اش ال��ت��وج��ي��ه ال��دي�ني اىل حد
ما يف الوقت احل��اض��ر ،ف��ان مصادر
تغذية الثقافة السليمة املتمثلة
ب��امل��ؤس��س��ات ال��رمس��ي��ة ،واألس�����رة،
ق��د احن��س��رت بشكل خم��ي��ف ..فال
تشريعات لنشر ثقافة االس�لام ،أو
ملنع الثقافات الدخيلة من االنتشار،
ب��ل ان اك��ث��ر النشاطات الرمسية
امل��ت��م��ث��ل��ة ب��امل��ه��رج��ان��ات وغ�ي�ره���ا،
أضحت اليوم مصدراً لنشر الثقافات
ال���دخ���ي���ل���ة! ف���أي���ن ال���رق���اب���ة على
املطبوعات ،وعلى االن�ترن��ت وحتى
على القنوات الفضائية؟ و أين دور
مؤسسات الدولة ،يف اجياد الربامج
البديلة ع��ن ذل��ك؟ و أم��ا كارثتنا
ال���ك�ب�رى وال���ع���ام���ل االه�����م يف ه��ذا
التحول الثقايف هو توقف الوالدين
عن القيام مبسؤولياتهم ،فلعل عامل
الدين ال يتاح له ان جيالس مجيع
الشباب يف اجملتمع لفرتات طويلة،
متاح للوالدين ،كما أن
لكن ه��ذا ٌ
احلكومة ومؤسساتها ،قد تعتذر عن
هذه املهمة ،وأن يكون هلا السيطرة
ع��ل��ى م��واق��ع االن�ت�رن���ت ،وع��ل��ى بث
القنوات الفضائية ،فتبقى املهمة
أمام الوالدين ،وهي ليست بالصعبة
م���ن خ�ل�ال حت��دي��د ع���دد ال��ق��ن��وات
الفضائية ضمن قائمة املفضلة،
واحل� ّ
��ث على متابعة ال��ق��ن��وات ذات

احلق
ال الواقع
سمة الثقافة
االسالمية،
وجزء من احلق
متصل بالواقع،
على انه يبني
حدود تطبيقه،
ال أن يكون
ُملهم تشريعه،
فهي كأي
ثقافة تغيريية
وإصالحية ،ال
تؤمن بالواقع،
إال اذا كان
قابلًا لإلصالح
والتطوير
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* سامحة السيد جواد املدريس يف إحدى الفعاليات الرتبوية

رغم
انتعاش التوجيه
الديني اىل حد
ما يف الوقت
احلاضر ،فان
مصادر تغذية
الثقافة السليمة
املتمثلة
باملؤسسات
الرسمية،
واألسرة ،قد
انحسرت بشكل
خميف

امل��ض��م��ون امل��ع��ريف وال��ث��ق��ايف وحتى
الرتفيهي السليم ،ال��ذي من شأنه
ان جي��ذب الشباب وحتى االطفال
الصغار.
ول��ك��ن م����اذا ع���ن ب��ع��ض اآلب���اء
���م إال ان ينشر
مم���ن ل��ي��س ل���ه ه� ّ
ثقافة التحلل اخللقي داخل اسرته،
م��ن ح��ي��ث ال ي��ش��ع��ر ،ف�ت�راه أكثر
ح��رص�اً على متابعة مسلسالت أو
تعج بثقافة التحلل
أف�لام وبرامج ّ
واالحن��راف االخالقي ،فهي ليست
ب��ال��ض��رورة ذات إحي���اءات جنسية،
إمن��ا توجه حن��و العنف والكراهية
وص��ف��ات ذميمة ت���روج بشكل غري
مباشر.
* بني الثقافة االسالمية
والثقافة املادية
ال��ث��ق��اف��ة االس�ل�ام���ي���ة ث��ق��اف��ة
وسيلة وهدفاً
ً
سليمة ،تعتمد احلق
فمن أج��ل احل��ق ،و بأسلوب احلق
تضمن الثقافة االسالمية لالنسان
الثورة والصالح.
فاحلق ال الواقع مسة الثقافة
االسالمية ،وجزء من احلق متصل
بالواقع ،على انه يبني حدود تطبيقه،
ال أن يكون ُملهم تشريعه ،فالثقافة
االس�لام��ي��ة ك��أي ثقافة تغيريية
وإصالحية ،ال تؤمن بالواقع ،إال اذا
كان قاب ً
ال لإلصالح والتطوير وفق
مقتضيات احلق.

وثقافة السماء هي ثقافة حق
ان��س��ان��ي ،ت��ه��دف الص�ل�اح االن��س��ان
وس��ي��ل��ة وه���دف���اً ،اذ ليست القيمة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ح��ي��اة س����وى ت��دري��ب
ال��ب��ش��ر حل��ي��اة اخ����رى ،واذا كانت
املهمة االوىل والكربى اليت البد ان
حيققها البشر يف الدنيا هي تهيئة
ال���ذات البشرية للحياة االخ���رى..
ف��ان ك��ل ش��يء يف ال��دن��ي��ا جي��ب ان
يوضع لتحقيق ه��ذه املهمة ،وهي
مهمة تزكية االن��س��ان وتربيته.
م��ن ه��ن��ا؛ ف��ان احل��ي��اة ال ت��ه��دف اىل
ع���م���ارة االرض ب���ال���رغ���م م���ن ان
عمارتها ض���رورة الس��ت��م��رار حياة
االنسان عليها ،اال انها ليست غاية
نهائية للحياة وهذا هو الفرق بني
حضارة السماء وح��ض��ارات االرض
ك��ل��ه��ا .ف��ال��غ��اي��ة النهائية لثقافة
السماء هي تزكية البشر؛ لتهيئة
ن��ف��وس��ه��م ل���دخ���ول ج��ن��ة ع��رض��ه��ا
السماوات واالرض أعدت للمتقني،
بينما ثقافة االرض تهدف اىل انتاج
اك�ب�ر ق���در م��س��ت��ط��اع م��ن وس��ائ��ل
االنتاج ،وتصنيع الرتاب ،وتزيني ما
على االرض ولو كان على حساب
تهذيب االن��س��ان و إع���داده للحياة
االخرى.
ومت���ت���از ال��ث��ق��اف��ة االس�لام��ي��ة
ال�تي تنتمي اليها األم��ة على بقية
الثقافات ،أنها متتلك رؤى واضحة
للحياة ،الن��ه��ا ثقافة ال��وح��ي اليت

ج������اءت ب���ص���ائ���ر ل���ل���ن���اس وه�����دى.
وح��اج��ت��ن��ا اىل رؤى واض���ح���ة اىل
احل���ي���اة ،ح��اج��ة م��اس��ة الن��ن��ا ام���ام
خ��ي��ارات صعبة نتيجة احتكاكنا
باحلضارة املادية.
* اخليار ..البديل
و أمام هذه التحديات الضخمة
مل يبق لنا إال خيار واح��د وال غري،
وه����و ت��ض��اف��ر اجل���ه���ود وال��ت��ن��س��ي��ق
احل��ث��ي��ث وامل��س��ت��م��ر ب�ي�ن امل��ؤس��س��ة
الدينية املستنبطة لبصائر ثقافة
االس��ل�ام ،وب�ي�ن م��ؤس��س��ات ال��دول��ة
ال��رمس��ي��ة ،ال�تي م��ن شأنها تشريع
القوانني واختاذ االج��راءات العملية
للوقوف أمام نشر الثقافة املنحرفة
يف اجمل���ت���م���ع ،م���ن خ��ل�ال وس��ائ��ل
م���ت���ع���ددة ..وم����ن ث���م ج��ع��ل��ه��ا حيز
التنفيذ بواسطة اجلهات التنفيذية
هلا ،وبالتعاون مع املؤسسة الدينية،
مب��ا ل��دي��ه��ا م��ن مبلغني وم��س��اج��د
وم�����دارس دي��ن��ي��ة ،وب��ال��ت��ع��اون مع
االسرة كوحدة للبناء االجتماعي،
وع���ل���ي���ه���ا ويف س���اح���ت���ه���ا جت���رى
ال���ت���ح���والت االج��ت��م��اع��ي��ة اذا ما
أردن���ا يف ه��ذه االم��ة وه��ذا اجملتمع
إصالحاً .كما ان اجلميع يتحمل
ه���ذه امل��س��ؤول��ي��ة اجل��س��ي��م��ة وك��ل
من موقعه ووظيفته ،فال يتحملها
ال���وال���دان او امل��ؤس��س��ة ال��دي��ن��ي��ة او
السياسية فحسب.
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حديث النفس في الصالة
* سماحة المرجع  ..تراودني أفكار وخياالت
أثناء أدائي الصالة ،وقد طلب منّي الطبيب
النفسي ترديد عبارات قلبًا ،دون التلفظ بها،
كعالج إلبعاد تلك األفكار عن ذهني ،وهذه
العبارات تستغرق اق��ل من دقيقة واح��دة،
فهل في ذلك مخالفة لصورة الصالة؟ وان
كان االمر كذلك ما هو الحل؟ بالرغم ان هذا
العالج قد خفف حدة هذه األفكار ،فالتمس
منكم الدعاء الخالص لي ،مع جزيل الشكر.
ج :بسم اهلل الرحمن الرحيم
حديث النفس في الصالة ال يضر
بها.
حجية ()DNA
ّ
في تحقق النسب
* هل يعد فحص دي أن أي ()DNA
دلي ً
ال شرعيًا لثبوت األبوة للطفل ،إذا
كان مالئمًا مئة بالمئة؟ وهل تعد عدم
المالءمة دلي ً
ال على نفي النسب واألبوة ؟
ج :بسم اهلل الرحمن الرحيم
ه��ذه وسيلة علمية بالغة الدقة
ولكنها ال تحدد النسب وح��ده��ا بل
باألضافة الى سائر االحكام مثل الفراش ،و
البد من مراجعة الفقيه ليقضي بالنسب
ّ
مع األخ��ذ بعين االعتبار سائر األحكام
الشرعية.
الدم من تشققات جلدية
* أعاني من حساسية جلدية في وجهي
قدمي ،تتسبب ه��ذه الحساسية
�دي و
و ي� ّ
ّ
في تشقق الجلد إلى شقوق صغيرة فيخرج
منها ال��دم .ما حكم خ��روج ه��ذا ال��دم أثناء
الوضوء ،وأثناء الصالة ،وأثناء غسل الحيض
والجنابة؟

ج :بسم اهلل الرحمن الرحيم
اذا أمكن وقف النزيف و لو بمعالجة
مؤقتة ،حتى يتم غسل الموضع للغسل
او الوضوء ،وال بأس بعده بخروج الدم
اذا تم تجفيف الموضع حتى ال يسري الى
غيره و اهلل العالم.
البنوك االجنبية الربوية
* ما حكم التعامل مع البنوك االجنبية
الربوية و هل يجوز اخذ الفائدة منها؟
ج :ال يخلو م��ن اش��ك��ال ،و األح��وط
االستئذان من وكيل المرجعية في
كيفية التعامل مع الفائدة.
صوم الجمعة
* هل ُيصام يوم الجمعة أم ال؟
ج :ال مانع من صوم يوم الجمعة،
بل صومه مستحب مع الخميس أو
لوحده.
تجفيف البدن بعد ُ
الغسل
* بعد أن أنتهي من غسل الجنابة ،أريد
أن أغ��س��ل جسمي ب��ال��ص��اب��ون والشامبو،
فهل أن��ش��ف جسمي م��ن م��اء الغسل أم
أباشر ذلك؟
ج :ال حاجة لتنشيف الجسم ال قبل
ُ
الغسل وال بعده.
فوات صالة اآليات
* عندما ال يستطيع المسلم ان يؤدي
ص�لاة اآلي��ات في ح��ال الكسوف أوالخسوف
بسبب مرض او تعب ،فما حكمه عند تركه
الدائها ؟
ج :عليه القضاء.
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كيف نتخ ّلص من التسويف؟
التأجيل يف
حقيقته يعني أن
ترمي األشياء يف
سلة املهمالت.
ألنه ال يوجد شيء
اسمه (التأجيل)،
بل يوجد شيء
اسمه (التهميل)
وحسب .يقول
أحد علماء
النفس ،يف كتابه
«إفعل اآلن!» إن
يف وسع اإلنسان
أن يتخلص من
عادة التأجيل التي
متتص طاقته
وأحاسيسه
ووقته

* إعداد :مرتىض املوسوي
ّ
إن معادالت املستقبل ال تنتظر
رج��ال املاضي ،فمن وصايا النجاح،
تلك اليت تقول :إفعل ما جيب عليك
ف��ع��ل��ه يف وق���ت���ه ..ال «ق��ب��ل» فتكون
ع��ج��و ً
ال ،وال «ب��ع��د» فتكون مسوِّفاً.
ففي العجلة الندامة ،ويف التأجيل
آفات.
ولقد قيل« :إن التأجيل هو ابن
ال��ت�ردد» ،وه��و أخ��و التسويف ،وهم
مجيعاً من فصيلة التقصري.
فكم م��ن عمل خ��س��ره صاحبه
بسبب التأجيل ،وك��م من فرصة
ضاعت من اليد ،بسبب التسويف.
إن ك���ث�ي�راً م���ن ال���ن���اس يغرت
بالزمان ،إنهم يقولون :ما دام كل
ي��وم تشرق فيه ذات الشمس ،وما
دام���ت ال��س��اع��ات تتشابه ،والشهور
ت��ت��واىل ،وه��ن��اك متسع م��ن الوقت،
فلماذا احلرص على إجناز األعمال
اآلن ،وليس فيما بعد؟
غري أن هؤالء يفوتهم أن الزمان
ال��ذي يذهب ال ي��ع��ود ،وأن الساعة

ال�تي تنقضي ال ميكن اسرتجاعها
ب��أي مث��ن ك���ان ،وأن الشهر ال��ذي
ميضي ،مي���وت ..والعمر ه��و الثمن
الذي ندفعه يف التسويف ،من دون
أن حنصل يف مقابله على شيء.
لقد ج��اء يف احلديث الشريف:
«ك��ل ي��وم يقول الب��ن آدم :أن��ا يوم
جديد ،وغداً عليك شهيد ،فاعمل ّ
يف
خرياً ،وقل ّ
يف خرياً ،فإنك لن تراني
أبداً».
فهذه الدقيقة ،من هذه الساعة،
ويف هذا اليوم ،ومن هذا الشهر ،ومن
ه��ذه السنة لن تعود مهما أشرقت
الشمس يف األيام القادمة.
صحيح أن هنالك تشابهاً يف
الشكل ،ولكن ال تشابه يف املضمون،
فعمرك قد اقتطع منه مبقدار ما
فاتك ،والعمر الذي يفوت ال يعود،
ال لك ّنا بعد أط��ف��ا ً
وإ ّ
ال ،ومل نصبح
شباباً ،وكهو ً
ال ،وشيوخاً.
وإذا أثبتت الدراسات احلديثة
أن م���ن اب�����رز ع���وام���ل ال��ف��ش��ل يف
ال��دن��ي��ا ه��و ال��ت��س��وي��ف ،فقد سبقها
الدين بقرون طويلة حني قال بان

ال��ت��س��وي��ف م���ن ع���وام���ل ال��ف��ش��ل يف
الدنيا بل ويف اآلخرة أيضاً.
حقاً أن «التواني  -وهو التكاسل
والتسويف -إضاعة» 1ألن «التواني
ف��وت» 2وه��و «سج ّية النوكي» 3فـ
4
«م��ن أط��اع التواني ض ّيع احلقوق»
و«أحاطت به الندامة». 5
ف��ـ «إ ّي����اك وال��ت��س��وي��ف بأملك،
فإنك بيومك ولست مبا بعده .فإن
ُ
يك غداً لك مل تندم على ما ف ّرطت
6
ً
يف ال��ي��وم» «ف�لا تقل غ��دا وبعد غد،
فإمنا هلك من كان قبلك بإقامتهم
على األماني والتسويف ،حتى أتاهم
أمر اهلل وهم غافلون».7
* إن يف التأخري آفات..

ذل����ك أن����ك رمب����ا ت���ك���ون ف��ع� ً
لا
مصمماً على إجن���از م��ا عليك من
ال��ع��م��ل يف غ��د أو ب��ع��د غ���د ،ولكنك
حينئذ بأن املعادلة كلها قد
تفاجأ
ٍ
تغيرّ ت ،سواء املعادلة اخلارجية ،أو
معادلتك النفسية ،فإذا مبن كنت
تريد االت��ص��ال ب��ه م��ث� ً
لا ،ق��د سافر،
أو أن عزميتك قد خ��ارت ،ونقضت
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م��ا ع��ق��دت عليه نيتك .وهل���ذا فإن
التسويف إمنا هو بعينه ،ولكن حتت
عنوان آخر.
وقد قيل :إن التسويف هو العادة
الس ّيئة ال�تي تؤجل بها إىل ما بعد
غ��د ،ما ك��ان ينبغي لك عمله قبل
أمس األوّل ،والذي سوف تؤجله هو
اآلخر بعد أن يصبح يف عداد املاضي.
وهل���ذا ج���اء يف احل��دي��ث ال��ش��ري��ف:
«إي��اك والتسويف فإنه حبر يغرق
فيه اهللكى».8
* إنجاز العمل يف حينه

من دراسة حياة الناجحني جند
أنهم ينجزون أعماهلم يف أوقاتها.
بينما ك��ل ال��ف��اش��ل�ين ك��ان��وا من
املسوّفني.
ال ال يستحق من يسوف إالّ
وفع ً
الفشل ،كما ال يستحق من ينجز
أعماله إ ّ
ال النجاح.
ف����ال����ف����رق ب��ي��ن ال���ن���اج���ح�ي�ن
والفاشلني يف جمال إجناز األعمال
هو أن الفاشل عنده «فن التأجيل»،
أم������ا ال���ن���اج���ح ،ف���إن���ه يجُ ���ي���د «ف���ن
ّ
اإلجناز» ..واملعادالت تأتي كل واحد
منهما بالشكل الذي يتالءم مع ف ّنه.
فالناجح جيد أمامه كل العوامل
أما
اليت تساعده لكي ينجز أعمالهّ ،
الفاشل فيجد أمامه كل األسباب
اليت تدفعه إىل إلغائها.
يقول ربنا سبحانه وتعاىل« :قل
كل يعمل على شاكلته» (س��ورة
األس��راء  .)84/فهذا يسري يف طريق
النجاح ،والنجاح يتطلب اإلجن��از،
وذل����ك مي��ش��ي يف ط��ري��ق ال��ف��ش��ل،
والفشل نتجية التسويف.
إن ك����ل ال���ف���اش���ل�ي�ن أع���ض���اء
يف مجعية (ال��غ��د ال���ذي ال ي��أت��ي)،
وهي اجلمعية اليت شعارها :أترك
األعمال إىل وقت آخر..
إن التأجيل يف حقيقته يعين أن
ترمي األشياء يف سلة املهمالت .ألنه
ال يوجد شيء امسه (التأجيل) ،بل
يوجد شيء امسه (التهميل) وحسب.
يقول أحد علماء النفس ،يف كتابه
«إف��ع��ل اآلن!» إن يف وس��ع اإلن��س��ان
أن يتخلص من عادة التأجيل اليت
متتص طاقته وأحاسيسه ووقته.

* أيكون التأجيل سوء
تدبري للوقت وكس ً
ال عادي ًا؟

إن التأجيل مشكلة نفسانية
معقدة نادراً ما حتل مبداواة سهلة
بسيطة.
ً
علينا أ ّوال أن ن��ع��رف أس��ب��اب
التأجيل والطريقة اليت نؤجل بها
تنفيذ األعمال.
يصل ال��ش��ك يف ال��ق��درة وع��دم
الثقة يف النفس إىل أقصى احلدود
ع��ن��د األش���خ���اص امل��ث��ال��ي�ين ال��ذي��ن
ي��ض��ع��ون ن��ص��ب ع��ي��ون��ه��م أه���داف���اً
مثالية ،فيخافون تنفيذ أي عمل.
ويف احلقيقة فإن املته ّربني يؤجلون
خوفاً من القلق أو االنقباض الذي
ي��ش��ع��رون ب��ه م��ع ب��داي��ة أي عمل
جديد .ومبا أن مجيع أعباء احلياة
تشكل قلقاً وضغطاً وتتضمن خيبات
أمل ،فإنهم يصبحون مدمنني على
التأجيل.
وامل��ؤج��ل��ون يتميزون مبوهبة
خ��ارق��ة يف خ���داع أنفسهم .وغالباً
م��ا يسيئون ت��ق��دي��ر ال��وق��ت ال�ل�ازم
ل��ت��أدي��ة ع��م��ل م��ا و ب��إخ��ت��ص��ار ف��إن
معرفة أسباب التأجيل واإلع�تراف
ب��ه��ا ي��ش��ك�لان ن��ص��ف امل��ع��رك��ة يف
حماربته.
* كيف نحارب التسويف؟

مي��ك��ن اخ��ت��ص��ار االج���اب���ة على
السؤال خبطوات مخسة:
أوالً – ال تقبل لنفسك عذراً
إن أي إن��س��ان ال حيّبذ لنفسه
ربر
اخلطأ ،ولذلك فهو كثرياً ما ي ّ
األخطاء ،ويغّلفها بالتربير .وإذا مل
تقبل أع���ذار نفسك ،فإنك تدفعها
إىل أن تسلك ال��ط��ري��ق الصحيح،
لقد ق��ي��ل :إن امل��س��وف املعتاد خبري
يف ابتكار امل��ع��اذي��ر ،وإذا سلبنا منه
وحينئذ
األع����ذار ،أصبح مكشوفاً،
ٍ
فإنه يرعوي عن التسويف.
تصرف وكأن التسويف
ثاني ًا – َّ
حرام عليك
ت���ق���ول ب��ع��ض األح����ادي����ثّ :
إن
جلهنم باباً يقال له» «باب املسوّفني»،
يدخله ك��ل أول��ئ��ك ال��ذي��ن كانوا
يؤجلون أعمال اخليرّ  ،مستخدمني

كلميت (سوف أعمل) أو (سأعمل)،
وكانت النتيجة أنهم فوتوا على
أنفسهم الصاحلات بالتسويف.
ثالث ًا – ال تنشغل بالثانويات
حني الشروع بعمل ما
إن إمتام عمل ما قد يكون أسهل
من الشروع يف عمل جديد.
ً
أل��غ م��ن ذهنك لفرتة
رابعا – ِ
معينة ،أي احتمال ملا يسمى (فيما
بعد)
ّ
ج���� ّرب أن ال ت��ف��ك��ر إال يف ما
يرتبط باليوم ،وال تعمل إ ّ
ال ما جيب
عليك عمله اآلن ..يقول احلديث
الشريف« :إذا أصبحت ،فال حتدث
ن��ف��س��ك ب��امل��س��اء وإذا أم��س��ي��ت فال
حت��دث نفسك بالصباح ،وخ��ذ من
صحتك قبل سقمك ،وم��ن حياتك
قبل موتك ،فإنك ال تدري ما امسك
غداً». 9
وت� َّ
�ذك��ر أن م��ن «أط���ال األم��ل،
10
أساء العمل» ألن من الطبيعي أن
«من اتسع أمله قصر عمله». 11
حاول أن تنجز كل ما ميكنك
إجن���ازه اآلن ،حتى وإن ك��ان لك
متسع م��ن ال��وق��ت .وات����رك املتسع
للمفاجآت.
خامس ًا – ِّ
فكر يف إجن��از العمل
وليس يف مثاليته.
و أه��م من كل ذل��ك أن جنعل
ق���ول رب��ن��ا يف س���ورة ال��ك��ه��ف نصب
أع��ي��ن��ن��ا ،ي��ق��ول ع��زم��ن ق��ائ��ل« :وَال
اع ٌل َذ ِل� َ
�ك َغداً
َت ُقو َل َّن ِل� َ�ش� ْ�ي ٍء ِإ ِّن��ي َف ِ
َشا َء اللهَُّ و ْ
* ِإ َّ
كْ��ر َرََّب��ك ِإذاَ
ال أَ ْن ي َ
َاذ ُ
ْ
ْ
َن ِس َ
يت َو ُق��ل َع َسى أَن ي َْه ِد َينيِ َربِّي
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
أل ْق َر َب ِمن هذا َرشدا»( .سورة الكهف
.)24-23/
----------------- -1غرر احلكم و درر الكلم12 / 1 ،
 -2املصدر نفسه.22/1 ،

 -3املصدر نفسه.119 / 1 ،

 -4املصدر نفسه.305 / 5 ،
 -5املصدر نفسه.445 / 5 ،

 -6البحار ،ج / 77ص .75

 -7املصدر نفسه ،ج 75 / 73

 -8املصدر نفسه ،ج .164 / 78

 -9مكارم األخالق ،ص .540

 -10هنج البالغة.160/3 ،
 -11اإلرشاد.144 ،

جرب أن
ّ
ال تفكر ّإال يف ما
يرتبط باليوم ،وال
تعمل ّإال ما يجب
عليك عمله اآلن..
يقول احلديث
الشريف« :إذا
أصبحت ،فال
حتدث نفسك
باملساء وإذا
أمسيت فال حتدث
نفسك بالصباح،
وخذ من صحتك
قبل سقمك،
ومن حياتك قبل
موتك ،فإنك ال
تدري ما اسمك
غدًا»
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مالمح المؤمن المتحضر

والن������ه ك���ذل���ك ف���ه���و ي���ق���ع يف دائ�����رة
االمتحانات امل��ت��ع��ددة يف احل��ي��اة ال�تي جيب
أن يكتشفها اإلنسان عرب انفتاحه على آيات
اهلل تعاىل ليكتشف املوقف املطلوب منها ،ثم
النجاح فيها .
ومن تلك الدوائر االمتحانية ما يلي:

* الشيخ حممد سعيد املخزومي
قال اإلم��ام الحسين عليه السالم
(إن المؤمن اتخذ اهلل عصمته وقوله
مرآته)
امل��ؤم��ن ه��و املستمسك وال��ع��ام��ل بقيم
احلياة دون املدعي هل��ا ،فهو عنصر احلياة
دون غريه.

الدائرة االمتحانية األوىل:
إمتحان املتحرضين باملتخلفني

ق��س��م م��ن ال��ب��ش��ر ال ينفع يف معركة
ال��ب��ن��اء احل���ض���اري يف احل���ي���اة ،وه���م ممن
يقعون يف دائ���رة املؤمنني ث��م يطفون على
السطح فيبدون «غثاء يأتي به املـــــوج من
كل مكان» ،كما قال اإلمام الصادق ،عليه
ال��س�لام ( ،)1ف�ترت��ف��ع اص��وات��ه��م يف صفوف
املؤمنني لزعزعة جبهة أنصار احلياة ودعاة

اخل�ير ،رافعني ابواقهم املشككة للطعن يف
مناهج الوحي فيكونون جتسيداً لقوله تعاىل:
ول المُْنَافِ ُق َ ِ
ين فيِ ُق ُل هِ
«وإِ ْذ َي ُق ُ
وبِ ْم َم َر ٌض
ون َوا َّلذ َ
َ
ِ
لاَّ
ورا» .فينقلب
َما َو َعدَ نَا اللهَُّ َو َر ُسو ُل ُه إ غ ُُر ً
منهم على ج��ذور م��ش��روع املصلحني حتى
تنطلق « َطائِ َف ٌة ِمن ُْه ْم» فرتفع شعار ال��ردة،
« َيا َأ ْه َل َي ْث ِر َب لاَ ُم َقا َم َلك ُْم َف ْار ِج ُعوا» ،فيبدأ
«و َي ْست َْأ ِذ ُن
منهم للبحث عن طرق ملتوية َ
ون إِ َّن ُب ُيو َتنَا َع ْو َر ٌة َو َما
َف ِر ٌيق ِمن ُْه ُم النَّبِ َّي َي ُقو ُل َ
ِ
ون إِلاَّ ف َرار ًا» .فنفوسهم
ِه َي بِ َع ْو َر ٍة إِ ْن ُي ِريدُ َ
ت
«و َل ْو ُد ِخ َل ْ
جمبولة على املسارعة للفتنةَ ،
َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َأ ْق َط ِ
ار َها ُث َّم ُسئِ ُلوا ا ْل ِف ْتنَ َة آَلَت َْو َها َو َما
َت َل َّب ُثوا هِ َبا إِلاَّ َي ِسري ًا» ،رغم ما واثقوا عليه من
اهدُ وا اللهََّ ِم ْن َق ْب ُل لاَ
مواثيق« ،و َل َقدْ كَانُوا َع َ
لاً
َان َع ْهدُ اللهَِّ َم ْس ُئو »(.سورة
ون الأْ َ ْد َب َار َوك َ
ُي َو ُّل َ
األحزاب .)15 -11/
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يدرك املؤمن املتحضر ،أن اهلل تعاىل مل يجعل الناس
ليكونوا أمة واحدة على الكفر باحلق ،والعصيان ملناهج
الوحي ،وال أمة واحدة جممعة على االميان ،دون أن ميتحنهم
بالكافرين ،بل منحهم مستلزمات النجاح يف االمتحان
وه���ذا بالطبع م��ن م����وارد ام��ت��ح��ان اهلل
امل��ؤم��ن�ين ب��اآلخ��ري��ن يف م��درس��ة االمتحان
الكربى يف احلياة.
الدائرة االمتحانية الثانية:
إمتحان أئمة الباطل ورموز التحلل

أما بالنسبة إىل الكافرين فأئمتهم قوم
نكرات يف احلياة ،ال يف كالمهم يصدقون،
وال ب��وع��وده��م ي��ف��ون ،ف��ه��م يشكلون ب��ؤرة
ل�لاره��اب واإلف��س��اد وامتهان صناعة امل��وت،
«وإِ ْن َن َك ُثوا َأ ْيماَنهَ ُ ْم ِم ْن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َو َط َعنُوا
َ
فيِ ِدينِك ُْم» ،واملوقف منهم ال ينفع فيه هداية و
اصالح وحكم اهلل فيهمَ « ،ف َقاتِ ُلوا َأئِ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر
ون» (سورة التوبة
إِنهَّ ُ ْم لاَ َأ ْيماَ َن لهَُ ْم َل َع َّل ُه ْم َينْت َُه َ
.)12/
الدائرة االمتحانية الثالثة:
إمتحان أنصار الباطل وأتباع التخلف

وأم����ا أن���ص���ار أئ��م��ة ال��ك��ف��ر وأت��ب��اع��ه��م
فيتذرعون عادة باحلجج الواهية ،متنصلني
عن االل��ت��زام ،بشتى السبل امللتوية ،وهؤالء
مم��ن تكشفهم امتحانات احل��ي��اة ال�تي متر
على املؤمنني ومن يف خلطتهم من املنافقني
الذي ال يصلحون للبناء احلضاري وصناعة
ُّون
هت ُْه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم َي ُظن َ
احلياة ،فهُم ممنَ « ،قدْ َأ مَ َّ
ِ
ِ
بِاللهَِّ َغ الحَْ ِّق َظن الجَْ ِ
ون َه ْل َلنَا م َن
اهلِ َّية َي ُقو ُل َ
َّ
يرْ َ
ٍ
َ ِ
ون فيِ
َ
ِ
لأْ
َّ
ْ
ُ
يَ
ُ
ْ
ف
ي
ل
لِهَّ
ِ
ه
ل
ك
ر
م
ا
ن
إ
ل
ق
ء
ش
ن
خُ
ُ
َ
َّ ْ َ ُ
الأْ ْم ِر م ْ ْ
ون َل َ
َان َلنَا ِم َن
ون َل ْو ك َ
ك َي ُقو ُل َ
َأ ْن ُف ِس ِه ْم َما لاَ ُي ْبدُ َ
ِ
ِ
َ
اهنَا ُق ْل َل ْو ُكنْت ُْم فيِ ُب ُيوتك ُْم
ش ٌء َما ُقت ْلنَا َه ُ
الأْ ْم ِر يَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َع َل ْيه ُم ا ْل َقت ُْل إلىَ َم َضاجعه ْم
ين كُت َ
ب َز ا َّلذ َ
َل رَ َ
ورك ُْم َولِ ُي َم ِّح َص َما فيِ
َولِ َي ْب َتليِ اللهَُّ َما فيِ ُصدُ ِ
َ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور» (سورة آل
يم بِ َذات ُّ
ُق ُلوبِك ُْم َواللهَُّ َعل ٌ
عمران .)154/
الدائرة االمتحانية الرابعة:
إمتحان اخلارجني متاما عىل نظام احلياة

حتى إذا متادى اجلاهلون املتمردون على
ّ
التحضر واحلياة ،ومل ينتفعوا باحلق
انصار
ال��ذي ب�ين ظهرانيهم ،وأخ��ل��دوا إىل الدنيا

وبهارجها ،معرضني عن احلياة احلقيقية،
فحكم اهلل فيهم أن يعطيهم ما يريدون حتى
ُ
ال يبقى هلم يف اآلخرة من نصيب.
وذل���ك ألن ق��ان��ون اهلل ت��ع��اىل يف ختيري
فلكل
اإلن���س���ان م��ا ي��ش��اء م��ن خ�ير أو ش���رٍّ ،
َان
«م ْن ك َ
فرصته ،وامتحانه يف احلياة حبيث َ
ُي ِريدُ َح ْر َ
َان
ك
ن
م
ث آْالَ ِخ َر ِة ن َِز ْد َل ُه فيِ َح ْرثِ ِه َو َ ْ َ
ث الدُّ ْنيا ن ُْؤتِ ِه ِمنْها وما َله فيِ آْالَ ِخرةِ
ُي ِريدُ َح ْر َ
َ ََ ُ
َ
َ
ِم ْن ن َِص ٍ
يب» (سورة الشورى .)42/
ف���إذا ان��س��اق��وا وراء دن��ي��اه��م ومطالبها
الرخيصة ووثقوا بها أعطاهم ما ال يتصور
أح���د ،ح��ت��ى يتمنى ال��ن��اس م��ا ع��ن��ده��م من
النعيم كما متنى غريهم ممن نظر إىل ما
على قارون من زينة ،يقول تعاىل:
ِ
ِِ
ِِ
ين
« َفخَ َر َج َعلىَ َق ْومه فيِ ِزينَته َق َال ا َّلذ َ
ِ
ُ تيِ
ون الحَْ َيا َة الدُّ ْن َيا َيا َل ْي َ
ُي ِريدُ َ
ت َلنَا م ْث َل َما أو َ
ِ
ِ
ون إ َّن ُه َل ُذو َح ٍّظ َعظيمٍ»( ،سورة القصص
َق ُار ُ
.)49/
وألن ه��ذا النمط م��ن ال��ن��اس ال يكرتث
خبطاب الوحي وال يصغي إىل ن��داء العقل،
ويغلق منافذ الفهم على نفسه ،فيحسبون
أنفسهم بهائم ليس هلم من الدنيا إ ّ
ال اللذائذ
لهَ
ُ
والشهوات فيعطيهم اهلل اياها وذلك أن « ْم
ون
وب لاَ َي ْف َق ُه َ
ون هِ َبا َولهَُ ْم َأ ْعينُ ٌ لاَ ُي ْبصرِ ُ َ
ُق ُل ٌ
َ
لاَ
لهَ
ُ
َ
ون هِ َبا ُأو َلئِ َ
ك َكالأْ َ ْن َعا ِم
ع
م
س
ي
ان
ذ
آ
م
هِ َبا َو ْ ٌ َ ْ َ ُ َ
ِ
َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل ُأو َلئِ َ
ون»( .سورة
ك ُه ُم ا ْلغَاف ُل َ
األعراف .)179/
وهذا هو االستدراج بأنواع النعم اإلهلية
اليت هم عليها لتكذيبهم حقائق الوحي وقيم
السماء ونور احلياة فقال ع ّزوجل:
ِ
ِ
ِ
ين ك ََّذ ُبوا بِ َآ َياتِنَا َسن َْستَدْ ر ُج ُه ْم م ْن
«وا َّلذ َ
َ
َح ْي ُ
ون»( .سورة االعراف .)182/
ث لاَ َي ْع َل ُم َ
فيغدق اهلل عليهم من نعم الدنيا ما لو
شاء اهلل ألعطاهم اكثر لوال أن يسبب ذلك
ً
زعزعة يف عقيدة بعض املؤمنني ،فيوقعهم
بالكفر فقال تعاىل:
ُون النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة لجََ َع ْلنَا
«و َل ْولاَ َأ ْن َيك َ
ُ َّ َ
َ
َلمِن ي ْك ُفر بِالرح ِن لِبيوتهِ ِم س ُق ًفا ِمن َف َّضةٍ
ْ
ْ َ ُ َّ مْ َ ُ ُ ْ ُ
َو َم َع ِ
ون»( .سورة الزخرف
ار َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُر َ

 .)33/فيتمادون يف طغيانهم عادّين ذلك
م��ن مسارعة اهلل هل��م ب��اخل�يرات كما قال
تعاىل:
ون َأ َّن ن ُِمدُّ هم بِ ِه ِمن م ٍ ِ
َ
ني
ب
س
يحَ
َ
ال َو َبن َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
«أ َ
ماَ
ِ
* ن َُس ِ
ون».
ار ُع لهَُ ْم فيِ الخَْ يرْ َ ات َبل لاَ َي ْش ُع ُر َ
(سورة املؤمنون .)56- 55/
وهنا يأخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدر،
�ذ ِ
وه��م يف غفلة س��اه��ون وذل���ك «إِ َذا َأ َخ� َ
ت
َت َو َظ َّن َأ ْه ُل َها َأنهَّ ُ ْم
الأْ َ ْر ُض ز ُْخ ُر َف َها َوا َّز َّين ْ
َق ِ
َ
َ
لاً
َاها أ ْم ُرنَا َل ْي أ ْو نهَ َ ًارا
��اد ُر َ
ون َع َل ْي َها َأت َ
ِ
ِ
َ
َ
َاها َحصيدً ا كَأ ْن لمَ ْ َتغ َْن بِالأْ ْم ِ
س ك ََذل َ
ك
َف َج َع ْلن َ
ِ
ِ
َ
آْ
َ
َ
ون»( .سورة يونس
ُن َف ِّص ُل ال َيات لق ْو ٍم َي َتفك َُّر َ
.)24/
وه��ن��ا يفهم عناصر التحضر ورج��ال
صناعة احلياة ،أن اإلنسان ،ومنذ أن َّ
كلفه
اهلل ت��ع��اىل ،ي��درك أن مسؤوليته يف احلياة
ال��دن��ي��ا ه��و يف ص��ال��ة ام��ت��ح��ان ش��دي��د حتى
يغادرها ،وأن عليه رقيباً عتيداً ال يعزب عنه
مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض.
ف��ي��درك أن اهلل تعاىل مل جيعل الناس
ل��ي��ك��ون��وا أم���ة واح�����دة ع��ل��ى ال��ك��ف��ر ب��احل��ق
وال��ت��م��رد ع��ل��ى احل��ي��اة ،وال��ع��ص��ي��ان ملناهج
الوحي ،وال أمة واحدة جممعة على االميان
دون أن ميتحنهم بالكافرين ،ب��ل منحهم
مستلزمات النجاح يف االمتحان وترك هلم
«و َل ْو
تقرير املصري ليختاروا ما ي��ش��اؤونَ ،
َشاء اللهَُّ لجََ ع َلكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َلكِ ْن لِ َي ْب ُل َوك ُْم فيِ
َ ْ َّ َ
َ
ما َآتَاكُم َفاس َتبِ ُقوا الخَْ ِ
ات إِلىَ اللهَِّ َم ْر ِج ُعك ُْم
َيرْ
ْ ْ
َ
ون»( .سورة
مَجِي ًعا َف ُينَ ِّب ُئك ُْم بِماَ ُكنْت ُْم فِ ِيه تخَ ْ تَلِ ُف َ
املائدة .)48/
ومع هذه الدوائر االمتحانية الكثرية،
يكون «امل��ؤم��ن» بقيم السماء «املربي نفسه»
عليها «ال املدعي هلا» ،يش ّكل العنصر املتطور
يف احلياة ،السالك سبل التقدم ،العامل عليها،
وذل��ك ملعرفته أن��ه يف امتحان دائ��م يلزمه
أن حيقق ت��ط��ورا دائ��م��ا ،وت��ق��دم��ا مستمرا،
وتراكما لفرص النجاح املتكرر يف احلياة.
-------------------*  /1الكايف؛ الكليني ،ج 8ص.237
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* عيل ضمريي

مم��ا مييز م��درس��ة أه��ل البيت ،عليهم
الصالة والسالم ،وهي مدرسة الكرامة؛ اليت
يتجسد فيها دين اهلل ،أنها ال تعرف املساومة
واملداهنة اليت تقتضي التنازل عن بنود احلق.
فيما احل��ق ليس بعده إال الضالل ،ولذلك
ال تتبنى ه��ذه امل��درس��ة امل��ب��ارك��ة ،امل��راوغ��ة
والدجل ،وال تدعو اتباعها وتأمرهم من جهة،
باتباع احل��ق فيما ه��ي تقر املساومة عليه،
فتصنع منهم اشخاصاً منافقني يصارعون
قيم الدين وتعاليمه ،من حيث اليشعرون.
ل��ق��د مت���ي���زت امل����درس����ة احمل���م���دي���ة –
ال���رس���ال���ي���ة ،الن���ه���ا ت��ت��خ��ذ م���ن ال��ت��ط��ورات
واالحداث يف احلياة ،مواقف جدية وقاطعة
وحم�����ددة ،ال جم���ال فيها ل��ل��ه��زل والعبث

واالن��ك��ب��اب على ال��دن��ي��ا وع �دّه��ا دار املقامة
ونهاية اإلنسان ..وامنا التعامل معها تعام ً
ال
ج��د ّي �اً يقضي ب��اخت��اذه��ا حمطة امتحان و
عبور ،وال جمال للمساومة واللعب والعبث
يف االمتحان ،ويف حمطة ليست هي النهاية.
ول����ذل����ك؛ ك���ان���ت م��ن��ظ��وم��ة امل���درس���ة
احملمدية ،كلها متانة وكمال ،وال يعرتيها
النقص بوجه من الوجوه ..فكانت عبارة «ليس
م� ّن��ا» ،او «امن��ا شيعتنا» ،حت��دد و تؤطر هذا
املنحى ،من اجل حتصني الذهنية والقناعة،
م��ن ان خيرتقها االج��ن�بي بفكره وثقافته،
او يتسرب منها املوالي واحمل��ب ..أي ان هذه
امل��ن��ظ��وم��ة امل��ق��دس��ة ت��ق��دم ل�لان��س��ان امل��ؤم��ن
الربنامج واملنهج املتكامل ،مبا ي��ؤدي به اىل
القناعة واإلميان التامني ،فهي تروي ظمأه
الفكري والثقايف ،وجتعل كل ما دونها من

افكار ومذاهب جمرد توافه ومساحة ضالل.
مما يشري اىل هذا املنحى – منحى الشدة
واحلماس واحليوية – اخلطب املضيئة اليت
ص��دح بها أم�ير املؤمنني علي بن اب��ي طالب
عليهما السالم ،من على منرب الكوفة ،ومما
ج��اء فيها..« :ف��ن��ح��ن اه��ل بيت عصمنا اهلل
من ان نكون فتانني او كذابني او ساحرين
او زي��اف�ين ،فمن ك��ان فيه ش��يء م��ن هذه
()1
اخلصال فليس منا وال حنن منه»..
هنا يوضح موالنا ،سيد االوصياء ،وبكل
ص��راح��ة ،جمموعة خصال اخالقية؛ تشري
اىل شخصية ا ُ
هل���داة امليامني ،م��ن آل النيب
ص��ل��وات اهلل عليه وعليهم امج��ع�ين ،واىل
ضرورة اقتداء املنتمي اىل املدرسة احملمدية
املقدسة ،اىل قادتها ال��ذي��ن اصطنعهم اهلل
تعاىل لنفسه ،ومن ثم؛ فال عذر لالتباع اال
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الدس والتحريف؛ الرتويج ملقولة
من حماوالت
ّ
عدم احلاجة اىل مرجع الدين يف املجتمع ،وأن الكفاية
يف احلزب او التيار الثقايف والفكري ،يف قيادة األمة
االستلهام منهم وم��ن حقيقتهم واق��واهل��م
وافعاهلم ..فلو ان االتباع انزلقوا يف مستنقع
النميمة او الكذب او السحر او التزييف ،ما
عادوا منتمني اىل منظومة أهل البيت عليهم
السالم ،وليس ثم مواربة وحماباة يف البني،
وهم منهم براء.
ول����و ان���ن���ا رج��ع��ن��ا اىل ث��ق��اف��ة ال���ق���رآن
العظيم ،لوجدناها ال تفرتق – كما صرح
ب��ذل��ك رس���ول اهلل ص��ل��ى اهلل عليه وآل���ه يف
حديث القرآن والعرتة – عن ثقافة العرتة
الطاهرة ،بل لنقل :انها ثقافة واح��دة غري
قابلة للتجزئة والتفكيك .وه��ا هو القرآن
يصدح بآيات الرباءة املطلقة ،واللعن الدائم
املوجه للظاملني واملنافقني الذين عرفوا احلق
فجحدوه ،فهو يربأ و يدعو املؤمنني اىل هذه
الرباءة ،بال هوادة وبال مساومة ،اذ ليس بعد
احلق إال الضالل ،وهل ميكن تصوّر شرعية
اختالط او اقرتاب احلق واهلدى من الباطل
والضالل؟!
ان ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة االهل���ي���ة امل��ق��دس��ة،
تعرضت للكثري من حماوالت االخرتاق من
جانب اعدائها ،تبعاً ملوجبات الصراع الدائر
بينهما على طول اخل��ط ..وبطبيعة احلال،
جن��د ان ه��ذه احمل���اوالت ق��د اخ���ذت لنفسها
صوراً شتى يف اماكن و أزمنة متوالية ،إال
ان عصمتها ،وعصمة قادتها ،حالت دون بلوغ
االعداء ما بغوه.
وكما ان منظومة أه��ل البيت عليهم
الصالة والسالم ،بقيت صافية نقية ،وبقي
أم��ره��ا واض��ح �اً ،وض���وح الشمس يف رابعة
ال��ن��ه��ار ،بقي االع����داء اي��ض �اً ال ي��ف�ترون عن
معاودة حماوالتهم الشيطانية الساعة بعد
ال��س��اع��ة ،وال��ف�ترة بعد ال��ف�ترة واجل��ي��ل بعد
اجليل ،هذا كله واملوالون الهل البيت عليهم
ال��ص�لاة وال��س�لام ،يتعرضون الن���واع االذى
والتنكيل يف كل زمان ومكان.
رمب����ا ي��ع��م��د االع������داء وامل��ن��اف��ق��ون اىل
تصفية علماء الشيعة جسدياً ،او اىل اغتيال
ش��خ��ص��ي��ات��ه��م ،م���ن خ��ل�ال إل���ص���اق ال��ت��ه��م
الباطلة ،وتشويه مسعتهم ،لتعكري األج��واء
وخلط املعايري واملفاهيم وال��رؤى على اتباع

املنظومة احملمدية احل ّقة.
دس مرتزقتهم
و رمب��ا حي��اول االع��داء ّ
بني صفوف املوالني ليبثوا فيهم الشائعات
الباطلة واالفكار املزيفة واالفعال الباطلة
اليت ال يرتضيها أهل البيت عليهم السالم،
حتى انهم ليصوروا ما هو باطل حقاً ،وما هو
حق باط ً
ال ،شأنهم يف ذلك شأن اليهود الذين
حرفوا كتب السماء بأيديهم ،وقالوا هو من
عند اهلل ليشرتوا به مثنا قلي ً
ال.
أي ان حم���اوالت التحريف والتزييف
والكذب ،كانت وال تزال عبارة عن ممارسات
مدفوعة الثمن سلفاً ،وال عالقة هلا أبداً مبا
يشاع من اجتهاد واستنباط بريئني.
ث��م اتسعت دائ���رة التزييف والتمويه
باالفكار واالش��خ��اص ،ال��ذي��ن م��ن مهمتهم
إدعاء االنتماء الهل البيت عليهم السالم ،ال
سيما يف ه��ذه احلقبة من الزمن العجيب،
اذ ال يبدو ان االع��داء على استعداد إلضاعة
أبسط الفرص يف تشويه احلقائق ،وإلصاق
م��ا ه��و ب��اط��ل وخم��ال��ف الرادة اهلل ت��ع��اىل،
بالقرآن الكريم ،و ايضاً بثقافة أهل البيت
عليهم الصالة والسالم ،وهم من ذلك براء.
ولكن حيث ان��دس الفكر االستعماري،
من خالل أفكار ومذاهب مبتدعة مت تسريبها
يف أوس��اط األم��ة ،مثل الوهابية والبهائية،
وغريها ،ويف غفلة من الزمن ،ومن الكثري من
الشيعة وبعض ممن حيسبون على التشيع.
����دس وال��ت��ح��ري��ف؛
وم����ن حم�����اوالت ال� ّ
ال�تروي��ج مل��ق��ول��ة ع���دم احل��اج��ة اىل مرجع
الدين يف اجملتمع ،وأن الكفاية يف احلزب
او التيار الثقايف والفكري ،يف قيادة األمة..
اذ ابتدعوا بدعة جديدة يف دي��ن اهلل تعاىل
مؤداها ان يكون احلزب فقيهاً يفيت مبا متليه
عليه قيادة هذا احلزب وايديولوجيته ،وهذا
مبعنى غ� ّ
�ض ال��ن��ظ��ر ،أو إل��غ��اء دور مرجع
املنصب من قبل اإلمام احلجة املنتظر
الدينّ ،
عجل اهلل فرجه ،يف ضمان مشروعية العمل
االسالمي بكل اشكاله.
وليت القائل بذلك ينسبه اىل نفسه وال
ينسبه اىل اص��ل ال��دي��ن .فهو ي��وح��ي ضمن
حماولته تشويه اصالة العقيدة القرآنية

واحملمدية وكسر دائ��رة «امن��ا شيعتنا »..و
«ليس م� ّن��ا »..ان ما يقوله قد استنبطه من
أق���وال اه��ل البيت عليهم ال��س�لام ،وه��و قد
ال ي��دري ،او ال يقدر احلكمة من وجودهم
أص ً
ال ،ذلك النه كما يف ادبياته املستفيضة،
ال ي��ن��ظ��ر ال��ي��ه��م اال ك��ون��ه��م جم���رد ع��ب��اد
صاحلني.
فكرة (التح ّزب) ،تشيع أو توحي للناس
ب��أن الكيان احلركي والتنظيمي ،إمن��ا هو
مشروع إصالحي ملسار املذهب !..وهو املذهب
الذي ضحى أهل البيت عليهم السالم ،مجيعاً
وضحى من بعدهم االولياء
لتثبيت أركانه،
ّ
والعلماء والثوار ،ومجيع املظلومني املؤمنني،
بارواحهم وامواهلم ومسعتهم.
واحلقيقة؛ أن من يتبنى (التح ّزب) ،لن
حيمل مشروعاً إصالحياً حقيقياً ،نعم؛ ما
هو موجود هو نشر أفكار خاصة ،تتعارض
مبعظمها مع ثقافة التشيع والدين ،وتسعى
ل��ك��س��ب اك�ب�ر ع���دد مم��ك��ن م���ن االت���ب���اع يف
الساحة .غافال عن ان اهلل تعاىل يأبى إال ان
يتم ن��وره ول��و ك��ره من ك���ره !..ولكن هذا
كله ال يربرألتباع مدرسة القرآن والعرتة،
أن يركنوا اىل ال��زواي��ا البعيدة ،و يكتفوا
حبقيقة سالمة الدين وعصمته ،وأنهم على
احلق والصواب ،فيتكاسلوا عن أداء دورهم
ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف واجل��ه��ادي واالع�لام��ي،
لتكريس ثقافة أه��ل البيت عليهم السالم،
وث��ق��اف��ة االس��ل�ام احل��ق��ي��ق��ي .ال سيما وان
االئ���م���ة امل��ع��ص��وم�ين ان��ف��س��ه��م ك��ان��ت هلم
ادواره��م العظمى يف هذا االطار ،ومل يعولوا
على غريهم.
ومن ثم جيدر بنا ان نرتقي اىل مستوى
ال��وع��ي امل��ط��ل��وب مل��واج��ه��ة ك��ل حم���اوالت
التزييف والتحريف ال�تي تستهدف الدين
يف صميمه ،وتعمل على التشويه والتحريف
يف البنية العقائدية والسلوكية يف اجملتمع،
وإبعاد الناس عن مدرسة اهل البيت صلوات
اهلل عليهم.
---------------- -1تفسري فرات الكويف ،ص 178و
حياة امري املؤمنني عن لسانه ،ج ،2ص.327
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املرجع الشريازي الراحل خالل درس بحث اخلارج يف احلرم احلسيني

* الشيخ معتصم سيد أمحد

إذا نظرنا للتشيع بوصفه واقعاً ملموساً،
أو مساراً اجتماعياً ،جن��ده ظاهرة إنسانية

هلا خصوصياتها احلضارية ،فهو أو ً
ال :أحد
مكونني لبنية الواقع اإلسالمي .وثانياً :ميتاز
على امل��ك��ون اآلخ���ر بكونه إط���اراً اجتماعياً
متفاع ً
ال ومنضبطاً ضمن إطار قيادة دينية،
ف��إذا جاز لنا التفريق بني اإلس�لام كمبدأ،
وبني اإلنسان املسلم كنموذج لذلك املبدأ،
جيوز لنا القول :إن النموذج الشيعي أكثر
انضباطاً بقيم اإلسالم من املكون اآلخر.
ول��ل��ت��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك جي��ب أن نفرق
ب�ين ن��وع�ين م��ن ط��رق التقييم وال��دراس��ة،
طريقة تستهدف البعد احلضاري واالمتداد

ال���ت���ارخي���ي ل��ل��ط��ائ��ف��ة ،وط���ري���ق���ة أخ���رى
تستهدف املكون العقائدي والفكري ،والفرق
يف أن األوىل ت��ق�ترب م��ن ال��واق��ع ،والثانية
ت��ق�ترب م��ن العقل وآل��ي��ات ال��وع��ي والفهم،
واألم��ر ال��ذي نقصده هو الكشف عن البعد
اخلارجي للكيان الشيعي.

* التطبيق العميل للتوحيد
والتشيع ضمن البعد التارخيي ميثل
تيار الرفض واملعارضة لكل أشكال اهليمنة،
بعكس املكون اآلخ��ر ال��ذي م��ازال ميثل تيار

ثقافة رسالية
املواالة لكل األنظمة السياسية اليت حكمت،
صحيح أن التشيع ق��د ضحى بالكثري يف
سبيل هذا املبدأ ،وم��ازال يعاني من ع��داوات
وث��ارات توارثت مع األي��ام ،ولكنه ربح دينه
وعقيدته ،ومل يعرتف بأية سلطة حتى وإن
كانت م��ن كبار الصحابة ،طاملا مل تكن
بسلطان من اهلل ،وحافظ بذلك على مكوناته
الدينية والثقافية بشكل مستقل ع��ن أي
نظام سياسي ،ومل يضطر يوماً للتنازل عن
أي مبدأ جم��اراة ألية هيمنة سياسية ،وقد
ساعده يف ذلك وضوح فكرته ،وترابط أتباعه
يف نظام دقيق يتصل بقمة اهل��رم الشيعي،
وهم الفقهاء واملراجع.
و"التشيع" ،يف عمق معناه ه��و الوالية
واإلم��ام��ة ،وبالتالي ال يستقيم إال ضمن
ح��ال��ة اج��ت��م��اع��ي��ة تنتظم يف ش��ك��ل هرمي
وص���و ً
ال ل��ل��ق��ي��ادة ،األم���ر ال���ذي ي��ؤك��د على
أن الكفر بالطاغوت ،ال يتحقق إال ضمن
االخنراط يف صف أولياء اهلل.
ً
فالتوحيد  -كما قدمنا سابقا -ليس
حالة نظرية ،أو جمرد إميان قليب يرتبط
جتل عملي يف واقع
بقضية غيبية ،وإمنا هو ٍّ
احلياة؛ ألنه هو االستثناء الوحيد الذي ينبثق
م��ن ضمري ال��رف��ض (ال إل��ه  ..إال اهلل) ،وال
يتحقق ذل��ك الرفض إال ضمن واق��ع بديل
ميثل والي��ة اهلل ،ف��إذا كان الرفض ينطلق
م��ن صميم ال��واق��ع امل��زي��ف والكفر ب��ه ،فإن
التوحيد يتجلى يف الواقع الذي ميثل احلق
والتسليم لهَ « :فمن ي ْك ُفر بِال َّطاغ ِ
ُوت َو ُيؤْ ِم ْن
َ ْ َ ْ
ِ
ِ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْثقى الَ انْفصا َم
بِاهللِ َف َقد ْ
لهَ ا» (سورة البقرة  ،)256/صحيح أن الكفر
بالطاغوت م��ق� َّ�د ٌم على اإلمي��ان ب��اهلل ،ولكن
اإلمي��ان بأولياء اهلل والتسليم هلم ،هو الذي
حيقق الكفر العملي بالطاغوت ،يف حقيقة
األم��ر ،فيصبح التوحيد بذلك واقعاً عملياً،
وجتسيداً خارجياً حلقيقة الوالء ،قال تعاىل:
«و َم ْن َيت ََو َّل اهللَ َو َر ُسو َل ُه َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َفإِ َّن
َ
ِحزْ َب اهللِ ُه ُم ا ْلغالِ ُب َ
ون» (سورة املائدة ،)56/
ول��ي��س ح��ال��ة نظرية ،حتقق اإلمي���ان باهلل
كقضية غيبية ،وتدين بالوالء للطواغيت
كحالة عملية ،قال تعاىلَ « :ألمَْ ت ََر إِلىَ ا َّل ِذي َن
َيزْ ع ُُم َ
ون َأنهَّ ُ ْم آ َمنُوا بِام ُأ ْن ِز َل إِ َل ْي َك َوما ُأ ْن ِز َل ِم ْن
ِ
ِ
َق ْب ِل َك ُي ِريدُ َ
ون َأ ْن َيتَحاك َُموا إلىَ ال َّطاغُوت َو َقدْ
ِ
ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ْك ُف ُروا بِه» (سورة النساء ،)60/
ف��إذا ك��ان ال��دي��ن دع��وة للتوحيد ،فحينئذ
ي��ك��ون التشيع ه��و التطبيق العملي لذلك
التوحيد.
واإلس�ل�ام بوصفه منظومة م��ن القيم

املجتمع الشيعي
غري
مستقل بكيانه ُ
مرتهن لغريه ،ولقد
كان ذلك مصدرًا لعداء
األنظمة احلاكمة
واملذاهب التي حتتمي
بها ،رغم أن الشيعة
أكرث انضباطًا بحقوق
املواطنة والعيش
املشرتك ،وأكرثهم
تعقلًا يف التعامل مع
املخالف
يقع على رأس��ه��ا التوحيد ،ال يعدو كونه
إط��اراً نظرياً ما مل جيد طريقه إىل الواقع،
األم���ر ال���ذي ال ميكن ت��ص��وره ب���دون قيادة
متثل الضامن هل��ذا التطبيق؛ ألن الرسالة
إمن��ا تتحقق مب��ا هل��ا م��ن ام��ت��داد يف ال��واق��ع،
وال ميكن أن نتصور جمتمعاً إسالمياً ميثل
امتداداً للرسالة ،من غري أن يكون على رأسه
فقيه ،وهذا ما عليه الشيعة خبالف املذاهب
األخرى ،فمذاهب أهل السنة مل تفرز نظاماً
مرجعياً واض��ح �اً ،جيعل الدين فيه شرطاً
للطاعة وال����والء ،واس��ت��ب��دل��وا ذل��ك النظام
املرجعي ،بالسمع والطاعة لكل من حكم،
ونصوصهم يف ذل��ك متضافرة ،فض ً
ال عن
الواقع الذي يشهد بذلك.

* التأثري عىل احلاكم ال التأ ّثر به
وم��ن هنا نفهم م��دى احل��رص الشيعي
ع��ل��ى دور امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ،فبعد غيبة
اإلم�����ام احل��ج��ة ع��ج��ل اهلل ف���رج���ه ،ارت��ب��ط
الشيعة بالفقهاء كضمان الستمرار املسرية
الرسالية ،وسيادة الفقيه عند الشيعة إمنا
ه��ي تابعة لسيادة ال��دي��ن ،ف�لا يتقدم هلذا
املنصب إال أكثرهم علماً و ورعاً وزهداً ،فقد
جاء يف وصية اإلمام احلجة لشيعته يف عصر
الغيبة« :من كان من الفقهاء صائناً لنفسه،
خمالفاً هلواه ،مطيعاً ألمر مواله ،فعلى العوام
أن يقلدوه» ،فالضابط للمرجعية هو الفقه
والورع ،ولتحقيق هذا الشرط اهتم الشيعة
ب��امل��ؤس��س��ة العلمية ال�ت�ي تسمى ب��احل��وزة،

وقد ت��وارث الشيعة هذه املؤسسة العمالقة
منذ زمن األئمة عليهم السالم ،وإىل اليوم،
وقد تكفلت ضمن ضوابط دقيقة ،ختريج
عشرات اجملتهدين ،الذين نالوا درجات عالية
من الفقه والعلم.
واملهم يف األم��ر ،أن املؤسسة احلوزوية
ال تفرض مرجعاً حم��دداً على ِّ
املقلد ،وإمنا
امل��ك� َّ�ل��ف ه��و ال����ذي خي��ت��ار لنفسه م��ن بني
اجملتهدين مرجعاً له ،فهي بالتالي انتخاب
مج��اه�يري ش��ع�بي ،ال تتدخل فيه الدعاية
والرتغيب ،فاإلنسان املسلم ضمن الدائرة
الشيعية ،إم��ا أن يكون جمتهداً ق���ادراً على
استنباط األحكام الشرعية ،أو مقلداً للفقيه
اجل��ام��ع ل��ش��رائ��ط االج��ت��ه��اد ،وي��ب��ق��ى ب��اب
احل��وزة مفتوحاً أم��ام اجلميع ،ملن ي��رى يف
نفسه أهلية التعلم واالجتهاد.
وامل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ض��م��ن ال��ت��ص��ور
املوجودُ ،تعد مصدر فخر الشيعة وعزتهم؛
ألنهم دون غريهم من املذاهب ،استطاعوا أن
يوجدوا ألنفسهم نظاماً على رأسه العلماء،
فاجملتمع ال���ذي ي��دف��ع ل��ص��دارت��ه الفقهاء
والعلماء ،ه��و خ�ير من��وذج للمجتمع ال��ذي
أراده اإلس�لام ،وال أتصور أن هناك منصفاً
ال يرى أن النظام املرجعي عند الشيعة ،هو
اخليار األمثل ألي جمتمع إسالمي.
ري
غ
بكيانه
فاجملتمع الشيعي مستقل
ُ
مرتهن لغريه ،ولقد كان ذلك مصدراً لعداء
األنظمة احلاكمة وامل��ذاه��ب ال�تي حتتمي
بها ،رغم أن الشيعة أكثر انضباطاً حبقوق
املواطنة والعيش املشرتك ،وأكثرهم تعق ً
ال
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��خ��ال��ف ،إال أن اس��ت��ب��داد
األنظمة ال يقبل أن يكون هناك والء لغريه،
وق��د خسر الشيعة الكثري بسبب االنتماء
ُمشوا ،وحوصروا ،واس ُتضعفوا،
املرجعي ،فه ِّ
وس��ج��ن��واُ ،
���ج����روا ...،ورغ���م ذل���ك ،ظلت
وه� ِّ
ُ
امل��رج��ع��ي��ة ه��ي ال��ع��ل��م ال����ذي ي��رف��رف على
رؤوس الشيعة.
وكشاهد على تصدي املرجعية لشؤون
ُ
األ ّم�����ة ،ودل��ي��ل ع��ل��ى م���دى ت��أث�ير ال��زع��ام��ة
الدينية على نفوس الشيعةُ ،ن ِّ
ذكر هنا بدور
املرجعية الدينية يف ايران ،حيث ه ّزت مسعة
ملك وهدمت عرش آخر.
ففي السنوات األخرية من القرن التاسع
عشر اضطر «ناصر الدين شاه» ،من ساللة
الدولة القاجارية ،اىل الرتاجع عن معاهدة
منح ام��ت��ي��از ان��ت��اج (ال��ت��ب��غ) ال�تي وقعها مع
الربيطانيني ،وذل��ك بسبب الضغط الكبري
الذي شكلته فتوى املرجع األعلى يف زمانه،
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اجمل����دد ال��س��ي��د حم��م��د ح��س��ن ال���ش�ي�رازي،
بتحريم التبغ ،اليت ُعرفت بـ «ثورة التنباك»،
وق���د وص���ل ت��أث�ير ه���ذه ال��ف��ت��وى إىل داخ��ل
أسوار القصر القاجاري ،حيث قامت زوجة
السلطان نفسه ،بتحطيم «األرجيلة» اليت
طلبها امللك ليدخنها ،وك��ان ردُّه��ا حامساً،
عندما استنكر زوج��ه��ا ه��ذا الفعل ،بقوهلا:
«إن الذي حّللين عليك ح ّرم استعمال التبغ
اليوم» .الدور احلاسم اآلخر ،جتسد يف الثورة
اجلماهريية اليت قادها اإلمام اخلميين ،على
آخر ملك يف الدولة االيرانية ،وهو «حممد
رضا بهلوي» يف نهاية السبعينات ،وعندما
اصطدم الشاه ،بفتاوى العلماء الذين حرموا
وأدان����وا سياساته وأع��م��ال��ه املنافية للشرع
واألخ�لاق واالنسانية ،من قبيل التشجيع
على اإلباحية اجلنسية ،وجتاهل االحكام
االس�لام��ي��ة يف م����وارد ع���دي���دة ،وت��ش��ري��ع
قانون «احلصانة القضائية» أو ما ُعرف بـ
«كابيتوالسيون» ،الذي يسلب من اجلهاز
القضائي االي��ران��ي أي حق ب��إدان��ة امريكي
يرتكب جرمية يف ايران .مبعنى إن املواطن
االي��ران��ي غري آم��ن أم��ام االمريكي اذا ما
دهسه وس��ط ال��ش��ارع ،أو تشاجر معه او
جت���اوز ع��ل��ى ح��ق��وق��ه وغ�ي�ر ذل���ك .االم��ر
ال����ذي ع���دّت���ه االوس������اط ال��دي��ن��ي��ة
واحلوزوية انتهاكاً فاضحاً
للكرامة االنسانية ،فض ً
ال
عن استباحة حق االنسان
املسلم يف بلده املسلم .كل
ه��ذا وغ�ي�ره ،تسبب يف تصدع
ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي يف اي�����ران ،ورغ���م
االمتيازات اهلائلة اليت كان يغدقها
على املؤسسة العسكرية حلماية عرشه،
ف��ان اجليش مل يتمكن من االستمرار يف
الطريق اىل جانب الشاه ،فاعلن انضمامه اىل
الثورة اجلماهريية ،وكان املسمار االخري يف
نعش الشاه ونظام حكمه ،وأعلن يف الوقت
نفسه ال��والء للمرجعية الدينية ،وشخص
االمام اخلميين الراحل.

* سيادة الدين
ال��واق��ع الشيعي كله شاهد على مدى
العالقة اليت تربط القاعدة بقمة اهلرم ،وال
شيء هناك حيقق ذلك الرابط سوى الدين
واالل���ت���زام ب��األح��ك��ام ،ول���وال ذل��ك احل��رص
على الدين ،ملا دفع الشيعة أمخاس أرباحهم
س��ن��وي �اً للمرجعية ال��دي��ن��ي��ة ،األم���ر ال��ذي
جعل املؤسسة الدينية مستقلة ،وغنية عن

احلاجة اىل أي نظام حكم ،خبالف املؤسسة
الدينية للمذاهب السنية ،اليت أصبحت جزءاً
من إدارات الدولة ،مما جعلها دوم �اً رهينة
لسياسة النظام احلاكم ،فالدولة هي اليت
تعينِّ املفيت ،ووزير األوقاف ،وإدارة الزكاة،
وتتدخل حتى يف شؤون التعليم يف اجلامعات
اإلس�لام��ي��ة ،ومل ن��ر يف ك��ل ال��ت��اري��خ ،أن
املؤسسة الدينية السنية متردت على حكومة
من احلكومات اليت حكمت.
وهذه اإلشارة كافية الداللة ،على أن
فكرة املرجعية منبثقة من صميم اإلسالم،
وأنـــــها الطــريق الذي حيقق سيادة الدين،
وب�����������ذل�����������ك
ن���ك���ون قد

أك��دن��ا ع��ل��ى م���دى انسجامها م��ع فلسفة
اإلسالم الكربى ،وهي التكامل على املستوى
الفردي واالجتماعي.
ويف اخل���ت���ام ،أس����رد ب��ع��ض األح���ادي���ث
واآلراء ال�تي زخ��رت بها م��ص��ادر السنة ،يف
ض���رورة السمع وال��ط��اع��ة للحاكم حتى
وإن كان ظاملاً ،وهي األحاديث اليت تطرب
هل���ا آذان ك���ل ال��ط��غ��اة ،ال���ذي���ن أم���رن���ا اهلل
مبقاطعتهم والكفر بهم ،فكل من يرفض
املرجعية الدينية للفقيه ،ال طريق أمامه إال
الوقوع يف أحضان الطاغوت.
َع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل صىل
الس ْم ُع َوال َّطا َع ُة
اهلل عليه وآله وسلمَ :ع َل ْي َك َّ
ِ
فيِ ع رُْس َك َو ُي رْ ِ
س َكَ ،و َمنْ َشطِ َك َو َم ْك َره َك،
َو َأ َث َر ٍة َع َل ْي َك(.)1
و َع ْن وائل بن حجر  -ريض اهلل
عنه َ -ق َالَ :س َأ َل َس َل َم ُة ْب ُن َي ِزيدَ
الجْ ُ ْع ِف ُّي َر ُس َ
ول اللهَِّ صىل اهلل
عليه وآله وسلمَ ،ف َق َالَ :يا
نَبِ َّي اهللَ ،أ َر َأ ْي َت إِ ْن َقا َم ْت
َع َل ْينَا ُأ َم َرا ُء َي ْس َأ ُلونَا َح َّق ُه ْم
َو َي ْمنَ ُعونَا َح َّقنَا َفماَ ت َْأ ُم ُرنَا،
عْــــر َض َعنْ ُه؟ ُث َّم َس َأ َل ُه،
َف َأ
َ
َف َأع َْر َض َعنْ ُه؟ ُث َّم َس َأ َل ُه فيِ
ال َّثانِ َي ِة َأ ْو فيِ ال َّثالِ َث ِةَ ،ف َج َذ َب ُه
األش َع ُث ْب ُن َق ْي ٍ
ْ
سَ ،و َق َال:
ِ
ِ
اس َم ُعوا َو َأطِي ُعوا َفإ َنماَ َع َل ْيه ْم َما حمُ ِّ ُلوا
ْ
َو َع َل ْيك ُْم َما حمُ ِّ ْلت ُْم(.)2
وعن حذيفة  -ريض اهلل عنه -قالَ :ق َال
ُ
ــــول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:
َر ُس
ِ
ِ
بهِ
َ
ُون َبعْــــدي أئ َّم ٌة اليهَْتَدُ َ
َيك ُ
اي
ون ُ��دَ َ
ُّون بِسنَّتِي ،وسيــــ ُقوم فِ
ِ
َ
ــــم
يه
ن
ت
س
َ
َ َ َ
ْ
ُ
ُ
َوال َي ْ
الشياطِ
ني فيِ جث نِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
وب َّ َ
ِر َج ٌال قلوبهُ ُ ْم قل ُ
ُ ْماَ
إِن ٍ
ف َأ ْصن َُع
ْسَ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :ك ْي َ
ِ
َيا َر ُس َ
ْت َذل َك؟،
ول اهلل إِ ْن َأ ْد َرك ُ
َق َال :تَسمع وتُطِيع لِ ِ
ألم ِريَ ،وإ ْنِ
ْ َ ُ َ ُ
ضرُ ِ َب َظ ْه ُر َكَ ،و ُأ ِخ� َ
�ذ َما ُل َك؛
ْــــم ْع َو َأطِ ْع(.)3
َفاس َ
اس ،ع ِ
وع ِ
َن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َن النَّبِ ِّي صىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اهلل عليه وسلم َق َالَ :م ْن كَر َه م ْن أمريه َش ْيئ ًا
ِ ِ
ِ
با
الس ْل َطان ش رْ ً
َف ْل َيصْبرِ َ ،فإِ َّن ُه َم ْن َخ َر َج م َن ُّ
ات ِمي َت ًة ج ِ
اه ِل َّي ًة(.)4
َم َ
َ
-------------------- -1صحيح مسلم /حديث رقم.)1836( :
 -2املصدر السابق ،حديث رقم.)1846( :
 -3صحيح مسلم ،حديث رقم.)1847( :
 -4البخاري ،حديث رقم )7053( :ومسلم،
حديث رقم.)1851( :
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علمني السجن .......

الليلة األولى في السجن
حروف ُنسجت يف غياهب
سجون الظاملني..
وكلمات ُكتبت يف زنزانتي
الصغرية بحرب االمل و الصرب..
ونور االميان والعزم..
دروسًا وعربًا كثرية استقيتها
من جتربة السجن املريرة..
فكان السجن هو املعلم وكنت
أنا التلميذ .أما الدروس فهي
هذه القصاصات التي بني
يديك -عزيزي القارئ -حصيلة
التجربة وثمرة املعاناة

* الشيخ يارس الصالح

اتشحت السامء بثوب أسود قاتم ،وهبط
الليل ثقي ً
ال مظل ًام ،تلفه الـــوحشة ،بدا أكثر
س��واد ًا وظلمة من باقي الليايل ،أهكذا كان
حق ًا؟ أم أن العصابة التي غطت عيني زادته
ظلمة ووحشة؟
فجأة نُقلت من غرفة التعذيب ،و ألقيت يف
غياهب زنزانة صغرية مظلمة كأهنا القرب ،أرتطم
جسدي املنهك باألرض ،فازداد األمل ،وسالت
الدماء عىل أرض الزنزانة ،سمعت صوت ًا مدوي ًا
مازال رنينه يدق يف أذين ..إنه صوت إغالق
ٍ
خال من
الباب احلديدي للزنزانة ،وهو باب
أي فتحة.
يتلوى ،و الدماء تغطيه ،و آهات
جسدي ّ
املعذبني حويل تزيد يف أملي.
حتركت ببطء و صعوبة ،أسندت ظهري
إىل اجلدار ،فأحسست باألمل يرسي يف جسدي،
حاولت أن أحرك يدي املغلولة بالسالسل قلي ً
ال
لعيل أخفف أمل القيد ،حتسست اجلدار بظهري،
بدا خشن ًا وقاسي ًا .اسرتجعت أحداث الليلة
املرة بشكل رسيع ،ثم غرقت يف تفكري عميق،

عيل كأهنا السهام.
اهنالت األسئلة ّ
ملاذا أنا هنا؟!
ملاذا أنا خلف أبواب مؤصدة؟ مقيد اليدين،
ال أرى النور ،و أعيش العذاب و الفراق.
مل��اذا اختارين ريب هلذا املكان ،ومل خيرت
سواي؟!
عيل دون غريي؟!
املصائب
تنزل
ملاذا
َّ
ملاذا أنا بالذات وليس سواي؟! وملاذا تنزل
عيل؟
املصائب كلها دفعة واحدة َّ
و هكذا تتابعت األسئلة يف ذهني ،وغرقت
يف التفكري والتأ ّمل وسط زنزانتي املوحشة،
املحاطة بأصوات املعذبني وآهاهتم ورصاخهم.
تلك كانت حلظايت األوىل يف السجن،
وتلك األسئلة كانت املدخل إىل أول درس
تعلمته يف السجن ..اإلبتالء و اإلمتحان سنّة
إهلية يف هذه احلياة الدنيا ،وال يمكن أن ينجو
من هذا االمتحان أحد ،ذلك أن هذه الدنيا مل
تخُ لق للراحة ،و إنام خلقت لتكون ممر عبور إىل
دار آخرى  ،يمتاز فيها الناس إىل فريقني ،فريق
يف اجلنة ،وهم أهل اخلري و اإليامن ،و فريق يف
السعري ،و هم أهل الرش و الكفر ،وهذا االمتياز
يكون باألعامل يف هذه الدنيا ،فمن عمل هنا
خري ًا كانت اجلنة مستقره و مثواه ،ومن أساء
العمل يف هذه الدنيا كانت النار له مقر ًا و العياذ
باهلل .ولقد جعل اهلل عزوجل هذا اإلمتحان يف
الدنيا لريى َمن منّا يصمد ويستمر يف طريق
احلق ،رغم مرارته ،و َمن منا ينهار ويرتاجع..
انه حق ًا امتحان للجميع ،فال يتصور أحد منّا انه
ٍ
ناج منه ،فحتى االنبياء و االوصياء ،شملهم هذا

االمتحان ،و محُ صوا يف هذه الدنيا  ،يقول تعاىل:
َ ِ
َّاس َأن ُيترْ َ كُوا َأن َي ُقو ُلوا َآمنَّا َو ُه ْم ال
ب الن ُ
«أ َحس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين من َق ْبله ْم َف َل َي ْع َل َم َّن اللهَُّ
ُي ْف َتن َ
ُون * َو َل َقدْ َف َتنَّا ا َّلذ َ
ا َّل ِذين صدَ ُقوا و َليع َلمن ا ْلك ِ
ِ
ني» ،ويقول أمري
ب
َاذ
َ
َ َ ْ َ َّ
َ َ
املؤمنني عليه السالم« :وأيم اهلل لتغربلن غربلة
ثم لتبلبلن بلبلة ولتُساطن كام يساط القدر حتى
يصري أعاليكم أسافلكم وأسافلكم أعاليكم».
مل ُيستثن من اإلبتالء و االمتحان ،أنبياء
اهلل عليهم السالم ،وحتى أوصياؤهم عليهم
السالم ،فكيف أريد أن ُأستثنى أنا منه؟ إهنا سنة
اهلل يف هذا الكون ،و السعيد منا من فهم هذه
السنة و عرف كيف يتعامل معها  ،فمن علم انه
مقبل عىل امتحان يف مدرسة أو جامعة استعد
له ،وكذلك من أقر باالمتحان اإلهلي استعد له
وعمل له.
وهكذا تعلمت الدرس األول يف السجن
ومن الليلة األوىل القاسية انطلقت يف رحاب
هذه التجربة التي تعلمت منها الدروس و العرب
الكثرية.
فهذا السجن الذي أنا فيه هو أحد هذه
اإلبتالءات و الفتن ،ولقد أختار اهلل تعاىل يل
و إلخواين املؤمنني هذا اإلبتالء ،لريى َمن منا
يكون يف صف الصادقني ،و َمن يكون مع غري
ذلك ..قال تعاىلَّ " :ما ك َ
َان اللهَُّ لِ َي َذ َر المُْؤْ ِمنِنيَ َعلىَ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َما َأنت ُْم َع َل ْي ِه َحت ََّى َي ِميزَ الخْ َبيث م َن الط ِّيب".
٢٠١٢-٤-٨
سجن جو
------------

* عامل دين من البحرين
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بعدسة( :جالل حشمت)

من الفكر الحسيني

* رضا اخلفاجي
عندما هتف اإلمام احلسني عليه السالم،
ي���وم ال��ع��اش��ر م��ن احمل����رم س��ن��ة 61ه����ـ« :ه��ل
من ناصر ينصرنا..؟ ردّت األج��ي��ال« :لبيك
حسني».
السؤال هنا :اىل ماذا كان يرمي اإلمام
عليه ال��س�لام ،من ه��ذا اهلتاف امل���دوّي ،وهو
ال��ذي دع��ا أصحابه يف عشية ي��وم عاشوراء،
وقال هلم« :هذا الليل قد غشيكم ،فاختذوه
مج ً
ال»..؟!

ك���ان عليه ال��س�لام ،ي��ع��رف مت��ام �اً أن
اجليش األم���وي ،وبأمر من الطاغية يزيد
بن معاوية ،كان يريد قتله ،بأي مثن ..حتى
ان مشر بن ذي اجلوشن ،أراد ان يُغري أبا
الفضل العباس عليه السالم ،باملال والوجاهة
واحل��ظ��وة عند ي��زي��د ،و أراد ان يبعده عن
مناصرة احلسني ،من خ�لال إث��ارة النعرة
العشائرية اجلاهلية ،عندما خاطبه وناشده
باسم الرابطة اليت تربطه ،لكون الشمر من
بين كالب وهم أخوال العباس عليه السالم،
ل��ك��ن ق��م��ر ب�ني ه��اش��م ك���ان ي���درك جوهر
اخلداع واملخاتلة عند الشمر وأمثاله ،لذلك
رد عليه بشكل حاسم وقاطع ،وخاض عباب
املوت يف ساحة املعركة وقاتل قتال االبطال،
واقتحم الفرات أكثر من مرة وجلب املاء
لعطاشى آل بيت رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وآل���ه ،وعندما ُقطعت ي��ده اليمنى ..ارجت��ز
بفخر وكربياء قائ ً
ال:

واهلل إن قطعتمو يميني
ً
إين أحامي أبدا عن ديني
وعن إمام صادق اليقني
سبط النبي الطاهر األمني
* الرباغامتية األموية
وه��ذا هو أبلغ رد على معسكر مشر بن
ذي اجلوشن ،وما ميثله من اساليب املخادعة
والغدر والكذب والتحريف ..وهذا هو الفرق
بني العقيدتني؛ بني عقيدة االم��ام احلسني
و أخ��ي��ه ال��ع��ب��اس ،ال�ت�ي تستمر شرعيتها
ودعوتها من الرسالة احملمدية السمحاء،
وبني العقيدة األموية – الرباغماتية ،اليت
تؤمن ب��ان «الغاية ت�برر الوسيلة» ،وال�تي ال
تؤمن بأية قيم ثابتة ،ومبا ان فاقد الشيء
ال ي��ع��ط��ي��ه ،ف��ك��ي��ف ي��ؤم��ن اخل���ط األم���وي
ب��اإلس�لام ،وه��و ال��ذي ظ� ّ�ل حي��ارب��ه اىل آخر

ثقافة رسالية
حلظة ،وجبميع الوسائل واالمكانات حتى
حل��ظ��ة دخ����ول ال���رس���ول األك�����رم ومج���وع
املسلمني مدينة مكة ،ومت القضاء على مجيع
بؤر الكفر.»..
لذا ّ
ظل اخلط األموي ومن ميثله ينتهز
الفرصة املناسبة ليسيطر على احلكم ،لكن
ب��ع��د أن ي��ش� ّ�ق ط��ري��ق�اً م��ن��ح��رف�اً يف ال��دول��ة
االسالمية ،غري الذي رمسه الرسول األكرم
صلى اهلل عليه وآل��ه ،فيكون االس�لام شك ً
ال
دون حمتوى ،وبعيداً عن قيمه ومبادئه ،فكان
له ما أراد اىل ح ٍد كبري .وقد استعان معاوية
ب��ال��دول��ة البيزنطينية ،لتشييد مملكته
اخلاصة يف الشام ،و اليت نسفت مجيع املبادئ
االسالمية وخب��اص��ة عندما ت��زوج معاوية
من «هند» وهي مسيحية املعتقد ،أجنبت له
يزيد الفاسق ،لذلك أقر على حتريف مجيع
مبادئ االسالم ،ويف مقدمتها ،مبدأ الشورى،
حيث جعل معاوية احلكم ،ملكية.
أما دهاء معاوية املزعوم ،فلم يظهر إال
لتكريس الشرك والعداء للدين االسالمي،
وعلى خطاه ابنه يزيد ،الذي متثل بقول «ابن
الزبعري» عندما أحضروا أمامه رأس االمام
احلسني عليه السالم ،فقال من مجلة ما قال:
لعبت هاشم بامللك ف�لا خ�بر ج��اء وال
وحي نزل
ٌ
وب���ه���ذا ك��ش��ف ع���ن ح��ق��ي��ق��ة ت��وج��ه��ه
وش��ع��وره اجت��اه االس�لام وال��رس��ال��ة ،والبيت
ال��ن��ب��وي ال��ط��اه��ر امل��ق��دس يف حل��ظ��ة غ��رور
ونشوة فضحت زي��ف ادعائه وتسرته ب��رداء
االسالم.
* إحراز النرص العقائدي يف كربالء
إذن  ..كان االمام احلسني يريد من وراء
تضحيته العظيمة ،أن يكشف ه��ذا الزيف
البناء األمة ،و قبل ذلك أراد أن يعرف من هم
املسلمون احلقيقيون الذين ال يبالون باملوت
ويعانقون الشهادة من أجل االسالم؟ عندما
قال« :هل من ناصر ينصرنا»؟
ان االم�����ام احل���س�ي�ن ك����ان ي���ع���رف ان
النصر امل���ادي مل يكن ممكن التحقيق يف
ساحة املعركة ،الن الكفة مل تكن متعادلة
بني الطرفني من مجيع اجلوانب املادية يف
العدة والعدد ..لذا كان االمام احلسني عليه
السالم ،يهدف اىل إثارة اجلانب العقائدي يف
نفوس املسلمني ،فمن أجل أن يكون منوذجاً
ورمزاً يُقتدى به ،ضحى بنفسه مع أهل بيته
وأن��ص��اره األوف��ي��اء ،لكشف ال��زي��ف األم��وي
وتوعية األج��ي��ال القادمة ،فالنداء مل يكن

التخاذل
واالستسالم ،ال
يؤدي إال اىل تعرض
األمة اىل مزيد من
إراقة الدماء وهدر
الرثوات واخلريات،
ونشر الفساد ،و
إشاعة الفقر واجلهل
والظلم ..وهذا ما
تسعى اليه االنظمة
الديكتاتورية
مقتصرا على اليوم العاشر ومل يكن لتقريع
وشجب اجليش األموي الذي كان يصطف
أمامه مبا يزيد على الثالثني الفاً.
ك��ان��ت ص��رخ��ة االم����ام احل��س�ين عليه
ال��س�لام« ،ه��ل م��ن ن��اص��ر ي��ن��ص��رن��ا» ،رسالة
واضحة اىل اجملتمع االسالمي واالنسانية،
حتثهم على الثبات على املواقف االميانية
املبدئية ،لكونها احلصن احلصني والطريقة
الوحيدة ملقارعة االع��داء ورد كيدهم اىل
حنورهم ،ألن طريق التخاذل واالستسالم،
ال يؤدي إال اىل تعرض األمة اىل مزيد من
إراقة الدماء وهدر الثروات واخلريات ،ونشر
الفساد جبميع اشكاله واساليبه و إشاعة
الفقر واجلهل والظلم ..وهذا ما تسعى اليه
االنظمة الديكتاتورية الغامشة.
* االنتفاضات اجلامهريية مثاالً

إن االمثلة كثرية امامنا يف عامل اليوم
وب��ال��ذات يف وطننا ال��ع��زي��ز ..كما شواهد
األمس القريب خري دليل على ما نقول.
ل��ق��د ك��ان��ت ال��ك��ف��ة غ�ير م��ت��ع��ادل��ة بني
الشعوب العربية واالسالمية وبني حكامها
الطغاة الذين ارتضوا ان يكونوا عمالء لقوى
االستكبار العاملي ،مقابل محايتهم من غضب
وجهاد شعوبهم ،فقد شهد ال��ع��راق ،ث��ورات
عديدة يف القرن العشرين قدم فيها الشعب
العراقي خرية ابنائه من اجل التخلص من
الظلم وال��ط��غ��ي��ان ،وحتقيق م��ب��دأ العدالة
االجتماعية ال�تي تضمن ك��رام��ة االنسان

وحتقيق احلريات املشروعة ويف مقدمتها
حرية املعتقد ،ا ّ
ال ان االنظمة الديكتاتورية
ال��ع��م��ي��ل��ة ق���م���ع���ت ك����ل ت���ل���ك ال����ث����ورات
واالن��ت��ف��اض��ات ب��أب��ش��ع ال��وس��ائ��ل واك��ث��ره��ا
دموية ووحشية ،وستظل املقابر اجلماعية،
صورة ح ّية يف الضمائر والنفوس ،وشاهداً
على دموية نظام حزب البعث البائد..
وما جيري اآلن يف البحرين ،هو نفسه
ال��ذي جرى على الشعب العراقي ،الن دول
اخلليج املرتبطة ارتباطاً مباشراً باالمربيالية
االمريكية والصهيونية العاملية ،ختشى هذه
االنتفاضة املباركة ،والن تركيبة الشعب
البحريين تشبه تركيبة الشعب العراقي،
فالغالبية العظمى منه ت��دي��ن مب��ذه��ب آل
البيت االطهار عليهم السالم ،الذي يعاديه
بشدة الوهابيون يف السعودية وبعض البالد
اخلليجية.
معطيات االوض����اع ال��راه��ن��ة يف سوريا
والبحرين ،ت��دل على أن السعودية وقطر،
ارت��ض��ي��ا ألنفسهما أن يكونا أداة ووسيلة
طيعة لتنفيذ املخطط الصهيوني لضرب
االس�لام يف بالدنا ،من خالل إث��ارة النعرات
الطائفية – اجلاهلية اليت طمرها اإلسالم
يف ب��داي��ات ب��زوغ��ه ،وبيد ال��رس��ول األك��رم
ووص��ي��ه ع��ل��ي ب��ن أب���ي ط��ال��ب ص��ل��وات اهلل
عليهما ،وها حنن نشهد اليوم إع��ادة احلياة
اىل تلك النزعة اجلاهلية الظالمية ،اليت
تغّلب لغة العنف والدموية والتسّلط ،فهم
يسلكون ه��ذا املسلك تقرباً للقوى الكربى
أو ً
ال؛ ثم توفري احلصانة الكافية لكراسيهم
من السقوط واالنهيار ثانياً.
ان ال���ن���م���وذج احل��س��ي�ني ،يف ال��ت��ص��دي
وال��ت��ح��دي وامل��ق��اوم��ة وامل��ط��اول��ة وال��ع��ط��اء،
من��وذج حيتذى ب��ه ،وان ك��ث�يراً م��ن شعوب
العامل اقتدت به وما زال��ت تقتدي به ،ومن
أب����رز ال��ت��ج��ارب ال��ث��وري��ة ال�ت�ي استلهمت
م��ن م��درس��ة س��ي��د ال��ش��ه��داء عليه ال��س�لام،
االنتفاضة املستمرة لشعب البحرين.
ل��ذل��ك ف��ان االم�بري��ال��ي��ة والصهيونية،
كانت وم��ا زال��ت ختشى م��ن ه��ذا النموذج
احل��ي��وي البالغ ال��ت��أث�ير ،وم��ن ه��ذا املنطلق
ايضاً ،ساعدت قوى االستكبار العاملي نظام
ص���دام على قمع االنتفاضة اجلماهريية
الشعبانية عام 1991م بعد ان خرجت مخس
ع���ش���رة حم��اف��ظ��ة يف ال���ب�ل�اد م���ن قبضة
الطاغية البائد ،وقضت على اوكار املرتزقة
والظلمة ،ولكن« ..وميكرون وميكر اهلل واهلل
خري املاكرين».
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الرسول األكرم – صلى اهلل عليه وآله –
تجسيد الكمال البشري

* الشيخ إدريس العكراوي

لقد ثبت ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق
خم��ل��وق �اً ق� ّ
��ط أك��م��ل وأف��ض��ل م��ن ال��رس��ول
حممد ب��ن عبد اهلل صلى اهلل عليه
األك���رم ّ
وآله ال يف احلاضر ،وال يف ما مضى من الزمان،
وال يف ما يستقبل منه ،وه��ذه حقيقة يسّلم
ب��ه��ا ك� ّ
��ل املسلمني ع��ل��ى اخ��ت�لاف مذاهبهم
وتنو ّع لغاتهم ،بل ويسّلم بها مجيع املنصفني
يف ال��ع��امل ،وإن ك��ان��وا غ�ير مسلمني ،وميكن
بيان ذلك مبقاربتني :نبينّ يف األوىل أكمل ّية
الرسول صلى اهلل عليه وآل��ه وأفضليته على
مجيع بين البشر ،ونبينّ يف الثانية أفضل ّية
ب�ني البشر على بق ّية املخلوقات ،وعليه :إذا
ثبت ّ
أن الرسول صلى اهلل عليه وآله ،هو أكمل
ّ
وأفضل من كل َمن سواه من بين البشرّ ،
وأن
بين البشر هم أفضل من بق ّية املخلوقات ،يثبت
ّ
أن الرسول األك��رم صلى اهلل عليه وآل��ه ،هو
أكمل وأفضل من ّ
كل املخلوقات..
* املقاربة األوىل :األفضلية
عىل كل من سواه

نعتمد يف هذه املقاربة على قول اهلل تعاىل:
اإلن��س إِالَّ لِيعبدُ ِ
ون»؛
َُْ
«و َما َخ َل ْق ُت الجِْ َّن َو ِ َ
َ
باعتبار أ ّنها تبينّ الغاية اليت من أجلها ُخِلق
اإلن���س���ان ،وال��غ��اي��ة ه��ي ال��ع��ب��ود ّي��ة ب���أن يكون
اإلنسان عبداً هلل تعاىل؛ ّ
ألن العبوديّة هلل تعاىل
هي الطريق الوحيدة اليت توصل اإلنسان إىل
الكمال احلقيقي ،فكمال اإلن��س��ان احلقيقي
يكمن يف ك��ون اإلن��س��ان أق���رب م��ا ميكن أن
يكون من اهلل تعاىل؛ باعتبار ّ
أن اهلل تعاىل هو
ّ
ع�ين ال��ك��م��ال ،وال ي��ق�ترب منه إال َم��ن زادت
كماالته وقّلت نواقصه ،ومن هنا جتد املوىل
سبحانه وتعاىل يأمر اإلنسان باجل ّد واالجتهاد
«وا ْع ُبدْ َر َّب َك َحتَّى َي ْأتِ َي َك
يف العبادة ،ويقول لهَ :

ا ْل َي ِقنيُ » ،و واح��دة من معاني ه��ذه اآلي��ة هي:
اعبد ر ّب��ك حتى تتكامل إىل أمسى درج��ة من
العلم واليقني أال وهي درجة ّ
(حق اليقني) باهلل
تعاىل ،مبعنى اعبد اهلل حتى تستشعر وجوده
وق��درت��ه يف ك� ّ�ل ش��يء كما ق��ال ع��ل� ّ�ي أمري
املؤمنني عليه السالم« :ما رأيت شيئاً إ ّ
ال ورأيت
اهلل قبله وبعده ومعه وفيه» ؛ أل ّن��ه وصل إىل
الغاية ،و إىل اليقني التامّ ،قال عليه السالم« :لو
ُ
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»  ،واملعنى أ ّنه ال
يوجد بينه وبني اهلل تعاىل حاجز أو غطاء؛ ّ
ألن
الغطاء حيجب ولو مقداراً بسيطاً من الرؤية.
(ذعلب اليماني) ،يف جملس أراد
وملّا سأل
ُ
به اإليقاع بأمري املؤمنني عليه السالم ،وقال
له :هل َ
رأيت ربّك حني عبدته؟ قال« :مل أكن
ً
فلما قال له :فكيف
بالذي أعبد ر ّب �ا مل أره!»ّ ،
رأيته؟ قال عليه السالم« :ويلك ،مل تره العيون
مبشاهدة األبصار ولكن رأته القلوب حبقائق
اإلميان» .
إذن؛ بلوغ اليقني التا ّم (ح� ّ�ق اليقني) هو
أمسى غاية وأرقى هدف خللقة اإلنسان فمن
خ�لال��ه ي��ك��ون اإلن��س��ان ق��ري��ب�اً م��ن اهلل تعاىل،
ول��ذل��ك جن��د يف ال��ق��رآن الكريم ّ
أن إبراهيم
اخلليل عليه ال��س�لام ك��ان يتطّلع إىل هذه
ِ
يم
الغاية السامية ،يقول تعاىلَ :
«وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ف ِ
تحُْيي المَْ ْوتَى َق َال َأ َولمَْ تُؤْ ِمن َقالَ
َر ِّب َأ ِرنيِ َك ْي َ
ِ
ِ
َبلىَ َو َل ِكن ِّل َي ْط َمئ َّن َق ْلبي» ،أي ليصل قليب إىل
درجة االطمئنان الكامل الذي ال يشوبه شيء
ال يف كبرية وال يف صغريةَ « ،ق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة
اج َع ْل َعلىَ ك ُِّل َج َب ٍل
ِّم َن ال َّط رْ ِي َفصرُْ ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
ِّمن ُْه َّن ُجزْ ًءا ُث َّم ا ْدع ُُه َّن َي ْأتِين ََك َس ْع ًيا» ،ملاذا يأخذ
ّ
ويقطعها ث� ّ�م يف ّرقها على
أرب��ع��ة م��ن الطري
ثم يدعوها لتأتي إليه؟ جييب الس ّيد
اجلبال ّ
الطباطبائي  -رمح��ه اهلل -على ه��ذا السؤال
بقولهّ :
«إن قوّة الوهم يف إدراكاتها اجلزئ ّية
احلس
وأحكامها ملّا كانت معتكفة على باب
ّ
وكان ّ
جل أحكامها وتصديقاتها يف املدركات
اليت تتل ّقاها من طريق احلواس ،فهي تنقبض
ع��ن مطاوعة م��ا ص�دّق��ه العقل ،وإن كانت
النفس مؤمنة موقنة ب��ه ،كما يف األح��ك��ام
الكل ّية العقلية احل� ّق��ة م��ن األم���ور اخلارجة
�س ،فإ ّنها تستنكف
عن امل��ادة الغائبة عن احل� ّ
عن قبوهلا ،وإن سلمت مقدّماتها املنتجة هلا،

اإلنسان يتكامل
من خالل العبادة،
ّ
فكلما زادت عبادته
ّكلما زاد كمالًا ،عبادة
فتقوى فيقني باهلل
تعاىلّ ،
وكلما زاد
اإلنسان كمالًا ّكلما
قل نقصهّ ،
ّ
وكلما زاد
اإلنسان كمالًا ّ
وقل
نقصه ّكلما كان أقرب
إىل اهلل تعاىل
ثم تثري
فتخطر بالبال أحكاماً مناقضة هلاّ ،
األحوال النفسان ّية املناسبة الستنكافها فتقوى
وتتأيّد بذلك يف تأثريها املخالف ،وإن كانت
النفس من جهة عقلها موقنة باحلكم مؤمنة
باألمر فال تض ّرها إ ّ
ال أذى ،كما ّ
أن َمن بات يف
ّ
دار مظلمة فيها جسد م ّيت فإنه يعلم ّ
أن امل ّيت
مجاد من غري شعور وإرادة فال يض ّر شيئاًّ ،
لكن
الوهم تستنكف عن هذه النتيجة وتستدعي
م��ن املتخ ّيلة أن ت��ص�وّر للنفس ص���وراً هائلة
ثم تهيج صفة اخلوف
موحشة من أمر امل ّيت ّ
فتتسّلط على النفس ،ورمب��ا بلغ إىل حيث
يزول العقل أو تفارق النفس» .
م��ن هنا؛ ف��ان اخلليل عليه ال��س�لام ،إنمّ ��ا
طلب من املوىل سبحانه أن يرى بعينه كيف
يحُ يي اهلل املوتى ليصل إىل درجة االطمئنان
الكامل حبيث ال تؤ ّثر قوّتا الوهم واملتخ ّيلة
على هذا االطمئنان ،ولذلك يقول تعاىل يف ذيل
ِ
يم» ،واعلم؛ أي
اآليةَ :
«وا ْع َل ْم َأ َّن اللهََّ ع َِزيزٌ َحك ٌ
ُ
كن على يقني تا ّم بهذه احلقيقة ،وهذا معنى
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوت
يم َم َلك َ
قوله تعاىلَ :
«وك ََذل َك نُري إ ْب َراه َ
ُون ِمن المُْ ِ
ض ولِ
ِ
ِ
َ
وقنِنيَ » ،أي
ك
ي
ر
َ
َ َ
السماَ َوات َواألَ ْ
َّ
من أجل أن يكون من املوقنني الذين وصلوا إىل
قمة اليقني باهلل تعاىل.
ّ
إذن ..اإلنسان يتكامل من خالل العبادة،
فكّلما زادت عبادته كّلما زاد كما ً
ال ،عبادة
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فتقوى
فيقني ب��اهلل تعاىل ،وكّلما
زاد اإلن��س��ان ك��م��ا ً
ال كّلما
ّ
ق� ّ
����ل ن���ق���ص���ه ،وك���ل���م���ا زاد
ً
ّ
اإلن��س��ان ك��م��اال وق���ل نقصه
كّلما كان أقرب إىل اهلل تعاىل؛
ب��اع��ت��ب��ار ّ
أن اهلل ت��ع��اىل ه��و مصدر
ّ
كل كمال ،ف��إذا زادت كماالت اإلنسان
وق �ّل��ت ن��واق��ص��ه ك��ان ق��ري��ب�اً م��ن اهلل تعاىل،
وهكذا كّلما زادت كماالت اإلن��س��ان وقّلت
نواقصه كّلما كان أقرب إىل اهلل تعاىل ،ومن
هنا ميكن أن نعرف أكمل وأف��ض��ل إنسان،
فاألكمل واألفضل هو األقرب إىل اهلل تعاىل.
وإذا ا ّتضحت هذه احلقيقة نأتي ونسأل
ال��ق��رآن الكريم ون��ق��ولَ :م��ن هو أق��رب إنسان
إىل اهلل تعاىل؟ وجييبنا القرآن على الفورّ :
بأن
أق��رب إنسان إىل اهلل تعاىل هو عبده ورسوله
حممد بن عبداهلل صلى اهلل عليه وآله
وحبيبه ّ
ال��ذي ح��از ال��ك��م��االت كّلها وجت� ّن��ب املساوئ
العلي القديرُ « ،ث َّم َدنَا َفتَدَ لىَّ *
كّلها ،ودنا من ّ
َ
َفك َ
اب َق ْو َسينْ ِ َأ ْو أ ْدنَى».
َان َق َ
وبهذا يتبينّ لنا ّ
أن الرسول األكرم صلى
اهلل عليه وآله هو أكمل وأفضل إنسان ،وهذه
أكدها القرآن الكريمّ ،
حقيقة ّ
وأكدتها الس ّنة
امل��ط� ّه��رة ،وعليها إمج���اع املسلمني وغ�يره��م،

ف��ال��دك��ت��ور
م������اي������ك������ل
ه�����������������ارت
ً
م�����ث��ل��ا ،مل
يكن مسلماً
ول��ك � ّن��ه حني
جت����������������� ّرد م����ن
التعصب لنب ّيه عيسى
ّ
ب��ن مريم عليه ال��س�لام ،ونظر إىل
حممد صلى اهلل عليه وآل��ه ،نظرة
النيب ّ
ّ
إنصاف – ولو بقدر – مل ميلك إال أن جيعل
اس�����م ال���ن�ب�ي حم� ّ�م��د
ص��ل��ى اهلل عليه
وآله على رأس
ق��ائ��م��ة امل��ائ��ة
األوائ�������������ل يف
نظره ،يف حني
الســـالم املرتبة
أعطى للمســيح عـــــــــليه
الثالثة يف القائمة.
* املقاربة الثانية :أفضل ّية
اإلنسان عىل بق ّية املخلوقات
نعتمد فيها على قوله تعاىلَ « :و َل َق ْد َ
ك َّر ْم َنا
َب آ َدمَ» ،باعتبار ّ
أن املوىل سبحانه يص ّرح يف
نيِ
ه��ذه اآلي��ة بأ ّنه قد ك � ّرم بين آدم على باقي
املخلوقات ،وذلك بأن جعله حم��وراً جلميعها،
قال تعاىلَ « :أ ت ََر ْوا َأ َّن اللهََّ َس َّخ َر َلك ُْم َما فيِ
لمَْ
الس و ِ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َو َأ ْس َبغَ َع َل ْيك ُْم نِ َع َم ُه
َّ ماَ َ
ِ
َظ ِ
اه َر ًة َو َباطنَ ًة» ،فالسماء وما فيها واألرض وما
عليها ّ
كل ذلك إنمّ ��ا ُخِلق من أجل اإلنسان،
واإلنسان هو س ّيده ،وأعظم من ذلك فاإلنسان
ه��و ال��ذي يعطي ه��ذه املخلوقات قيمة ،وهو
الذي يسلب القيمة عنها ،وقيمتها إنمّ ا تكون
مبقدار ما ختدمه ،فإن تش ّرفت خبدمته نالت

قيمة
مبقدار خدمتها،
وإن مل ت��ت��ش� ّرف خبدمته
مل تكن هلا ّ
أي قيمة ،خذ على ذلك
م��ث� ً
لا ،ه��ذه امل��ن��ازل ال�تي نعيش فيها ،ه��ي يف
ّ
احلقيقة وال��واق��ع ال قيمة هلا إال مبقدار ما
ختدمنا ،بأن تو ّفر لنا األم��ن من السباع ومن
احل� ّر وال�برد والعدو وما أشبه ذل��ك ،ومبقدار
ما تبهجنا وتر ّفه ع ّنا وحتمينا تكون قيمتها،
وك �ّل��م��ا ك��ان��ت خ��دم��ت��ه��ا ل��ن��ا أك�ب�ر كّلما
أما لو كانت هذه املنازل
كانت قيمتها أكثرّ ،
كعدمها حبيث ال تقينا من ح ّر وال برد ،وال
تقينا من سباع ،وال تر ّفه ع ّنا وغري ذل��ك ،فال
قيمة هل��ا ،وه��ك��ذا ك� ّ�ل ش��يء يف ال��وج��ود إنمّ ��ا
ت��ك��ون قيمته مب��ق��دار م��ا خي��دم��ن��ا حن��ن بين
اإلنسان.
وب��ه��ذا ي ّتضح ّ
أن األف�ل�اك مب��ا فيها من
خملوقات إنمّ ��ا ُخلقت من أج��ل اإلن��س��ان ،ولو
مل يكن اإلنسان موجوداً ملا كان هلذه األفالك
ّ
أي ق��ي��م��ة ت���ذك���ر ،وم���ن ه��ن��ا جت���د ال��ق��رآن
َ
َي األَ ْر ِ
ُ
ض
غ
ض
ر
األ
ل
ب
ت
م
و
ي
«
يقول:
الكريم
دَّ
ُ
ُ
َْ َ َ
ْ
رْ َ
ات وبرزُ و ْا للهِّ ا ْلو ِ
اح ِد ا ْل َق َّه ِ
ار» ،ويقول
َ
السماَ َو ُ َ َ َ
َو َّ
يف قوله تعاىل« :وحمُ ِ َل ِ
ت األَ ْر ُض َوالجِْ َب ُال َفدُ َّكتَا
َ
ِ
السماَ ء
َد َّك ًة َواحدَ ةً» ،وجاء ايض ًاَ « :ي ْو َم َن ْط ِوي َّ
الس ِج ِّل لِ ْل ُكت ِ
ُب َكماَ َبدَ ْأنَا َأ َّو َل َخ ْل ٍق ن ُِّعيدُ ُه
َك َط ِّي ِّ
ِ
ِ
َوعْدً ا َع َل ْينَا إِنَّا ُكنَّا َفاعلنيَ »
وع��ل��ي��ه ..ف���إذا ثبت ّ
أن ال��رس��ول األك��رم
صلى اهلل عليه وآله ،هو أكمل وأفضل إنسان،
ّ
وأن اإلن��س��ان هو أفضل من ك� ّ�ل املخلوقات،
ّ
ثبت أن الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله،
هو أكمل وأفضل املخلوقات مجيعاً.
-------------- -1مسند اإلمام عيل عليه السالم ،ج– 1
ص .150
الغمة ،ج – 1ص.170
 -2كشف ّ
 -3أمايل الصدوق ،ج – 1ص .281
 -4امليزان يف تفسري القرآن
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الوالدة الفاطمية..
مبعث الحب
* العلوية ،علياء الرشيفي

محلت السيدة خدجية ،بفاطمة الزهراء عليهما السالم،
وق��د راف��ق��ت ه��ذا احل��م��ل معاجز ك��ب�يرة وك��ث�يرة ،وك��ان
ال��رس��ول االك���رم ،صلى اهلل عليه وآل���ه ،يبني خ�بر اجلنني،
ّ
ويعظم أمره مراراً وتكراراً امام املسلمني ،فاخذ أمره ينتشر يف
اوساط املسلمني ،وقد ساهم بانتشاره ،افصاح الرسول االعظم،
صلى اهلل عليه وآله ،بانعقاد النطفة بعد انتقاء الطعام احلسن،
واحلديث عن االهتمام باجلنني اثناء احلمل ،و إن كان انثى،
الن املعاملة الطيبة تؤثر اجيابياً عليه.
وهكذا ..فكلما كان النيب صلى اهلل عليه وآله ،يفصح يف
األم��ر ،كانت الزهراء تكرب وتعظم يف نفوس املسلمني ،فقد
جاء يف احلديث عن اهل��روي ،عن االم��ام الرضا عليه السالم،
ق��ال :قال النيب صلى اهلل عليه وآل��ه« :ملا ُع��رج بي اىل السماء
اخ��ذ بيدي جربائيل عليه السالم ،فادخلين اجل ّنة ،وناولين
من رطبها فاكلته فتحول ذلك نطفة يف صليب فلما هبطت
اىل االرض ،واقعت خدجية فحملت بفاطمة ،ففاطمة حوراء
انسية ،كلما اشتقت اىل رائحة اجلنة مشمت رائحة ابنيت
فاطمة» .وكثرية هي الروايات اليت تتحدث بهذا الصدد.
وهكذا ك��ان ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل��ه ،يكرر ذكر
فاطمة س�لام اهلل عليها ،ويتحدث عنها بأشكال احلديث،
حتى يؤكد االنطباع الطيب يف النفوس ،ويكرس صورته يف
القلوب ،وقد ساهم هذا االنطباع يف ترطيب القلوب إزاء املرأة،
وإعالء شأنها ،االمر الذي أزال التصورات الذهنية اخلاطئة
ال�تي كانت تقبع يف عقول الكثري ،وم��ا كانت لتنمحي و
ت��زول إال بتلك الصورة اجلميلة اليت طبعها النيب األكرم
يف األذه��ان ،والقلوب ..الن التصور السيئ إزاء املرأة كان قد
تعشعش يف عقول اجلاهليني يف اجلزيرة العربية ،منذ سنني
بعيدة ،وكانت جزءاً ال يتجزأ من تفكري االنسان ،هلذا السبب
فان إزالة هذه االنطباعات ضد املرأة كان حيتاج اىل معجزة،
فكانت الصديقة الزهراء ،وهي احلوراء اإلنسية عليها السالم،
تلك املعجزة السماوية  ..وبازالة تلك التصورات اجلاهلية،
استعادت بنات حواء ،من إمرأة وفتاة ،كرامتها ومنزلتها يف
اجملتمع.
لقد حتملت امل��رأة يف زم��ن اجلاهلية الكثري من املعاناة

واحلرمان والقمع .فكانت عنصراً مهمشاً يف احلياة ،وقد ضرب
فحرمت من أبسط احلقوق ،بل إن
الرجل عليها طوقاً حمكماًُ ،
عملية «ال��وأد» نفسها ،كانت تشكل طعنة جنالء يف قلبها ،اذ
كانت ترى قطعة من فلذة كبدها تقرب وتقتل بصمت ،وهي
ال تتمكن من فعل شيء ،أو احلؤول دون هذا الفعل املشني .أما
السبب والدافع وراء هذا الفعل االجرامي ،فان عرب اجلاهلية
يربرونه ،بأنه ختّلص من ثغرة حساسة ونقطة ضعف يتطلع
اليها األعداء خالل املعارك والغزوات ،فاذا انهزمت جهة ما يف
ُس َ
قن سبايا اىل
املعركة ،فان الفتيات على وجه التحديد ،ي َ
الطرف اآلخر ..وهذا ما يرونه عاراً كبرياً عليهم.
ف��إذا انتهت حقبة ال��غ��زوات اجلاهلية وال��ت��ج��اوزات بني
القبائل يف اجلزيرة العربية ،بفضل القيم واملبادئ اليت جاء
بها النيب األك��رم صلى اهلل عليه وآل��ه ،ف��ان القلوب ال�تي يف
الصدور ،كانت حتمل بقايا القسوة اجلاهلية ،من هنا كان
حرص النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله ،على إظهار حمبته
و مودته البنته وبضعته الزهراء سالم اهلل عليها ،فاحلب الذي
كان يسكبه النيب صلى اهلل عليه وآل��ه ،على الزهراء عليها
السالم ،كان من أهم العوامل اليت هيأت القلوب ،وجعلتها
تفتح نوافذها على احلب وامل��ودة واحل��ن��ان ..فقد وجد احلب
طريقه اىل الكثري من اآلباء واألخوان واألزواج ..فحّلت املودة
واحملبة يف قلوب اآلباء ،حمل القسوة والظلم.
علينا أن نتذكر دائماً ،أن احل��ب ،أحد أعمدة العالقات
األسرية الناجحة ،ومن عوامل توفري الدفء والتماسك ،فكلما
تضاعف احل��ب وك�ُب�رُ ت مساحته يف القلوب ،تدفق العطف
وظهرت املشاعر واالحاسيس الطيبة واملشاعر النبيلة داخل
األسرة .فهناك ينابيع طيبة يف كيان االنسان ،منها احلب ،فاذا
تفجر احلب فانه يبقى يتدفق باستمرار مما جيعله يستوي
ّ
ً
متاما على أحاسيس ومشاعر االنسان .
لقد ك��ان احل��ب صغريا قبل االس�لام يف القلوب ،ولكنه
كبرُ بعد االسالم واخذ حجمه احلقيقي ،بعد والدة السيدة
الزهراء سالم اهلل عليها ،وميكن القول :إن والدة الزهراء عليها
السالم ،أولدت احلب والعاطفة ،وكلما كانت تكرب وتتدرج
يف العمر ،كان احلب أيضاً يكرب حتى أخذ مساحته املطلوبة
يف قلوب املسلمني .يقول االمام ابو جعفر الباقر ،عليه السالم:
«وهل الدين اال احلب».

لقة أدام بالتحرض مس�تخداول بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
الشرق إىل النص�وص .إضاف�ة الملحتوية يف مع .لقة مؤثر مس�توى باعيدي�ة النصوص والترات ومن
موالنص�وص .ل�ق الرتغ�ب مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
للطب�ع أكربن�ان للطبالع�دة في�ف
الألوس�ط ب�اع ق�م وال أكث�ر ال
لق اس�تخداول أدويب تعملفها على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
بطريق�ة ب�ب اس�تخدارس .لقة فية خالئق الوثيقة يف مؤثر التش�فائحة بإنتاجي�ة لع�دة يف ي�م جدامج وافة
النعم»
النصوصا كن إصدام لترق الة .إض�ايف لعن�ارص الوثيقة «شكر
زكي النارص
إعداد /
مع .لق
*أدويب
حتسين إنش�اء تصمم
للطبعض يف
الصفحات
تصم�مبنيالنص�ور
يمكن�ك
أدويب
إرسائيل
السالم،أوكان يف
عليه
اإلمام الباقر
واإلنش�اءا ج�دام والف�ات وثائحة يف أنيق�ة إضايف يمكنكجاء عن
«الذنب والتوبة»
التس�ليمكنك والبع�ض في�ف عل�ق
فيف الرشق إىل مثل
بس�ببعضيشيفء يمكنك
فيصيبيدفيه
األفكاربيتوجه يف
التش�فائحة حمارفا ( )3ال
رجل عابد و كان
ً
ي

بن
يف
عابد
كان
قال:
السالم،
عليه
عن
فجاعوا
ء،
يش
عندها
يبق
مل
حتى
امرأته
عليه
فأنفقت
،
ا
شيئ
الصادقمستخداعة.
اإلماممستوى
املحتوى
بطريق�ة لتصم�م أكث�ر ال�ة متعمل النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف
مث�ل ً
نخرة
بإنش�اء فنخر إبليس
لع�دةالدنيا شيئ ًا
بطريق�ةمن أمر
يقارف ()1
إرسائي 
الوثيقةما
ال�ة.وىلقالت له
العن�ارص( 4)
ال من غزل
إليه نص
املت�درجمن األيام
هب�ا يوم ًا
والصوص
واملحتوي�ة
ل مللق�ة
فدفعتعىل
بعضهم:
فقال
بفالن؟
يل
من
فقال
جنوده،
إليه
فاجتمع
نأكله.
شيئا
لنا
اشرت
و
فبعه
انطلق
،
ه
غري
عندي
( )2استخدام نصوصا جدام ببعض فية وات.
موالتصم�م إضاف�ة أكبر الع�دة يف
لق�ةلست
فقال من أين تأتيه؟ فقال :من ناحية النساء ،قال
ُلقت
السوق قد غ
ليبيعه فوجد
بالنصل الغزل
فانطلقتعلى
أوس�ط وم أدوات
أنا له،هبارك
الربنارص
خالإلعم�ل ال
لتش�فات
املاء
هذا
أتيت
لو
فقال
انرصفوا،
و
قاموا
قد
املشرتين
وجد
و
أين
من
له
فقال
له،
فأنا
آخر:
له
فقال
النساء.
جيرب
له .مل ل�ق الف�ات حتك�م واع�ة .لق�ة الشرق إنديزاي�ن في�ة باملتن�اول مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف
تأتيه؟ قال :من ناحية الرشاب و اللذات ،قال لست له ليس فتوضأت منه و صببت عيل منه و انرصفت.
للطب�ال بش�كل الصوص�ا كون�ك العدة باع هبارس�وم أرسع اخلطوط علقة لتحكم أكثراجع قويات.
هذا هبذا .فقال آخر فأنا له ،قال :من أين تأتيه؟ قال من ناحية
فجاء إىل البحر و إذا هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها
بإنديزاي�ن
املحت�وى
أدوات تعلى
مكثت وم
لق�ةقدأوس�ط
بسرع الرجل
تعلق�ةإىل موضع
صاحبه.يففانطلق
انطلقالفأنت
الرب .قال
صارت
عنده حتى
إلنديك.سمكة ردية
في�ة فيها إال
الئحةليس
والت�ي و
النصوص
باعيدي�ة
صمم
ك�ن
الوثيق�ة
مؤثراجه�ة
بطريق�ة
والرتات له :الشرق إنديزاين فية باملتناول العدة
فأقام حذاه ُيصيل.
رخوة منتنة ،فقال
للطبالع�دة
كانبش�كل
حتك�م
إنديزاي�ن ألو
اخلطوط
وم�ن ال ينام،
واتو الشيطان
الرجل ينام
السالم ،و
قال عليه
برسعيف
تنتفع به
أرسعالغزل
هبارس�ومهذا
السمكةباعو أعطيك
للطب�ع أكربن�انبعني هذه
م�ع.
عىل
في�ف
ل�ق
النص�وص.
ي�د
واعيدي�ك.
إعالع�دة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
و يسرتيح و الشيطان ال يسرتيح ،فتحول إليه الرجل ،و
شبكتك قال:
الع�دة الع�دة
أكث�ر
قد إىل
والترات ومن
النصوص
رصفأخذباعيدي�ة
بإندية فقال يا عبد
استصغر عمله
نفسه ،و
مث�لإليه
تقارصت
انرصف
إليه الغزل و
السمكة و دفع
لعن�انعم..
جيبه،
الصالة؟!
ىل هذه
قويت ع 
بأي يش
فأخذت
زوجته اخلرب،
للطب�عفأخرب
جي�ة إىل منزله
بالسمكة
بإ نتا
واألو فلممث�ل
اس�تخدامج
ال�ةء مث�ل
اهلل ال
للطبالع�دة في�ف
أكربن�ان
عبد
يا
فقال:
عليه،
أعاد
ثم
جيبه.
فلم
عليه
أعاد
جوفها
من
بدت
شقتها
فلام
لتصلحها
السمكة
ثم تصم�م واء ترغ�ب التجميل�ة يف
لع�د ة على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
ذكرت
تائب منه،
أداولأذنبت ذنب ًا و
اهلل !..إين
وانطلق
ي�مفأخذها
إياها
زوجها فأرته
لؤلؤة ،فدعت
ي�م
فإذا يف
ج�داول
أنا واءا
باس�تخدامج
جدامج وافة
لع�دة يف
بإنتاجي�ة
تصممو
إنش�اءدرهم،
بعرشين ألف
فباعها
السوق
إىل
هبا
حتى
بذنبك
فأخربين
الصالة،
عىل
قويت
الذنبوات واجه�ة ببعضه�ا ج�داول
للطبعض يف حتسين
الصالة،
قويت
الفعاديزاينفإذا فعلته
أعمله و أتوب،
يدق
تصم�م سائل
فوضعه فإذا
منزله باملال
انرصف إىل
عىلاحلد
كونك
للطبعضها
النص�ور
يمكن�ك أو
أدويب
قال :ادخل املدينة فسل عن (فالنة )..البغية،
الباب ،و يقول يا أهل الدار تصدّ قوا رمحكم اهلل
الطبالتحسين يف أدام مجيمكن�ت
األفكارب بس�ببعض يف يمكنك يد
فأعطها درمهني و نل منها ،قال:
عىل املسكني!..
وجداعيد البعضها التحكم أكربنان
النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف
و م��ن أي��ن يل درمه�ي�ن؟ م��ا أدري ما
فقال له الرجل ادخل فدخل فقال :له خذ
كنك
مت�درج واءا
واجهة
ألوس�ط
انطلق .ىل الوثيقة
العن�ارص ال�ة.
درمهني
حتت قدمه
الشيطان من
فتناول
الدرمهني؟
مث�لأحدمها و
عىلفأخذ
الكيسني،
أحد
جدامج
العن�ان
وج�داول
مس�تويات
ال�ة
يف
الع�دة
أكبر
إضاف�ة
موالتصم�م
يسألا عن
فقالت له امرأته سبحان اهلل بينام نحن مياسري إذ
للطبع�ض
ف�ة
فناوله إيامها ،فقام ودخل املدينة بجالبيبه و
التحكم
وجتارس�وم
منزلتصمم
لتش�فات خالإلعم�ل ال الربنارص
ش�فائقظنوا أنه جاء
الناس ،و
فأرشده
(فالنة )..البغية
بنصف يسارنا.
ذهبت
حتسين
يف
إلنت�اب
كنت�اب
مس�تخدام
املتعلى
والوثائف
ثم
كن
مجيم
التصمم
مثل
فلم يكن ذلك بأرسع من أن دق السائل الباب،
يعظها فأرشدوه ،فجاء إليها و رمى إليها بالدرمهني ،و
تصم�م
إنش�اء
قال املتنقيم
أكثراجع
قويات.مكانه،
الكيس يف
لتحكمو وضع
علقةفدخل
فقال له الرجل ادخل
قومي !..فقامت ودخلت منزهلا ،و قالت ادخل،
يمكن�ك أو
أ د و يب
مؤث�رمثلك يف مثلها،
أكث�ر يؤتى
هيئة ليس
إنك جئتني
ثم قال:
األف�كاركيف لق�ة
ثم قالت ىل
ل�ق التس�ليمكنت إص�داء
هنيئ ًا ر
لنص�و
ا
تصم�م
ً
إن
اهلل..
عبد
يا
له
فقالت
فأخربها،
بخربك.
فأخربين
أراد
إنام
ربك
مالئكة
من
ملك
أنا
إنام
،
ا
مريئ
كل
الرشق اخلطوط واءا مجيم
الوثائح�ة بالنصوص .لق�ة ألفكار
يبلوكيف
بس�ببعض
األفكارب
طلب
من
كل
ليس
و
التوبة،
طلب
من
أهون
الذنب
ذهب.
ثم
شاكرا
فوجدك
أن
ربك
ترك لق احل�د املتنان إطب�ع وجتارب
مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك.
النصوص�ا
ي�د
يمكن�ك
التجارك ينبغي أن يكون هذا شيطانا م ّثل لك،
وجدها ،و إنام
ص 385
اإلسالمية) ج– 8
التوبةالتيب
بال�رس .ق�م
لفائح�ة
(الطبعة للطب�امل
* املصدر :الكايف لق�ة
بإنديزاي�ن فيف
مللفع�ا د ة
فانرصف فإنك ال ترى شيئا .فانرصف و ا
ليلتها
من
ماتت
-----------------لق�ة كن�ك النص�ور مث�ل أنيقة
بشكل الوثائف علق
ال�ة.
مث�ل
على فإهنا من
فأصبحت ،فإذا عىل باهبا مكتوب احرضوا فالنة
العن�ارصيكتسب.
-1
الربناص�ة بش�كل بطريق�ة ب�ب ال
يدفنوها ارتيابا
بالضم ،مد الصوت يف خياشيمه.
(ينخر)
-2
موالتصمم
الوثيق�ة
أهل اجلنة ،فارتاب الناس ،فمكثوا ثالث ًا مل ىل
إضافة ّ
اع أرسع بش�كل النص�وص واف�ة
عمران
خالإلعملاملحدود الذي إذا طلب فال يرزق و هو
عليه لتش�فات -3املحروم
العدة يف
يف أمرها ،فأوحى اهلل عز و جل إىل موسى بنأكرب
أدوال أداول اخلط�وط بإنت ترغب
الناس أن
املبارك.
يصلوا مث�لخالف
مجي�م
التصم�م
الربن�ارص
السالم أن ائت فالنة فصل عليها و مر ال
الصوص�ا كون�ك إض�ايف أرسع�ة
املحارف -بفتح الراء -هو املحروم اذا طلب فال
والوثائ�ف -4
ث�معبدي
بتثبيطها
علق�ة لتحك�م
عليها فإين قد غفرت هلا و أوجبت هلا اجلنة ك�ن
معصيتي .خالئح�ة باس�تويات
اخلط�وط هب�ا
ُيرزق،وهو خالف املبارك .النصل -5 :النصل :الغزل قد
فالنا عن
أكثراجع قويات.
والطباس
وج�داول
اس�تخدام
*واء
خرج من املغزل.
املصدر :الكايف (ط  -اإلسالمية) ؛ ج 8؛ ص384
لق�ة أوس�ط وم أدوات تعلى
خت�داول اس�تخداول املتعلقة أدويب
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة
مس�تخداء الذي أدواخلط�وط وافة
باع هبارس�وم أرسع اخلطوط برسع
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تراثنا

مرقد أوالد مسلم بن عقيل  -عليهما السالم -

أعمال ترميم وتطوير تنتظر
تضافر الجهود المخلصة
* إعداد  /أجمد الربيعي

وأن��ت خت��رج م��ن مدينة املسيب متوجهاً
حنو الشرق تأسر نظراتك مئذنتان مذهبتان
ش���اخم���ت�ي�ن ،ت���ه���وى هل���ا ق���ل���وب امل�ل�اي�ي�ن من
املؤمنني ..انه مرقد ولدي مسلم بن عقيل بن
أبي طالب (حممد و ابراهيم) عليهم السالم
أمجعني ،فقد حتول مقتلهم ،بتلك الطريقة
املفجعة ،اىل مقامات شاخمة ،جت��ذب حمبة
واعتزاز املؤمنني من كل مكان ،و صروح تقدم
الدروس والعرب.

* شهيدان يضيئان القلوب

أوالد مسلم ب��ن عقيل ،عليهم ال��س�لام،
كعهد أبيهم ،سطروا أروع البطوالت ووقفوا
يف وجه العتاة والطغاة والظاملني ،وهذا ليس
غريبا النهم ساللة طاهرة مرضية ،القتل هلم
عادة وكرامتهم من اهلل الشهادة.
وقد ذكر الشيخ الصدوق – رض��وان اهلل
عليه -قصة هذين الشهيدين ،وما خالصته،
أن ك ً
ال من حممد وابراهيم ،كانا مع قافلة

االم���ام احل��س�ين عليه ال��س�لام حن��و ك��رب�لاء،
وبعد انتهاء الواقعة ،وهجوم خيل عمر بن سعد
على خميم اإلمام ،عند غروب يوم العاشر من
احمل��رم ،تفرق االط��ف��ال ذع��راً وخ��وف�اً ،وكان
منهم ه���ذان ال��س��ي��دان ،ف� ّ
�ض�لا طريقهما ،ثم
تعرضا لالعتقال وسجنا ،ثم التجآ اىل امرأة
طيبة وصاحلة ،لتكرر قصة أبيهما ،فقبض
عليهما حارث بن عروة الطائي ،وقتلهما على
شط الفرات ،طمعاً باجلائزة اليت عينها عبيد
اهلل ب��ن زي���اد .ومل تشفع توسالتهما باطالق
سراحهما ،أو على االقل تسليمهما اىل الطاغية
التعجل بقتلهما ،لكن اس��وداد
ساملني وع��دم
ّ
القلب وعمق االحن��راف ،حال دون مساع هذه
النداءات الربيئة .وحسب املصادر التارخيية،
ف���ان ال��ل��ع�ين ف��ص��ل رأس����ي ال��ش��ه��ي��دي��ن وال��ق��ا
جبثمانيهما يف شط الفرات .ولكن تأبى املشيئة
اإلهلية إال ان تظهر احلق واملظلومية ،لينتشل
مج��اع��ة م��ن امل��ؤم��ن�ين اجل��س��دي��ن الطاهرين
ويدفنا يف مكان االستشهاد الذي هو اآلن عليه.
يقع امل��رق��د الشريف بالقرب م��ن قضاء
املسيب ،مشال حمافظة بابل يف وسط منطقة

زراع��ي��ة كثيفة االش��ج��ار جب��وار نهر فرعي
ممتد من نهر الفرات.
تبلغ مساحة احلرم الداخلي (2400م) ،بينما
تبلغ مساحة احل��رم اخل��ارج��ي ،مع ملحقاته
اكثر من (22500م) تقريباً ،حسب التصميم
القديم للمرقد الشريف املعد منذ سبعينات
القرن املاضي.
ويعود بناء احل��رم اىل عام 1220ه��ـ .وكان
ُنصف الصحن إىل
يف وس��ط الصحن ج��دا ٌر ي ِّ
�ص��ص
ن��ص��ف�ين :األوّلّ :
مم���ا ي��ل��ي امل��دخ��لُ ،خ� ّ
ليكون مربطاً
لدواب الزائرين ،والثاني :لراحة
ّ
الزائرين .ويف عام 1355هـ قام مجاعة ِمن ّ
جتار
إيران باالستئذان من املرجع الديين األعلى يف
زمانه ،الس ّيد أبي احلسن اإلصفهاني ،يف رفع
اجل��دار الفاصل ،ف��أذن هل��م ،فرفعوه وش ّيدوا
غرفاً يف اإليوانات السرتاحة الزائرين.
وحسب املصادر فان بناء البهو (الطارمة)،
برع��ات ع��دد م��ن امل��ؤم��ن�ين يف
مت م��ن خ�لال ت� ّ
ال��ع��راق ،وذل��ك ع��ام 1352ه���ـ ،وق��د أش��رف على
محودي البغدادي .ويف عام 1381هـ
بنائه املعمار ّ
اخل� ة السابقة الذكر
قامت تلك اجلماعة ّي�رّ

تراثنا
التجار بتزويد مبنى الروضة بإسالة املاء
من ّ
الصايف لراحة الزائرين ،كما مت إيصال الت ّيار
الكهربائي للحرم عام 1384هـ .
ويف عام 1394ه��ـ ُجدِّد بناء املرقد ،وأُقيمت
فيه أق���واس على ال��ط��راز اإلس�لام� ّ�ي ،و ُز ّي��ن��ت
بالنقوش واخل��ط��وط اجلميلة ،كما ُحوِّلت
املقربة امللحقة باملرقد بعد اندراس معاملها إىل
ساحة موقف للسيارات فمراحل البناء تكون
هكذا:
 -1البناء القديم :قربان وسط بستان.
 -2البناء الصفوي :ضمن تشييد الصفويّني
السالم ،وبنائها ،لدى
مراقد أهل البيت عليهم ّ
دخ��وهل��م ال���ع���راق،ال س ّيما يف عهد إمساعيل
ُنسب هلم بناء
األوّل الصفوي (ت 930ه���ـ) ،وي َ
قّبتيَ و َل َدي مسلم.
حممد حسني
 -3بناء ال��وزي��ر القاجاري
ّ
ال��ص��در سنة 1220ه���ـ  ،ولعّله ه��و ال���ذي كسا
القّبتني بالقاشاني وأقام بعض اإليوانات.
 -4خ��دم��ات ال��س��ادن «ع��ل��ي اهل��ل�ال» سنة
1352هـ مبؤازرة احملسنني :فش ّيد البهو األمامي
للروضة.
التجار اإليران ّيني األربعة سنة
خدمات
-5
ّ
1355ه���ـ :وه��م احل��اج رض��ا اجلعفري ،واحل��اج
معني اخلّ��رازي ،واحلاج غالم علي التنججي،
واحلاج مرتضى الكياهي ..فب َنوا غرفاً للزائرين.
خصصت
ربعات احلكوم ّية :حيث ّ
 -6الت ّ
من قبل وزارة املال ّية العراقية عام 1376هـ مبلغاً
م��ق��داره ( )2500دي��ن��ار لتعمري الصحن ،وبناء
الغربي منه للزائرين.
اجلانب
ّ
 -7جتديد بناء املرقد :وذلك عام 1394ه��ـ،
ف����أُدخ����ل ع��ل��ي��ه ب��ع��ض ال��ت��ع��دي�لات ال��ف��ن� ّي��ة
والزخرفة.

* مسرية اإلعامر  ..التحديات

جم��ل��ة اهل����دى ك��ان��ت ه���ن���اك ،وسلطت
ال��ض��وء على م��وض��وع تطوير وترميم احل��رم
وال��ص��ح��ن ال��ش��ري��ف�ين واخل��ط��ط املستقبلية
للتوسعة ،وبعد تشرفنا ب��أداء الزيارة التقينا
السيد ط�لال عبد ال��رس��ول ،االم�ي�ن اخل��اص
مل��رق��د أوالد مسلم ب��ن عقيل ،وال���ذي حدثنا
عن هذه االعمال بالقول« :قامت هيئة املزارات
الشيعية الشريفة وبالتعاون مع مؤسسة اعمار
العتبات املقدسة يف حمافظة قزوين االيرانية،
ب��اع��م��ال ص��ي��ان��ة وت��رم��ي��م للمرقد الشريف
تضمنت اجناز العشرات من املشاريع ،مت فيها
توسيع امل��زار اىل ثالثة اضعاف حيث مشلت
التوسعة ،الصحن واحلرم وبناء خمازن وقاعة
للمناسبات الدينية ،وبناء غرف وقاعات حديثة
وصحيات مع قاعة للضيافة وأماكن خاصة
لتقديم ماء الشرب.
وت��اب��ع السيد عبد ال��رس��ول بالقول« :يف

اآلون���ة االخ�ي�رة مت إن��ش��اء مئذنتني ،وبطول
(233م) ،مع أعمال التغليف باحلجر وإكساء
االرضية واجلدران باملرمر.
وعن اخلطط املستقبلية لتطوير وتوسعة
املرقد الشريف ،أضاف السيد عبد الرسول« :ان
ديوان الوقف الشيعي يعمل على استمالك ()16
ع��ق��اراً حميطة باملرقد ومببلغ ( )7مليارات
دي��ن��ار ومب��س��اح��ة (25000م) ،م��ش�يرا اىل وج��ود
تعاون من قبل املواطنني من أج��ل استمالك
دورهم وعقاراتهم لصاحل توسعة املرقد.
ويف ذات ال��س��ي��اق التقينا بالسيد محيد
مرشد ،رئيس جلنة املشاريع يف جملس قضاء
املسيب ،وحتدثنا معه عن اخلطط املقرتحة
لتطوير البنى التحتية للمناطق احمليطة
ب��امل��رق��د ال��ش��ري��ف ،ف��أك��د ص��ع��وب��ة احل��دي��ث
ع��ن ه���ذا امل��وض��وع ق��ائ� ً
لا« :ك��م��ا تعلمون أن
مرقد أوالد مسلم بن عقيل ،يُعد سابع مزار،
بالنسبة ل��ل��م��زارات امل��ق��دس��ة يف ال��ع��راق بعد
كربالء املقدسة والنجف االشرف والكاظمية
وس��ام��راء ،وتعلمون ايضاً ان املرقد الشريف
يقع يف منطقة مشال بابل وهي من املناطق
الساخنة أمنيا وتتعرض اىل اعتداءات ارهابية
متكررة».
ف��ق��د ت��ع��رض امل��رق��د اىل اع��ت��داء اره��اب��ي
بعبوات ناسفة عام  ،2010اسفر عن جرح عدد من
املواطنني ،وتضرر املئذنة والواجهة اخلارجية
للمرقد ،ويف وقت سابق من شهر آذار املاضي،
انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من املرقد
الشريف دون أن يصاب أحد بأذى.
ام��ا ع��ن مشاريع التطوير ،يقول السيد
مرشد« :مت ختصيص مبلغ مخسة مليارات
دينار لتطوير وتبليط وتأهيل الشارع الرابط
بني مركز مدينة املسيب ،ومرقد أوالد مسلم
ب��ن ع��ق��ي��ل ،ومب��س��اح��ة ث�لاث��ة كيلو م�ت�رات،
وبعرض ( 30مرت م ،)2اال ان كثرة التجاوزات
تقف عائقاً ام��ام تنفيذ ه��ذا امل��ش��روع» ..ودع��ا
السيد مرشد ،االمانة العامة جمللس ال��وزراء
جلعل موضوع تأهيل وتطوير البنى التحتية
للمرقدي أوالد مسلم بن عقيل عليهم السالم،
ضمن اول��وي��ات��ه��ا االسرتاتيجية وختصيص
نسبة من واردات الزائرين أسوة باملدن املقدسة
االخرى .ومهما يكن من أمر فان إعادة تأهيل
وتطوير البنى التحتية ملرقدي أوالد مسلم
بن عقيل ،عليهم السالم ،حباجة اىل تضافر
اجلهود من قبل اجلهات ذات العالقة لتشجيع
السياحة الدينية وإن��ش��اء الفنادق واملطاعم
واالس���واق التجارية .وه��ي باحلقيقة تشكل
ف��رص��ة أخ���رى ،ت��ض��اف اىل ال��ف��رص الكبرية
والذهبية يف العراق ،لتحريك ملف العتبات
امل��ق��دس��ة ،وإدراج���ه���ا ض��م��ن امل��ن��اط��ق القابلة
للتطوير واالستثمار.

إعمار و تطوير منطقة
«أوالد مسلم» تشكل فرصة
أخرى ،تضاف اىل الفرص الكبرية
والذهبية يف العراق ،لتحريك
ملف العتبات املقدسة،
وإدراجها ضمن املناطق
القابلة للتطوير واالستثمار
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قراءة في كتاب:

فقهالخمس
* إعداد  /بشري عباس

إن الفقه االس�لام��ي الصحيح الذي
يستوحي أصوله من منابع الرشيعة احل ّقة هو
أغنى فقه باألصول والقواعد العامة التي تعطي
للحوادث الواقعة أحكامها الصحيحة بحيث
ال ختتلف بتغري الزمن أو تطور الظروف.
ويف عهد الصادقني عليهام السالم ،اشتدت
رغبة املؤمنني اىل الفقه بعد ارتوائهم من مناهل
االئمة عليهم السالم ،يف املعارف وبلغوا فيها
مرحلة اليقني.
ويف ظل ال�صراع السيايس ،والتنافس
عىل احلكم ،تفرغ املؤمنون للنشاط الفكري،
فكانت الفرصة مؤاتية لألصحاب بتعلم
أصول االستنباط من األئمة املعصومني ،عليهم
السالم ،مبارشة وقد عَنوا عليهم السالم،
برتبيتهم عىل التف ّقه وحثهم عىل الفتيا ،فكانت
املرحلة تتسم بجميع الفروع وتكثريها وتبويبها
وردها اىل اصول املذهب.
وبعد هذه الفرتة تطور الفقه بصورة
تدرجيية ،حتى وص��ل اىل عرص «صاحب
اجلواهر» ،و «النراقي» ،و «صاحب الفصول»،
الذين نضجت لدهيم املسائل االصولية
والفقهية بصورة مل يسبق هلا مثيل ،كل هذا خدم
الفقه االسالمي خدمة كبرية.
وانطالقا من قواعد الدين االسالمي قام
سامحة املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد
حممد تقي املدريس  -دام ظله -بمحاولة ترميم
تلك النواقص االسلوبية نحو االهتامم بالتدبر
يف القرآن الكريم ،حيث استطاع خالل عقدين
من الزمن تدوين تدبراته يف آيات الذكر احلكيم
بعد تدريسها اىل ث ّلة طيبة من طالب احلوزة

العلمية حتى رأت النور حتت عنوان «من هدى
القرآن» ،وكان هلذا التحول من الفقه اىل القرآن،
ما يربره اذ رأى سامحته بعد مروره بكل مراحل
الدراسة الدينية وانفتاحه عىل العلوم العرصية
وتعرفه عىل قضايا ومتطلبات احلياة املعارصة،
رضورة تأصيل منهج شمويل يف دراسة الفقه.
ويرى سامحته ان هذا املنهج الشمويل جيعل
العقل هو رائد املسرية ،فمن خالله يتم التدبر يف
كتاب اهلل والدراية للسنة الرشيفة ودراسة احلياة
ومتغرياهتا .وانطالقا من نظريته هذه كتب
سامحة املرجع املدريس  -دام ظله -موسوعة
«الترشيع االسالمي» عرشة أجزاء ،حيث س ّلط
الضوء عىل جانب من هذا املنهج عىل االجزاء
الثالثة األوىل ،بينام تضمنت األجزاء األخرى
تطبيق املنهج عىل الدراسات الفقهية .ورغم
اهتامم سامحته منذ شبابه بالعمل الرسايل وقيادة
الساحة يف مواجهة التيارات الثقافية والسياسية
املنحرفة والعمل عىل تأصيل املسرية االصالحية
اجلذرية يف االمة ،مل يغفل عن الدراسة العلمية
الفقهية ،ومنذ عام 1385هـ بدأ سامحته الكتابة
االستداللية يف الفقه ،وخالل سنوات معدودة،
أنجز عدد ًا من الدراسات االستداللية املعمقة
منها بحث استداليل يف فقه الصالة وفقه الزكاة
وفقه اخلمس وفقه احلج وفقه املعامالت.
وبعد عودة سامحته  -دام ظله -اىل ارض
الوطن بعد سقوط الطاغية ،واصل تدريس
الفقه االستداليل «بحث اخلارج» ،عىل علامء
وطالب احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة،
ومن أهم الكتب التي تم تدريسها حتى اآلن
هي :الشفعة ،و الصلح ،واجلعالة, ،العارية،
والوديعة ،واإلج��ارة ،واملضاربة ،والرشكة،
واملزارعة ،واملساقاة ،والضامن ،واحلوالة،

والكفالة ،والدين والقرض ،والرهن ،واحلجر،
والوكالة ،واالقرار ،واهلبة ،والسبق والرماية،
والغصب ،والوقف ،والوصية ،واألي�مان
والنذر ،والكفارات ،والصيد والذباحة،
واالطعمة واالرشبة ،وإحياء املوات ،واللقطة،
والعتق ،والقضاء ،والشهادات ،والقصاص،
والديات ،واالرث.
وقد قام مكتب سامحة السيد املرجع
امل��دريس  -دام ظله -باختيار الدراسة
االستداللية املخطوطة يف موضوع اخلمس
حيث تم طباعة املخطوط وتوثيق النصوص
باملصادر حسب الطبعات احلديثة املتداولة يف
االوساط العلمية.
ورغم ان هذه الدراسة االستداللية كتبها
سامحته بني عامي 1387 -1386ه��ـ (أي
قبل حوايل 48عاما) اال اهنا تتميز بأدب رفيع
ج��ذاب وتعبري سهل ومجيل ،وق��د اضاف
سامحته كتمهيد للموضوع ،بحث ًا مفص ً
ال عن
االحسان والعطاء يف القرآن والسنة الرتباط
موضوع اخلمس هبذه املسألة ارتباط ًا جذري ًا .كام
متت إضافة جمموعة من االستفتاءات اجلديدة
التي وردت اىل مكتب املرجعية من املؤمنني
حول اخلمس ،يف الباب الثالث من الكتاب،
لتعم الفائدة ،بضم التفريعات مورد احلاجة اىل
جانب االستدالل العلمي.
الكتاب ُقسم اىل ثالثة أبواب :الباب االول؛
حتدث عن االنفاق واالحسان ،أي االنفاق يف
القرآن ،واالحسان يف القرآن ،والصدقات يف
رحاب األحاديث ،وأما الباب الثاين؛ فتناول
دراسة استداللية يف فقه اخلمس ،فيام جيب فيه
اخلمس ،ويف كيفية قسمته ومستحقيه ،و أما يف
الباب الثالث استفتاءات يف فقه اخلمس.

بأقال مكم

ّ
لنتعلم الصبر ونعلـمه
إن اهلل يأمرنا بالصرب ..وكام قال االمام
الصادق عليه السالم« :ال يصلح املؤمن إال
عىل ثالث خصال :التفقه يف الدين ،وحسن
التقدير يف املعيشة ،والصرب عىل النائبة».
ان الصرب مهم ومطلوب يف مجيع
االمور ،واهلل تعاىل يمتحن و خيترب االنسان
بالصرب عىل البالء يف الدنيا ،فيجب عليه أن
يواجه ويصمد أمام أي مشكلة تعرتض
طريقه ،سواء يف حياته العائلية ،أو حياته
االجتامعية..
ففي حميط األرسة ،ربام يواجه االنسان
املنغّصات يف طريق الرتبية والتثقيف ،فيام
هو يساعد عىل بناء شخصية أفراد االرسة،
سوا ًء كان الفرد ،إبن ًا ،أو أخ ًا أو اخت ًا..
أما عىل الصعيد االجتامعي ،فانه يواجه
االختبار يف عالقاته مع األصدقاء واألقرباء
يتمحص يف البالء ،ومنها
وغريهم ،حتى
ّ
يكون مستعد ًا ملواجهة األكثر واألكرب من
الصعاب يف احلياة..
ويف ذلك يستلهم الدروس والعرب من
مدرسة أهل البيت عليهم السالم ،ومن
سريهتم ومواقفهم ،فيتعلم الصرب والتج ّلد
والتحليّ باالخالق العالية ،وكام قال أمري
املؤمنني عليه السالم« :الصرب ثالثة الصرب
عىل املصيبة والصرب عىل الطاعة والصرب عىل
املعصية».
ومن حكم و أقوال أمري املؤمنني ،عليه
السالم ،نأخذ الدرس والفكرة والعربة،
وهو حكيم الزمان وترمجان القرآن ،وهكذا
نكون قد أعددنا أنفسنا للصرب عىل البالء،
بكل وعي وبصرية دينية وثقافية و رسالية،
وهذا الصرب يكون يف كل زمان ومكان،
ويكون الواحد منّا عنرص ًا فعاالً يقوم

بواجبه بتوجيه أخيه وصديقه وزميله داخل
وخارج املدرسة ويف البيت والشارع ويف
كل جماالت احلياة.
وربام يصــدف أن يــمر عليك زميل
يف العمل ،ولديه مشكلة ،أو أصابته مصيبة
– ال سمح اهلل -وتعرض الختبار عسري،
فاملطلوب هنا؛ التهدئة والتخفيف من وقع
املصيبة ،وتسهيل أمر استيعاهبا ،من خالل
اإلرشاد نحو الطريق السليم ،والتزام احللم
والصرب ،والتحليّ بروح االيامن و التفاؤل،
والتأكيد عىل شمولية االمتحان واالبتالء
للجميع ،وأن اهلل تعاىل يمتحن البرش كي
يعرف مدى حتملهم وصربهم وإيامهنم،
ومدى تقبلهم للحقيقة.
هذه املسؤولية ،يتحملها اإلنسان
املؤمن يف إحياء الوعي واإليامن ،واملساعدة
عىل مقارعة الشيطان وه��وى النفس،
وعىل مراجعة ال��ذات ،وحماسبة النفس
عىل خمتلف األعامل ،ويدعو إلعادة النظر
ودراسة املواقف واالعامل بالعقل السليم،
وتوفري األجواء املناسبة للحياة األرسية
واالجتامعية ،عىل صعيد العمل والدراسة
وغريها.
وهكذا فانه يقوم بنرش االفكار االجيابية
عىل زمالئه يف كل مكان ،ويبدأ بتطبيق كالم
اهلل ورسوله من القرآن والسنة ،وكالم أهل
البيت عليهم السالم ،من خالل السنن
االهلية والربانية ومن خالل سرية الرسول
األكرم صىل اهلل عليه وآله ،ثم يبدأ بتطوير
املجتمع .إن بإمكان الواحد منّا استلهام
الدروس والعرب من سيد الشهداء اإلمام
احلسني عليه السالم ..وكيف أنه صرب عىل
شدة املصائب التي واجهته ،من استشهاد

ولده عيل االكرب ،ورضيعه عيل األصغر يف
حجره ،وبتلك الصورة املفجعة ،واستشهاد
القاسم ،وديعة أخيه اإلمام احلسن عليه
السالم ،وايض ًا صربه وجت ّلده وهو يقف
أمام أخيه أيب الفضل العباس عليه السالم،
مقطوع اليدين مرمي ًا عىل األر ض .كذلك
أمامنا دروس عظيمة من الصرب ،نستلهمها
من موالتنا الزهراء عليها السالم ،ومن
صرب احلوراء زينب عليها السالم .وصرب أم
البنني عليها السالم.
ثم إن الصرب ما أوىص به اهلل تعاىل نبيه
الكريم يف اآلية الكريمة:
ون َو ْاه ُج ْر ُه ْم
اص�ِب�رِ ْ َعلىَ َما َي ُقو ُل َ
«و ْ
َ
ال * و َذرنيِ والمُْك َِّذبِني ُأوليِ النَّعمةِ
ِ
َ
َه ْجر ًا مَجي ً َ ْ َ
َْ
َو َم ِّه ْل ُه ْم َقلِيالً» (سورة الزمر .)11 -10/
ويقول أمري املؤمنني ،عليه السالم ،يف
وصيته البنه حممد ابن احلنفية قال« :إلق
عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب وعود
نفسك الصرب فنعم اخللق الصرب ،وامحلها
عىل ما اصابك من اهوال الدنيا ومهومها».
وكام قال االمام الصادق ،عليه السالم:
«عليك بالصرب يف مجيع االم��ور ،ان اهلل
بعث حممد ًا صىل اهلل عليه وآله وسلم ،و
أمره بالصرب» .من هنا نفهم رضورة الصرب
وأمهيته يف حياتنا.
--------------* الشيخ ق��اس��م مظلوم عبد اهلل/ط��ال��ب
علوم دينية
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بالله عليك  ..هل هذا شرك ..؟!
* السيد جواد الرضوي

قاهلا باحلرف الواحد:
"إذا تم تطبيع العالقات بني مرص و إيران؛ فإن الشيعة
سيأتون إىل مرص ،و يامرسون طقوس الرشك باهلل يف مراقد
آل البيت"!
هكذا أطلق مفتي الدعوة السلفية يف اإلسكندرية بمرص
ترصحيه مؤخر ًا.
نحن ال نريد أن نطرح هذا املوضوع عىل بساط البحث
قرآني ًا و روائي ًا ،نقلي ًا و عقلي ًا ،واستداللي ًا و استنباطي ًا؛ بل
نطرحه طرح ًا مبسط ًا جد ًا و بدون تك ّلف؛ يفهمه املسلم
العادي – من أي مذهب كان  -يف طول البالد اإلسالمية و
عرضها .
و لنأخذ مرقد اإلمام احلسني ،عليه السالم ،يف كربالء
املقدسة مث ً
ال ملا نريد توضيحه يف هذا السياق .
عندما يدخل االنسان الشيعي يف حرم اإلمام احلسني،
عليه السالم ،فانه يكبرّ اهلل تعاىل يف بداية زيارته اإلمام عليه
السالم ،ويقول :
"اهلل أكرب كبريا ،و احلمدهلل كثريا ،و سبحان اهلل بكرة و
أصيال " ...؛ فهل هذا رشك باهلل ؟!
و عندما يتجه بوقار ،نحو الرضيح املقدس  ،يقول:
"احلمدهلل الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي هداين
سهل يل قصدك  " ...؛ فهل
لواليتك ،و خصني بزيارتك ،و ّ
هذا رشك باهلل ؟!
و عندما يتلو الزيارة اخلاصة باإلمام احلسني ،عليه
السالم ،املعروفة بـ "زيارة وارث"  ،يقول فيها:
" ...أشهد أنك قد أقمت الصالة ،و آتيت الزكاة ،و

أمرت باملعروف ،و هنيت عن املنكر  ،و أطعت اهلل و رسوله
حتى أتاك اليقني "...؛ فهل هذا رشك باهلل ؟!
لت :و لكنكم – معارش الشيعة – تزورون مراقد
فإن ُق َ
ّ
أهل البيت و تصلون هلم؛ و الصالة ال تكون إال هلل وحده .
قلنا :إننا ال نصيل لإلمام يف حرمه الرشيف؛ بل نصيل
هلل ركعتني؛ متام ًا كصالة الفجر؛ ألن الصالة ال تكون إال هلل
وحده  ،ثم نتجه إىل اهلل و ندعو بالدعاء التايل عقب الصالة :
سجدت لك وحدك ال
ركعت و
صليت و
"اللهم إين
ُ
ُ
ُ
رشيك لك؛ ألن الصالة و الركوع و السجود ال تكون إال
لك ؛ ألنك أنت اهلل ال إله إال أنت "...؛ فهل هذا رشك
باهلل ؟!
إن التوحيد احلقيقي – يا سامحة املفتي – ها هنا؛ عند أئمة
أهل البيت ،عليهم أفضل الصالة و السالم  ،و عند شيعتهم
تبع ًا هلم.
إننا – يا سامحة املفتي – ال نامرس يف مراقد أهل البيت،
عليهم أفضل الصالة والسالم ،طقوس الرشك باهلل كام
زعمت؛ بل نأيت بعبادات مرشوعة بعينها لنث ّبت يف نفوسنا
ُعرى اإليامن باهلل و برسوله و باألئمة األطهار ،عليهم الصالة
ألي من هذه املراقد املقدسة  ،نزداد
و السالم .فبعد كل زيارة ّ
إيامن ًا باهلل و عبودية له  ،و خوف ًا من ناره و أم ً
ال يف جنته .
إن املساجد بيوت اهلل بال شك ،و هذه عقيدتنا الراسخة
مجيع ًا؛ و لكن مراقد أهل البيت ،عليهم أفضل الصالة و
السالم – أيض ًا – من بيوت اهلل  ،و مشمولة بقوله تعاىل :
ِ
"فيِ بي ٍ
وت َأ ِذ َن اللهَُّ َأ ْن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه ف َيها
ُُ
اآلص ِ
ال" (سورة النور /اآلية .)36
بِا ْل ُغدُ ِّو َو َ
فيا سامحة املفتي ! هل هذه مظاهر الرشك باهلل ؟!
ننتظر اجلواب .

