اهتزاز عنيف لبناء عمره " "85عامًا
* رئيس التحرير

بعد طول انتظار؛ منذ عام  ،1928تاريخ تأسيس حركة
األخوان املسلمني يف مرص ،عىل يد الشيخ حسن البنا ،حانت
حلظة حتقق احللم ،بتويل زمام احلكم يف البلد الذي كان الشيخ
املؤسس واملرشد األول ،جيوب أنحائه مبلغ ًا ومرشد ًا للدين
والفضيلة ،فيام كانت االجواء من حوله ،مشحونة بالتخ ّلف
واحلرمان واإلذالل والتبعية ..انه تاريخ (،)2012-6-20
يوم توليّ حممد مريس ،رئاسة اجلمهورية باستحقاق انتخايب
العام املايض ،ومريس هذا؛ هو أحد كوادر احلركة ،وقد
أعلن للجامهري ساعتها ،انه يتخلىّ عن عالقته التنظيمية
باحلركة ،كونه «رئيس ًا لكل املرصيني» ،لكن يف نفس
التاريخ حتديد ًا ،وبعد عام واحد ،يتحول االستحقاق
االنتخايب اىل استحقاق ثوري غاضب ومليوين مثري
للتنحي عن احلكم ،وربام كان
لالستغراب يدعوه
ّ
مريس يف مقدمة املستغربني من هذا املشهد ،وكيف
حصل ياترى..؟!
اهنا معادلة «األخذ والعطاء» ،أو «احلقوق
والواجبات» ،التي ألفها االنسان واملجتمعات
البرشية ،لكن من املثري اهنا تغيب عن بعض احلركات
االسالمية ،وهي حتمل مفاهيم وقيم دينية ،يفرتض اهنا
تتصل بالرسالة املحمدية ،تقول اآلية الكريمة من «سورة
األعراف»..« :ويضع عنهم إرصهم واألغالل التي كانت
عليهم .»..هذه القيود واألغالل التي كانت عىل إنسان اجلزيرة
العريبة ،قبل أربعة عرش قرن ًا ،ما تزال آثارها موجودة اىل
اآلن ..حيث القيود النفسية واالجتامعية والسياسة .لنالحظ
أبسط جدلية مل خترج منها احلركات االسالمية ،وتصدّ عت
املجتمعات بسببها ،أهيام أوىل :التحرر من االستعامر االجنبي،
أم البناء الداخيل للمجتمع االسالمي؟!
ما حصل عليه الشعب املرصي خالل العام املايض ،هو
املزيد من التوتر السيايس ،واالنقسام االجتامعي والطائفي،
ومواصلة لدوامة االزمة االقتصادية املزمنة ..الوظائف
الكبرية واملناصب العليا من نصيب األخوان ،فيام البطالة
ما تزال مالزمة للشباب املرصي .ربام «األخ��وان» جيدون
أنفسهم حم ّقني يف تعاملهم مع االوضاع بنهج «املرحلية» ،يف
بداية صعودهم فالظروف قاهرة ،والبد من التك ّيف واملواكبة

واملسايرة ،لذا مل نجد راياهتم وعص ّيهم وعرض عضالهتم
يف مرحلة الثورة األوىل عىل نظام مبارك ،إذ كانت مجاهريية
رصفة ،لكن عندما وصلوا اىل السلطة ،اصبح التخليّ عنها
وعن الرئاسة بمنزلة «الدخول يف مرحلة عنف التي قد ال
تنتهي لفرتة طويلة» ،كام هدد بذلك مجال تاج الدين ،عضو
اللجنة القانونية يف حزب احلرية والعدالة – إخوان. -
لو القينا نظرة رسيعة عىل بالد خاضت ثورات للتغيري
ومعارك التحرير ،وحصلت عىل االستقالل والسيادة
والكرامة ،ثم نجدها اليوم يف مصاف الدول الصاعدة،
فامذا حصلت القيادة التي محلت الراية عالي ًا والقلب عىل
األكف..؟ لقد حصل غاندي يف اهلند ،واالمام اخلميني
يف اي��ران ،ونلسون مانديال يف جنوب افريقيا ،عىل
الرمزية الثورية – التحررية التي تستذكرها االجيال،
وبالرغم من التحوالت والتطورات احلاصلة
اجتامعي ًا وسياسي ًا يف هذه البالد ،فان تلك الرموز
حتتفظ بالقدسية واالحرتام ،الهنا اعطت االحرتام
والكرامة لشعوهبا وأمتها.
ويف م�صر ،بالرغم من احلديث الطويل
والعريض الذي نسمعه عن تاريخ األخ��وان يف
التنظيم والتنظري واتساع القاعدة اجلامهريية يف مرص
وخارجها ،لكن وجدنا ان املنعطف نحو احلكم والسلطة
يرتبط بالتفاهم مع الواليات املتحدة التي سحبت البساط
من حتت أقدام نظام مبارك ،ثم أعطت الضوء األمحر للعسكر
من مغبة القيام بانقالب عسكري واالستبداد بالسلطة ،حيث
أخذهتا من مبارك بيد حديدية ،ثم سلمتها اىل األخوان بيد
ناعمة .هذا من املرجعية السياسية ،أما املرجعية الدينية ،فقد
وجدنا التحالف غري امليمون مع التيار السلفي ،الذي مل يقدم
سوى ما حيمله من افكار تكفريية ودموية ،تعود بجذورها
اىل التجارب التارخيية الفاشلة لبعض الرموز املحسوبة عىل
االسالم ،عىل أهنا هي التي متثل اإلسالم احلقيقي ال غريها!..
فاملالئكة هتبط يف مساجدهم و «جربائيل» يصيل يف املسجد
الذي يصلون فيه يف القاهرة !..وغريها من األقاويل التي
كانت باحلقيقة اخليار اخلارس الذي راهن عليه األخوان ،رغم
ما حيملونه من جتارب و نظريات حصيلة ما يقرب املائة عام
من العمل والنضال ،لكن نظر ًا لشدّ ة الوطأة عليهم ،لن يكون
باهلينّ تق ّبل هذه اخلسارة الفادحة.
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العراق يشهد مجالس تأبين على أرواح
شهداء الفتنة الطائفية في مصر
ُف���ج���ع امل���س���ل���م���ون يف ال���ب�ل�اد
االس�ل�ام���ي���ة ويف ال����ع����امل ك��ل��ه،
ب��امل��ص��اب األل��ي��م ال���ذي ت��ع��رض له
الداعية واخلطيب املصري الشيخ
حسن شحاتة وث�لاث��ة م��ن رفاقه،
باستشهادهم على يد جماميع من
الفوضويني امل��دف��وع�ين م��ن التيار
ال��ت��ك��ف�يري يف م��ص��ر ،ب��ع��د هجوم
بالعصي وال��ق��ض��ب��ان ع��ل��ى داره���م
يف منطقة «اجل��ي��زة» ،فيما كانوا
حي���ي���ون م��ن��اس��ب��ة ذك�����رى م��ول��د
االم��ام احلجة املنتظر – عجل اهلل
ف��رج��ه ، -وك��ان��ت مناظر السحل
والتمثيل باجلثث ،مبنزلة الصدمة
العنيفة داخل مصر وخارجها ،مما
اثارت موجة من الشجب والتنديد
واالستنكار.
وكان العراق ،من أكثر البالد
االس�لام��ي��ة ال�ت�ي ش��ه��دت ت��ف��اع�ل ً
ا
ك��ب�يراً م��ع احل���دث ،حيث أقيمت
جمالس التأبني على روح شهداء
احل���ق وال��ف��ض��ي��ل��ة يف م��ص��ر .وق��د
وجه مساحة املرجع الديين آية اهلل
العظمى السيد حممد تقي املدرسي
– دام ظله -دعوة للحوزات الدينية

واحمل����اف����ل ال��ث��ق��اف��ي��ة واالوس������اط
االجتماعية يف ال��ع��راق وخ��ارج��ه،
الق��ام��ة جم��ال��س ال��ت��أب�ين للتعبري
عن رفضهم العميق لنهج التكفري
والقتل والسحل الذي ينتهجه دعاة
اجلاهلية اجلدد.
ف��ف��ي ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ،أق��ام
م��ك��ت��ب مس��اح��ة امل���رج���ع امل��درس��ي
جملساً تأبينياً على أرواح الشهداء
ال��س��ع��داء ،ح��ض��ره ع��دد كبري من
العلماء والفضالء وطلبة احل��وزة
ال��ع��ل��م��ي��ة ،وع������دد م����ن ال���وج���ه���اء
والسياسيني يف املدينة ،كما شهدت
امل��دي��ن��ة امل��ق��دس��ة ،جم��ال��س فاحتة
وت���أب�ي�ن يف م��س��اج��د وح��س��ي��ن��ي��ات
ع���دي���دة ،ح��ض��ره��ا أع�����داد ك��ب�يرة
من االهالي وعلماء الدين وطلبة
احلوزة العلمية ،كما شهدت مدن
النجف األشرف والناصرية ومدن
اخ���رى يف ال��ع��راق جم��ال��س تأبني
على أرواح ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن راح��وا
ضحية العنف الطائفي والتكفريي
يف مصر.
هذه اجملالس والربامج أقيمت
يف أج����واء آم��ن��ة يف ال���ع���راق ،لكنها

مل تكن كذلك ،يف الكويت ،حيث
ينشط التيار السلفي املعادي ألهل
البيت عليهم ال��س�لام ،و اتباعهم،
ف����ق����د ه����امج����ت جم����م����وع����ة م��ن
السلفيني والتكفرييني حسينية
«ع����اش����ور» ح��ي��ث ك����ان امل��ؤم��ن��ون
يقيمون جملساً تأبينياً لشهداء
الفتنة الطائفية يف مصر ،وذكرت
املصادر أن عدداً من أهل احلسينية
اص��ي��ب��وا جب����روح خ�ل�ال تصديهم
للهجوم التكفريي – السلفي خارج
احلسينية.
وك����ان����ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
الكويتية قد أبلغت من قبل القائمني
على احلسينية بعدم إقامة جملس
ال��ت��أب�ين ،إال ان االص���رار ك��ان هو
ال����رد ،مم��ا ي��ع��زز االع��ت��ق��اد ب��وج��ود
عيون وآذان يف الداخلية الكويتية.
ونقلت مصادر اعالمية ان عناصر
س��ل��ف��ي��ة يف ال��ك��وي��ت أط��ل��ق��ت عرب
مواقع التواصل االجتماعي هجوماً
ع��ل��ى م��ن��ظ��م��ي جم���ال���س ال��ت��أب�ين
واص��ف�ين إي��اه��ا ب��ـ «اث�����ارة الفتنة
الطائفية»! وطالبوا الداخلية مبنع
جملس التأبني يف الكويت.

ك��م��ا ش��ه��دت ب�ل�اد ع��دي��دة يف
العامل ،جمالس تأبني وفاحتة على
روح الشيخ حسن شحاتة ورفاقه
الثالثة ،حيث أقيمت جمالس تأبني
يف ايران وافغانستان وبالد اخلليج
وسوريا و اوربا وامريكا.
وق��������د أمج�����ع�����ت االوس����������اط
السياسية واالع�لام��ي��ة يف ال��ب�لاد
االسالمية على أن حادثة اهلجوم
على دار الشيخ شحاتة واستشهاده
بتلك الطريقة البشعة ،يعد قرعاً
ل��ط��ب��ول احل����رب ال��ط��ائ��ف��ي��ة .وق��د
ط��ال��ب��ت ش��خ��ص��ي��ات وم��ؤس��س��ات
رمسية ودينية يف العامل االسالمي
بالتحقيق يف احلادث والقبض على
احمل���رض�ي�ن وامل��ن��ف��ذي��ن للجرمية
امل���روع���ة .وت���رى أوس����اط اعالمية
وث��ق��اف��ي��ة يف ال����ع����راق ،أن ي��ك��ون
هزمية التيار السلفي – التكفريي،
وانتخاب رئيس جديد ملصر ،فرصة
ملتابعة ملف االع��ت��داءات الطائفية
على أتباع اهل البيت عليهم السالم
يف م��ص��ر ،وت���وف�ي�ر احل��م��اي��ة هلم
وملراكزهم ومؤسساتهم ،وضمان
حرية العقيدة والتعبري للجميع.
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«طوزخورماتو» )500( ..شهيد
خالل عام و رفض كردي لتشكيل
صحوات للدفاع عن النفس
صرخات االستنجاد واالستغاثة
ال���ت���ي أط���ل���ق���ه���ا أه�����ال�����ي ق���ض���اء
«طوزخورماتو» جنوب كركوك،
اىل احلكومة العراقية واالج��ه��زة
االمنية ،لتخليصهم من نار االرهاب
ال��دم��وي ،وص��ل��ت اىل ح��د املطالبة
بإعالنها حمافظة مستقلة ،تكون
ب��ع��ي��دة ع��ن االس��ت��ق��ط��اب ال��ق��وم��ي
الكردي مشا ً
ال يف مدينة كركوك،
واالرهاب الطائفي – الدموي القادم
من اجلنوب – على االغلب -حيث
يعود القضاء اداري����اً اىل حمافظة
«صالح الدين».
وال متضي ف�ت�رة طويلة  ،إال
وي��ش��ه��د ال��ق��ض��اء جم����زرة مريعة
حت��ص��د ال���ع���ش���رات م���ن االب���ري���اء
م��ن شهيد وج��ري��ح ،بفعل انفجار
ال��س��ي��ارات امل��ف��خ��خ��ة او االح��زم��ة
ال��ن��اس��ف��ة ،ك���ان آخ��ره��ا اجل��رمي��ة
املريعة اليت راح ضحيتها العشرات
من ابناء القضاء ،حيث داه��م اثنان
م��ن االره��اب��ي�ين التفكرييني خيام

املعتصمني على الطريق الرئيسي
ب��ي�ن ك����رك����وك وب������غ������داد ،ويف
عملية انتحارية شنيعة ،حتـــول
املعتصمون إىل أش�لاء موزعة هنا
وه��ن��اك ،وك���ان ه��ذا ضريبة رمبا
ت��ك��ون م��ت��وق��ع��ة إلص���راره���م على
ه���ذا االع��ت��ص��ام ،مم��ا أزع����ج واث���ار
أط���راف اخ��رى يف املنطقة مل يرق
هلا هذا املوقف ،ورمبا تكون هنالك
ب��ع��ض امل��ن � ّغ��ص��ات ع��ل��ي��ه��م بسبب
هذا االحتجاج وقطع الطريق .أما
املطلب ال���ذي ك��ان يرفعه أولئك
امل��ت��ع��ص��م��ون ،ف��ه��و ال��ض��غ��ط على
احلكومة للنظر اجل���دّي يف امللف
األمين يف القضاء.
ويف أول خ����ط����وة ت��ت��خ��ذه��ا
احلكومة ،تكرار نسخة «الصحوات»
املوجودة يف حمافظات دياىل واالنبار
وبابل ،وتشكيل قوات حملية حملاربة
اجلماعات االرهابية .وهذا ما ّ
بشر
ب��ه رئيس اللجنة املكلفة القادمة
م��ن ب��غ��داد ،ح��س�ين الشهرستاني،

اضافة اىل ق��رار أبلغه للمسؤولني
يف القضاء خ�لال زي��ارت��ه هل��ا ،وهي
تشكيل ق��وات ط��وارئ ،يكون نصف
ع���دده���ا م���ن ال�ت�رك���م���ان .وي��ه��دف
األهالي من هذه املطالب ،احلصول
على ادارة حملية خاصة بهم ،ال أن
يكونوا رهيين القرارات واالجراءات
القادمة من «تكريت» او احلكومة
االحت��ادي��ة ،ثم يكون باستطاعتهم
ال��دف��اع ع��ن انفسهم - ،يف أضعف
احلاالت -إن مل يكونوا قادرين على
مواجهة وحماربة االرهاب.
وم����ا ي��ث�ير االس���ت���غ���راب ح��ق �اً،
حت ّفظ نائب رئيس جملس النواب
ع����ارف ط��ي��ف��ور – ك�����ردي -على
مطالبات أهالي القضاء ب��أن تكون
حم���اف���ظ���ة ،أو ان ت��ت��ش��ك��ل فيها
ص��ح��وات ،واص��ف �اً ذل��ك ب��ـ «امل��زاي��دة
على دم���اء ال��ش��ه��داء» !..واق�ت�رح أن
يكون البديل هو إقرار قانون ترسيم
احل�����دود اإلداري������ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات،
وتطبيق امل���ادة ( )140م��ن الدستور،

وال�تي تتمضن اج���راءات ما يسميه
االك��������راد ب����ـ «ال���ت���ط���ب���ي���ع» ،وه���ي
تتضمن مسح شامل لكل السكان
الناطقني باللغة الكردية يف مشال
��م���ه���م اىل
ووس������ط ال�����ع�����راق ،وض� ّ
اقليم ك��ردس��ت��ان .ث��م ان��ه طيفور
وصف املطالبة بتشكيل الصحوات
يف ال��ق��ض��اء ،ب��ان م��ن ش��أن��ه «ت��أزي��م
االوضاع وارباكها.»..
امل��راق��ب��ون وامل��ت��اب��ع��ون للشأن
االم�ني يف ال��ع��راق ،ي��رون أن قضاء
«ط���وزخ���ورم���ات���و» ال�����ذي يتسكنه
الغالبية الشيعية وينحدر سكانه
من أصول تركمانية ،من االهداف
السهلة على اجلماعات االرهابية
والتكفريية ،حيث تنفذ علميات
التفجري والنسف واالغ��ت��ي��ال بكل
سهولة ،وحسب املصادر فان اهالي
القضاء ق��دم��وا خ�لال ع��ام ونصف
فقط حوالي ( )500شهيد ،وعشرات
اجلرحى واملصابني إث��ر العمليات
االرهابية – الدموية يف القضاء.
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أردوغان  ..اختبار "اإلسالم
السياسي" في حديقة "غازي"
ما ي��زال رئيس ال���وزراء الرتكي
رج��ب طيب أردوغ���ان ،يبذل مساعيه
ل��ل��خ��روج م���ن ع��ن��ق ال��زج��اج��ة ال�تي
حشر نفسه فيها ،باصطدامه برغبات
شرحية من اجملتمع الرتكي ،باختاذ
ق��رار متعجل بتدمري حديقة قدمية
وسط مدينة اسطنبول ،ويف «ميدان
ت��ق��س��ي��م» ،أق����دم س��اح��ة يف امل��دي��ن��ة،
وحتويل األرض اىل جممع جتاري
ضخم .ومب��ا أن «حديقة غ��ازي» ُتعد
ملتقى للشباب يف املدينة ،فان القرار
ج��اء متقاطعاً م��ع رغباتهم .فكانت
التظاهرات الصاخبة واالحتجاجات
خالل شهر آيار املاضي .واليت ختللتها
احداث عنف سقط على اثرها ثالثة
قتلى وعشرات اجلرحى.
ي��رى املراقبون أن ق��رار اردوغ��ان
بتدمري احلديقة ،كان خيفي ورائه
اه����داف س��ي��اس��ي��ة ،اك��ث��ر مم��ا أعلنه
من احلرص على القيم الدينية اليت
حي��اول التيار العلماني دف��ع الشباب
لإلساءة اليه ،فقد يرى رئيس الوزراء
الرتكي الطامح اىل فرض شخصيته

(العثمانية) ليس فقط يف الداخل ،إمنا
يف اخل��ارج ايضاً ،انه مهدد من التيار
العلماني ،والذي رمبا يكون له أيادي
غربية واورب��ي��ة حت��دي��داً ،وحماولة
التقليل م��ن ت��دخ�لات��ه امل��ت��زاي��دة يف
الشؤون العراقية والسورية .وإشغاله
بامللف الداخلي.
ل��ذا جن��د أن��ه يف خطاباته يشري
اىل وج���ود «ح� ّ�س��اد لرتكيا املتطورة
واملتقدمة» ،وأن هنالك أطراف ال تريد
هل��ذا البلد ان يواصل مشوار التطور
والتقدم من خالل دفع بعض الشباب
الطائش يف اسطنبول ملمارسة بعض
االعمال املنافية لألخالق العامة .وهو
قطعاً ما يثري حفيظة أردوغ��ان الذي
يرفع شعارات دينية ،وتظهر زوجته
احملجبة دائماً اىل جانبه أمام األضواء..
لكن هنالك سؤال آخر امام املراقبني:
مل��اذا ب��ادر إذن؛ بالتحرش مبحال بيع
اخلمور يف تركيا ،وه��ي قائمة منذ
عقود من الزمن..؟
ه���ن���اك إج���اب���ة ت���ق���ول :أن ه��ذا
املنحى اختذه اردوغان لتعزيز موقعه

االق��ل��ي��م��ي ،ب��ع��د ي��أس��ه ال��ش��دي��د من
االحتاد االوربي واالنضام اىل املنظومة
االقتصادية االورب��ي��ة ،ل��ذا فهو جييرّ
املفاهيم الدينية ،ففي مهرجان خطابي
حاشد ،وأمام حوالي 15ألف شخص ،يف
مدينة «سامسون» الرتكية ،معقل
حزب العدالة والتنمية احلاكم ،صاح
اردوغان« :دعوهم يدخلون إىل املساجد
ب��أح��ذي��ت��ه��م وي��ت��ن��اول��ون امل��ش��روب��ات
الكحولية يف املساجد ويرفعون أياديهم
على بناتنا احملجبات ..دعاء واحد من
شعبنا كفيل بإحباط خططهم!»..
وبالرغم من انسحابه من قراره
واالن��ص��ي��اع ل��ق��رار احملكمة بتجميد
قضية «حديقة غازي» ،إال ان املراقبني
واملتابعني ي���رون يف هلجة اردوغ���ان
الدينية ،فش ً
ال وإفالساً يف السياسة
واالدارة يف جمتمع منفتح ال جيهله
هو وال حزبه ،ومعروف أن االح��زاب
السياسية اليت تتشكل حديثاً ،عليها
أداء القسم أمام قرب «أتاتورك» بالوالء
للعلمانية وال��وف��اء هل��ا ،وه��و ما فعله
حزب العدالة والتنمية ،وايضاً ،قبله

ّ
املنحل يف تسعينات القرن
حزب الرفاه
املاضي.
ويف خ��ط��وة مم��اث��ل��ة مل��زي��د من
تعبئة «ال��ش��ارع امل��ت��دي��ن» يف تركيا،
رب��ط نائب لرئيس ال���وزراء الرتكي
بني «اليهود يف الشتات» واالضطرابات
األخ��ي��رة امل���ن���اوئ���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ال�تي
شهدتها ال��ب�لاد ،وك��ان اردوغ���ان قد
أطلق تصرحياً مشابهاً أوائ���ل العام
اجل����اري ،وص��ف فيه «الصهيونية»
بانها جرمية ضد االنسانية.
وهو يف ذلك يسعى جاهداً الجياد
ع�لاق��ة ب�ين االح��ت��ج��اج��ات اجل��اري��ة
على ق��رار جتريف حديقة قدمية،
وبني التحديات اليت يقول ان تركيا
تواجهها م��ن قبل «أع����داء تركيا»،
و»احل����اس����دي����ن» ،أم����ا ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة،
ف����ان����ه ي����ذك����ر ال���ش���ع���ب ال�ت�رك���ي
بالنشطاء التسعة الذين قتلوا على
يد الكوماندوز االسرائيلي ع��ام 2011
 ،ع��ن��دم��ا ك��ان��وا ع��ل��ى م�تن ال��ب��اخ��رة
«مرمرة» املتوجهة الغاثة فلسطينيي
غزة.

وراء األخبار

البحرين  ..مرجل يغلي تحت
ستار الهدوء السياسي

ً
مواكبة للتطورات احلاصلة يف
ال��ش��ارع امل��ص��ري ،واإلط��اح��ة مبحمد
مرسي من كرسي الرئاسة ،بقرار
مجاهريي غاضب ،يسعى البحرينيون
االس���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ج��رب��ة بتشكيل
حركة «مت��رد البحرين» ،وحتديد
م���وع���د زم��ن�ي إلن���ط�ل�اق احل��رك��ة
وهو  14من شهر آب القادم .واحلجة
الدامغة ال�تي حيملها البحرينيون،
أنهم يرزحون منذ حوالي اربعني عاماً
حتت قبضة رئيس حكومة متشبث
بالسلطة ،ونظام قبلي وراثي.
وم��ن خ�لال بيان هل��ا ع�بر موقع
التواصل االجتماعي «ت��وي�تر» ،تعود
الثورة اجلماهريية يف البحرين اىل
الواجهة لتفرض نفسها بقوة هذه
املرة ،وقد اختارت احلركة اجلديدة
موعدها النه يتزامن مع يوم "اسقالل
البحرين" من االستعمار الربيطاني
عام .1971
وجاء يف البيان الذي نشره حساب
«مت����رد ال��ب��ح��ري��ن« :م���ن أج���ل وط��ن
حي��ت��ض��ن مج��ي��ع أب���ن���اءه ،وم���ن أج��ل
حبرين ننتمي هلا ،وطناً نهائياً ،عربياً،

ومستق ً
ال ،ومن أجل شعب حر حيكم
ويكون هو مصدر السلطات مجيعاً،
وصاحب السيادة والشرعية ،ومن أجل
احلرية ال�تي يتوق البحرينيون هلا،
وقدمو من أجلها الغالي والنفيس على
مدى عقود من نضال اآلباء واألجداد.
ومن أجل ذلك مجيعاً ويف سبيله نعلن
يوم  14أغسطس ،وهو اليوم الذي أعلن
فيه «استقالل البحرين» ع��ام ،1971
يوماً النطالق محلة «مترد البحرين».
وج����اء اي���ض���اً« :مت����رد ع��ل��ى ج��ور
س��ل��ط��ة ص������ادرت ق��ي��م��ة امل���واط���ن���ة،
وارت��ه��ن��ت ملصاحلها اخل��اص��ة ،ق��رار
ال���ش���ع���ب وص�ل�اح���ي���ات���ه وس���ي���ادت���ه،
واستأثرت مب��وارد الوطن وج�يرت يف
سبيل ذلك قوانني ظاملة تصادر حقوق
الشعب وتقيد حراكه ونشاطه».
وأكد البيان على أن «الشعب هو
ص��اح��ب ال��س��ي��ادة وم��ص��در السلطات
مجيعاً ،ومن حقه العمل على استعادة
ما يسلب منه من صالحيات وحقوق
بكافة الوسائل السلمية».
وش��دد على أن القوانني املقيدة
ل��ل��ح��ري��ات وامل��ت��ن��اف��ي��ة م��ع ال��ش��رع��ة

الدولية حلقوق االنسان هي قوانني
ب��اط��ل��ة جي��ب أن تسقط ليستطيع
ال��ش��ع��ب ال��ت��ع��ب�ير ع��ن نفسه حبرية
وكرامة.
وش��دد على أن احلملة «شعبية
م��ف��ت��وح��ة ل��ك��ل ال��ط��ي��ف ال��س��ي��اس��ي
واالجتماعي البحريين بتنوعه» ،داعيا
«كافة أبناء البحرين مهما كانت
مطالبهم ورؤاه�����م اىل دع���م محلة
(مت��رد البحرين) واعتبارها حاضنة
وداعمة حلقوقهم وتطلعاتهم وصوال
لبحرين املستقبل الذي يصون حقوق
االن��س��ان وحي�ت�رم مواطنته ،حبرين
احلرية والعدالة والكرامة».
ويف الوقت الذي تواصل السلطات
احلاكمة يف املنامة سياساتها القمعية
والتعسفية ض��د االغلبية الشيعية،
وتتنكر لكل الوثائق األدلة اليت تشري
اىل وج����ود االن��ت��ه��اك��ات الفاضحة
حلقوق االنسان يف الشارع ويف أقبية
السجون .فانها تسعى إللصاق تهمة
«العنف واالرهاب» بالقوى واجلماعات
ال�ت�ي ت��دي��ر احل����راك اجل��م��اه�يري يف
البحرين .فاملعروف عن املتظاهرين

خالل العامني املاضيني ،أنهم كانوا
يرفعون شعار «سلمية ..سلمية» ..فيما
كانت السلطات وم��ن خ�لال وسائل
إعالمها مع وسائل االع�لام العديدة
وامل���س���ان���دة هل���ا يف امل��ن��ط��ق��ة ،تسعى
إللصاق تهمة «العنف» باملتظاهرين،
لتوفري املربر الكايف لقمعهم والقضاء
على االحتجاجات بشكل كام.
وف��ي��م��ا ي����رزح ن��اش��ط��ون وق����ادة
ال���ث���ورة يف ال��ب��ح��ري��ن داخ����ل أقبية
السجون ،بتهمة تنظيم التظاهرات
واالحتجاجات ضد السياسات الظاملة،
يبدو ان القائمني على الثورة والتغيري
يف البحرين على احمل� ّ
���ك ..فكما ان
اجل��م��اه�ير يف ال��ب��ح��ري��ن تتطلع اىل
التجربة الثورية الرائعة يف مصر،
ف��ان السلطة احل��اك��م��ة يف املنامة،
تراقب باستمرار وع��ن كثب ،مسار
العملية السياسية يف مصر ،وكما
تتجنب ه��ذه السلطة أي خطأ قاتل،
ف��ان امل��ع��ارض��ة ،وبكل أطيافها جيب
أن تكون أذك��ى وأكثر مشولية يف
التخطيط والتنفيذ للحصول على
افضل النتائج.
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بصائر

األمة و واجب الدفاع الشرعي
أمام «السفيانيين الجدد»
* إعداد  /بشري عباس
بسم الله الرحمن الرحيم

إذا
رأيت مظلومًا
أوسمعت عن
مظلوم قتل بغري
حق ،لتكن انت أول
من تتحدث عن
ظالمته ،اصرخ
وال تكن ساكتا
فإن سكوتك عن
ذلك هو نوع
من التشجيع
للظامل

" ُأ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأنهَّ ُ ْم ُظ ِل ُموا َوإِ َّن
ِ
اللهََّ َعلىَ َنصرْ ِ ِه ْم َل َق ِد ٌير * ا َّلذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا
ِمن ِد َي ِ
ار ِه ْم بِ َغيرْ ِ َح ٍّق إِالَّ َأن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا
َّاس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
ض
اللهَُّ َو َل ْوال َد ْف ُع اللهَِّ الن َ
ِ
ات َومس دُِ
َ
اج
و
ل
ص
لهَّ ُدِّ َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َ َ ٌ َ َ
ِ
اس ُم اللهَِّ كَثِ ًريا َو َل َينصرُ َ َّن اللهَُّ َمن
ُي ْذك َُر ف َيها ْ
َينصرُ ُ ُه إِ َّن اللهََّ َل َق ِو ٌّي ع َِزيزٌ ".
صدق الله العلي العظيم
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لقد أحسن اهلل صنعه ،وأحكم
آي���ات���ه ،وف��ط��ر ال���ن���اس ع��ل��ى فطرة
ال ت��ب��دي��ل هل����ا ،وم����ن ح��س��ن صنع
ال��رب خللقه وحكمة آياته ،ان��ه أذن
للمظلومني ان يدافعوا عن انفسهم،
وال��ذي يسمى يف فقه القانون اليوم
ب��ال��دف��اع ال��ش��رع��ي ،وال����ذي يعتربه
الكثري من فالسفة التاريخ من أعظم
روادع اجلرمية .فثمانني باملئة من

اجلرائم ال تقع بسبب ان املظلوم او
الذي تقع عليه اجلرمية املفرتضة،
يدافع عن نفسه.
* احلكمة يف مواجهة
املؤامرات والفتن الطائفية

اليوم جند أن العامل االسالمي
ق���د دخ����ل يف ن��ف��ق م��ظ��ل��م بسبب
امل���ؤام���رات اخل��ب��ي��ث��ة امل���اك���رة ال�تي
حاكتها الصهوينية العاملية واليت
هي سبب الكثري من مشاكل العامل،
بل وم��ن وي�لات العامل ،وه��ذا النفق
هو نفق الصراعات الداخلية ،ومن
ابرزها حماوالت اثارة الفنت وبالذات
الفنت الطائفية .و منذ أمد بعيد وقبل
سقوط طاغية العراق ،تعرض بلدنا
هلذه املؤامرة ،فتنظيمات «القاعدة»
ال�تي ال اش��ك ان��ه��ا تنظيمات ذيلية
للصهيونية ،و ورائها اموال وخطط
الصهاينة واذنابهم ،دخلت العراق
قبل سقوط الطاغية واهل��دف منها
ك��ان ازاح��ة العراق كشعب وبلد ـ

وليس كنظام ص��دام اجمل��رم ـ عن
صف املواجهة مع دويلة الصهاينة يف
فلسطني ،ونفس العملية اليت جندها
اليوم يف س��وري��ا ،ك��ان خمططاً هلا
ان تقع يف ال��ع��راق ل��وال أن املعادلة
بسقوط نظام الطاغية تغريت لفرتة
م��ا بطريقة وأخ����رى ،ث��م استمرت
من بعد ذلك وأصبح العراق ضحية
املؤامرات اليت حيكت منذ زمن طويل
يف اث����ارة الفتنة ال��ط��ائ��ف��ي��ة ،ول��وال
حكمة م��راج��ع ال��دي��ن ،وكثري من
السياسيني ،لكان العراق منذ زمن
طويل قد محُ ي من خريطة املنطقة.
* جرائم التكفرييني بمرص

وال��ي��وم جند نفس امل��ؤام��رات يف
س��وري��ا ويف لبنان ويف م��ص��ر ،ومما
ي��دع��و للسخرية واألس����ف يف آن،
أن جيلس الرئيس امل��ص��ري ـ قبيل
اسابيع من عزله فيما بعد ـ يف مؤمتر
تكفريي طائفي بالعاصمة القاهرة
ليستمع خلطاب أحدهم يف املؤمتر

بصائر
وه��و يعرب ع��ن املسلمني واملؤمنني
الشيعة ـ يف مصر وغريها ـ بأنهم
«اجن��اس وارج���اس»! ثم يسكت ذلك
ال��رئ��ي��س ال���ذي ي��دع��ي ب��إن��ه رئيس
مي��ث��ل ك���ل امل���ص���ري�ي�ن ..وك��ان��ت
نتيجة هذه اللغة الطائفية اللعينة
ما ج��رى من هجوم غ��ادر على ثلة
مؤمنة كانت تحُ يي ليلة النصف
من شعبان ،وهي يف حالة الضراعة
والدعاء اىل اهلل ،فيهجم الغوغاء على
جملسهم ويقتلون الشيخ االزهري
الصاحل العالمة الشيخ حسن شحاته
واجملموعة املؤمنة من اصحابه ثم
يسحلونهم يف ش��وارع املنطقة أمام
أن��ظ��ار ال��ش��رط��ة ،دون ان حيركوا
س��اك��ن �اً ،وه���ذا يف احلقيقة ميثل
مأســـــاة تبدأ مـــن ذلك املؤمتــــــــــــــــر
 املؤامرة  -الطائفي البغيض.* الدفاع الرشعي
عن املظلومني واملقدسات

إن ربنا حينما يأمرنا بان نقاتل
يف سبيله ويف سبيل انفسنا ،فإنه
تعاىل ي��ق��ول« :أذن للذين يقاتلون
بانهم ظ��ل��م��وا ،»..حينما يقع هجوم
من قبل ظاملني على مظلومني ،فإن
امل��ظ��ل��وم ل��ه احل��ق يف أن ي��داف��ع عن
نفسه ،ثم اهلل يبشرهم بإنه ينصرهم،
«وان اهلل ع��ل��ى ن��ص��ره��م ل��ق��دي��ر».
فيزدادوا أم�ل ً
ا باهلل تعاىل ،ثم يقول
رب��ن��ا ،وه���و ي��ص��ف معنى الظالمة
اليت تقع على هؤالء الذين أخرجوا
من ديارهم بغري حق ،الذين رفضوا
الطاغوت واالس��ت��س�لام للطغاة من
دون اهلل سبحانه ،بان هلم احلق يف ان
يقاتلوا ويدافعوا عن انفسهم ،ثم ان
هذا الدفاع الشرعي ،أي حني يدافع
الناس عن انفسهم ومبادئهم ،فإن
ذل��ك س��وف يكون وسيلة الستمرار
وج����ود امل��ق��دس��ات« :ول����وال دف���ع اهلل
ال���ن���اس ب��ع��ض��ه��م ب��ب��ع��ض هل��دم��ت
صوامع وبيع وصلوات ومساجد،»..
مما يعين ان على الناس ان يدافعوا
عن دينهم ومقدساتهم بغض النظر
عن طبيعة ه��ؤالء ،فربنا هنا يكرم
ك��ل ب��ي��وت ال��ع��ب��ادة ،س����واء كانت
لليهود او النصارى او املسلمني ،ثم
يأتي ه��ؤالء ال��ذي يسمون انفسهم

سلفيني ،وه���م شيعة أب���ي سفيان
واجلاهليني واخل���وارج امل��ارق�ين عن
احل��ق ،ويهامجون مساجد الشيعة
كما ي��ه��امج��ون الكنائس والبيع،
وهناك من يفيت هلم ،وهم جمموعة
من كهنة السالطني الذين ال علم
هلم وال دين وال وجدان والضمري.
* كام اخلوارج  :هناية
السفيانيون اجلدد
وأن���ي متأكد مت��ام �اً ب���إن هذه
الطغمة امل��ارق��ة س��وف تنتهي ،الن
فطرة اهلل تأبى مثل ه��ذه الطغمة
وال���وج���وه اخل��ب��ي��ث��ة ،ك��م��ا أب���ت ان
تبقى يف األم����ة ب��ق��اي��ا ل��ب�ني أم��ي��ة،
ف��ه��م ازحي�����وا م���ن اخل���ارط���ة ،وق��د
لفظتهم القلوب الطاهرة يف االمة،
و اص��ب��ح��وا لعنة ال��ت��اري��خ ،و ه��ؤالء
ايضا  -السفيانينون اجل��دد -سوف
يلفظهم ال��ن��اس ويصبحون لعنة
التاريخ ،ا ّ
ال اننا ينبغي ان نعلم بان
علينا ال��ي��وم واج���ب مواجهة ه��والء
الزمر الضالة والدفاع عن املظلوم.
ف���اذا رأي���ت م��ظ��ل��وم�اً اومس��ع��ت عن
مظلوم قتل بغري حق ،لتكن انت اول
من تتحدث عن ظالمته ،اصرخ وال
تكن ساكتا فإن سكوتك عن ذلك هو
نوع من التشجيع للظامل .وهنا اقول
أن الكثرييرن يف ال��ع��امل االسالمي
وم���ن خ��ارج��ه أي��ض��ا ،س���واء أك��ان��وا
مسلمني شيعة أم سنة ،او حتى من
غري املسلمني ،جتاوبوا مع مظلومية
مساحة العالمة الشهيد الشيخ حسن
شحاتة و إخ��وت��ه ،و لكنهم تأخروا،
وك��ن��ا نتوقع ان ت��ك��ون االستجابة
يف الدفاع عن املظلوم اكثر واسرع
واوس���ع .ل��ذا ن��ق��ول :ينبغي ان تكون
االم���ة ج��اه��زة دائ��م��ا يف ال��دف��اع عن
امل��ظ��ل��وم ..جي��ب ان ت��ك��ون ال��ت��ي��ارات
االسالمية اول من تستنكر اعمال
العنف الطائفي لكي تبقى االمة ،تلك
االم��ة الرشيدة الواحدة اليت اراده��ا
اهلل ان تبقى ،واليوم وبعد ما وقع يف
مصر ،وبعد ما حدث يف العراق ،وما
ح���دث وحي���دث يف س��وري��ا وحي��دث
ول��ب��ن��ان وب�ل�اد اخ���رى ،على ق��ي��ادات
االمة االسالمية ان جتتمع و تفكر،
أن اليصبحوا طائفيني يقعون يف

خمطط املؤامرات االجنبية واغراءات
وفنت البرتودوالر .
* العقاب القريب
إلدوات املؤامرة الطائفية

أق������ول ل���ك���م :س����وف ت������رون يف
ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل إن اول��ئ��ك الذين
كانوا ادوات هلذه املؤامرة الطائفية
املقيتة يف س��وري��ا او يف لبنان او يف
ال��ع��راق ،سينالون العقاب الشديد،
و أخاطب من يُسمي نفسه عاملاً أو
رئ��ي��س احت���اد ك����ذا ...مل���اذا وكيف
ت�برر ف��ت��اواك الظاملة جت��اه العراق
وس��وري��ا ولبنان وغ�يره��ا..؟ وكيف
انكم حينما وقعت ح��وادث البحرين
 على سبيل املثال -قفزت بسرعةوخرجتم بتلك امل��واق��ف والفتاوى،
وقلتم أن ه���ؤالء م��ن م��ن الطائفة
الكذائية !...وغري ذلك من التربيرات
واملواقف و االقاويل الكاذبة و الظاملة،
فما ه��ذه اللغة؟ أال تستحون على
انفسكم ،أال تستحي أنت من شيبتك،
ان���ت وام��ث��ال��ك يف ال��ت��اري��خ ال��ذي��ن
ك��ان��وا كشريح القاضي وامثاله
ال���ذي���ن ك���ان���وا ي���ص���درون ف��ت��اوى
الظلم والطغيان للسلطان ،اال تعترب
مبصريهم؟ مل��اذا ال تقرأون القرآن؟
مل��اذا ال تقروأن كلمات النيب صلى
اهلل عليه وآل ،واه���ل بيته عليهم
السالم؟ ملاذا ال تعتربون من التاريخ؟
انين اهيب بكل املسلمني وبالذات
ال��ع��ل��م��اء وامل��ف��ك��ري��ن وال��س��ي��اس��ي�ين
احل��ك��م��اء ،ب���أن ي��ك��ون��وا مستعدين
ل���ل���دف���اع ع���ن امل��ظ��ل��وم�ين يف كل
حلظة من اللحظات ،وبادانة ما وقع
ويقع يف العراق من عمليات تفجري
وق��ت��ل وت��دم�ير ،ويف س��وري��ا ولبنان
ومصر وغريها ،من هذه التجاوزات
واالعتداءات ،جيب ان يُدان الظاملون
ب��ش��ك��ل ص��ري��ح وواض�����ح  .اخت����ذوا
موقف ضد الظلم والتفرقة وضد
من يدعو اىل التفرقة وسفك الدماء،
مثل ه��ؤالء الذين يسمون انفسهم
بالسلفيني ،وه��م يف احلقيقة من
نفس االش��ق��ي��اء ال��ذي��ن ك��ان منهم
«اب���ن ملجم» عليه اللعنة ،وك��ان
منهم أول��ئ��ك ال��ذي��ن ق��ت��ل��وا االم���ام
احلسني عليه السالم ،يف كربالء.

سوف
تــــــرون يف
القريب العاجل
إن اولئك الذين
كانوا ادوات
لهذه املؤامرة
الطائفية املقيتة
يف سوريا او
يف لبنان او يف
العراق ،سينالون
العقـــــاب
الشديد
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الخطباء
في شهـر
التبليـغ..
وفرصة
التغيير
الحضاري
من مجلة الروائع القرآنية ،حديث اهلل
تبارك وتعاىل عن العلماء الربانيني ،الذي
تتواىل صفاتهم يف قوله ،عز وجل ،يف (سورة
الرعد)َ « :أ َف َمن َي ْع َل ُم َأن ََّمآ ُا ِنز َل إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك
الحْ َ ُّق ك ََم ْن ُه َو َأع َْمى إِ َّنماَ َيت ََذك َُّر ُاو ُلوا االَ ْل َب ِ
اب
ون بِ َع ْه ِد اللهَِّ َوال َين ُق ُض َ
* ا َّل ِذي َن ُيو ُف َ
ون
المِْي َث َ
اق» ،ثم يذكر هلم صفات أخرى اىل أن
ِ
ِ
«و َيدْ َر ُء َ
الس ِّي َئ َة ُا ْو َلئ َك لهَ ُ ْم
يقولَ :
ون بِالحْ َ َسنَة َّ
ِ
ُع ْق َبى الدَّ ار».
هـذه الصفة وغريها من الصفات اليت
جاءت ضمن السياق ،اليستطيع جمرد من
بلغ االميان ان جيسدها يف شخصيته ،وامنا
هي خمتصة مبن بلغ به العلم اىل إدراك
احل��ق��ائ��ق على وجهها األص��ي��ل ،م��ن خالل
وعي املفاهيم القرآنية وعياً بامكانه تطبيقها
على ح��رك��ات��ه وسكناته؛ حلظة بلحظة.
وهل���ذه الصفة الربانية أب��ع��اد خمتلفة يف
حياة االنسان:
ال ُبعد األول :اجلانب السياسي؛ إننا حينما
نتظلم ب��داع��ي تسلط الظاملني واجلبابرة
علينا ،فمن ال�ل�ازم أن نعرف ب��أن الظلمة
إمنا هم سيئات أعمالنا ،وأن اجلبابرة نتاج
سلوكياتنا .فاجملتمع الفاضل هو اجملتمع
الذي ال يشيع فيه الظلم والفساد والتشيع
فيه رش��وة وال ك��ذب وال سرقة وال أنانية
وال غش.
وم��ث��ل ه���ذا اجمل��ت��م��ع م��ن املستحيل أن
يسلط اهلل سبحانه وت��ع��اىل عليه الظلمة
واجل���ب���اب���رة ،ألن ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ي��ؤك��د:
«وكَذلِ َك ن َُوليِّ َب ْع َض ال َّظالمِِنيَ َب ْعض ًا بِماَ كَانُوا
َ

ون» .ويقولُ « :ق ْل هو ا ْل َق ِ
َيك ِْس ُب َ
اد ُر َعلىَ َأن
ُ َ
يبع َث َع َليكُم ع ََذاب ًا ِمن َفو ِقكُم َأو ِمن تحَ ِ
ْت
ْ ْ ْ
ََْ
ْ ْ
َأ ْر ُج ِلك ُْم َأ ْو َي ْلبِ َسك ُْم ِش َيع ًا َو ُي ِذ َيق َب ْع َضكُم
ف االَي ِ
َب ْأ َس َب ْع ٍ
ات َل َع َّل ُه ْم
ض ان ُظ ْر َك ْي َ
ف ُنصرَ ِّ ُ َ
َي ْف َق ُه َ
ون».
فحينما يكون اجملتمع متهالكاً فاسداً
ويظلم بعضه بعضاً ،وتعشعش فيه ثقافة
التربير والتنصل من املسؤولية ،لن يليق به
أن حيكمه احلاكم ال��ع��ادل .وإذا ما سلمنا
ج��د ً
ال بوجود حاكم ع��ادل ،فانه سيمد يده
بكل بساطة اىل أخذ ماهو ليس له حبق ،ثم
يمُ سخ مسخاً كلياً ليتماشى والوضع السائد
يف اجملتمع.
إن على اخلطباء يف هذا الشهر الكريم أن
يسعوا اىل بث روح القرآن الكريم بني الناس،
وعليهم التعريف بنهج البالغة ،وتشذيب
التأريخ من اخل��دع وال��ض�لاالت والشبهات،
كما عليهم البحث عن أجوبة شافية عما
ي��دور يف أدمغة الشباب من اسئلة وشبهات
ت��ث�يره��ا أج���ه���زة االع��ل��ام امل��ع��ادي��ة للدين
وإش���اع���ات امل��خ��اب��رات األج��ن��ب��ي��ة ال�ت�ي يبدو
تصاعد حدتها يف شهر رم��ض��ان على وجه
اخلصوص ملعرفتهم مبدى تأثري هذا الشهر
الكريم على الروح االميانية للناس .
ال ُبعد الثاني :اجلانب الروحي؛ فاملتعارف
يني املسلمني اليوم  -مع بالغ األسف  -أنهم
يرتكون ابناءهم ضحية للربامج االعالمية
املاجنة ،او أنهم يعهدون برتبية أوالدهم اىل
أن��اس جمهولي احل��ال على أق��رب تقدير،
والسبب يف ذل��ك قد يكون يف ع��دم إيالئهم

االهتمام الالزم الصادر من حقيقة التشريع
االس�ل�ام���ي يف ه���ذا اإلط�����ار ،ث���م إن��ن��ا ن��رى
اآلب��اء واالمهات  -بعد كل هذا التقصري -
يعرضون أوالده���م لشديد العقوبة إذا هم
مل يلتزموا بالتعاليـم الدينية ،وه��ذا خطأ
كبري؛ يصل اىل حد اجلرمية حبق األوالد.
فالرتبية السليمة أساسها الوقاية عـن الوقوع
يف املساوئ ،واآلب��اء مدعوون قبل كل شيء
اىل إع���داد ال��ع��دة لتوفري وس��ائ��ل واساليب
ال�ترب��ي��ة ال��ص��احل��ة ليضمنوا ح��ي��ـ��اة طيبة
ألوالدهـم.
يف ال��ب�لاد ال��غ��رب��ي��ة ي��ع��ت��م��دون ق��اع��دة
التخصص حتى يف طريقة الرعي والفندقة
وغريها من األم��ور ال�تي قد الختطر ببال،
ولكننا حنن املسلمني نتقاعس عن ان يكون
لنا خبرياً يف الرتبية الصاحلة .فنحن نولي
أهمية كربى لدراسة اجلغرافية والتأريخ،
ولكننا مل نقم ببناء مؤسسات خمتصة مثال
ب��ارش��اد امل��ت��زوج�ين وتعليم أس��س التعامل
والرتبية الفذة ال�تي تضمن ختريج أجيال
ص���احل���ة وذك���ي���ة وخم��ل��ص��ة ل��دي��ن��ه��ا يف
اجملتمع.
ف��ال��ط��ف��ل ال��ص��غ�ير حب��اج��ة م��اس��ة اىل
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع أبيه
وأم���ه وإخ��وان��ه وأص��دق��ائ��ه؛ ت��ع��ام�ل ً
ا جيعله
قويم الشخصية ،معتدل السلوك ،وبإمكانه
مواجهة مصاعب احل��ي��اة بفطنة كافية.
وليس كما هو املشاهد يف واقعنا ،حيث يشب
الطفل وتشب معه العقد واألمراض النفسية
الصادرة أساساً عن جهله مبا حييط به.
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المرجع
المد ّرسي
ُ
ينعى العالمة
الشيخ حسن
شحاتة
بسم الله الرحمن الرحيم
«إنا لله و إنا اليه راجعون»
الحمد لله وصلى الله على
محمد و آله

لقد صدمتنا الفاجعة اليت املّت بالشعب
املصري ،واليت خلقتها ثّلة من أنصار الفكر
السلفي املتشدد ال��ذي��ن اع��ت��دوا على شرف
مصر و أمنها و مسعتها وتارخيها املنري.
ل��ق��د ك��ان��ت ال��ف��اج��ع��ة امل��ت��م��ث��ل��ة بقتل
العالمة الكبري الشيخ حسن شحاته ،وعدد
م��ن الشبيبة املؤمنة معه و بتلك ال��ص��ورة
ال��ف��ج��ي��ع��ة ،و م��ن دون أي س��ب��ب إلاّ انهم
كانوا يحُ يون ليلة  15شعبان املباركة .فقد

سحبوهم يف ال��ش��وارع و مل��دة ساعتني حتى
استشهدوا بهذه الطريقة الفجيعة .حقاً ان
ذلك اصاب الشعب املصري بالصميم.
او ً
ال :إن ه��ذا ال��ن��وع م��ن السلوك املشني
مل يكن من شيم ه��ذا الشعب ط��وال تارخيه
حتى دخ��ل فيهم م��ن خ�لال الفكر السلفي
امل��دع��وم م��ن الصهيونية العاملية ،و بأموال
«ال��ب�ترودوالر» و بفتاوى كهنة السالطني،
وهذا يُعد سابقة خطرية .لو مل يقف الشعب
كله ضدها فإن ابواب اجلحيم سوف تفتح
عليهم ال مسح اهلل .ثانياً :إننا صدمنا كيف
ّ
أن االن��ف�لات االم�ني بلغ بهذا البلد ح��داَ ال
تستطيع ان تقوم االجهزة االمنية حبماية
املواطنني ،و بهذا املستوى املعيب حتى يستمر

تعذيب العلماء و املؤمنني وملدة ساعتني دون
ان حت��� ّرك ال��ش��رط��ة س��اك��ن�اً .ان مثل هذه
احل��وادث اخلطرية هلا تداعيات أليمة لو مل
يقم أهل البصائر باحتواءها مبا يلي:
 -1مالحقة اجملرمني قضائياً و على وجه
السرعة.
 -2مالحقة مشيخة الفتنة ومواجهة
فوضى الفتاوى.
 -3إع�لان احل��داد على أرواح الشهداء و
اعتبارهم شهداء الفتنة الطائفية و اكرامهم
بكل وسيلة ممكنة واهلل املستعان.
-----------------* حممد تقي املدريس
14شعبان املعظم 1434

المرجعية الدينية تهنئ الشعب العراقي
بخروج العراق من أحكام «الفصل السابع»
ه��ن��ئ��ت امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف ك��رب�لاء
امل��ق��دس��ة ،خ��روج ال��ع��راق م��ن طائلة «الفص
ال��س��اب��ع» ال���ذي ُف���رض على ال��ب�لاد منذ غزو
النظام الصدامي الكويت عام  ،1990وتسبب يف
فقدان العراق سيادته ومكانته وثرواته.
���ص ب��ي��ان م��ك��ت��ب امل��رج��ع
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن� ّ
املدرسي:

بسم الله الرحمن الرحيم
ي��ت��ق��دم مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي امل��د ّرس��ي  -دام

ظله -بالتهنئة للشعب العراقي واحلكومة
والربملان ومجيع القوى السياسية والوطنية
يف البالد مبناسبة خ��روج ال��ع��راق من احكام
«ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع» ال�ت�ي ف��رض��ت ع��ل��ى شعب
العراق ،على شكل وصاية خارجية ،وحصار
وعزلة وعقوبات ظاملة زادت من معاناة ومأساة
الشعب بسبب جرائم وطيش سياسات النظام
البائد.
وإذ يؤكد مساحته أن هذا االجناز الذي
حت��ق��ق ب��ص�بر وه��م��ة أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي
وتضحياته ،ميثل انعطافة مفصلية حتقق

للعراق سيادته واستقالله الناجز ،فأن على
احلكومة والربملان ومجيع القوى السياسية يف
البالد استثمار هذه الفرصة وجعلها مرحـــــلة
ج��دي��دة حنــــو توحــــــــيد اجل��ه��ود وحتمل
املسؤولية لبناء مستقبــــل العــــراق وتقــــدمه
مب��ا ينعكس اجي��اب��ا على ك��اف��ة املستويات،
سياسيا واقتصاديا وامنيا واجتماعيا ،ومنطلقا
ي��ع��ود م��ن��ه ال��ع��راق ل��ي��م��ارس دوره ال��ري��ادي
واالجي��اب��ي امل��ن��ش��ود يف املنطقة وال��ع��امل بعد
سنوات مديدة من الوصاية الدولية واحلصار
والعزلة .
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أين نحن من «اإلنفتاح»
على حقيقة القرآن وهداه؟
ِ
َاب
يقول ربنا تعاىل يف (سورة ص)« :كت ٌ
َأنزَ ْلنَا ُه اِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا َءا َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر
ُا ْو ُلو ْا األَ ْل َب ِ
اب».
وج����اء يف ال���رواي���ة ال��ك��رمي��ة ع���ن أه��ل
البيت عليهم السالم« :لقد جتلى اهلل لعباده
يف كتابه ولكن الناس ال يبصرون» ،إذ إن
ك��ل آي��ة م��ن آي���ات ال��ذك��ر احلكيم ،تعبري
عن سنن إهلية ،واس��م من أمس��اء اهلل تعاىل
احل��س��ن��ى ،وع����ن ح��ك��م��ة ب��ال��غ��ة ،وب��ص�يرة
ورؤي���ة واض��ح��ة ،وع��ن مفتاح م��ن مفاتيح
ال��وص��ول إىل حقائق ك��ت��اب اهلل والتدبر
يف كلماته الشريفة .ه��ل لنا أن نتساءل
عن معنى التدبر ال��ذي أمرنا ب��ه ..هل يعين
التأمل؟ أم يعين التفكري؟ أم يعين الغور يف
علم اللغة للتعرف على معاني الكلمات؟
التبحر يف علم البالغة لإلطالع على
أم هو ّ
حقيقة تركيب اجلمل؟ أتصور ان القضية
أعمق من هذا بكثري ..فالتدبر يف آيات القرآن

الكريم يعين – أساساً -اإلنفتاح على حقيقة
القرآن ،بعيداً عن املسبقات الذهنية واحلجب
واإلنتماءات واإلرتباطات .وهذا يعين وجوب
أن جيلس اإلن��س��ان أم��ام كتاب اهلل اجمليد
جلسة التلميذ أم��ام أس��ت��اذه؛ األس��ت��اذ الذي
يعلم وي��رب��ي وي��زك��ي .وإن��ط�لاق�اً م��ن هذه
البصرية ميكن فهم معنى التدبر يف القرآن
وإستلهام ه��داه ورؤاه وسننه ،كما ميكن
توجيه حقائقه إىل واقع اجملتمع والسياسة
واالقتصاد وأنفسنا وخباياها .لنسلط ضوء
القرآن على أنفسنا حتى نعرف من حنن،
وكيف ينبغي أن نفكر وخنطط ونقتنع،
ونعرف اجليد يف حياتنا من السيئ.
وعرب التدبر يف اآلي��ات القرآنية ،ميكن
احل��ص��ول على حكمة احل��ي��اة برمتها؛ أي
إدراك السنن والقوانني اليت جيري اهلل تعاىل
احلياة على أساسها .وال يتسنى ذلك لنا ما مل
ننهض مبستوى استعدادنا الروحي والنفسي

للتلقي والتتلمذ والتعلم واإلستنباط .وعرب
هذه املراحل حنصل  -بإذن اهلل -على الرؤية
ال��واض��ح��ة وامل��ع��رف��ة اجل��ي��دة فيما يرتبط
حبياتنا.

* أين نحن من هدى القرآن؟!

ُترى أين حنن من القرآن الكريم الذي
نعيش ربيعه امل��ب��ارك يف شهر رم��ض��ان؟ إن
بيننا وب�ي�ن ك��ت��اب رب��ن��ا س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل
مسافة ،والبد أن نطويها حتى نصل إليه .فما
هي هذه املسافة؟ وكيف نطويها؟ .اإلجابة
عن كل ذلك تتلخص ببساطة بالغة ،وهي
إن واقعنا هو غري الواقع الذي يدعونا القرآن
إليه .فواقعنا هو واق��ع التفرقة والتخلف،
فيما يدعونا ال��ق��رآن إىل ال��وح��دة والتقدم.
وواقعنا هو واقع الفساد اإلداري واالقتصادي
والسياسي ،بينما القرآن الكريم يدعونا إىل
ال��ص�لاح واإلص��ل��اح؛ إص�ل�اح ذات ال��ب�ين يف
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ضرورة معاجلة أنفسنا بآيات ربنا .فإذا قرأنا آية منها
وكان فيها إشارة إىل خلق فاضل أو خلق سيء أو إىل عمل صالح
أو طالح ،لنسأل أنفسنا عن وجود هذا اخللق الصالح والعمل
الرفيع أو عدم وجوده فينا ،فإن كان موجودًا فرحنا ،وإن مل يكن
سعينا إىل تكريسه يف أنفسنا
اجمل��ت��م��ع ،إص�ل�اح م��ا يف األرض ،وبالتالي
إصالح السياسة.
إن نفوسنا  -ولألسف الشديد -ختتلف
عما أراده القرآن ،فهي مليئة ،بل وطافحة
باحلمية واألن��ان��ي��ة ،ولكن ال��ق��رآن يدعونا
���ب ،وقد
إىل كلمة ال��ت��ق��وى واهل���دى واحل� ّ
قال لنا بكل صراحةَ « :يآ َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َءا َمنُوا
الَ َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِمن َق ْو ٍم ع ََسى َأن َيكُونُوا َخيرْ ًا
ِمنْهم والَ نِسآء ِمن نِس ٍ
آء ع ََسى َأن َي ُك َّن َخيرْ ًا
ُ ْ َ
َ
َ ٌ
ِمن ُْه َّن» .ولكن العصبيات واحلميات واألحقاد
وال���ف���وارق املصطنعة وس��ائ��ر اجل��اه��ل��ي��ات
املتمكنة م ّنا ،حتجزنا عن بعضنا ،فهل هذا
هو ما أراده القرآن اجمليد؟! .كال؛ لقد أحاط
ب��ن��ا اجل��ه��ل واهل����وى يف وق���ت أم��رن��ا كتاب
رب��ن��ا بالسعي إىل ح��ي��ازة العلم وحتصيل
اهلدى ،ولكي نكون أناساً علميني عقالئيني،
ف�لا نتحرك وف��ق احلساسيات والعواطف
وال��ش��ه��وات .فأين اهل���دى؟ ب��ل أي��ن حن��ن من
هدى القرآن؟ فإذا مل نعرف مكان اهلدى ،ومل
نعرف موقعنا من هذا اهلدى ،نكون قد حكمنا
على أنفسنا باالنفصال عن الفرقان .إن شهر
رمضان الكريم يعطينا الفرصة املناسبة يف
إط��ار قطع املسافة املشار إليها ،بل وحذفها
ح��ذف�اً كلياً ،وذل��ك بوسيلة ت�لاوة الكتاب
اجمليد والتأمل والتدبر يف آياته املباركة؛
فال من ّر على آية قرآنية إ ّ
ال ونتوقف عندها،
فنتدبر فيها وفيما تقول.

* القرآن حمراب العبادة

رغ����م أن���ن���ا ف��ق��دن��ا األن���ب���ي���اء وال���رس���ل
واألوصياء كأبدان ،فإن القرآن الكريم وهو
خ��امت ال��رس��االت وكلمات ال��وح��ي ال ي��زال
بيننا .ف��إذا أردن��ا أن نكون مؤمنني وإهليني
وحممديني وعلويني ،علينا بقراءة القرآن
والسري يف آفاقه الالحمدودة .فالقرآن سياحة
امل��ؤم��ن وروض���ة قلبه ،وه��و م��ع��راج اإلنسان
الذي حيب اهلل ويريده .وبكلمة :هو حمراب
عبادة اإلنسان احلقيقي ،وقربان لكل من أراد
العروج إىل اهلل سبحانه وتعاىل .وعلى هذا
األساس ،لنا ان نتساءل عن سبل التدرج عرب

القرآن إىل درجات الوعي والتقوى األخرى؟
.و اإلجابة عن ذلك تكمن يف نقطتني:
األوىل؛ إن من آداب قراءة القرآن إظهار
االح�ترام القليب له؛ مبعنى ض��رورة معرفة
من يتحدث إلينا ،وهو رب العزة والعظمة.
اذن فليس من الصحيح قراءة كتاب اهلل ما
مل يتحسس القارئ حالة اإلقبال واخلشوع
واخل���ض���وع وال��ت��وج��ه إىل اهلل س��ب��ح��ان��ه يف
نفسه ،وآنذاك ليفتح قلبه على القرآن .ولكن
البعض م��ن ال��ن��اس يسمعون آي��ات اهلل عرب
املذياع – مث ً
ال -غري أنهم يهتمون باإلنشغال
بأمور أخرى .وهذا خطأ كبري ،ألن الواجب
على اإلنسان املسلم هو االستماع إىل القرآن
واإلقبال عليه والتدبر يف كلماته املباركة،
وذل���ك ألن ه��ذه الكلمات ه��ي كلمات اهلل
وليست كلمات البشر ال�تي ق��د ال ينبغي
التوجه إليها يف أحيان معينة .وعموماً فإنه
ينبغي لنا احرتام كتاب اهلل مبختلف ألوان
االح�ترام واالع��زاز والتكريم ،ألنه هدية اهلل
اليت تفضل بها علينا.
أما النقطة الثانية؛ فهي ضرورة معاجلة
أنفسنا بآيات ربنا .فإذا قرأنا آية منها وكان
فيها إشارة إىل خلق فاضل أو خلق سيء أو
إىل عمل صاحل أو طاحل ،لنسأل أنفسنا عن
وجود هذا اخللق الصاحل والعمل الرفيع أو
عدم وجوده فينا ،فإن كان موجوداً فرحنا،
وإن مل يكن سعينا إىل تكريسه يف أنفسنا.
وه��ك��ذا ي��ك��ون ك��ت��اب اهلل ،وس��ي��ل��ة رمحته
العظيمة معراجاً لنا ،إذا أردنا االستفادة منه
عرب إحرتامه بشتى الوسائل وعرب معاجلة
أنفسنا بآياته املباركات.

* ُ
لنتل القرآن الكريم

«ش ْه ُر َر َم َض َ
يقول ربنا تعاىلَ :
ان ا َّل ِذي
ِ
ٍ
ِ
ُان ِْز َل فِ ِيه ا ْل ُق ْر ُ
ان ُهدً ى لِلنَّاس َو َب ِّينَات م َن
الهْ دَ ى وا ْل ُفر َق ِ
ان».
ُ َ ْ
"ال��ق��رآن رب��ي��ع ال��ق��رآن" وم��ي�لاده شهر
رم��ض��ان؛ الشهر الكريم ال��ذي يضاعف اهلل
سبحانه وتعاىل فيه عمل اإلنسان أضعافاً
ك��ث�يرة ،وال سيما ق����راءة ال��ق��رآن اجمل��ي��د.

فما أروع أن يتحدث اهلل مع عبده الصائم،
ف��ي��ع��ي��ش ه����ذا األخ��ي��ر األج������واء ال��روح��ي��ة
الرمضانية اليت َم� ّ�ن اهلل بها عليه .فيا ترى
ه��ل ي��ع��ل��م اإلن���س���ان ك��ي��ف ي��ص��ب��ح جليس
رب���ه ،فيكون حم��دَّث��ه؟ عليه أن ي��ع��رف إن
وس��ي��ل��ة ذل���ك ه��ي ق����راءة ال���ق���رآن؛ ق����راء ًة ال
يكون حمورها التخلص منها والوصول اىل
نهايتها ،وإمنا ينبغي أن يقرأ اآليات القرآنية،
همه االستماع بأذنه وبقلبه وبروحه
فيكون ّ
وبعقله ..فيثور العقل وتطهر الروح ويصفو
القلب وتعي ُ
األذن .ولكن؛ كان ديدن الناس
البحث عن كيفية تنمية أمواهلم وأوالدهم
ومسعتهم يف اجملتمع ،فينسون بني هذا وذاك
تنمية أنفسهم ،وهي العّلة األوىل اليت من
أجلها ُخلقوا .وهذا يعين ويتضمن هجرتهم
للقرآن الكريم ال��ذي من فوائده األساسية
تنمية وتنزيه النفوس والسمو بها إىل أعلى
عليني .أق��ول :لقد كان لزاماً على اإلنسان
املسلم أن يتدبر آيات الكتاب اجمليد ،ويتم ّعن
يف كلماتها ،فاهلل قد جتلى لعبده البصري
ذي العقل ،واملفكر واملتذكر دون غريه.
إن شهر رم��ض��ان ال��ذي مدحه القرآن
ورفع من درجة أيامه ،ألنها األيام اليت أنزله
اهلل فيها ،وهو القائل عز أمسهَ :
«ش ْه ُر َر َم َض َ
ان
َّال ِذي اُ ْن ِز َل ِفي ِه ْال ُق ْر ُ
ان» ففيه اهلدى ملن يعيش
العمى ،وفيه البينات من اهل��دى ملن يرغب
يف إح��راز اليقني والبصرية والعلم والفهم
وال��ع��م��ق وال��ق��رب م��ن امل��ع��ن��وي��ات وال��ش��ه��ود
واحلقيقة ،فيكون كأنه فيها ومنها وعليها.
فإذا قرأ املرء كتاب ربه اجلليل انطالقاً من
هذه البصرية ،كان له فرقاناً مييز له احلق
عن الباطل ،والصح عن اخلطأ ،واخلري عن
الشر ،وما ينفع عن ما يضر .فيكون بذلك
ف��وق اآلخ��ري��ن ،ألن��ه ملك امل��ي��زان ،فأصبح
دلي ً
ال لغريه على الطريق الصحيح .وهذه
بالذات بغية اإلنسان املتطلع إىل النور دوماً.
إذن؛ فشهر رم��ض��ان فرصة مثينة ج��داً يف
إط��ار التقرب من ال��ق��رآن وم��ن م ُنزله؛ اهلل
فلنسع إىل أن ن��ك��ون معه،
العلي ال��ق��دي��ر،
َ
ونأنس به ،ونقرأه حبب ومعرفة وتأمل.
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الشيخ علي هالل الص ّيود
يتحدث عن المعارف القرآنية،
وتكثيف العالقة بين المجتمع
والقرآن الكريم..

• القرآن الكريم
يقدم رؤية حضارية
لإلنسان والباحثون
ما يزالون بعيدين
• شهر رمضان..
فرصة لفهم
القرآن الكريم
الصيود  ..أحد أبرز اخلطباء والباحثني وعلماء
* الشيخ علي هالل
ّ
الدين يف املنطقة الشرقية.
* من مواليد مدينة «سيهات» شرق السعودية عام 1381هـ .
* ب��دأ م��ش��واره يف طلب العلم ،يف املهجر ،حيث ب��دأ مسريته
يف طلب العلم عام 1400ه��ـ من حوزة اإلم��ام القائم – عجل اهلل فرجه-
التي أسسها املرجع املدرسي يف طهران ،وهناك تتلمذ على أبرز
أساتذتها.
* تنقل بني خمتلف الدول العربية للعمل التبليغي والدعوي ،استقر
به املقام لسنوات عديدة يف سوريا ،للدراسة والتدريس .فشارك يف
إدارة حوزة اإلمام القائم العلمية -عجل اهلل فرجه -و ترأس إدارتها ملدة
عام ،ويشرف حاليًا على مركز "دوحة القرآن الكرمي".
* حضر أبحاث ودروس كبار العلماء يف منطقة السيدة زينب عليها
السالم منهم :سماحة آية اهلل الشيخ احملمدي البامياين دام ظله،
سماحة آية اهلل الشيخ الناصري األفغاين دام ظله ،سماحة آية اهلل الشيخ
املقدس األفغاين دام ظله،كما حضر أبحاث اخلارج على يد أساتذة الفقه:
 سماحة آية اهلل السيد عباس املدرسي دام ظله. سماحة آية اهلل الشيخ حممد طاهر اخلاقاين دام ظله.* مارس اخلطابة ،ويعد من أبرز خطباء املنرب احلسيني يف املنطقة
الشرقية  ،حيث تتميز حماضراته باالهتمام بثقافة القرآن ومعاجلة
املشاكل االجتماعية.

* إعداد  /بشري عباس
• رمضان ربيع القرآن ان��ه الواقع
واحلقيقة ..كيف جت ّلت هذه العالقة ،أي بني
القرآن وبني شهر رمضان املبارك؟ وما هي
أبرز معاملها ؟
النص القرآني
• يف ال��واق��ع قد أثبت ّ
ن��زول ال��ق��رآن الكريم يف شهر رم��ض��ان ،بل
يف أش���رف لياليه كما يف (س���ورة ال��ق��در):
«إِنَّا َأنْزَ ْلنَا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر» ،وكما يف (سورة
الدخان) .وهذه العالقة بني القرآن الكريم
وبني شهر رمضان ،ختتصر لنا رؤية اإلسالم
يف بناء اإلنسان ،ذلك انها متثل العالقة بني
املعرفة والرتبية ،و بني التعليم والتزكية،
فشهر رمضان املبارك ،مبا يوفره من تطهري
للنفس ال��ب��ش��ري��ة ،ي��ك �وّن ال��وع��ي والنفس
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العالقة بني القرآن
الكرمي وبني شهر رمضان،
تختصر لنا رؤية اإلسالم
يف بناء اإلنسان ،ذلك انها
متثل العالقة بني املعرفة
والرتبية ،و بني التعليم
والتزكية
الطاهرة الحتضان معارف القرآن الكريم،
وب��ص��ائ��ره ،ومب��ق��دار زك��اة النفس يلتقط
االنسان من معارف وهدى القرآن وبصائره.
• هل نفهم من كالمكم هذا ،ان الواقع
النفيس لالنسان املسلم له دخل كبري يف فهم
النص القرآين ؟
ّ
• هناك عدة مستويات يف عالقة تنمية
النفس وتزكيتها ،بالتعاطي م��ع النص
القرآني:
امل��س��ت��وى االول :التسليم و اإلن��ق��ي��اد،
مبعنى السري خلف اآليات املحُ كمة ،والتوقف
عند اآليات املتشابهة ،كما اشارت اىل ذلك
اآلية السابعة من (سورة آل عمران):

ِ
ِ
ات
َاب ِمنْ ُه َآ َي ٌ
ُ
«ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ِ
محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكت ِ
ات َف َأ َّما
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََشابهِ َ ٌ
ا َّل ِذي َن فيِ ُق ُلوبهِ ِ ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه
ِ
ا ْبتِغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِغَا َء ت َْأ ِو ِيل ِه َو َما َي ْع َل ُم ت َْأوي َل ُه
إِلاَّ اللهَُّ والر ِ
ون فيِ ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
ون َآ َمنَّا بِ ِه
َ َّ
ك ٌُّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِلاَّ ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب».
فكلما كان االنسان مزكياً لنفسه و لذاته،
أصبحت عنده حالة الرسوخ يف العلم ،وهذه
احلالة تعين التوقف عند املتشابهات والسري
خلف احملكمات من اآليات القرآنية.
املستوى الثاني :االلتزام حبروف القرآن
وحقائقه .فالنفس اذا متردت وطغت ،فانها
تعبث بأهم املقدسات وهي الكتب السماوية.
م���ن ه��ن��ا ف����ان ال���ق���رآن ال���ك���ري���م ،يف اآلي���ة
املذكورة ،وبعد حديثه عن احملكم واملتشابه،
يشري اىل جذر مشكلة اتباع املتشابهات ،وهو
«زيغ القلب» ،لذا جاء يف اآلية التالية الدعاء:
ب َلنَا
«ر َّبنَا لاَ ت ُِز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْ
َ
اب» .إذن؛
ِم ْن َلدُ ن َْك َرحمْ َ ًة إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َو َّه ُ
هنالك عالقة وطيدة بني زيغ القلب و اتباع
املتشابهات وحتريف القرآن الكريم.
ويف م���ورد آخ���ر ،ي��ب�ين ال��ق��رآن ان ع��دم
ص�لاح القلب والنفس ي��ؤدي باالنسان اىل
حتريف الكتاب ،وتأويل معانيه ،وفق أهواء
االن��س��ان وشهواته كما يقول تعاىلَ « :فبِماَ
َن ْق ِض ِهم ِمي َثا َقهم َلعنَّاهم وجع ْلنَا ُق ُلو م َق ِ
اس َي ًة
ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ
بهَ ُ ْ
ْ

ون ا ْلك َِلم َعن مو ِ
يحُ َ ِّر ُف َ
اض ِع ِه» .وه��ذا يبني
َ ْ ََ
العالقة بني قساوة القلب وحتريف الكتاب.
امل��س��ت��وى ال��ث��ال��ث :فهم ال��ن��ص و وعيه،
فتزكية النفس هلا ال��دور االك�بر يف فهم
ّ
يتخط االنسان املسلم
النص و وعيه ،وما مل
ّ
ن��وازع ال��ذات ،سوف يكون دون مستوى فهم
اخلطاب القرآني ،أمل يقل اهلل عز وجلَ « :أفَلاَ
ون ا ْل ُق ْر َآ َن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َفالهُ َا»؟ من
هنا وصف القرآن احلكيم املنافقني بانهم «ال
يفقهون» ،ومن هنا ربطت اآلي��ات القرآنية
ب�ين ال��وص��ول اىل احلقائق (اهل����دى) ،وبني
التقوى و ال���ورع ،كما قوله ت��ع��اىل« :ه� ً
�دى
للمتقني» ،مع أن القرآن الكريم ،هو جلميع
الناس ،فلماذا ق ّيد بانه هداية للمتقني؟ ما
ذلك إال الن لتزكية النفس وتربيتها ،الدور
الكبري للوصول اىل احلقائق و إدراكها.
• بام ان شهر رمضان يمثل أرضية
مناسبة لفهم القرآن الكريم ،وذلك من
خالل اقرتاب االنسان من اهلل عزّ وجل،
ومن اآلخ��رة ،واجلوانب املعنوية .فشهر
رمضان يوفر األجواء الروحية و املعنوية،
وايض ًا أرضية لفهم القرآن الكريم ،فام هي
اخلطوات املعرفية و العلمية التي نحن بحاجة
اليها يف شهر رمضان املبارك ،حتى نقرتب من
فهم القرآن و وعي القرآن احلكيم ؟
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حوار

املشكلة
االساسية يف
معاهدنا العلمية ،انها
تعتقد ان االنشغال
يف أبحاث وتشخيص
العدو ،وكل ما يرتبط
به من افكار ومرتكزات
وخطط وبرامج ،يقلل
من الشأن العلمي
للباحث

• كما اشرنا؛ أن شهر رمضان يوفر
أرض��ي��ة لفهم ال��ق��رآن احل��ك��ي��م ،وذل���ك ان��ه
يساهم يف تزكية النفس وتربيتها ،ولكن
ه���ذا ال ي��ك��ف��ي ،فنحن يف ح��اج��ة خل��ط��وات
اخرى لالقرتاب من القرآن الكريم وفهمه و
وعيه ،ومن أهم هذه اخلطوات اليت حيتاجها
االن��س��ان املسلم يف شهر رم��ض��ان ،نشري اىل
خطوتني:
ّ
اخل���ط���وة االوىل :ض�����رورة ت��ع �ل��م لغة
ال��ق��رآن الكريم .ومب��ا إن لكل ثقافة وفكر
وعقيدة ،لغة خاصة به ،فان لغة القرآن اليت
تعكس وتعرب عن ثقافة االس�لام ،وما أنزله
اهلل عز وجل ،هي اللغة العربية ،من هنا حنن
حب��اج��ة ،اض��اف��ة اىل م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��ن��اس يف
شهر رمضان ،من تالوة القرآن وحفظه ،اىل
خطوات جادة من قبل القائمني على املشاريع
القرآنية ،لتشويق الناس لتعّلم لغة القرآن،
ذلك انهم كلما اقرتبوا اىل لغة القرآن ،وهي
اللغة العربية ،اقرتبوا من فهم النص القرآني
الكريم ،و وعيه.
اخلطوة الثانية :حنن حباجة ألن نبدأ
م��ش��روع التدبر يف ال��ق��رآن احلكيم ،ونعلم
الناس بعض اخلطوات الكفيلة للتدبّر ،هذا
املشروع ال��ذي ب��دأه منذ عدة عقود ،أستاذنا

مساحة السيد املرجع املدرسي -حفظه اهلل-
و درسه جملموعة من طلبة العلوم الدينية،
يف ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ،قبل ع��دة ع��ق��ود ،ثم
اص��ب��ح منهجاً ُي����درس يف ب��ع��ض احل���وزات
العلمية يف خمتلف مناطق العامل االسالمي،
وهذا املنهج الذي ُعرف بـ (منهج التدبر يف
ال��ق��رآن احلكيم) ،فيه خطوات ع��دي��دة ،من
اجلدير بالناس التع ّرف عليها وتعّلم بعض
م��ف��ردات ه��ذا املنهج ،حتى نقرتب م��ن فهم
القرآن الكريم و وعيه.
• حول البحث والعطاء القرآين العام
واملتخصص ..ما هي اآلفاق التي تروهنا
رضوري��ة للعمل باجتاهها ليحقق القرآن
الكريم اهدافه ،ويعود االعتقاد الراسخ
بشمولية وعمق القرآن وحيويته ؟
• املكتبة القرآنية حباجة اىل الكثري
من االحب��اث والتحقيقات اليت تتناسب مع
عظمة القرآن الكريم ومنزلته ،ابتدا ًء من
منهج املعرفة القرآنية ،ومروراً بذات املعارف
القرآنية ،فعلى صعيد املنهج ما زلنا نكرر ما
قدمه العلماء املتقدمون يف منهجية تفسري
القرآن ،إال الشيء القليل والنزر اليسري من
االحباث والدراسات اجلادة .وكذلك احلال،

حوار

كلـــما اقــرتب الناس إىل
لــغة القــرآن ،وهــي اللــغة
العــربية ،اقرتبوا من فهم النص
القرآين الكرمي ،و وعيه

يف حقل م��ع��ارف ال��ق��رآن وب��ص��ائ��ره وه��داه،
فالطرح القرآني غائب عن املكتبة القرآنية،
ُخ��ذ مث ً
ال؛ علم املعرفة والعقائد والثقافة
واالج��ت��م��اع ..ك��ل ه��ذه امل��وض��وع��ات طرقها
القرآن احلكيم ،وقدمها ضمن رؤية حضارية
يتابع فيها كينونة االن��س��ان وحركته،
فيعاجل إخفاقات االنسان وينمي فيه اإلرادة
و ي��رف��ع م��ن ط��م��وح��ه .ف��ال��ق��رآن احلكيم ال
يعاجل موضوع العقيدة بعيداً عن حركة
اجملتمع ،إال إنا نشهد ما يكتب عن العقيدة،
بنفس جت��ري��دي ع��ن ال���واق���ع ،وح��رك��ت��ه،
فعندما يبحث عن التوحيد ،يقسم التوحيد
اىل؛ توحيد الذات ،وتوحيد الصفات ،وتوحيد
االفعال ،و يصنف اآليات القرآنية ضمن هذا
التقسيم ،وهنا تكمن املشكلة يف عدم ادراك
غايات الطرح القرآني.
• بنا ًء عىل ما تفضلتم به من احلاجة اىل
تطوير مناهج معرفة القرآن الكريم ،هلاّ
قدمتم لنا نامذج باجتاه هذا التطوير عىل أرض
الواقع؟
• ما قدمته النصوص الروائية الواردة
عن النيب االكرم صلى اهلل عليه وآله ،و أهل
البيت ،عليهم السالم ،ميكن ان ينطلق منها
االنسان لتأسيس منهجية قرآنية رائدة ،اذا
أحس ّنا استثمار ه��ذه ال��رواي��ات واالح��ادي��ث.
فقسم يُعتد به من الروايات ،تتناول مسائل
منهجية يف فهم القرآن احلكيم ،لكن حتى
هذا الوقت ،ال توجد دراسات علمية جادة حول
ما طرحته النصوص الروائية من مفردات
منهجية ،مع انها  -أي هذه الروايات -بينت
أن عملية تفسري القرآن وتأويله والتدبر فيه
مرتبط بوعي هذه املفردات املنهجية .وهناك
نصوص عديدة وكثرية جداً يف هذا احلقل
ميكن مراجعتها ،وهي تتحدث وتربط بني

ّ
يتخط االنسان
ما مل
املسلم نوازع الذات ،سوف
يكون دون مستوى فهم اخلطاب
القرآين

فهم القرآن ،من حمكمه ومتشابهه وناسخه
ومنسوخه ،وعامه وخاصه والوصل والفصل،
ن��رب��ط ك���ل ذل����ك ب��ع��م��ل��ي��ة وع����ي ال��ق��رآن
ومعارفه.

قضية (االت��ب��اع) ،وما يعرف اليوم بالقيادة،
فالدراسات القرآنية يف ه��ذا احلقل قليلة،
بينما ت��ن��اول ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ه��ذا امل��وض��وع
بشكل م��ف��ص��ل ،و أوض���ح م��ع��اي�ير االت��ب��اع،
إال ان م��ا ُ
ك��ت��ب ح���ول ه���ذا امل���وض���وع وف��ق
البصائر والرؤى القرآنية ،كان قلي ً
ال جداً،
مع اعرتاف اجلميع بان املشكلة األم يف هذه
االمة ،هي مشكلة القيادة.

• إنه سؤال يف غاية االهمية ..ما يرتبط
مبعارف القرآن الكريم ،هنالك الكثري من
االحب���اث ال�تي حتتاج اىل املعاجلة منها ما
يرتبط يف فهم العدو ،يف خمتلف شرائحه،
ك���أن ي��ك��ون م���ن ال��ك��ف��ار ،أو امل��ش��رك�ين،
أو امل��ن��اف��ق�ين ،و م��رت��ك��زات��ه��م ،واف��ك��اره��م،
واساليبهم ،وخمططاتهم ،و اآلي���ات اليت
تناولت ال��ع��دو ،ثم إن احلديث عن األع��داء
يشكل ث��ل��ث ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،ك��م��ا ع�برت
على ذل��ك ال��ن��ص��وص وال���رواي���ات« :ان ثلث
القرآن يف عدونا ،»..إال ان هذه االحباث ،رغم
اهميتها ،وأنها تشكل ثلث ال��ق��رآن الكريم،
إال انها مهملة ،وهنا نتساءل باحلقيقة .هل
ان هذه املساحة الكبرية من اآليات الكرمية
يف القرآن – وهي الثلث -نزلت حتى تتلى
و ُت��ق��رأ ؟ أم نزلت لتشكل الوعي والبصرية
عند االنسان املسلم ،وليعرف الطرف اآلخر،
ويعيه ،وهو العدو ،بل ان املشكلة االساسية
يف معاهدنا العلمية ،انها تعتقد ان االنشغال
يف ه��ذه االحب���اث وتشخيص ال��ع��دو ،وكل
ما يرتبط به من افكار ومرتكزات وخطط
وبرامج وما اىل ذلك ،يقلل من الشأن العلمي
للباحث .فهل من املعقول أن ينزل القرآن
احلكيم ،وفيه مقدار الثلث عن مسألة مهمة،
على سبيل الرتف..؟!
وهنالك مسألة اخ���رى حب��اج��ة إىل ان
ت��ط��رح يف م��ع��ارف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،و هي

• وم����اذا ع��ن ال��ن��ش��اط��ات ال��ق��رآن��ي��ة يف
املنطقة الشرقية م��ن السعودية ،وأب��رزه��ا
«دوحة القرآن الكريم»؟

• عىل صعيد معارف القرآن الكريم ..ما
هي املعارف التي ترون رضورة البحث عنها
يف هذا احلقل؟

• يف ال���واق���ع ،ك���ان ال��داف��ع واألس���اس
لتأسيس املشروع «دوحة القرآن الكريم» ،هو
التحول اإلجيابي ال��ذي شهدته جمتمعاتنا
خ�لال عشر س��ن��وات أو اك��ث��ر ،على صعيد
ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��رآن��ي��ة ،واص��ب��ح ه��ن��ال��ك حت��ول
يف العالقة مع ال��ق��رآن احلكيم .يف البداية
كان التحول االجيابي واملهم جزئياً ،وهو
يف تالوة القرآن الكريم ،وحفظه وجتويده،
وه��ي خ��ط��وة مهمة ،ب��ل يف غ��اي��ة االهمية،
وبعد النجاح يف هذه املرحلة ،فكرنا بان يكون
هنالك حت �وّل أوس��ع وأمش��ل ،وان ال نكتفي
بهذا ال��ق��در ،فقمنا بإنشاء مركز «دوح��ة
ال���ق���رآن احل��ك��ي��م» ال����ذي ي��ه��دف يف ال��واق��ع
اىل تنمية الوعي القرآني وفهمه ،والتدبر
فيه ،وحبمد اهلل ومّ��ن��ه ،حتى اآلن ص��درت
جمموعة من االحب��اث وال��دراس��ات ،متثلت
يف جملة «م��زن» القرآنية وكذلك ُعقدت
ع��دة ن��دوات وع��دة مؤمترات قرآنية وبدأنا
من العام املاضي يف محلة التدبر يف عموم
املنطقة الشرقية ،حبيث نقوم بتعليم كافة
شرائح اجملتمع؛ الصغار والكبار والشباب،
ثقافة التدبر وخ��ط��وات التدبر يف القرآن
احلكيم .
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قضية الشهر

االمام المهدي  -عجل اهلل فرجه  .. -اإليمان
بالغيب ومواجهة مخاطر اإلنحراف

* الشیخ عبداحلسن الفرايت
ان احلديث عن االمام املهدي الغائب  -عجل
اهلل فرجه -والسبب املوصل بني اهلل واالنسان،
وحبل اهلل املتني ،يهدف  -فيما يهدف -للكشف
عن جوانب هامة هلذه الصلة املباشرة بني خلق
السموات واالرض وبني االنسان.

أن تتجسد ه��ذه الصلة يف انسان كامل
ال خيتلف يف بشريته عن غ�يره ،إال انه حجة
اهلل الذي جتّلت فيه رساالت اهلل ،وصاغته بشراً
ك��ام�ل ً
ا ليكون ق��دوة وإم��ام �اً ،وألن اخرتعت
ً
ً
البشرية رمزا وهميا للبطولة باسم «اجلندي
اجمل��ه��ول» ،أو رم��وزاً آخرين ليسوا على أرض
الواقع ،إمنا يف اخليال ،فان يد العناية االهلية
صاغت انساناً من حلم ودم ،ولكنه رم� ٌز لكل
فضيلة ،ودليل كل مسو ،وليكون حجة اهلل
على االن��س��ان ،لكي ال ي�برر تقاعسه عن بلوغ
املقام احملمود بضعفه البشري .

* الغيبة ..التط ّلع اىل اخلالص

إن االميان بغيبة االمام احلجة -عجل اهلل
فرجه -وانتظار الفرج ،هي س ّنة اهلية جتري

على أساسها حياة اجملتمعات كالسنن االهلية
ال�تي حتكم حياة الشعوب واألم���م ،مثل س ّنة
انتصار احلق ،و دحر الباطل ،وهي الس ّنة اليت
يثبتها القرآن الكريم« :وقل جاء احلق وزهق
الباطل ان الباطل كان زهوق ًا» (سورة االرساء
. )81/
فما دام��ت السماوات و االرض قد ُخلقت
باحلق ،وعلى اساس احلق ،فان سلطان احلق
وحاكميته وسيادته سوف يكون متوافقاً مع
مسرية الكون ونتيجة تكامل حوادثه باذن اهلل:
«ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر إن االرض
يرثها عبادي الصاحلون» (س��ورة االنبياء
. )105/
هذه احلقيقة اليت أكدتها رس��االت اهلل،
ليست حم���دودة بقوم وال حم��ص��ورة بوراثة
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االميان بغيبة االمام احلجة -عجل اهلل فرجه -وانتظار
الفرج ،هي ّ
سنة الهية جتري على أساسها حياة املجتمعات
كالسنن االلهية التي حتكم حياة الشعوب واألمم ،مثل ّ
سنة
انتصار احلق ،و دحر الباطل
الصاحلني بقطعة حم��دودة من االرض ،بل
هي بيان الس ّنة إهلية عامة تتحقق يف ثورات
الصاحلني ضد الطغاة وتتحقق بصورة تامة
يف وراثة الصاحلني لكل االرض والدليل على
ذلك:
أو ً
ال :ان االرض ج����اءت حم�ل�اة ب��االف
والالم ،مما يدل على ان املراد بها كل االرض .
ث��ان��ي �اً :ان ت��أك��ي��د ال��ق��رآن ع��ل��ى ان ه��ذه
حقيقة مكتوبة يف اكثر من كتاب مساوي ،ال
يدعنا نشك يف انها تشري اىل ُسنة اهلية يسوق
اهلل احداث احلياة وفقها حتى تتحقق بصورة
كلية« :ونريد أن نمن عىل الذين استضعفوا
يف االرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثني
ونمكن هلم يف االرض ونُري فرعو وهامان
وجنودمها منهم ما كانوا حي��ذرون» (سورة
القصص . )605/
ان جت��ارب البشرية د ّل��ت على ان املسرية
الطبيعية للنظام احلاكم يف االرض ،لن تصل
بها اىل تلك التطلعات السامية ال�تي انطوت
عليها نفوس البشر من حتقيق مدينة فاضلة
تسودها العدالة وحيكم يف ارجائها احلق بال
شريك .
إذن؛ ت����رس����ان����ات االس���ل���ح���ة ال����ذري����ة
وال��ك��ي��م��ي��اوي��ة وم���ؤام���رات امل��س��ت��ك�بري��ن ضد
مستضعفي االرض ،وتقهقر البشرية الواضح
يف ميادين الفضلية واهلدى ،وتدهورها املرعب
اىل حضيض ال��ف��س��اد ،لدليل واض��ح على أن
السبيل الوحيد اىل حتقيق اهداف االنسان هي
رمحة اهلل اليت أخرجت االنسان من الظلمات
اىل النور .
وتلك الرمحة ،امنا هي يف ظهور احلجة
االعظم بقية اهلل ،االمام الثاني عشر من اهل
البيت ،خامت االنبياء وقدوة الصديقني عليهم
مجيعاً صلوات اهلل ،واالمي���ان بهذه احلقيقة
الصادقة يبعث يف قلوب املؤمنني شعلة خالدة
م��ن األم���ل ال���ذي ُي��ع��د (داي��ن��م��و) االن��س��ان يف
مسريته التكاملية ..ه��ذا األم���ل ،خيتلف عن
األمنية بفارق السعي الذي هو شرط ضروري
لتحقيق األم��ل االهل��ي ،بينما األمنية تربير
للكسل والتقاعس.
إن��ه ذل��ك األم��ل ال��ذي ينتشل الرساليني

ال��ع��ام��ل�ين ،م���ن ظ�ل�ام ال���ي� ْ��اس ال����ذي يبعثه
ال��ش��ي��ط��ان يف ن��ف��وس��ه��م ب��اس��ت��غ�لال ظ���روف
االره���اب والقلق والعجز امل���ادي .ذل��ك األم��ل
ال��ذي ينعكس على ن��ظ��رات ال��ف��رد ومواقفه،
فتصبغه بصبغة التفاؤل االجي��اب��ي ،ويطرد
روح التشاؤم والشك والسلبية واالنهزامية
اليت تسعى أجهزة الطاغوت ووساوس اجلبت
ان تثبتها يف روح العاملني( )1ورمبا هلذه احلكمة
جاء يف احلديث النبوي الشريف« :افضل اعمال
أميت انتظار الفرج» .

* جتربة الغيبة مع االنبياء

ان ظهور النيب ُعزير -عليه السالم -يف
الديانة اليهودية وع��ودة النيب عيسى – عليه
السالم -يف الديانة املسيحية ،ورجعة (بهرام)
يف اجمل��وس��ي��ة ،س��وف تتحقق مجيعاً بظهور
خامت االوصياء املهديني االمام احلجة املنتظر
– عجل اهلل فرجه -وان تفسري مخسني آية
قرآنية وعشرات االحاديث املأثورة عن النيب
األكرم صلى اهلل عليه وآله ،ومئات النصوص
امل��روي��ة ع��ن أه��ل البيت عليهم ال��س�لام ،يتم
بظهور االمام احلجة  -عجل اهلل فرجه. -
ل��ق��د ت��وات��ر اك��ث��ر م��ن س��ت��م��ائ��ة وسبعة
ومخ���س�ي�ن ح��دي��ث �اً يف االم�����ام امل���ه���دي عليه
السالم )2(،وقد رواها أعظم اصحاب النيب صلى
اهلل عليه وآله ،وقد ألف علماء أهل الس ّنة حول
ظهور املهدي  -عجل اهلل فرجه -اكثر من
( )144كتاباً )3(.وأكد تواتر احلديث كثري من
علماء املسلمني من خمتلف املذاهب ونظن ان
عقدة املسألة تتمثل يف قضية طول العمل اليت
تبقى مشكلة نفسية امام االميان حلياة االمام .
من هنا البد ان نقول :اذا كانت ظاهرة
الغيبة عامة ،فالسؤال عن عّلة الغيبة وسببها
يكون سؤا ً
ال عاماً ايضاً ،كما ان هذا السؤال ال
خيتص باالمام املهدي  -عجل اهلل فرجه -اذ
ّ
()4
جيب ان يُقال ملاذا غاب عيسى بن مريم؟
لذا؛ فالغيبة ليست حالة استثنائية تف ّرد
بها االم���ام امل��ه��دي  -عجل اهلل ف��رج��ه -حيث
يشري ال��ق��رآن الكريم يف م��واق��ع متعددة اىل
ظاهرة الغيبة يف حياة االنبياء واالولياء فلعل
االنسان اذا قرأ القرآن الكريم بهذا املنظار جيد

هنالك اش��ارات كثرية يف مواقع متعددة ،إىل
فكرة الغيبة ،وما يتعلق باالمام املنتظر .فقد
بني لنا القرآن الكريم ان هناك غيبة لنيب اهلل
موسى بن عمران – عليه السالم -كما تقول
االي��ة« :وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها
بعرش فتم ميقات ربه اربعني ليلة وقال موسى
الخية هارون اخلفني يف قومي واصلح وال
تتبع سبيل املفسدين» (سورة االعراف .)142/
اذن غاب موسى وهو من االنبياء العظام،
أربعني يوماً ،واذا كانت غيبة قصرية فهنالك
غيبة أخ��رى أط��ول يذكرها القرآن الكريم،
فقد غاب نيب اهلل عيسى – عليه السالم -عن
قومه ،بل غ��اب عن البشر مجيعاً ،وم��ا ي��زال،
فقال تعاىل «وما قتلوه وما صلبوه ولكن ُشبه
هلم» (سورة النساء . )158/ /
وامل��ل��ف��ت ان ع��ي��س��ى ب���ن م��ري��م – عليه
ال��س�لام -ال��ذي يعيش حالة الغيبة اىل اآلن،
ت��ؤك��د ال���رواي���ات ع��ن امل��س��ل��م�ين ك��اف��ة ان��ه
س���وف ي��ن��زل ع��ن��د ظ��ه��ور االم����ام  -ع��ج��ل اهلل
فرجه -ويُصلي خلفه ،منها ما رواه البخاري
يف صحيحه :ج  4ص 143كتاب «ب��دء اخللق»
ومسلم يف صحيحه  :ج  1ص ،94واب��ن حيان
يف صحيحه  :ج  15ص  ،213ع��ن اب��ي هريرة
ان��ه ق��ال :ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه:
«كيف انتم اذ نزل ابن مريم فيكم و إمامكم
منكم »..و روى امحد يف مسنده :ج  3ص 368
عن جابر« :واذا هم بعيسى فيقال  :تقدم يا روح
اهلل ،فيقال ليتقدم إمامكم فليصل بكم.»..
والسؤال؛ كيف جنزم أن (النازل) عيسى
بن مريم – عليه ال��س�لام -وه��و (غ��ائ��ب) وهو
م��أم��وم ،أم��ا االم���ام ال���ذي يصلي خلفه النيب
عيسى – عليه ال��س�لام -ال حي��ق ل��ه ان يكون
(غائباً) !!
كذلك يُثبت القرآن الكريم غيبة نيب اهلل
يونس بن متى – عليه السالم« -وذا النون اذ
ذهب مغاضب ًا فظن ان لن نقدر عليه فنادى يف
الظلامت أن ال إله اال انت سبحانك اين كنت
من الظاملني» (سورة االنبياء  ،)87/فيقول
بعض العلماء ان��ه بقي اربعني يوماً يف بطن
احلوت وغاب عن الناس ،وعاش عامل االمساك
والبحار ،فهل قدح ذلك يف نبوته وانتفت عنه
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إدعاء (املهدوية) أو رؤية اإلمامُ ،يعد من أخطر
التحديات التي واجهتها احلوزة العلمية ،خاصة وان أكرث
املدعني كانوا قد انخرطوا يف سلك احلوزة العلمية

بسبب هذه الغيبة ؟!
ويتحدث ال��ق��رآن الكريم ،عن غيبة اهل
الكهف وي��ق��ول« :ولبثوا يف كهفهم ثالث مئة
سنني وازدادوا تسع ًا» (سورة الكهف ،)25/
أي غ��اب��وا ث�ل�اث م��ائ��ة ع���ام ح��س��ب ال��س��ن��وات
الشمسية وث�لاث مائة وتسعة اع���وام حسب
السنني القمرية .

* فلسفة الغيبة

وعن فلسفة الغيبة البد ان نقول :ان غيبة
االمام املهدي  -عجل اهلل فرجه -متثل شك ً
ال
من اشكال التمحيص واالبتالء االهلي للعباد،
حيث بني القرآن الكريم ان االبتالء االهلي سنة
اهلل يف عباده ويقول« :أحسب الناس ان ُيرتكوا
ان يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين
من قبلهم فليعلم ّن اهلل الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبني» (سورة العنكبوت . )302/
هل���ذا ي��ن��ب��غ��ي ان ي��غ��ي��ب م��وس��ى – عليه
السالم -ففي الرواية ان اهلل تعاىل أوحى اىل
م��وس��ى« :أن ي��ا م��وس��ى ق��د فتنت ق��وم��ك قال
ومب���اذا ي���ارب ؟ ق��ال  :ب��ال��س��ام��ري ..فلو كان
موسى  -عليه السالم -موجوداً ومل يغب عن
قومه ،مل يكن هنالك دور للسامري ،لكن غيبته
هي اليت فسحت امامه اجملال ليكشف حقيقته

وما يف مكنوناته !
وكذلك احل��ال بالنسبة لالمام الكاظم
عليه السالم ،فاذا مل يغب يف ظلمات السجون،
ك��ي��ف ك��ان��ت تظهر شخصيات ُمضللة و
أنانية ،مثل «علي بن مح��زة البطائين» الذي
ك��ان م��ن اص��ح��اب االم���ام ال��ص��ادق والكاظم
�زع��م «الواقفية»
عليهما ال��س�لام ،ثم وق��ف وت� ّ
بعد غياب االمام الكاظم عليه السالم ،وكذلك
زي��اد ب��ن م���روان القندي ،وعثمان ب��ن عيسى
ال��رؤاس��ي ،الذين فضلوا الوجاهة وامل��ال على
الوالية واإلميان.
ث��م ان خمطط الغيبة االهل���ي ،يعد خري
وسيلة تربوية للبشرية ،فنحن نعيش حالياً
عهد الغيبة ،مبعنى (عهد الفقدان) ،كما جاء
يف دعاء كميل:
«والب��ك�ين عليك بكاء الفاقدين» ،فيقوم
البار تعاىل برتبية البشر وينمي فيهم الكماالت
النفسية والفكرية والعملية بالغيبة ،فتكون
الغيبة حب��د ذات��ه��ا ،وسيلة تربوية ص��ارم��ة،
فنحن نشعر يف الزمن احلالي بالفقدان ،وهذا
له اث��ر نفسي كبري على االن��س��ان ،وال سيما
عندما جيتمع ماليني من املؤمنني يف شرق
الدنيا وغربها عرب العصور املختلفة ويقرؤون
«دعاء الندبة» ،بتفجع وتأمل على فراق االمام

املنقذ فهذا يُعد ب��رن��اجم�اً روح��ي �اً وت��رب��وي�اً و
وتعبوياً للبحث عن سبب اختفاء وغيبة القائد
عن أتباعه واملوالني له.
كما أحملنا سلفاً ع��ن ظهور شخصيات
معروفة بالزهد واالخالص وصحبة األبرار،
مثل السامري يف عهد نيب اهلل موسى – عليه
السالم -وابن محزة البطائين يف زمان االمام
م��وس��ى ال��ك��اظ��م ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،واب����و مسلم
اخل��راس��ان��ي م��ؤس��س ال��دول��ة العباسية ال��ذي
استغل موضوع رواي��ات غيبة االم��ام املهدي -
عجل اهلل فرجه -والرايات السود ..كذلك يف
زماننا ،وهو زمن الغيبة الكربى ،رمبا يظهر
بني ف�ترة و أخ��رى شخصيات تبحث عن دور
هلا بـنبش) بعض الروايات ،علها تنطبق عليهم
لكي يغرروا بالناس البسطاء وميرروا نواياهم
وخمططاتهم وحيققوا مصاحلهم اخلاصة.
ه��ذا التحدي ،يُعد من أخطر التحديات
ال�تي واجهتها احل���وزة العلمية ،خ��اص��ة وان
اكثر الذين ادعوا (املهدوية) او رؤية االمام ،أو
ادعى البعض أنه (اليماني) او (مبعوث االمام)..
كانوا قد اخنرطوا يف سلك احل��وزة العلمية،
ول��ك��ن مب��ج��رد اف��ت��ض��اح أم��ره��م وخ��روج��ه��م
أو ط��رده��م م��ن ه��ذا السلك امل��ب��ارك ،تتضح
مدعياتهم الباطلة ،كما تكشفهم األمة اليت
لن تستغين عن سرية وكلمات القرآن الكريم
واملعصومني عليهم السالم.
ان توظيف قضية االمام املهدي  -عجل اهلل
فرجه -الهداف خاصة ،اخذت ابعاداً اجتماعية
وسياسية وح��ت��ى خم��اب��رات��ب��ة ،وه���ذا يتوجب
على علماء ال��دي��ن ورج���ال العلم يف احل��وزة
العلمية ان يبينوا للناس معامل وعالئم الظهور
واالرتباط باالمام الغائب  -عجل اهلل فرجه-
ب��ال��ط��رق امل��ش��روع��ة وإال س��وف يتم توظيف
هذه القضية املباركة  -بسبب جهل الناس-
للقضايا السلبية ال�تي تتخبط بها الساحة
االسالمة ،فتبعد الناس عن قضاياهم املصريية
وامل��رك��زي��ة او تشيع اف��ك��اراً ف��اس��دة كادعاء
ضرورة إشاعة الفساد لتعجيل ظهور االمام!
فكل هذه تعد منافذ الع��داء االم��ة لتوظيفها
ملصاحلهم املشؤومة.
--------------------

 -1املرجع املدريس ( :النبي وأهل بيته  ..قدوة
وأسوة) – ص .516
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 -3جتد أسامءهم يف كتاب (االمام املهدي) ص
.313 -299
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رأي

«الءات» تمهدنا لعصر الظهور
* حسن السعيد

تكثر الروايات الرشيفة عن حتمية التصادم بني واقعنا وبني
الواقع اجلديد الذي ينشأ عند ظهور اإلمام احلجة املنتظر -عجل اهلل
فرجه ..-والسبب واضح؛ حيث القراءات الغريبة للنصوص الدينية،
والفهم املغلوط لالسالم – يف بعض احلاالت واالحيان طبع ًا -االمر
الذي جيعل الكثري منّا يبتعد من خالل موقعه االجتامعي والسيايس،
عن الطريق الذي يفرتض ان يلتقي به مع نقطة الظهور املرتقبة ،حيث
التحول الشامل واخلالص الكبري للبرشية من االنحرافات والظالمات
ّ
واملفاسد .فهل من املعقول أن ينتظر شخص ًا ضيف ًا عزيز ًا عليه حيلّ
يف داره ،ثم ال يعتني بنظافة مالبسه ومظهره ،أو يرتك داره لألوساخ
والفوىض؟
واحلقيقة؛ فان إنسان اليوم – وبشكل عام -ال ُيالم كثري ًا عىل
الوضع الذي يعيشه ،فهنالك أمور مفروضة وقاهرة جعلت معظم
الناس تساير الظروف وتتك ّيف مع التطورات واملستجدات ،وإال فان
عامة الناس من املؤمنني ،حم ّبون وموالون ألهل البيت عليهم السالم،
ويرتقبون كل يوم وحلظة ،ظهور إمامهم املنقذ واملخ ّلص ،لكن يف زمحة
املشاغل واملنغّصات واالستحقاقات ،يغيب عن الذهن ذلك التعارض
بني الضيف واملض ّيف ،لذا يفرتض بمن ينتظر اإلمام احلجة املنتظر
عجل اهلل فرجه ، -أن يضع نصب عينيه «الءات» عديدة تضع حد ًافاص ً
ال بني الواقع السيئ وحياة النكد والتناقضات ،وبني واقع احلياة
السعيدة التي ينتظرها عىل يد اإلمام املنتظر – عجل اهلل فرجه:-
أوالً :ال ..للفساد
اذا كان لكل يشء ع ّلة وسبب ،فان الظلم والطغيان معلول الفساد
املايل واإلداري املتفيش يف بالدنا ..لنالحظ رموز الظلم يف بالدنا ،إهنم
أناس عاديون ،إما كانوا بداي ًة ضباط صغار يف املؤسسة العسكرية ،أو
طلبة جامعة أو مهنيني أنضووا يف تنظيامت وتيارات فكرية ،ثم أصبحوا
(حزبيني) ،وألن هؤالء مل يتخذوا الصالح والفضيلة سبي ً
ال يف حياهتم
املفضل
ومواقفهم وسلوكهم ،فكان الفساد واالنحراف خيارهم
ّ
السباب عديدة .ولذا نجد شعوبنا – ومنها العراق -ابتليت بحكام
طغاة وظاملني ،ال يعرفون لإلنصاف والعدل معنى يف حياهتم او يف
مسرية عملهم.
فمن يريد أن يتحلىّ بالصفات املهدوية حق ًا ،عليه أن جيتث أصول
الظلم والطغيان ،بمكافحة الفساد باشكاله املختلفة ،حتى الفساد
االجتامعي ،ليكون حق ًا من دعاة العدل والصالح ،ويكون جدير ًا
بمسايرة ومواكبة عرص الظهور .وإال كيف نوفق بني من يلهب ظهور
الناس باالبتزاز إلنجاز أعامهلم يف جماالت الصحة والسكن واخلدمات
والسفر والقضاء وغريها كثري ،وبني إنتظار عهد يكون الظلم واالبتزاز
باملال ،يف اجلهة املقابلة جلبهة اإلمام احلجة املنتظر –عجل اهلل فرجه-؟
ثاني ًا :ال ..لالستبداد
ربام يتصور البعض أن االستبداد مقترص عىل احلاكم األعىل يف
الدولة ،بينام احلقيقة ،هي أن هذه املشكلة النفسية ربام تصيب أي انسان،

عندما يكون عىل ّ
حمك التعامل مع اآلخرين ،ويكون الفيصل موقف أو
رأي حمدد ،عليه أن خيتار ،إما التنازل لآلخر ،وإما التقاطع .واملشكلة
تبدأ من حيث يمتلك االنسان القدرات واالمكانيات ،فكلام كانت
قدرته أكرب ،كان مآل االستبداد بالرأي أخطر .فربام يبدأ االستبداد
بالرأي من داخل البيت الصغري من رب األرسة ،وربام يبدأ من املدير
يف حميط العمل ،أو املسؤول يف الدائرة احلكومية .هذه اخلصلة السيئة،
جتعل االنسان بعيد ًا عن االنتظار احلقيقي ،ألنه جيد صعوبة بالغة يف
تق ّبل اجلديد يف عرص الظهور.
إن إطالق حرية الرأي والتعبري ،تشكل خطوة أساس يف تكريس
ونرش الثقافة املهدوية بني املجتمع ،وإال لن يكون بوسع أي فرد ،صغري ًا
كان أم كبري ًا من الوصول اىل احلقائق بشأن االمام احلجة املنتظر – عجل
اهلل فرجه -اذا كانت هنالك حدود وقيود عىل التعبري والنرش وحركة
الوعي والفكر.
ثالث ًا :ال ..للكذب
هذه الصفة الذميمة ،رغم أهنا تأيت ضمن مجلة صفات أخرى مماثلة،
مثل الغدر واخليانة والكرب وغريها ،من الصفات الذميمة ،إال أهنا تُعد
مفتاح كل رش ،وعن أمري املؤمنني عليه السالم« ،أعظم اخلطايا عند اهلل
اللسان الكذوب» ،لذا من شأهنا ان تصنع حاجز ًا عالي ًا أمام املنتظرين
احلقيقيني لإلمام احلجة املنتظر – عجل اهلل فرجه ، -وبشكل عام ؛ فان
الصفات االخالقية احلميدة ،من شأهنا ان تزيد متاسك املجتمع ،وتنقذه
من املشاحنات والنزاعات فيام بني االفراد ،من جهة ،وبني املجتمع
والدولة من جهة أخرى .وإال فان تس ّيد الكذب والكرب وغريها يف
جمتمع ما ،أو بلد ما ،يفقده االرضية الصاحلة لتحقيق العدل والرفاهية
والسلم عىل يد املنقذ واملخ ّلص يف عرص الظهور.
رابع ًا :ال ..للجهل واألمية
ونعني باجلهل واألمية ،ليس عىل صعيد القراءة والكتابة ،فقد بات
هذا املفهوم اآلن يف درجة أرفع عندما يكون البعض مصابون باجلهل
واألمية السياسية واالجتامعية ،فيقررون بام ال يفقهون ،وهم حيسبون
أهنم حيسنون صنعا.
ً
ً
هنالك الكثري ممن حيملون كماّ هائال من العلم نقلوه من بطون
الكتب خالل مسريهتم الدراسية ،وربام نجحوا يف استيعاب وحفظ
الكثري ،لكن مل ينجحوا يف فهم واستيعاب املرحلة والظروف التي
يعيشها جمتمعهم ،فيبقون كمن يامرس «حوار الطرشان» !..بينام
الصحيح؛ أن العلم والثقافة والفكر للجميع ،فام فائدة العامل وسط
جمتمع كبري وجاهل وأ ّم��ي..؟ وما فائدة العلم اذا مل يزيل غشاوة
اجلهل عن الناس ليعوا زماهنم ويعرفوا حقائق الدين وآفاق املستقبل،
ويتبرصوا بمسؤولياهتم اجتاه إمامهم احلجة املنتظر – عجل اهلل فرجه-
وهم يدعون لظهور يومي ًا؟
طبع ًا؛ هناك مواصفات و»الءات» أخرى جيب أن تتوفر عند كل
من ينتظر االمام احلجة املنتظر – عجل اهلل فرجه -وهي باحلقيقة من
شأهنا أن تقلل من حالة الغربة التي ربام نواجهها يف عرص الظهور،
عندما نجد انفسنا يف عامل آخر غري ما كنّا عليه.
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اإلمام المهدي  ..ودولة اإلسالم الكبرى

* الشيخ معتصم سيد أمحد
إن رؤية اإلسالم حول املسار املستقبلي
للرسالة ،البد أن تكون واضحة ،وال ميكن أن
حيقق اإلسالم وعياً اسرتاتيجياً هلذه ُ
األ ّمة،
ما مل يكن هو الفاعل يف صنع الواقع ،بوصفه
مشروعاً متكام ً
ال ال يستهدف فرتة زمنية
حم���ددة ،وبالتالي ال ب��د أن يكون ل��ه وع� ٌ�ي
مستقبلي كما ل��ه يف احل��اض��ر .وال��وق��وف
عند حدود الواقع الراهن ،دون االستشراف
إىل املستقبل يعين مجود التجربة ،ومن ثم
ع��دم صالحية املشروع الرسالي ليكون هو

الرسالة اخلامتة؛ ألن التغافل عن املستقبل
هو نتاج حمدودية األفق ،الذي يتحرك فيه
ال ومتكام ً
الوعي ،فحتى يكون الوعي شام ً
ال،
البد أن ال يقف عند حدود الواقع الذي بدأت
فيه ال��ت��ج��رب��ة ،ف��امل��ش��روع احل��ض��اري ال��ذي
يستهدفه اإلسالم هو اإلنسان ،الذي ال ميكن
حصره ضمن فرتة حمددة ،طاملا أن اإلنسان
له قدرة على التفاعل مع الواقع املوضوعي،
ومن هنا ليس هناك وعي منطي ميكن إعادة
إنتاجه ،أو جتربة ميكن تكرارها ،فال ميكن
أن يسري اإلنسان إىل األم��ام وملتفتاً دائماً
إىل الوراء ،كالذي حيقق وعيه الراهن من
خالل ما كان عليه السلف.
واإلم��ام��ة بهذا املنظور ،متثل مشروعاً
مستقبلياً للرسالة بعد الرسول ،فإن كانت
النبوة ختمت مبحمد صلى اهلل عليه وآله،
ف��إن اإلم��ام��ة ب��دأت بعلي عليه ال��س�لام ،وال
مي��ك��ن أن تنتهي إال ب��امل��ش��روع اخل��ت��ام��ي،
ال���ذي تتحقق فيه ال��رس��ال��ة بكل معانيها
وأه��داف��ه��ا ،وه���ذا ال��ن��وع م��ن الفهم الب��د أن

حتققه أجبديات الرسالة اخلامتة ،أم��ا أن
يصبح اإلنسان املسلم أسري االج�ترار الدائم
لواقع التجربة األوىل ،اليت هي نفسها قامت
على أساس تغييب فكرة اإلمامة ،وإخضاع
التجربة برمتها خلطى مرجتلة تتحكم
فيها املصلحة ال��ظ��رف��ي��ة ،ف��إن ه��ذا الفهم
يكشف ع��ن م���دى الضبابية ال�ت�ي تعيشها
الرؤية املستبعدة لإلمامة.
وللتأكيد ع��ل��ى أن اإلم��ام��ة ض���رورة
إسالمية وحاجة إنسانية يف كل آن و زمان،
فقد ق��ال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه:
«من مات ومل يعرف إم��ام زمانه مات ميتة
جاهلية»( ،)1األمر الذي يعين أن كل مسلم
ويف كل زمان له إمام ،وبالتالي ليس اإلمام
قضية جتربة تارخيية ،وإمنا هو قضية هلا
حضورها ال��دائ��م م��ع ك��ل مسلم ويف كل
معنى وال يكون
زمان ،فال يستقيم لإلسالم ً
اإلن��س��ان مسلماً إال ب��إم��ام ،وم��ن هنا حكم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،على من مات
ومل يكن له إمام ،بأنه قد «مات ميتة جاهلية»،
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اإلمام هو مشروع اإلسالم لقيادة اإلنسان املسلم
يف هذه احلياة ،فما مل تكن للمسلم قيادة راشدة تفرضها
الرسالة ،يكون يف ِّحل عن هذه الرسالة ،إال يف ما يتعلق
باحلياة اآلخرة ،أما يف احلياة الدنيا فله اخليار يف ما تفرضه
املرحلة من خيارات
هذا احلكم املربم والقاسي ،يكشف عن عظمة
اإلمامة يف اإلس�لام ،وعن أهميتها يف واقع
اإلنسان املسلم ،وه��ذا احلديث الصحيح ال
يكون له واقع مفهوم ،ضمن اخليار الذي قام
على أن اإلمامة ليست جزءاً من اإلسالم ،إذ
مل يبق أمام هذا التوجه أي فهم هلذا احلديث،
إال بالوقوع يف أحضان الطواغيت.
وض��م��ن ه���ذا ال��وع��ي ،نتفهم التأكيد
الشيعي على قضية اإلمام املهدي  -عجل اهلل
فرجه -بوصفه املستقبل النهائي لتكاملية
املسرية اإلسالمية ،األمر الذي جيعل التشيع
هو اخليار الوحيد ،ال��ذي حقق تفاع ً
ال مع
ال��رس��ال��ة ب��ك��ل حيثياتها ،إذ ك��ي��ف ميكن
احل��دي��ث ع��ن رس��ال��ة خ��امت��ة دون احلديث
عن مآالتها النهائية ،وما ميكن أن حتققه
لإلنسان كهدف حم��وري للرسالة ،ليس
على مستوى احلياة اآلخ��رة فحسب ،وإمنا
على مستوى هذه احلياة الدنيا؛ ألن اإلمام
هو مشروع اإلسالم لقيادة اإلنسان املسلم يف
هذه احلياة ،فما مل تكن للمسلم قيادة راشدة
تفرضها ال��رس��ال��ة ،ي��ك��ون يف ح� ّ�ل ع��ن هذه
الرسالة ،إال يف ما يتعلق باحلياة اآلخ��رة،
أما يف احلياة الدنيا فله اخليار يف ما تفرضه
فيشرق وي��غ� ِّ�رب مع
املرحلة م��ن خ��ي��ارات،
ِّ
كل فكرة ميكن أن تتفاعل مع واقعه ،فبدل
أن ي��ك��ون اإلن��س��ان املسلم مبدعاً ومتطلعاً
ب��إس�لام��ه لتغيري واق��ع��ه ،يصبح ك��ل همه
احل��ص��ول على مقعد ل��ه يف اجل��ن��ة ،كأمنا
هذه الدنيا سخرت لغريه ،وما أبعده عن هذا
املقعد دون إمام يأخذ بيده إليه.

* عاملية حكومة املنقذ
ولكي حنقق فهماً أولياً لقضية اإلمام
امل��ه��دي – ع��ج��ل اهلل ف��رج��ه -ون��ق�ترب من
منظومة الوعي الشيعي ،البد لنا أن نرجع
احلكمة اليت من أجلها خلق اهلل الدنيا،
إىل ِ
ومن أجلها أرسل األنبياء والرسل ،وقد بينا
يف مقال سابق أن تكامل اإلنسان هو احلكمة
احلكمة
من وراء كل ذلك ،واتفقنا بأن هذه ِ

متثل لنا معياراً ،حملاكمة أي��ة فكرة يراد
إدخاهلا يف اإلسالم ،ومن هنا البد أن نتساءل
عما إذا كانت قضية امل��ه��دي – عجل اهلل
فرجه -تعزز هذه املسرية التكاملية؟
ال ميكن حصر التكامل ال���ذي حيققه
اإلس�لام يف رسالته ،على مستوى اإلنسان
كفرد ،رغم أن تكامله ضروري وحموري،
إال أن التكامل ال��ذي حيققه اإلس�لام على
م��س��ت��وى ال��ن��ظ��ام ال��ب��ش��ري بشكل ع���ام ،هو
األس��اس ،وبالتالي ال ميكن أن نتحدث عن
إس�ل�ام ،م��ا مل نتحدث ع��ن ال��ن��ظ��ام العاملي
الذي ميكن أن يقيمه اإلسالم ،بوصفه قمة
التكامل الذي ميكن حتقيقه.
فإن مل يكن هناك نظام عاملي يقوم على
أسس رسالة اإلسالم ،كهدف نهائي تسعى
إليه الرسالة ،سيكون حينئذ ،س ّيان بني وجود
اإلسالم وعدمه ،أو على أقل تقدير ،ال يعدو
أن يكون واحداً من اخليارات املطروحة بني
الناس ،ليس له أي مقومات خاصة متنحه
حق اجلدارة أو أولوية اال ّتباع ،بل ال يعود له
حق املنافسة ،مع أي نظام يسعى لتحقيق
نظام عام لكل البشر.
فاألمر دائ��ر بني خيارين :إم��ا أن يكون
اإلس��ل�ام رس��ال��ة ج����اءت م��ن أج���ل حكومة
عاملية ،تتحقق فيها كل قيم السماء ،أو أن
يكون رسالة ذات أه��داف خاصة وحم��دودة،
فعلى اخليار األول :ال نفهم اإلسالم إال ديناً
ال وشام ً
كام ً
ال لكل شؤون البشر ،وبالتالي
ف��إن��ه الب���د أن ي��ك��ون م��ب��ش��راً ب��ه��ذه ال��دول��ة
املوعودة ،بوصفها مكوناً أساسياً من مكونات
هذه الرسالة.
وعلى اخل��ي��ار ال��ث��ان��ي :كيف نفهم أن
اإلسالم دين مساوي جاء من أجل اإلنسان،
فإن كان اإلسالم رسالة من اهلل ،فاملقصود
بها حتماً هو اإلنسان ،وبالتالي البد أن تليب
تلك ال��رس��ال��ة ح��اج��ات اإلن��س��ان وتطلعاته،
وأه���م م��ا يسعى إل��ي��ه اإلن��س��ان ه��و التطلع
الدائم إىل الكمال ،وال يتحقق الكمال على
املستوى البشري إال بنظام عاملي ،تتجسد

فيه كل القيم ،فلو كان مبقدور اإلنسان
أن يستغين عن اإلسالم يف بناء ما يشاء من
ح��ض��ارة ،فبمقدوره أي��ض�اً أن يستغين عن
أحكام الطهارة والنجاسة وبقية األحكام،
ألنه ال يبقى حينئذ هلذه األحكام معنى ،وال
داع؛ فاملعنى الذي تستقيم به
يبقى لوجودها ٍ
ه��ذه األح��ك��ام ،هو املعنى ال��ذي يعزز اهلدف
العام.
وب���ذل���ك ن���ك���ون ق���د أش���رن���ا إىل بعض
املفاهيم املقلوبة ،اليت حاولت أن حتقق فهماً
لإلسالم ،من خالل هذه األحكام ،بعيداً عن
الرؤية اإلسالمية الشاملة قال تعاىل« :ما
َف َّر ْطنا فيِ ا ْل ِك ِ
تاب ِم ْن شيَ ْ ٍء» (سورة األنعام
 .)38/فال ميكن أن يكون قد فرط اإلسالم
يف هذه القضية احملورية.
وق��د أك���دت ال���رواي���ات ،على حمورية
اإلم��ام املهدي يف الفكر اإلس�لام��ي ،بوصفه
املنقذ الذي تتحقق على يديه عدالة السماء،
كما أك���دت على أن امل��ه��دي – عجل اهلل
فرجه -من ول��د رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وآله ،مما خيلق تلك الصلة الوثيقة بني دولة
املهدي وبني رسالة النيب األكرم ،صلى اهلل
عليه وآله ،وبالتالي نفهم متام هذه الرسالة
وك��م��اهل��ا بتلك ال��دول��ة ال�تي مت�لأ األرض
قسطاً وعد ً
ال بعد أن ملئت ظلماً وجوراً.
وهكذا تبدأ مسرية اإلس�لام باإلمامة،
كقيادة معصومة تضمن سالمة املسرية،
وتنتهي بدولة العدل على يدي اإلمام املهدي
 عجل اهلل فرجه -فال يبقى جم� ٌ�ال للشك
بأن اإلسالم هو الرسالة اخلامتة ،اليت البد
أن تتاح هلا الفرصة لكي تكون هي احلاكمة.
إن���ه الب���د ل�لإن��س��ان أن ي��ن��ع��م ب��ال��ع��دل
ويستشعر م��ع��ن� ً�ى ل��ل��س��ع��ادة ،ف�لا مي��ك��ن أن
نتصور أن اإلن��س��ان ق��د أُه��م��ل وختلت عنه
إرادة السماء ،وكيف تتخلى عنه ومن أجله
جاء األنبياء والرسل؟
إن فهمنا ل�لإس�لام ورس��ال��ت��ه ،ال ينفك
عن فهمنا لإلنسان ،كما أن فهم اإلنسان
ال يكون بعيداً عن اإلسالم ورسالته ،وهكذا
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أكدت الروايات ،على حمورية اإلمام املهدي يف الفكر
اإلسالمي ،بوصفه املنقذ الذي تتحقق على يديه عدالة
السماء ،كما أكدت على أن اإلمام املهدي – عجل اهلل فرجه-
من ولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،مما يخلق تلك الصلة
الوثيقة بني دولته وبني رسالة النبي األكرم "ص"
يكون شيعة أه��ل البيت عليهم ال��س�لام ،قد
حققوا فهماً متفاع ً
ال مع اإلنسان واإلسالم،
كرسالة كاملة وشاملة.
ولقد وردت أحاديث املهدي يف مصادر
أهل السنة ،كما عن أبي هريرة ،أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،قال :»كيف
أن��ت��م إذا ن���زل اب���ن م��ري��م فيكم وإم��ام��ك��م
منكم»(.)2
وق��د خ � ّرج أح��ادي��ث امل��ه��دي مجاعة من
أئمة احلديث ،منهم أبو داود والرتمذي وابن
م��اج��ة وال��ب��زار واحل��اك��م وال��ط�بران��ي وأب��و
يعلي املوصلى ،وأسندوها إىل مجاعة من
الصحابة مثل ابن عباس ،وابن عمر وطلحة
وعبد اهلل ب��ن مسعود ،وأب��ي ه��ري��رة وأن��س
بن مالك وأب��ي سعيد اخل���دري ،وأم حبيبة
وأم سلمة وغ�يره��م ،وإس��ن��اد أحاديثهم بني
صحيح وحسن وضعيف .كما أسندت اىل
اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم.
وي��رى كثري م��ن العلماء ،أن أحاديث
امل��ه��دي بلغت ح��د ال��ت��وات��ر امل��ع��ن��وي ،منهم
القاضي العالمة حممد بن علي الشوكاني،
الذي يقول يف التوضيح يف تواتر ما جاء يف
املهدي املنتظر والدجال واملسيح :واألحاديث
ال��واردة يف املهدي اليت أمكن الوقوف عليها،
منها مخسون حديثاً يف الصحيح واحلسن
والضعيف املنجرب ،وه��ي متواترة ب�لا شك
وال شبهة ،بل يصدق وصف التواتر على ما
دونها ،على مجيع االصطالحات احملررة يف
األصول .وبذلك ينحصر اخلالف يف املهدي
بني كونه موجوداً كما عند الشيعة ،أو أنه
سوف يولد كما عند السنة ،وبالتالي فكال
املذهبني يؤمنان بدولة العدل.
ويف ال��ظ��اه��ر ،ف��إن��ه ال م��ي��زة يف ذل��ك
للشيعة على الس ّنة ،فمن خالل كال الرأيني
تتحقق ِحكمة الرسالة ،وهذا الكالم حيمل
نوعاً من الوجاهة لوال الضبابية اليت تكتنف
ال��رؤي��ة امل��ه��دوي��ة يف الفكر ال��س�ّن�يّ  ،فوجود
بعض الروايات يف املصادر السنية ،ال يرتقي
بقضية املهدي إىل مستوى الفكرة احملورية

السين يرى
يف الفهم السنيّ لإلسالم ،فاملسلم ُ
أن دينه مكتمل حتى من دون املهدي ،وهذه
الروايات وإن كانت موجودة ،إال أنها أشبه
ب��األم��ور املهملة ،أو األم���ور غ�ير املطروقة
فكرياً فيها ،حبيث ال تشغل قضية املهدي
أي متسع يف ال��وع��ي ال��س�ني ،فطاملا ه��و غري
موجود اآلن ،فال ميثل أي تأثري على مستوى
القناعات والفهم ،بعكس حضورها الواضح
عند الشيعة على مستوى العقيدة والفكر،
والثقافة والسلوك ،بوصفها أساس التشيع.
وه���ذا ال��غ��م��وض يف ف��ك��رة امل��ه��دي لدى
الس ّنة ،جن��ده واض��ح�اً م��ن خ�لال الغموض
يف شخصه ودول��ت��ه ،وكيف تكون وم��ا هي
شروطها وع�لام��ات��ه��ا..؟ وم��ا ه��و دور املؤمن
فيها؟ وما هي مسؤولية املؤمن قبل حضوره؟
وغ�يره��ا م��ن األسئلة ال�تي جندها واضحة
ع��ن��د ال��ش��ي��ع��ة ،وق���د تضمنتها امل���ئ���ات من
كتبهم ،مما يشكل مفارقة جوهرية بني
الرؤية الكاملة الواضحة احل ّية الفاعلة عند
الشيعة ،وبني جمرد روايات ذكرتها كتب
األخ��ب��ار ع��ن��د ال��س��ن��ة .واإلم����ام امل��ه��دي عند
الشيعة ،هو اإلمام الثاني عشر من أئمة أهل
البيت عليهم السالم ،وهو حممد ابن اإلمام
احلسن العسكري ابن اإلمام علي اهلادي ،ابن
اإلمام حممد اجلواد ابن اإلمام علي الرضا،
ابن اإلمام موسى الكاظم ،ابن اإلمام جعفر
الصادق ،ابن اإلمام حممد الباقر ،ابن اإلمام
علي السجاد ابن اإلم��ام احلسني ابن اإلمام
علي عليهم السالم مجيعاً ،وإىل جانب اإلمام
احلسن عليه السالم ،يكونوا اِثنا عشر إماماً
كـــــما قـــــال رســـــــول اهلل صلى اهلل عليه
وآل��ه« :األئمة من بعدي اثنا عشر إماماً أو
()3
خليفة».
وبالنتيجة ،هو واض��ح لديهم ،معروف
م��ن قبلهم ،ال ي��رت��اب��ون ف��ي��ه وال يشكون،
يشهدون له منذ أن كان ن��وراً يف األصالب
ال��ش��اخم��ة ،واألرح����ام امل��ط��ه��رة ،مل تنجسه
اجلاهلية بأجناسها ،ومل تلبسه من مدهلمات
ثيابها.

السنة ،فاملهدي شخص جيود به
أما عند ُ
ً
الزمان ،غري معروف األب واألم ،وقياسا على
معتقدهم يف أبوي النيب ،صلى اهلل عليه وآله،
بأنهما كانا كافرين ،فال يشرتط  -على
هذا القياس -أن يكون والدا املهدي مؤمنني،
بل قد يكونان منحرفني !..وال حيق ألحد
أن يعرتض على هذا الوصف ،طاملا أنه ليس
موصوفاً لديهم ،وغري واض��ح عندهم ،فهل
يستقيم هذا األمر مع ِحكمة اهلل ،اليت جعلت
امل��ه� َّ
ومظهر
�دي ِق���وا َم دي��ن��ه ومت���ا َم رسالته
َ
عدله ،بوصفه اإلم��ام ال��ذي يطبق اإلس�لام
على األرض ،فيملؤها عد ً
ال وقسطاً.
ويبقى ه��ن��اك إش��ك��االن :يتعلق األول
بقضية الغيبة ،والثاني يف أن هذه الدولة اليت
متثل عدالة اهلل يف كل األرض ،ال تشمل
كل البشر ،فإين العدالة يف ذلك؟ وكيف
يصبح جمموع ٌة حمدود ٌة من البشر ،شاهد ًة
على عدالة حكومة اهلل اليت بشر بها األنبياء،
يف حني كل الذين ماتوا من آدم إىل قيامه
حم��روم��ون من ه��ذا النعمة وغ�ير شاهدين
احلكمة ،خاصة وهناك من كان
على هذه ِ
سبباً يف الظلم وسفك الدماء ،وهناك أنبياء
وصاحلون ومؤمنون كانوا يرجون اهلل يف
ختليص األرض من هذا الفساد؟
ال��رؤي��ة واض��ح��ة ،وخ��ري��ط��ة ال��رس��ال��ة
مكتملة ضمن الفهم الشيعي ،مما يكشف
عن متامية الفهم وعمق االستيعاب ،ويعود
الفضل يف ذلك ،إىل كلمات األئمة عليهم
السالم ،الذين جعلهم اهلل منارات يهتدي بها
املؤمنون.
-----------------
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عندما يخلع الحكم لباس األخالق
* جعفر ضياء الدين

يتصور البعض ممن خيوضون عامل السياسة ،أفراد ًا ومجاعات،
أن احلديث عن األخالق والرتبية والسلوك ،وغريها من املسائل
املعنوية ،جيب أن يتم حتت قباب اجلوامع واملساجد واملراكز
الدينية ،ألن عامل السياسة يتطلب املناورة واملساومة واملداهنة وكلام
يندرج ضمن «فن املمكن» لتحقيق اهلدف والغاية املنشودة .وإن
جرى احلديث عن مفردات مثل «حقوق الشعب» أو «التطلعات
املستقبلية» ،فاهنا لن تعدو كلامت يف الفتات عريضة ترفع هنا
وهناك ،كشعارات انتخابية أو سياسية لالستهالك االعالمي.
علم ومهارة وفن ،يف عامل خاص به ،كام أن
وإذن؛ فالسياسة؛ ٌ
ً
علم ايضا وسلوك وفن ،له عامله اخلاص ،بل واتباعه
«األخالق»ٌ ،
ورشحيته يف املجتمع.
هذه القطيعة غري املحمودة ،هي التي خ ّفضت نسبة الثقة
بالساسة يف عموم بالدنا االسالمية ،رغم بعض املنجزات الظاهرية،
ونظر ًا للظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي يواجهوهنا،
فهم يصفون املنتقدين هلم أحيان ًا ،باملنارصين لألعداء ،أو «الطابور
اخلامس» !..لكن مع ذلك ،يتوقع الساسة يف أنظمتهم السياسية
املتعددة ،وأشكال حكمهم ،أن تسايرهم الشعوب وتثني عىل
أعامهلم وتصفق هلم .كام لو أهنم يريدون الناس عىل شاكلتهم .لذا
نرى عدم احلرج يف تعيني وتنسيب مدراء ورؤساء وحتى وزراء
ومسؤولني إداريني ،ممن اعتاد عىل أخذ الرشوة بمختلف أشكاهلا
و صورها ،واملحاباة والتمييز عىل أساس القرابة والعشرية واملصالح
الشخصية.
هنالك حقائق اجتامعية تغيب دائ� ً
ما عن اذه��ان الساسة
واخلائضني يف عاملهم اخلاص ،وهو أشبه بامكنة كبرية ترتابط أجزائها
مع بعض ،فكل يشء يتحرك باالتفاق مع اآلخر ،يف عملية آلية
منتظمة ،وليس ألي قطعة أو جزء حق التوقف او االعرتاض او
التفكري ،إنام «ن ّفذ ثم ناقش» ،وأحيان ًا نرى املصداقية العملية ملبدأ
«الغاية تربر الوسيلة» ،يف مناسبات وحاالت عديدة يف هذا البلد
أو ذاك .وهم يف ذلك يقدمون صورة مشوهة ومقززة ملا يدعونه
تطبيق ًا للديمقراطية ،التي يفرتض أن يكون الشعب – وفق هذا
املفهوم -ذو شأن يف صنع القرار وتعيني املصري .ولن نتطرق اىل
النموذج املاثل أمامنا يف الغرب ،وكيف أن القيم األخالقية السائدة
يف املجتمع ،مثل الصدق واألمانة واملسؤولية ،هي التي حتدد بوصلة
احلركة السياسية يف عموم أنظمة احلكم هناك ..ونبقى يف إطار أنظمة
احلكم لدينا ،ع ّلنا نجد ح ً
ال ألزمة االخالق يف السياسة واحلكم ،يف
بالد يفرتض أهنا عىل تستند عىل إرث حضاري كبري وضخم.
يقول العلامءّ :
إن« :األخالق هي جمموعة الكامالت املعنو ّية
ً
ّ
ً
والسجايا الباطن ّية لإلنسان» ،وقيل أيضا« :إن األخالق أحيانا تُطلق
ّ
والسلوك ،الذي ينشأ من امللكات النفسانية لإلنسان
عىل العمل ّ
أيض ًا» ،فاألوىل األخالق الصفاتية والثانية السلوك ّية.

ويمكن تعريف األخالق من آثارها اخلارج ّية أيض ًا ،حيث
يتكرر ذلك
يصدر أحيان ًا من اإلنسان فعل إعتباطي ولكن عندما ّ
ال عىل ّ
العمل منه؛ مثل البخل وعدم مساعدة اآلخرين ،يكون دلي ً
أن
ذلك الفعل يمدّ جذوره يف أعامق روح ذلك اإلنسان ،تلك اجلذور
تسمى باخلُلق واألخالق.
وبذلك يتأكد لنا؛ أن «األخالق» تُعد املادة األساس يف ثقافة
كل جمتمع ،وهوية كل فرد يعيش ضمن املجموع ،فمن غري املعقول
أن يقبل شخص ما بأن يقال عليه« :خائن» أو «كاذب» أو «مرائي»
وغري ذلك من الصفات األخالقية الذميمة .بل العكس ،يسعى
للظهور بام هو حسن وحمبب للنفوس والفطرة ،من قبيل الصدق
واألمانة والكرم والشجاعة وغريها من الصفات احلميدة ،حتى وإن
مل يكن أه ً
ال هلا ،أو كان يناقضها يف سلوكه وأعامله.
أما يف عامل السياسة واحلكم ،ويف الدوائر الرسمية ومراكز
الدولة بشكل عام ،ال جمال لإلدعاء وحتسني الوجه ،فإما السلوك
احلسن أو السلوك السيئ .وهنا حتديد ًا يكون االستحقاق األكيد
باعتامد منهجية متكاملة لرتبية جيل جديد يتبنى األخالق احلميدة
بكل صدق وإيامن عميق .وهذا ليس من باب الوعظ واإلرشاد،
إنام هو استحقاق للحكم الصالح ذو الديمومة واالستمرار ،لذا
نقرأ يف وصايا أمري املؤمنني عليه السالم« ،يستدل عىل إدبار الدول
بأربع تضييع األصول و التمسك بالغرور و تقديم األراذل و تأخري
األفاضل» وقال عليه السالم ،ايض ًا« :من جعل ملكه خادم ًا لدينه
انقاد له كل سلطان ،ومن جعل دينه خادم ًا مللكه طمع فيه كل
إنسان».
وبام إن لكل بناء ثمن وجهد ،فان التأسيس لألخالق الفاضلة
واحلميدة ،ضمن مؤسسة احلكم ،يتطلب بذل املزيد من الضغوط
واجلهود النفسية ،إذ إن حسن اخللق يك ّلف صاحبه الكثري من
خيص
التضحيات باملصالح الشخصية ،وكام املثل املعروف «أن اخلري ّ
يعم» ،فان من السهل جتاهل أداء السالم ،أو عدم اإلحسان
والرش ّ
اىل اآلخرين ،أو الكذب وغريها ،فض ً
ال عام نشهده يف الوقت
احلاض من تربير وتسويغ كبريين للصفات الرذيلة .بينام االلتزام
بالصفات احلسنة واالخ�لاق احلميدة يتطلب حتمل املسؤولية
بالدرجة االوىل ،ونكران الذات ،وهذا إن كانت صعوبته بدرجة
قليلة يف االوساط االجتامعية ،فانه عىل درجة كبرية من الصعوبة
– إن مل نقل االستحالة -يف االوساط السياسية .لكن ربام هتون
املسألة إذا كان ثمة حرص عىل مستقبل البلد والشعب ،كام يسهل
األمر اذا كانت ثمة نية جادة لتطبيق الشعارات الوطنية يف بلدان،
والشعارات االسالمية يف بلدان أخرى .ولنا يف رسول اهلل صىل اهلل
ٍ
وهاد ،حيث يقول« :إن اهلل استخلص هذا
عليه وآله ،خري معلم
الدين لنفسه وال يصلح لدينكم إال السخاء وحسن اخللق أال فزينوا
دينكم هبام» ،وقال ايض ًا« :ثالث من مل يكن فيه واحدة منهن فال
يكف به
يعتد بيشء من علمه؛ تقوى حتجزه عن معايص اهلل ،وحلم ّ
السيئة ،وخلق يعيش به يف الناس».
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غيبة الموعود ..ومسؤولية األمة
احمل���دودة اىل اهل��دف االمس��ى واالع��ل��ى ،اىل
تلك احملطة االبدية والرحيبة حيث رضوان
اهلل تعاىل ،وفسيح جناته ونعيمه االبدي.

* شحنة التفاؤل واألمل

* الشيخ فارس اجلبوري
ت��ع��ج��ل اهلل ف���رج���ه م���س�ي�رة ال��ب��ش��ري��ة
مب��ن��ع��ط��ف��ات ك��ث�يرة وخ��ط�يرة ح��ت��ى تكاد
ال��ن��ف��وس ت��ت��ل��ب��د ب��س��ح��ب ال���ي���أس ،وغ��ي��وم
التشاؤم .ه��ذا التشاؤم وذل��ك اليأس اللذان
ب��دءا يهيمنان عليها؛ فبات الكمد يقتلها،
والضغينة والبغضاء حييطان بها من كل
ج��ان��ب .كما ان االن��س��ان��ي��ة ق��د عميت عن
حقيقة وج��وده��ا ،وس��ر قدومها اىل احلياة
الدنيا واستقرارها على هذه االرض .فاهلدف
احلقيقي والغاية النهائية ليس اإلعمار او
البحث عن اسباب السعادة والراحة فحسب،
ب��ل الب��د ان جت��ت��از ه��ذه االه����داف الثانوية

ول���ك���ي ال ي���ل�ي�ن ع�����زم االن�����س�����ان ،وال
تتوقف حركته التكاملية يف هذه احلياة؛
بفعل اليأس والتشاؤم ،وبسبب املنعطفات
اخل��ط�يرة ،وم��ن اج��ل ان ميضي اىل االم��ام
باستمرار؛ الب��د ان حي��دوه االم���ل ،وتغمره
الثقة حبلول املستقبل الزاهر ال��ذي تنعدم
فيه ال��وي�لات وامل��آس��ي ،وت��رف��رف فيه راي��ة
العدل على ربوع العامل .والسبب يف ذلك ان
االن��س��ان ال��ذي يتغلب عليه ال��ي��أس ،يصبح
عاجزا متاما عن اجناز أي عمل ،وعن حتقيق
أي ه���دف؛ ب��ل ال يستطيع ان ي��ق��دم شيئا.
فاليأس هو قرين االنتحار .واإلنسان اليائس
هو ال��ذي يمُ يت نفسه بيديه قبل ان ميوت
على يد اآلخرين ،او ميوت موتته الطبيعية.
وه��ن��ا ُي���ط���رح ال���س���ؤال امل���ه���م :ت���رى ما
ه��و األم���ل ال���ذي جيعل البشرية تتحرك،
وتنساب اىل االمام نابذة وراءها حجب اليأس

وسحابات القنوط؟
هنا جييبنا النيب األكرم صلى اهلل عليه
وآل���ه ،يف حديثه امل��ع��روف« :ل��و مل يبق من
الدنيا إال ليلة لطول اهلل تلك الليلة حتى
ميلك رجل من اهل بييت يواطئ امسه امسي
واس���م اب��ي��ه اس��م اب��ي مي�لأه��ا قسطا وع��دال
كما ملئت ظلما وج����ورا( »...حب��ار االن��وار،
ج51ص .)84وه��ك��ذا ف��ان ال��رس��ول األك��رم
صلى اهلل عليه وآله ،يريد من خالل بياناته
الشريفة يف ه��ذا احلديث أن يؤكد لنا ان
س ّنة ظهور االم��ام ،وحتقق العدالة االهلية،
وامتالء االرض قسطاً وعد ً
ال ،كل ذلك امنا
ميثل س ّنة ثابتة الميكن ان تتغري ،والبد هلا
ان تتحقق وتقع .وحنن وحتى يوم الظهور،
يف حال انتظار المامنا عجل اهلل فرجه ،حتى
يأتي اهلل بامره.

* كيف ننتظر الفرج؟

كثرية هي االحاديث اليت تطرقت اىل
موضوع االنتظار ،فعن أم�ير املؤمنني عليه
السالم ،عن الرسول األكرم صلى اهلل عليه
وآل���ه« :اف��ض��ل اع��م��ال ام�تي انتظار ال��ف��رج».
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(عيون اخبار الرضا ،ج -2ص .)35وعن أمري
املؤمنني عليه السالم« :انتظروا الفرج وال
تيأسوا من روح اهلل ف��ان اح��ب االع��م��ال اىل
اهلل عز وجل انتظار الفرج»( .البحار ،ج- 52
ص .)123وعن الرسول األك��رم « :سلوا اهلل
من فضله ف��ان اهلل عز وج��ل حيب ان يسال
وأف��ض��ل ال��ع��ب��ادة ان��ت��ظ��ار ال��ف��رج»( .ال��ب��ح��ار،
ج- 52ص .)122وعلى ضــــــوء هذه االحـاديث
نتساءل :كيف يكون انتظار الفرج من افضل
االعمال؟ وكيف يكون من أحب االعمال اىل
اهلل تعاىل؟ وكيف يكون من افضل العبادة؟
قبل االجابة على هذه االسئلة البد لنا
م��ن معرفة معنى انتظار ال��ف��رج وحقيقة
االنتظار ،فهل انتظار الفرج هو الوقوف امام
املشاكل وامل��آس��ي وامل��ظ��امل مكتويف االي��دي
حتى يتحقق الفرج من قبل اهلل عز وجل؟ أم
ان له معنى آخر ،خالف ما يتصوره البعض
خطأ؟
يف احلقيقة؛ نستطيع فهم االنتظار
م��ن خ�ل�ال ال��ت��ع��ام��ل وال��ف��ه��م ال��ع��ريف هل��ذه
ال��ك��ل��م��ة .ف��ال��ن��اس حينما ي��ن��ت��ظ��رون ق��دوم
ض��ي��ف ع��زي��ز عليهم ،ي���ب���ادرون اىل تهيئة
املكان ،وشراء أفضل املأكوالت واملشروبات؛
استعداداً لقدومه وتلبية حلاجاته ،وليس
جم��رد وض���ع ال��ي��د على االخ���رى م��ن دون
حت���ري���ك س���اك���ن ،ف���ه���ذا ي���ك���ون جت��اه�ل ً
ا
للضيف وعدم االهتمام به ،ومن هنا اذا رأينا
االح��ادي��ث تتحدث عن فضل االنتظار بانه
أح��ب االع��م��ال اىل اهلل ،وافضلها فهي تعين
االنتظار من باب االستعداد،وتهيئة االرضية
الستقبال االم����ام ،ول��ي��س مبعنى السكوت
واجلمود واخلمول؛ وذل��ك الن االنتظار اذا
كان مبعنى السكوت ،والوقوف امام املفاسد
تعم العامل
واملظامل يف حالة التفرج اىل ان ّ
كله فهذا ال يعد عم ً
ال وحركة مباركة،
بل هو استسالم للواقع املرتدي ،وتفرج على
الوضع املأساوي ،وه��ذا امر مرفوض مجلة
وتفصيال؛ النه كيف يكون مقبوال واالسالم
حيرض على اجلهاد ،ويأمر املسلمني باالمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وضرورة القيام
«و ُق ِل اع َْم ُلوا
بالعمل الصاحل؟ يقول تعاىلَ :
ِ
لمْ
ُ
َ
َف َسيرَ َ ى اللهَُّ ع ََم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َو ا ؤْ منُون».
(سورة التوبة  .)105،بل وكيف يرتضي
االسالم السكوت عن ظلم الظاملني ،وجوالت
ال��ف��اس��ق�ين ،وط��غ��ي��ان ال��ط��واغ��ي��ت ،يف حني
ان ال��ق��رآن جيعل رف��ض الطاغوت مقدمة
حلقيقة االميان ب��اهلل..؟ يقول تعاىلَ « :ف َم ْن
ِ
ِ
ِ
است َْم َس َك
َي ْك ُف ْر بِال َّطاغُوت َو ُيؤْ م ْن بِاللهَِّ َف َقد ْ

لكي ال يلني عزم
االنسان ،وال تتوقف حركته
التكاملية يف هذه احلياة؛
بفعل اليأس والتشاؤم،
ومن اجل ان ميضي اىل
االمام باستمرار؛ البد ان
يحدوه االمل ،وتغمره
الثقة بحلول املستقبل
الزاهر الذي تنعدم فيه
الويالت واملآسي
ِ
ِ
ِ
يع
بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْثقى الَ انْفصا َم لهَ ا َو اللهَُّ َسم ٌ
ِ
يم( ».سورة البقرة  ،)256،وهو اآلمر يف
عَل ٌ
كتابه بوجوب القتال يف سبيله ،والدفاع عن
ون فيِ
«و ما َلك ُْم ال تُقاتِ ُل َ
املستضعفني بقولهَ :
جال و النِّساءِ
ِ
ِ
ِ
َسبِ ِ
الر
َ
يل اللهَِّ َو المُْ ْست َْض َعفنيَ م َن ِّ
هذهِ
ون ربنا َأ ْخ ِرجنا ِمن ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َو ا ْل ِو ْلدان ا َّلذي َن َي ُقو ُل َ َ َّ
ا ْل َق ْر َي ِة ال َّظالمِ ِ َأ ْه ُلها» (سورة النساء .)75،
ومن خالل هذه اآليات وغريها الكثري يتضح
فساد العقلية اليت تؤمن بان معنى االنتظار
هو السكوت على اجلرائم واملظامل ،والقبول
بالواقع الفاسد ،واختيار الصمت املطلق إزاء
ما جيري من مظامل ومفاسد.

* وظيفتنا يف زمن الغيبة

والسؤال هنا :هل ان لنا مسؤولية جتاه
ديننا وامامنا يف زمن الغيبة أم ال؟ الشك اننا
ويف ضوء معنى االنتظار تكون أمامنا مجلة
وظائف ومسؤوليات اهمها:
*  -1انتظار الفرج

فلوال انتظار الفرج ليئس املؤمنون من
جهادهم وعملهم يف سبيل االس�لام ورفعة
كلمته ،ول��ض��اق��ت ص��دوره��م ح�ين وق��وع
الباليا واملصائب وتوالي احملن واآلالم عليهم.
بلى؛ لوال انتظار الفرج ملا وثبوا اىل ساحات
العمل واجل��ه��اد وال��ب��ذل والتضحية باملال
واألنفس يف سبيل اهلل.
ان جم��رد ان��ت��ظ��ار ال��ف��رج م��ن ش��ان��ه ان
خيلق احليوية والنشاط واألمل لدى املؤمن؛
فيحفزه ع��ل��ى ال��ع��م��ل وال��ن��ش��اط ال����دؤوب،
والبذل وخوض غمار العمل واجلهاد.

فنراه ينفق ماله يف اخل�يرات ومشاريع
ال��ص�لاح ان ك���ان ذا م���ال ،او جي��ن��د نفسه
وطاقاته ان كان صاحب جسم قوي ونشاط،
او يوظف فكره وقابليته ومواهبه يف هذا
الطريق ان كان ذا ثقافة وعلم و أدب وفن.
* -2التمسك بعلامء الدين

لقد دلنا االمام احلجة املنتظر عجل اهلل
فرجه ،على الطريق ال��ذي جيب ان نسلكه
يف زمن الغيبة بعد ان أجاب على اسئلة احد
فعرف اتباعه آنذاك يف ايام السفراء
ال��رواةَّ ،
االربعة بان الغيبة الصغرى اليت كان الناس
يتصلون فيها به من خالل هؤالء السفراء قد
انتهت ،وان الغيبة الكربى قد بدأت فقال وهو
جييب ه��ذا السائل« :وام��ا احل��وادث الواقعة
فارجعوا فيها اىل رواة حديثنا فانهم حجيت
عليكم وانا حجة اهلل»  .لذلك فمن مسؤوليتنا
يف زمن الغيبة ان نرجع اىل العلماء الذين
ميلكون العلم و التقوى واالخ�ل�اق .الذين
اخلصوا هلل ورسوله ،ومل يرتبطوا أو خيضعوا
ألي سلطان جائر ،ومل يتحركوا يف خط
االحن��راف��ات ،سياسية كانت أم اجتماعية
أم اقتصادية ،أم ثقافية أم غريها .فقد ورد
عن االمام العسكري (ع)َ " :فَأ َّما َم ْن َ
كَ
ان ِم َن
ْال ُف َقهَا ِء َصا ِئناً ِل َن ْف ِس ِه َحا ِفظاً ِل ِدي ِن ِه مخُ َ ا ِلفاً
َ
َام أَ ْن
��ر َم� ْ��ولاَ ُه َفِل ْل َعو ِّ
َع َلى َه��وَا ُه ُم ِطيعاً لأِ ْم ِ
يَ
ُقِّلدُوهُ" (وسائلالشيعة ،ج -10ص.) 131
إذاً؛ غيبة االمام املنتظر عجل اهلل فرجه،
مل ت�ت�رك ال���ن���اس يف ف�����راغ ،وذل����ك ب��وج��ود
حركة العلماء اجملتهدين العادلني االتقياء
واملنفتحني على املسؤولية ،والذين يتابعون
ق��ض��اي��ا ال���ن���اس يف ك���ل م���ا حي��ت��اج��ون��ه يف
ثقافتهم وقضاياهم.
وه��ؤالء جيسدون اخلط االمامي الذي
ميتد من خط النيب األكرم صلى اهلل عليه
وآله ،حتى آخر احلياة .ومسؤوليتنا اجتاههم
هي ان نرتبط بهم ،النهم باعوا انفسهم هلل،
ويتحملون األذى يف جنبه؛ لذلك علينا ان
نعرفهم وننصرهم؛ الن نصرتهم ،نصرة
لالمام عجل اهلل فرجه.
وحن���ن كشيعة م��ؤم��ن�ين ن��ع��د االم���ام
عجل اهلل ف��رج��ه ال��ن��م��وذج االع��ل��ى ل��ن��ا؛ وملا
ك���ان ه���ذا االم����ام مغيباً ع � ّن��ا ك���ان علينا
الرجوع اىل ممثليه الشرعيني ،وم��ن ينوب
عنه يف غيبته وهم العلماء والفقهاء واملراجع
العظام ،نتبعهم ونقلدهم ونعمل بوصاياهم
على اساس من النيابة او الوكالة؛ فاالمام
م��ف��روض ال��ط��اع��ة ،وال ج����دال يف طاعته
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من مسؤوليتنا يف
زمن الغيبة ان نرجع اىل
العلماء الذين ميلكون
العلم و التقوى واالخالق.
الذين اخلصوا هلل ورسوله،
ومل يرتبطوا أو يخضعوا ألي
سلطان جائر
وات��ب��اع��ه ،أم��ا الوكيل او النائب عنه ،فانه
واج��ب الطاعة ايضاً ،ما دام مستقيماً على
خط االمام املعصوم ونهجه.
*  -3تغري السلوك

وال��ذي أرج��وه ان نعاهد اهلل جل جالله
منذ هذه اللحظة على ان نغري سلوكنا .فقد
يغيب عن بالنا او رمبا جيهل الكثري منا ان
اعماله وسلوكه يطّلع عليها االمام احلجة
املنتظر عجل اهلل فرجه ،يف كل يوم وليلة،
كما تؤكد على هذه احلقيقة الكثري من
الروايات الشريفة.
فان كان صدر م ّنا خري وص�لاح س ّره،
وان كان شراً أحزنه.
واذا أردنا ان نفهم معنى هذا السرور او
احل��زن فلنرجع اىل مشاعرنا وأحاسيسنا
عندما نلمس املعصية واالس��اءة من أوالدنا،
ومن ذلك ندرك احاسيس امامنا ومشاعره
جتاهنا حنن كشيعة ندعي والءه وحبه ثم
نسيء اليه وحنزنه مبعاصينا واحنرافاتنا
وتقاعسنا وت�بري��رات��ن��ا !..فليكن سلوكنا
سلوك املنتظرين احلقيقيني ل��ه ،ولنتمثل
حقيقة االنتظار؛ فنصلح نفوسنا واخالقنا
وسلوكياتنا ،وتعاملنا مع اخواننا اآلخرين
وجنعلها بالشكل ال���ذي يتطابق م��ع روح
االنتظار .فاالنتظار اليتحقق اال اذا كان
الفرد جادا يف اصالح نفسه ،وتغري ذاته مبا
حيبه املوىل حني قدومه اليه ،كما وان الفرد
ال يصدق عليه بانه منتظر اال اذا كان جا ّداً
يف اصالح جمتمعه وأمته.
*  -4االستعداد النفيس واجلسمي
لنكن مستعدين نفسياً وجسمياً على

ُعرف أوانه.
الدوام؛ وذلك الن ظهور االمام الي َ
وم��ن ذل��ك نفهم السر يف ان بعض العلماء
وامل��راج��ع جيعلون سيوفهم حتت وسادتهم
كي يكونوا مستعدين يف أية حلظة عندما
يظهر املوعود ،فما السيف إال رمز لالستعداد
اجلسدي .وبنا ًء على ذل��ك ،ينبغي ان يكون
لدينا اس��ت��ع��داد قتالي ه��و م��ن ال��ض��رورات
بالنسبة اىل الشيعة؛ فيجب على الشيعي
ان ي��ك��ون مهيئاً ،م��درب �اً نشيطاً ،ومستعدا
للتضحية على طول اخل��ط .باالضافة اىل
االستعداد النفسي بتهذيب االخالق  ،وهذا ما
جيب ان نبنيه يف انفسنا وخنلقه يف طباعنا
وسلوكنا.
*  -5الدعاء

ان ساعة الظهور ،أمر غييب حجب ع ّنا
وع���ن االم����ام ع��ج��ل اهلل ف��رج��ه ،ن��ف��س��ه ،فال
يعلمها إال اهلل سبحانه.
ّ
ستحل هذه الساعة
فنحن ال ندري هل
بعد شهر او سنة او رمب��ا عشرات أو مئات
ال��س��ن�ين..؟ فذلك يف علم اهلل وح���ده ..كما
اكدت على ذلك الكثري من الروايات .ولذلك
فما على املؤمن املنتظر اال ان يدعو للتعجيل
يف ظهوره عجل اهلل فرجه.
وهذه الدعوة جيب اال تكون جمرد ترديد
لسان فحسب ،بل دع��ا ًء نابعا من الصميم،
ومن اعماق القلب امللهوف التواق اىل ظهور
الفرج ،لينعكس ويتجسد يف سلوك الداعي
واعماله وجهاده الذي يربهن من خالله على
صدق دعوته وشوقه اىل ظهور املهدي ،يقول
تعاىل:
ِ
نيِ
َ
«و َ
ب» (سورة
قال َر ُّبك ُُم ا ْدعُو أ ْستَج ْ
َ
غافر .)60،

ف�لا يستخفن م��ؤم��ن ع��ام��ل ب��دع��ائ��ه،
فللدعاء أهميته يف تعجيل اهلل ف��رج��ه ،و
ظ��ه��وره ،ف�لا ينسى أح��د م� ّن��ا عندما يفرغ
م��ن ك��ل ص�لاة ي��ؤدي��ه��ا ان ي��دع��و بتعجيل
اهلل الفرج بظهور مهدي أهل البيت عليهم
السالم ،وهذا ما جيب ان يتخذه كل مؤمن
ص���ادق ال���والء أله��ل بيت العصمة منهاجاً
وسرية.
*  -6التبشري باإلمام

أي ان ن��ع��م��ل م���ن االن ع��ل��ى التبشري
باالمام ،وبيان حقيقة االنتظار وفلسفتها،
ولنعلم اطفالنا ونعرفهم باملهدي املنتظر
عجل اهلل فـرجه ،وغيبته حسب ما تستوعبه
مداركهم ،أي ان نستنبط املفاهيم ونقربها
اىل اذه���ان���ه���م؛ ك���ي ي���ع���وا ه����ذه امل��ف��اه��ي��م
ويرتعرعوا يف ظلها شيئاً فشيئاً ،فلعل أوان
ال��ظ��ه��ور ي��ك��ون م��ن نصيبهم وزم��ان��ه��م ،و
ذل��ك يتحقق بوضع ب��رام��ج م��دروس��ة مثل
اصطحابهم اىل املساجد واجملالس احلسينية،
واشراكهم يف الدورات التثقيفية اليت تقام
يف املساجد وغريها من الربامج املنتشرة يف
عموم البالد.
وهكذا فان تعجيل اهلل الظهور ،امنا يتم
على أي��دي اولئك املؤمنني الذين ق��رروا ان
يكونوا جماهدين حقاً ،وان يعقدوا صفقة
جت��اري��ة راحب����ة م��ع رب��ه��م جي���اه���دون من
خ�لاهل��ا بانفسهم وام��واهل��م؛ لينجيهم من
العذاب االليم ،ولينالوا رضوانه.
وعلى هذا فليس من الصحيح االعتقاد
بان مسائل غيبية البد ان تتدخل لتغري مسار
احلياة ،امنا يكون االعتماد على ارادة االنسان
وحتمل مسؤولياته يف زمن الغيبة.

اإلعالم بين رسالة الضمير وهيمنة الطاغوت
* منتظر الشيخ أمحد
@MuntadarAlshaik
اإلع�لام «هو الوسيلة التي يتم عربها نقل املعرفة
وصياغة األفكار والقيم واملفاهيم ونرشها يف األوساط»،
وتكوين املواقف والوعي الذايت.
ولإلعالم دور يف تكوين املعرفة والوعي االجتامعي ويف
تغيري وتطوير املجتمع ،وله دور أيض ًا يف تكوين املعارف
لدى الناس ثم حتويلها إىل مواقف وسلوك وعادات يتبعها
الناس يف حياهتم اليومية .وحرية اإلعالم هي إمكانية إبالغ
اآلخرين باألخبار أو اآلراء عرب الوسائل اإلعالمية.
وكلام متتع اإلعالم باالستقاللية كلام أصبح رشيكا
حقيقي ًا للسلطات الثالث الترشيعية والتنفيذية والقضائية،
وعمل عىل استمرارها ونجاحها من باب التكامل ،وليس
من باب التبعية.
وهذا الدور قد يقابله يف اجلانب اآلخر ،وهو التحريض
عىل اآلخر أو النيل منه ،عرب الرتكيز عىل سطور معينة يف أي
خرب ،هبدف تأليب الرأي العام ،أو إثارة السلطات نحو أمر
قد تكون غافلة عنه.

* اإلعالم  ..الرشيك يف بناء جمتمع حر

وسائل اإلعالم متتلك القدرة عىل تغيري نظرة الناس إىل
احلياة عامة ،وإىل العامل من حوهلم من خالل تغيري مواقفهم
وآرائهم جتاه القضايا واألحداث ،وبالتايل يتغري حكمهم
عليها.
لذلك فإن لوسائل اإلعالم دور ًا كبري ًا يف التغيري املعريف
واالجتامعي ،وهلذا فإن احتكار وسائل اإلعالم بمصدر
واحد نابع عن الفكر السلطوي املستبد يعطي نتائج خطرية
جد ًا يف تكوين عقلية ذات لون واحد حيث يؤدي هذا
التسلط إىل تقزيم معارف اإلنسان فتصبح جزئية بعيدة
عن الشمول واحلاجة والرضورة ،وعندما يعزل املتلقي
نفسه أو ُيعزل بفعل الرشط املوضوعي ،تضعف مناعته
ويسهل إقناعه ،وتتالشى فعالية ديمقراطية املعرفة وغزارة
املعلومات وتزيد هشاشتها وعدم جدواها.
هلذا تأيت رضورة احلرية اإلعالمية واملعلوماتية كرشيك
أسايس يف بناء املجتمع احلر ،لكوهنا الرشيك الكبري يف
تكوين العقلية الفكرية املتحررة من القوالب اجلاهزة
واملعلومات ذات البعد واللون الواحد ،والتي تُسري
اإلنسان حسب ما تشتهيه أهواؤها وال تفتح للعقل أفق ًا

وأبعاد ًا للتفكري والتحليل واالستنتاج ثم اختاذ القرار بقناعة
ودون تشويش.
ولألمم املتحدة قرار شهري برقم ( )59الصادر يف 14
ديسمرب 1946م حول احلرية اإلعالمية الذي نص عىل أن
"حرية تداول املعلومات من حقوق اإلنسان األساسية،
وهي املعيار الذي تقاس به مجيع احلريات التي تكرس
األمم املتحدة جهودها حلاميته ،وأن حرية اإلعالم تتطلب
بالرضورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لدهيم اإلرادة
والقدرة عىل عدم إساءة استعامله ،فااللتزام األديب بتقيص
احلقائق من دون انحياز ،ونرش املعلومات من دون تعمد،
أمر يشكل أحد القواعد حلرية اإلعالم".
كام جاء يف االتفاقية األوروبية للحفاظ عىل حقوق
نصت املادة
اإلنسان وحريته األساسية لعام 1950م حيث ّ
العارشة فيه عىل أن« ،لكل فرد احلق يف حرية الرأي والتعبري
بام يف ذلك حرية اعتناق اآلراء ،واستقاء األنباء واألفكار
وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت ،وذلك من دون أي
تدخل من السلطات العامة ،ومن دون تقييد باحلدود
اجلغرافية».
و رغم هذه القوانني التي تنص عىل حرية الرأي
واإلعالم ،وخالل البحث ،مل أجد إىل اآلن وجود ًا حقيقي ًا
للحرية اإلعالمية ،أو مصداق ًا واقعي ًا لتطبيق تلك القوانني
يف العامل املتقدم أو غريه..
هلذا تأيت رضورة إنشاء إعالم مستقل قائم عىل أساس
«التقوى» ،كام دعا إليه الفقيه السجني ،يف إحدى خطبه،
يستمد دعمه الذايت من نفسه أو من الشعوب احلرة املتعطشة
أو املهتمة باحلفاظ عىل حريتها.
ولعل أهم األسباب التي تقف عائق ًا يف وجه اإلعالم
احلر الفضائي أو املكتوب هي املسألة االقتصادية ،هلذا جيب
أن يكون توكيل هذا النوع من اإلعالم إىل الشعوب من
خالل الدعم املبارش ،كام أن وجود وسائل إعالم مفتوحة أو
شبكات التواصل عرب اإلنرتنت جعلت األمر أكثر سهولة
يف تلقي املعلومة ،أو اهنا سامهت يف تنوع مصادر املعلومة
أكثر ،ومع ذلك مازال إىل وقتنا هذا حتظى الوسائل الكبرية
كاإلعالم الفضائي أو الصحف املطبوعة بشعبية أوسع من
الباقي ،كام أن الدول املستبدة دائ ًام ما تضع عوائق للوصول
إىل املعلومة التي تفضح استبدادها أو ختالفها فتحاول
حجبها دائ ًام ،أو أهنا تلجأ دائ ًام إىل التشويش عىل احلقيقة
عرب خلق شخصيات أو أعداء ومهيني من خالل أبواقها
اإلعالمية؛ وهذا بالضبط ما حيصل يف معظم الدول العربية،
وكل ال��دول التي تسيطر عليها عقلية احلزب الواحد
واحلاكم األوحد.
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�آيات ال�صيام
هذه الأ�سئلة

طرحناها ،فوجدنا

�إجابتها يف مو�سوعة
تف�سري «من هدى
القر�آن» ل�سماحة

املرجع الديني

�آية الله العظمى

* إعداد :السيد جواد الرضوي

ال�سيد حممد تقي
در�سي
املُ ّ

«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

* بينات من اآليات
• ماهي أهم بينات آيات الصوم التي
وردت يف سورة البقرة؟
 اجمل��ت��م��ع االس�لام��ي جمتمع ملتزممسؤول ،جتري االنظمة فيه حبافز داخلي
يصفه القرآن الكريم بـ «التقوى» وهذا الوازع
خيلقه االمي���ان ب���اهلل ،وتنميه طائفة من
الواجبات؛ يف طليعتها الصوم .
وت��ت��ح��دث ه����ذه اآلي������ات ع���ن ال��ص��ي��ام
كافضل وازع نفسي لألمة حيافظ على

حدود اجملتمع ،ويراعي أنظمته .
يف ال��ب��دء ،يبني ال��ق��رآن الكريم فلسفة
ً
وبعدئذ يبني طائفة من احكامه،
الصيام،
ثم يتحدث عن أهمية شهر رمضان املبارك.
وبهذه املناسبة يتحدث عن الدعاء ،و اخرياً
يعود اىل احكام الصيام واحملرمات االساسية
( )1خالل هذه الفرتة.

* حرمة املال واملسكن
• املالحظة ،يف هذه اآليات املباركة ،ان
القرآن الكريم يتحدث عن الصيام قبل وبعد
احلديث عن حرمة املال (اآلي��ات -183
 ،)188فامذا يريد أن يوصينا به من خالل
هذا التوجيه ؟
 كأن القرآن الكريم يوصينا بان مناه��داف الصيام حتقيق وازع داخلي حيافظ
على حرمات اجملتمع ،و ابرزها حرمة املال.
انه يعدل سلوك الفرد جتاه اجملتمع حتى ال
يعتدي الفرد عليه.
وبهذه املناسبة يتحدث القرآن الكريم
ع��ن حرمة املسكن ،فيحرم على املسلم ان
يتسلق البيوت من ظهورها.
* اهلدف العظيم
ِ
• يدل قول اهلل تعاىل َ « :يا َأيهُّ َا ا َّلذي َن َآ َمنُوا
ِ
ِ
ب َعلىَ ا َّل ِذي َن ِم ْن
الص َيا ُم َكماَ كُت َ
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
كُت َ
ِ
َق ْبلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون» .عىل ان الصيام كان
مفروض ًا يف األديان السابقة ،فلامذا جاء فرض
هذه العبادة عىل مجيع األمم ؟
 ال��ص��ي��ام واج���ب دي�ني يف رس���االت اهللالسابقة وحني يكتبه اهلل علينا [كما كتبه
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* الوازع الداخلي يف االنسان يخلقه االميان باهلل وتنمية طائفة من الواجبات يف
طليعتها الصوم.
* شهر رمضان مناسبة للدعاء والدعوة احلقيقية يجيبها اهلل عاجال ام اجال.
على االمم اليت سبقتنا] ،فانه هلدف عظيم
ي��ع��ود بالنفع علينا وه���و :تقويم سلوكنا
وتربية نفوسنا اىل التقوى.

* التقوى  :اإللتزام
• كام هو احلال يف كثري من العبادات
والشعائر الدينية ،فان اهلدف من الصيام هو
التقوى كام جاء يف ذيل اآلية املباركة يف قوله
تعاىلَ ...« :ل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون» .فام املراد بالتقوى
بالتحديد؟
 لعل الكلمة اليت نستخدمها يف أدبنااحلاضر بدي ً
ال عن كلمة التقوى وقريبة
م��ن معناها ،ه��ي "االل��ت��زام" ولكن إحي��اءات
كلمة التقوى افضل؛ انها تدل على االلتزام
خشية العقاب ،والعمل بشيء «ات��ق��اء» شر
معني ،وبالتالي جعل العمل وسيلة لتجنب
الوقوع يف التهلكة .
واع
ف���ـ «ال���ت���ق���وى» ،إذن ،ه���ي ال���ت���زام ٍ
ومفروض على االنسان بسبب االضرار اليت
تصيبه ان ترك االلتزام .
* إرادة الصائم
• ولكن؛ كيف يمكن خلق حالة التقوى
يف النفس ؟
 خلق حالة التقوى يف النفس ال يتم االعرب سلسلة من العبادات والشعائر والصيام
واح��د منها ،حيث ان��ه ي��درب االن��س��ان على
جتنب شهواته برقابة ذاتية ،وبذلك ينمي
عنده موهبة االرادة ،ذلك الن ارادة االنسان
 -كأية نعمة اخ��رى عنده -تنمو وتتكامل

كلما انتفع بها االن��س��ان ومارسها عملياً.
والصائم ميارس ارادات��ه ضد شهواته كلما
دعته حاجته اىل الطعام واجلنس فريفض
تلبية هذه الدعوة بقوة ارادته .

* مقاومة الشهوات
• كثري من الناس حيبون أن يصبحوا
صاحلني ،مؤمنني ،ملتزمني ،بالرغم من اهنم
قد ال يرصحون بذلك ولكن بعض ًا منهم
يوفق لذلك ،ملاذا ؟
 الن هذا البعض – وحده -ميلك ارادةقوية .وعلى االنسان ان يربي إرادته ويدربها
حتى يستطيع ان يقاوم بها ضغوط الشهوات؛
والصيام واح��د من وسائل تربية وتدريب
االرادة .
* الشهر ليس طوي ً
ال
• نعود اىل اآليات املباركات؛ ما الفائدة
من قولة تعاىل« :أيام ًا معدودات» ،وهو
امر مفهوم الن شهر رمضان املبارك أيام
معدودات ،وهي إما تسعة وعرشون يوم ًا،
أو ثالثون يوم ًا؟
 الصيام ُف��رض خ�لال شهر واح��د ،قديتصوره االنسان طوي ً
ال؛ ولكن جيده  -بعد
امل��م��ارس��ة وب��ع��د ال��ت��ص��م��ي��م ع��ل��ى االل��ت��زام
ب��ه -ق��ص�يراً .وك��ذل��ك ك��ل عمل يتصوره
االنسان يف البدء عظيماً ،ولكنه بعد ان يعزم
عليه يصبح سه ً
ال وخفيفاً .ولذلك كان من
افضل وسائل التغلب على احلياة تهوينها،
واالستهانة بصعوبتها .و هكذا يصور لنا

القرآن الكريم شهر رمضان املبارك ،فيقول:
َات" .
"أَي ً
َّاما َم ْعدُود ٍ

* تسهيالت الصيام
• ما هي االحكام التي تضمنتها تتمة
اآلية املباركة ،وهي قولة تعاىلَ ...« :ف َم ْن ك َ
َان
يضا َأ ْو َعلىَ َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر
ِمنْك ُْم َم ِر ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َعلىَ ا َّل ِذي َن ُيطي ُقو َن ُه فدْ َي ٌة َط َعا ُم م ْسك ٍ
ني َف َم ْن
َت َط َّو َع َخيرْ ً ا َف ُه َو َخيرْ ٌ َل ُه َو َأ ْن ت َُصو ُموا َخيرْ ٌ َلك ُْم
إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون» ؟
 هنالك تسهيالت يف أداء واجب الصيام؛منها تغيري موعد الصيام بالنسبة للمسافر
وامل��ري��ض وذل��ك قوله ت��ع��اىلَ « :ف� َ�م� ْ�ن َ
ك� َ
�ان
َ َ ٌ ْ َ
ِم ْن ُك ْم َم ِر ً َ َ
�ام
يضا أ ْو َعلى َسف ٍر ف ِع َّدة ِم��ن أ َّي� ٍ
أُ َخ َر».
وم��ن التسهيالت ،أي��ض�اً ،ال��غ��اء الصيام
اختياراً عن كل من ال يطيق الصيام؛ أي:
جيهده ويستنفد كل طاقته؛ كالضعيف
آنئذ؛ يستطيع ان يصوم
البنية والشيخ الكبري ٍ
او ان يبدل الصوم بـ «الفدية» باطعام مسكني
واح��د عن كل يوم يفطر فيه؛ وذل��ك قوله
َع َلى َّال ِذ َ
ُطي ُقو َن ُه ِف ْد َي ٌة َط َعا ُم
تعاىل...« :و َ
ين ي ِ
ني )2( ،»...وقولة تعاىلََ ...« :ف��م� ْ�ن َت َط َّو َع
ِم ْس ِك ٍ
ّ
َخيرْ ً ا ،»...أي :صام بالرغم من املشقة عليه...« ،
َف ُه َو َخيرْ ٌ َل ُه »...بشرط ان ال يسبب له ضرراً
كبرياً ،بل جمرد مشقة وحرج.،
وال����ص����وم ي���زك���ي ال���ن���ف���وس ،وي��رب��ي
االرادات ويُهيئ [للصائمني] عند اهلل ج��زا ًء
وموا
حسناً؛ وذل��ك قوله تعاىلَ ...« :وأَ ْن َت ُص ُ
َخيرْ ٌ َل ُك ْم ِإ ْن ُ
ك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون».
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من هدى القرآن
*الصيام واجب ديني يف
رساالت اهلل وقد كتبه
اهلل علينا لتقومي سلوكنا
وتربية نفوسنا على
التقوى.
*عن طرق الصيام يتم
خرق احلاجب بني عقل
االنسان ومعرفة اهلل
فيشرق نور االميان يف
القلب فيكبرّ العبد ربه.
* رمضان  ...األجدر
ِ
«ش ْه ُر َر َم َض َ
• يقول تعاىلَ :
ان ا َّلذي ُأن ِْز َل
ِ
ٍ
ِ
فِ ِيه ا ْل ُق ْر َآ ُن ُهدً ى لِلنَّاس َو َب ِّينَات م َن الهْ ُدَ ى
وا ْل ُفر َق ِ
ان .»...ملاذا ال يقع الصوم اال يف شهر
َ ْ
شهر أفضل
رمضان املبارك؟ أوليس هناك
ٌ
منه؟ وما املراد بـ «اهلدى»و«البينات» ،و
«الفرقان»؟
 ك�لا؛ [ليس هنالك شهر أفضل منشهر رمضان املبارك] )3( ،انه شهر حيمل معه
ذكرى من أهم ذكريات االمة؛ انها ذكرى
ليلة القدر؛ حيث نزل فيها القرآن؛ كتاب
اهلل الكريم .
وال��ق��رآن ال��ك��ري��م« :ه���دى ل��ل��ن��اس» ،أي:
ب��ص��ائ��ر و رؤى ل�لان��س��ان يف احل���ي���اة« .و»،
�ات ِم� َ�ن الهْ ُ � َ
���دى» ،أي :تفاصيل
كذلك « َب� ِّ�ي� َن� ٍ
التشريع االسالمي.
ْ
قيم
�ان» أي :يف القرآن الكريم ٌ
«وَال� ُف� ْ�ر َق� ِ
ومقاييس يمُ يز بها احلق عن الباطل .فشهر
رمضان املبارك إذن؛ أجدر الشهور بالصيام.
* االستجابة االرادة اهلل
• يبدو ان تتمة اآلية املباركة وهي قوله
تعاىلَ ...« :ف َم ْن َش ِهدَ ِمنْك ُُم َّ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه
ِ
ِ
َو َم ْن ك َ
يضا َأ ْو َعلىَ َس َف ٍر َفعدَّ ٌة م ْن َأ َّيا ٍم
َان َم ِر ً
ِ
ِ
ِ
لاَ
ْ
ْ
س
س َو ُيريدُ بك ُُم ال ُع رْ َ
ُأ َخ َر ُي ِريدُ اللهَُّ بك ُُم ال ُي رْ َ
َولِ ُتك ِْم ُلوا ا ْل ِعدَّ َة َولِ ُت َكبرِّ ُ وا اللهََّ َعلىَ َما َهدَ اك ُْم
َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ون» )4( ،تتضمن أيض ًا أحكام ًا
اخرى للصيام ؟ أليس كذلك ؟
 هذا صحيح؛ فقوله تعاىلَ « :ف َم ْن َش ِهدَ�ص� ْ�م� ُه» أي :م��ن ك��ان يف
ِم� ْ�ن� ُك� ُ�م ال� َّ�ش� ْ�ه� َ�ر َف� ْ�ل� َي� ُ
هذا الشهر حاضراً يف بلده ،او حمل اقامته
فعليه ان يصوم ،وال جي��وز له ان يصوم يف
حالة امل��رض او السفر؛ و ذل��ك قوله تعاىل:

َم ْ
���ن َ
ك� َ
��ان َم� ِ�ري� ً
�ض��ا أَ ْو َع� َل��ى َس� َ�ف� ٍ�ر َف � ِع� َّ�د ٌة
«و َ
للهَُّ
ْ
ُ
َ
ُري ُد ا ِب ُك ُم
�ام أ َخ� َ�ر» ،ذلك الن اهلل« :ي ِ
ِْمن أ َّي� ٍ
ْ
لاَ
ُري ُد ِب ُك ُم ال ُع ْس َر» ،وعلى االنسان
ال ُي ْس َر َو ي ِ
ان يستجيب الرادة اهلل ،وال يوقع نفسه يف
االعمال العسرية ،ومنها الصيام يف املرض
والسفر .
وقوله تعاىل َ « :و ِل ُت ْك ِم ُلوا ْال ِع َّد َة» ،أي :كل
يوم يفوتكم من الصيام ،تصومون مثله من
ايام اخرى .
للهََّ
َ
َ
ُ
وق��ول��ه ت��ع��اىلَ « :و ِل �ت �ك�ِّب�رُِّ وا ا َع�ل��ى َما
���د ُ
اك� ْ
َه� َ
���م» ،أي :جت��ع��ل��ون تعظيمكم هلل و
انتماءكم ال��ي��ه أق���وى م��ن تعظيمكم الي
شخص او شيء آخرَ « :و َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ون»ِ ،ن َعم
اهلل عليكم من خالل الصيام.

* شكر النعيم
• يف هذه اآلية املباركة جاء ذكر التكبري
والشكر؛ فهل من توضيح لذلك ؟
 ان ترويض النفس يساعد على االميانب��اهلل؛ الن ش��ه��وات الدنيا اك�بر حاجب بني
عقل االنسان ومعرفة اهلل.
وع���ن ط��ري��ق ال��ص��ي��ام ،ي��ت��م خ���رق ه��ذا
احلاجب (ولو بصورة مؤقتة) ،و ً
آنئذ؛ يشرق
ن��ور االمي���ان يف ال��ق��ل��ب ،وي��ك�بر العبد رب��ه،
ويعرف ان كل تلك النعم العظيمة منه،
فيشكره .
كما أن املنع املؤقت لبعض لذات اجلسد،
س ُيعطي له طعماً جديداً يشكر املرء عليها .
* االستغفار ثم الدعاء
ِ
«وإ َذا
• اآلية التالية ،وهي قوله تعاىلَ :
ِ ِ
يب َدع َْو َة
يب ُأ ِج ُ
َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َفإِنيِّ َق ِر ٌ
الدَّ ا ِع إِ َذا دع ِ
َان َف ْل َيست ِ
َجي ُبوا ليِ َو ْل ُيؤْ ِمنُوا بيِ
َ
ْ
َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون» ،تتناول موضوع الدعاء ،فام

هي عالقة الدعاء بالصيام ؟
 شهر رمضان املبارك مناسبة للدعاء؛وبهذه املناسبة يستطرد القرآن ليحدثنا عن
ضرورة ارتباط االنسان خبالقه عن طريق
الدعاء؟ فيقول:
َ
َ
َ
ِّ
يب
«وَِإ َذا َس� َ�أ َل��ك ِع � َب��ا ِدي َع�ِّن�يِّ ف��إِن��ي ق ِر ٌ
أُ ِج ُ ْ َ
ان».
َّاع ِإ َذا د َ
َع ِ
يب دَع َوة الد ِ
فاذا كانت الدعوة حقيقية ومتجهة اىل
اهلل وحده؛ خالصة من الشرك و الرياء؛ فان
ال أم آج ً
اهلل جييبها ال ريب فيه؛ عاج ً
ال.
وعلى العباد – بدورهم -ان يستجيبوا
هلل وي��ع��م��ل��وا ب���أوام���ره؛ وذل���ك ق��ول��ه ت��ع��اىل:
« َف ْل َي ْس َت ِجي ُبوا ِلي» ،ليبادهلم اهلل جزاء احلسنة
بعشر امثاهلا.
واستجابة دعوة اهلل تبدأ من االميان به
تعاىل ،فاذا أخلص العبد اميانه بربه يدعوه
اميانه اىل تنفيذ واجبات اهلل؛ ومن ثم جييب
ربه دعاءه؛ وذلك قوله تعاىل« :و َْل ُي ْؤ ِم ُنوا ِبي
َل َعَّله ْ
َر ُشد َ
ُم ي ْ
ُون».
من هنا؛ كانت الدعوات املأثورة متوّجة
باالستغفار هلل؛ الن االستغفار يعيد االنسان
اىل حضرية االميان ومن ثم جييب اهلل دعاءه.
------------- -1يقصد مفطرات الصوم.
 -2يطيقونه :من الطوق ،والطوق  :الطاقة
اليش اذا قوى عليه
وهي القوة و أطاق ْ
 -3روى الصدوق بسند معترب عن االمام
الصادق عليه السالم ،عن أبيه امري املؤمنني عليه
السالم ،قال :ان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله،
خطب ذات مرة يو ٍم فقال« :اهيا الناس انه قد أقبل
اليكم شهر اهلل بالربكة والرمحة واملغفرة .شهر هو
عند اهلل افضل الشهور ،و ايامه افضل االيام ،ولياليه
افضل الليايل ،وساعاته افضل الساعات .»....
 -4عدّ ة  :من العد ،بمعنى املعدود .

* حسني حممد عيل

يعرف الكثري منّا فوائد أشعة الشمس اجلميلة يف مستهل
رشوقها ،السيام يف أيام الشتاء ،وليس يف أيام كهذه من الصيف
ويعرض نفسها هلا ليكتسب منها
القائظ !..فيندفع نحوهاّ ،
ما يعتقده علمي ًا بالفوائد اجلل ّية عىل جسمه وعظامه ،كوهنا
حتمل اليه جمان ًا ،وبال كثري عناء« ،فيتامني دي» ،لكن لألسف
تغيب عن هذا الكثري ،الفوائد املعنوية لإلنسان التي بامكانه
اكتساهبا من مصادر ربانية – كام هو احلال بالنسبة لنعمة
الشمس – وترتك تأثريها الكبري والعميق يف النفس والروح،
وايض ًا السلوك العميل ..إهنا واحة القرآن الكريم يف أيام شهر
رمضان املبارك ،واحلديث الرشيف نصب أعيننا دائ ًام:
«رمضان ربيع القرآن».
ربام يشعر البعض أنه مل يشعر
بنسامت أيام وليايل شهر رمضان
ت�سري يف نفسه وقلبه،
فيلقي اللوم عىل األجواء
ال��ظ��اه��ري��ة ع�لى سطح
املنطقة التي يسكنها ،ثم
املدينة ثم البلد الذي
يعيش ضمن حدوده،
فال جمالس أو برامج
دي��ن��ي��ة ،أو حمافل
القرآن الكريم ،لكن
تغيب عنّا حقيقة أن
هذه النسامت ،كام أشعة
الشمس املفيدة ،لن تأتينا
ونحن عىل ف��راش النوم،
وبني جدران البيوت .إنام حيتاج
األم��ر اىل مزيد من االق�تراب،
والتقرب أكثر للتعرض اىل تلك
بل
ّ
النسامت والنفحات الروحانية حتى يتحقق ما نريده،
تلمس وحتسس النسامت يف الروح ويف شغاف القلب،
وهو ّ
فتتكون التفاعالت الداخلية يف كوامن االنسان ،فتنتج سلوكاً
مهذب ًا وعق ً
ال مضيئ ًا مبدع ًا وروح ًا شفافة جتتذب احلب
واخلري .وهذا لن يكون ،إال بخطوتني أساس :األوىل :إعداد
األرضية الصاحلة الستقبال النفحات والنسامت الروحانية
للقرآن الكريم ،واخلطوة الثانية :إعادة النظر يف األخالق
والسلوك العميل ،حتى ال حيصل التقاطع والتناقض بني
القاعدة األرضية للنفس ،وبني النازل من بركات السامء..
وبطبيعة احلال ،فان كل انسان له خصوصياته وطباعه
يقرها االسالم يف القرآن
وقناعاته ،وهذه حقيقة إنسانية ّ

الكريم حيث تقول اآلية الكريمة« :وخلقناكم أطوار ًا»،
وهذا معرتف به ،بل هو ظاهرة صحية ومفيدة عندما تكون
ضمن إطار القيم واملبادئ املقدسة ،والتي لن تأيت لإلنسان
بالتناقضات واملغالطات ،لذا اذا تصور البعض أن باالمكان
التوفيق بني ما حيمله من طباع وخصال نفسية ،وما يتصف
به من سلوك اجتامعي ،وبني ما يريد أن يتلقاه من النفحات
القرآنية يف شهر رمضان املبارك ،فانه باحلقيقة يقحم نفسه يف
سيكون لنفسه حالة من «االنفصام» –
خضم التناقضات ،بل
ّ
ال سمح اهلل -من حيث ال يريد ،وبام أن قيم احلق والفضيلة
واملفاهيم الدينية واإلنسانية واضحة وناصعة التقبل التحوير
والتزييف ،فان الناس  -ومن حيث الفطرة -سيكتشفون
التناقض بني املاء الزالل النازل من السامء ،وبني األرض
السبخة التي ال تستفيد والتنبت زرع ًا من
هذا اخلري الكثري ..وهذا بحد ذاته من
شأنه ان حيدث خـــل ً
ال وإرباك ًا
يف األج��واء الرمضانية ،التي
م��ن امل��رج��و أن تلتــقي
فيها النفحات االيامنية
والقرآنية مع أكرب مساحة
ممكنة عىل األرض.
إن إص��ل��اح
األرضـــــــية النفسية
وتقويم السلوك ،من
شأنه أن يعبد الطريق
أمام االنسان ألن يشارك
يف أي حمفل قرآين يسمع
منه صوت التالوة العطرة
آلي��ات الذكر احلكيم ،ال
أن يتصفح وج��وه املتح ّلقني
يف املسجد أو احلسينية أو أي مكان
آخر ،ويرى أهنم بأعامر صغرية ،فيجتاز
املكان هبدوء ،كام لو أنه يبتعد عن يشء ال يليق به
ينضم اىل حلقات تالوة أو مراكز
وليس من شأنه ،نعم؛ ربام
ّ
دينية له صالت هبا ،ربام من الناحية العمرية ،أو من ناحية
العالقات الشخصية أو املهنية او غري ذلك ،مما يمكن أن يزيد
الفاصلة بينه وبني القرآن الكريم ،الذي هو كالغيث النازل
من السامء عىل كل بقعة من األرض ،وال يمكن تصوره
خاص ًا ألحد ،أو ان بامكان البعض احتكاره لنفسه .فالذكي
من يفكر يف الكسب من القرآن الكريم ،املعاين والدالالت
والعرب والدروس لنفسه وروحه ،ال أن يبقى حبيس صفاته
وخصاله التي ربام ترسبت وتك ّلست بفعل األشهر األحد
عرش املاضية.
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اضاءات تدبرية

االستدالل من سياق اآليات الكريمة
وظيفة
القرآن الكرمي
هي الهداية،
ولذلك فان اآليات
ال تتبع االسلوب
التعليمي يف بيان
املوضوع الواحد
واالقتصار عليه،
بل تتبع االسلوب
التوجيهي،
مبعنى انها تعالج
موضوعًا ما،
فتتعدد االفكار
من شتى العلوم
ما دامت حتقق
الغرض ذاته

إن ف��ه��م��ك م����راد امل��ت��ح��دث من
حديثه ،يسهّل عليك معرفة معاني
كلماته ،ومكانتها من ذل��ك اهلدف
امل���ن���ش���ود ،ك��م��ا ان ذل����ك ي��س��ه��م يف
استيعابك ملراده وغايته من احلديث.
ك���ذل���ك االم������ر ب��ال��ن��س��ب��ة اىل
اآلي���ات وال��س��ور ال��ق��رآن��ي��ة ،ف��ان كل
آية مضمومة اىل إخوتها ،تهدف اىل
معاجلة أم��ر أو تأسيس آخ��ر ،لذلك
تتحد يف غايتها وحم��ت��واه��ا ،وهكذا
ك��ان��ت ال��س��ور حتمل ه��دف�اً ختتص
ب��ه دون س��ائ��ر ال��س��ور ال��ق��رآن��ي��ة وان
اشرتكت مع سائر السور يف الغاية
العليا واهلدف االساس ،ومن هنا فان
للسورة الواحدة حموراً اساسياً يكون
حمله حمل القطب من الرحى تدور
حوله جممل اآليات والبحوث الواردة
يف السورة.
ويعتمد هذا االمر – أعين معرفة
االطار العام -على (توقيفية السورة)
يف نظم آي��ات��ه��ا ،إذ إن مج��ع ال��ق��رآن
ال��ك��ري��م ك���ان اي��ض �اً وح��ي �اً م��ن اهلل
ع��زوج��ل ،كما ه��و احل���ال يف تنزيل
اآلي��ة ،فال يتصور ان اآلي��ة يف سورة

االع���راف – م��ث�ل ً
ا -الب��د هل��ا ان تكون
يف سورة االحزاب ،او غري ذلك ،بل ان
اآليات قد رتبت يف اماكنها بأمر من
اهلل عزوجل.
وان حب��ث امل��ت��د ّب��ر ع��ن السياق
امل���وج���ود يف جم��م��وع��ة م���ن اآلي����ات،
واالط��ار العام الذي تدور حوله آيات
السورة الواحدة ،ميهّد له الطريق يف
فهم أمرين :
األول :الوصول اىل ذل��ك اهلدف
الذي ترومه السورة من خالل معرفة
الروابط الدقيقة بني االفكار اليت قد
تبدو غري مرتبطة ببعضها البعض
يف السورة ،وذلك ألن وظيفة القرآن
ال��ك��ري��م ه��ي اهل���داي���ة ،ول��ذل��ك فانها
ال تتبع االس��ل��وب التعليمي يف بيان
امل��وض��وع ال��واح��د واالق��ت��ص��ار عليه،
ب��ل تتبع ال��س��ور ال��ق��رآن��ي��ة االس��ل��وب
التوجيهي ،مبعنى انها تعاجل موضوعاً
ما ،فتتعدد االفكار وتتنوع من شتى
العلوم ما دامت حتقق الغرض ذاته،
وب��ع��ب��ارة :أن التشتت ال��ظ��اه��ري يف
م��وض��وع ال��س��ورة ي��زول ل��دى املتأمل
اذا ع��رف حكمة ال��س��ورة (السياق –

واالطار العام) ،فقد تبدو الفكرة غري
متناسبة وسائر االف��ك��ار ،إال ان فهم
السياق العام يرفع هذا الوهم.
ال��ث��ان��ي :الفهم الدقيق لالفكار
اجل��زئ��ي��ة وم��ع��رف��ة ال��رواب��ط بينها،
فيساهم االم��ر يف فهم أعمق لآلية
الواحدة.
وقبل ان نبدأ باخلطوات العملية
يف معرفة االطار العام للسورة ،البد
ان نسجل مالحظتني منهجيتني:
االوىل  :ليس من احلتم ان يعرف
االن��س��ان االط���ار ال��ع��ام للسورة ،فقد
يصل الباحث اىل معرفة االطار ،وقد
ال يصل اىل معرفته ،ول��ذل��ك على
الباحث ان ال يتعجل يف فرض اطار
عام للسورة ،بل عليه ان يفرغ جهده
يف حم��اول��ت��ه لفهم احمل���ور االس���اس
للسورة.
الثانية :قد يكون اهلدف االساس
يف السورة متمث ً
ال يف آية واحدة منها،
وتكون سائر اآليات مبثابة متهيدات
للوصول اىل تلك الفكرة االساسية،
ً
موضحة
او ت��ك��ون اآلي����ات االخ����رى
هلذه الفكرة واحلقيقة ،فمث ً
ال جند

اضاءات تدبرية
ان احمل��ور االس���اس ل��س��ورة ال��ذاري��ات
«و ما َخ َل ْق ُت الجِْ َّن َو
هو قوله تعاىلَ :
الإْ ِ ن َْس إِالَّ لِ َي ْع ُبدُ ون* ما ُأريدُ ِمن ُْه ْم
ِم ْن ِرزْ ٍق َو ما ُأريدُ َأ ْن ُي ْط ِع ُمون* إِ َّن
الرزَّ ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة المَْتني» (سورة
اللهََّ ُه َو َّ
الذاريات  ،)58-56/ف��ان اآلي��ات
االخ�����رى مت��ه��د ل��ل��وص��ول اىل ه��ذه
احلقيقة وتوضحها من خ�لال بيان
قدرة اهلل عزوجل وعظمته و آياته يف
خلقه و مننه على االنسان وغري ذلك.
وك��ذل��ك ف���ان س���ورة ال��س��ج��دة،
ت��ت��م��ح��ور ح���ول حم���ور ال��ف��ص��ل بني
احلق والباطل ،وذلك يتمثل يف اآلية
الثامنة عشرة حيث يقول تعاىلَ « :أ
كان ِ
كان ُمؤْ ِمن ًا ك ََم ْن َ
َف َم ْن َ
فاسق ًا ال
َي ْست َُوون» ،وسائر آي��ات ه��ذه السورة
توضح هذه الفكرة ومتهد هلا.

* خطوات يف معرفة السياق

مل��ع��رف��ة االط�����ار ال���ع���ام ل��ل��س��ورة
ط���ري���ق���ت���ان ،حت�����وي ك����ل واح�����دة
م��ن��ه��ا ع��ل��ى خ���ط���وات ،وال خي��ف��ى أن
الطريقتني ليس بينهما تعارض او
تقاطع ،بل تكمل إحداهما االخ��رى،
م���ع االش��ت��راك يف ب��ع��ض اجل���وان���ب،
وفيما يلي ب��ي� ٌ
�ان موجز للطريقتني
خبطواتهما:
الطريقة االوىل :االستقراء (،)1
وخطوات هذه الطريقة:
اخلطوة االوىل :قراءة السورة يف
أماكن متعددة ،ولكن ليس بالرتتيل،
بل قراءة سريعة نوعاً ما مع الرتكيز
على فهم اآليات ،على ان تكون القراءة
لكل السورة واكثر من مرة.
والفرق بني القراءة املنشودة وبني
القراءة البطيئة ،ان الثانية قد تنسي
االنسان ما الحظه يف اآليات السابقة،
أم����ا االوىل ف��ت��ب��ق��ي ت��ل��ك االف���ك���ار،
شريطة ان ميتلك املتدبر القدرة على
املالحظة والتتبع والتقاط االفكار
واملالحظات العامة.
اخل��ط��وة الثانية :بعد ذل��ك يتم
دراس��ة االفكار الرئيسية يف السورة،
ح���ي���ث ي���ت���م حت���دي���ده���ا يف ع��م��ل��ي��ة
االس��ت��ق��راء ،وحم��اول��ة التعرف على
ال��ذي جيمعها م��ن اط��ار او موضوع،
ومن املفيد وضع عنوان لكل مقطع،
وجوهر عملية التفكري هنا هو ذات ما
نصنعه يف معرفة العالقات – الذي

ذكرناه يف العدد السابق.-
اخل���ط���وة ال��ث��ال��ث��ة :االس��ت��ع��ان��ة
ب��ال��ع��وام��ل امل���س���اع���دة ،م��ث��ل رواي����ات
فضل السورة ،وكذلك معرفة ما اذا
كانت ال��س��ورة «مك ّية» او «مدنية»،
وبدايات السور ونهاياتها ،اذ ان بدايات
السور تكون مبثابة املفاتيح ،ونهاياتها
تلخيص لعربة السورة.
ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة :وتتضمن
مراحل عدة:
املرحلة االوىل :التدبر يف الكلمة
الواحدة يف اآلية ،ثم التدبر يف اآلية،
وم����ن ث���م يف س���ي���اق جم��م��وع��ة من
اآليات.
املرحلة الثانية :مجع التدبرات
ال��ت��ي حت���ص���ل م����ن خ��ل��ال جم��م��وع
السياقات املوجودة يف السورة الواحدة،
وحن���اول كشف االط���ار ال��ع��ام هلذه
السورة.
ه���ذا ب��االض��اف��ة اىل ال��ت��دب��ر يف
الروايات الواردة يف السورة ،وكذلك
امس��اء ال��س��ورة ،حيث يهتدي املتدبر
م��ن خ�لال اس��م ال��س��ورة اىل ن��وع من
الفهم لالطار العام للسورة.
وقد ص ّنف السيد الوالد – السيد
املرجع امل��درس��ي حفظه اهلل -كتاباً
يف هذا اجمل��ال امس��اه «مقاصد السور
القرآنية» ،مجع فيه ما توصل اليه يف
االطار العام للسور القرآنية.

* نموذج من االطار العام

ولتتضح ال��ص��ورة ف��ا ّن��ا نذكر
فيما يلي ،املوضوعات اليت متحورت
«س����ورة ال��ص��ف» ح��وهل��ا ،ونستخرج
منها االطار العام للسورة ،ومن خالل
ق����راءة ال���س���ورة يتمكن ال���ق���ارئ من
معرفة دقيقة ملا سنذكره فيما يلي:
« -1سبح للِهَِّ ما فيِ الس و ِ
ات َو َما
َّ ماَ َ
َ َّ َ
َ
ِ
ِ
فيِ الأْ َ ْر ِ
ْ
لحْ
يم».
ك
ا
ز
ع
ل
ا
�و
�
ه
و
يزُ
ض َ ُ َ َ
َ ُ
(اآلية )1
َ « -2يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا لمِ َ َت ُقو ُل َ
ون َما
لاَ َت ْف َع ُل َ
ون»( .اآلية )2
ِ
ِ
ِ
ون فيِ
ِ
ب ا َّلذي َن ُي َقات ُل َ
« -3إ َّن اللهََّ يحُ ُّ
ِِ
ٌ
وص».
ص
ر
م
ان
ي
ن
ب
ْ
َسبِيله َص ًّفا ك ََأنهَّ ُ ْم ُ َ َ ْ ُ ٌ
(اآلية )4
 -4األذى ال��ذي تعرض ل��ه نيب
اهلل م��وس��ى عليه ال��س�لام ،على يد
وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم
قومهَ ،
«وإِ ْذ َق َال ُم َ
ون َأنيِّ َر ُس ُ
لمِ َ تُؤْ ُذونَنِي َو َقدْ َت ْع َل ُم َ
ول اللهَِّ

إِ َل ْيك ُْم َف َلماَّ زَ اغُوا َأزَ ا َغ اللهَُّ ُق ُلوبهَ ُ ْم َواللهَُّ
لاَ ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ »( .اآلية )5
ْ َ
يهَ ْ
 -5ات��ه��ام نيب اهلل عيسى ،عليه
ِ
يسى
ال��س�لام ،بالسحرَ ،
«وإِ ْذ َق َال ع َ
ِ
ُ
ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل إنيِّ َر ُسول اللهَِّ
إِ َل ْيك ُْم ُم َصدِّ ًقا َلمِا َبينْ َ َيدَ َّي ِم َن الت َّْو َر ِاة
ِ
ِ
ٍ
اس ُم ُه
َو ُم َبشرِّ ً ا بِ َر ُسول َي ْأتيِ م ْن َب ْعدي ْ
َأحمْ َدُ َف َل جاءهم بِا ْلبين ِ
َات َقا ُلوا َه َذا
ماَّ َ َ ُ ْ َ ِّ
ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ »( .اآلية )6
«و َم ْن َأ ْظ َل ُم ممِ َّ ِن ا ْفترَ َ ى َعلىَ اللهَِّ
َ -6
ِ
ِ
ا ْلك َِذ َب َو ُه َو ُيدْ عَى إلىَ الإْ ْسلاَ ِم َواللهَُّ
لاَ يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِنيَ »( .اآلية ،)7
فهل ت��رى أظلم م��ن��ه��م..؟! وي��ب��دو أن
هذه اآلي��ة ترتبط مبا قبلها تتحدث
ع��ن أه��ل ال��ك��ت��اب ،إذ اف�ت�روا على اهلل
وق��ال��وا ع��ن رسلهم م��ا مل يقولوا به،
علما أنهم كذبوهم ،ولو مل يكذبوهم
ما افرتوا على اهلل كذباً.
« -7ي ِريدُ َ ِ ِ
ُور اللهِّ
ُ
ون ل ُي ْطفئُو ْا ن َ
ِ
بِ َأ ْفو ِ
ِ
اه ِه ْم َواللهُّ ُمتِ ّم نُوره َو َل ْو ك َِر َه
َ
ِ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون * ُه َو ا ّلذ َي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه
ين الحْ َ ّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ الدّ ِ
بِالهْ ُدَ َى َو ِد ِ
ين
ُك ّله َو َل ْو ك َِره المُْشرْ ِ ك َ
ُون»( .اآلية )9-8
ّ -8
حث اهلل املؤمنني على التجارة
معه ب��أن يقاتلوا يف سبيله بأمواهلم
وأنفسهم ،وأن هلم أن حيصلوا على
غفران الذنوب منه تعاىل ،ويدخلهم
اجل��ن��ات ،وينصرهمَ « .يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن
َآ َمنُوا َه ْل َأ ُد ُّلك ُْم َعلىَ تجِ َ َار ٍة ُتن ِْجيك ُْم ِم ْن
ع ََذ ٍ
اب َألِي ٍم * تُؤْ ِمن َ
ُون بِاللهَِّ َو َر ُسولِ ِه
ِ
وتجُ َ ِ
ون فيِ َسبِ ِ
اهدُ َ
يل اللهَِّ بِ َأ ْم َوالك ُْم
َ
َو َأ ْن ُف ِسك ُْم َذلِك ُْم َخيرْ ٌ َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم
َت ْع َل ُم َ
ون»( .اآلية )11-10
 -9مل��ا آم���ن احل���واري���ون بعيسى
كفرت طائفة أخ���رى ،فأيد الذين
آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
وم����ن ه����ذه ال����س����ورة ي��ت��ب�ين أن
م��وض��وع��ه��ا ي��ت��ح��دث ع���ن اإلمي�����ان،
واحل�����ق ،واالل����ت����زام ب���اإلمي���ان ق��وال
وع��م�ل ً
ا ،وتصديق ال��رس��ول ،واجلهاد
من أجله .وعموماً فإن السورة تتحدث
عن اإلميان احلق بالرسول والتصديق
به واجلهاد معه قو ً
ال وفع ً
ال ،والتشنيع
على من يدعي االميان دون تطبيق ملا
يقتضيه.
-------------- -1راج��ع ،منهج التدبر يف القرآن
الكريم ،إعداد :جلنة املناهج يف دوحة القرآن
الكريم :ص.124

قد يكون
الهدف االساس
يف السورة
متمثلًا يف آية
واحدة منها،
وتكون سائر اآليات
مبثابة متهيدات
للوصول اىل
تلك الفكرة
االساسية ،او
تكون اآليات االخرى
ً
موضحة لهذه
الفكرة
واحلقيقة
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"ب ّينات من فقه القرآن" ..
منهجية جديدة في عالم التفسير ()2-1
تفسري
«بينات من فقه
القرآن» ،هو
عملية اكتشاف
جماهيل احلياة
بنور القرآن
الكرمي ،وهذه
املنهجية هي
تطبيق ملا
صرحت به العديد
من روايات أهل
البيت عليه
السالم ،حول
كاشفية القرآن
الكرمي بوصفه
وضياء
نورًا
ً

بصدور كتاب «ب ّينات من فقه
ال���ق���رآن» للمرجع ال��دي�ني آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املدرسي
 دام ظله -يف ع��ام 1431ه��ـ أضيفتللمنهجيات القرآنية يف التفسري،
منهجية ج���دي���دة ،مي��ك��ن وصفها
بالنضج والعمق والتقدّم خطوات
حنو املزيد من املعرفة القرآنية.
ال مي��ك��ن أن ن��ك��ت��ش��ف ك��ت��اب
«ب��ي��ن��ات م��ن ف��ق��ه ال���ق���رآن» ،بشكل
مستوعب إال إذا سلطنا الضوء على
تفسري «م��ن ه��دى ال��ق��رآن» ،للسيد
امل���رج���ع ،ف��ق��د ص���در ه���ذا التفسري
بأجزائه الثالثني ،يف مثانية عشر
جملداً قبل ما يقارب الثالثني عاماً،
و ص��در برتمجته الفارسية ايضاً،
ومن ثم صدر حبلة جديدة يف العام
1430هـ يف اثين عشر جملداً بإضافة
جملد كدليل مفهرس ملوضوعات
التفسري.
مساحة املؤلف؛ هو فقيه قرآني
متبحر ،ف�لا تكاد ت��رى كتاباً من
ّ
مؤلفاته إال وميكنك أن تعدّه تفسرياً

موضوعياً ،ولكنه ج��رى يف تفسري
«من هدى القرآن» جمرى التفاسري
السائدة اليت فسرت القرآن الكريم
من بداية آياته وحتى نهايتها حبسب
ت��رت��ي��ب امل��ص��ح��ف ال��ش��ري��ف ،وق��د
اعتمد منهجية «التدبر يف القرآن»
ال�تي وض��ع أسسها ومنهجيتها يف
ك��ت��اب حت���ت ع���ن���وان« :حب����وث يف
القرآن احلكيم» ،واشتملت مقدمة
التفسري على تلك املنهجية الرائدة،
وال�تي بفعلها أصبح التفسري يلقي
بظالله على النفس تربوياً ورسالياً،
ح��ي��ث س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى األب��ع��اد
الرتبوية واإلصالحية والرسالية
يف اآلي���ات امل��ب��ارك��ة ،للوصول إىل
صياغة الفكر ال��رس��ال��ي واجملتمع
الرسالي والشخصية الرسالية.
م��ن��ه��ج��ي��ة ت��ف��س�ير «م����ن ه��دى
القرآن» اعتمدت على مبدأ الوحدة
املوضوعية ل��ل��س��ورة ،حبيث حيدد
«اإلط���ار ال��ع��ام» للسورة ،ثم يسعى
لتقسيمها إىل م��واض��ي��ع متعددة،
وه���ي ب���دوره���ا تتصل يف م��ا بينها

بصلة م��وض��وع��ي��ة ،ويلقي الضوء
يف ب��داي��ة ك��ل قسم على امل��وض��وع
بشكل ع��ام ،ثم يشرع يف التفصيل
مستنطقاً اآليات بشكل مباشر.
هذه هي املنهجية العامة ولسنا
ب��ص��دد احل���دي���ث ع���ن اخل��ص��ائ��ص
التفصيلية لتفسري من هدى القرآن
ال��ك��ري��م ،ولكنها إط�لال��ة سريعة
لنعي موضوعية املنهجية اجلديدة
يف كتاب «بينات من فقه القرآن».
«بينات من فقه ال��ق��رآن» الذي
صدر منه أربعة أج��زاء غري مرتبة
حسب الرتتيب القرآني ،فقد احتوى
أح��د جملداته على تفسري «س��ورة
ال��ن��ور» يف ( )258صفحة ،واحتوى
آخر على تفسري «س��ورة لقمان» يف
( )308صفحات ،واجمللد الذي يليه
اختص بـ»سورة الفرقان» يف ()318
صفحة ،وه��و يصدر متوالياً ،وهو
ع��ب��ارة ع��ن م��ش��روع لتفسري جديد
للقرآن الكريم ،ولعل أول ما ميكن
أن ي��ط��رأ م��ن ت��س��اؤل على الذهن
وحنن نقف أمام هذا اإلص��دار ،هو:

اضاءات تدبرية
ما الذي مي ّيز التفسري اجلديد عن
التفسري السابق له؟
اإلجابة على هذا التساؤل هي
اليت ستع ّرفنا على الكتاب بوضوح
أكرب.
فالكتاب ليس هو تكراراً للتفسري
السابق ،وال تكراراً للمنهجية ،وال
ت��ك��راراً للمقاصد ،فهناك اختالف
يف كل تلك اجلوانب مع التجربة
ال��س��اب��ق��ة ،ف��امل��ط��ل��ع ع��ل��ي��ه جي��د أن
امل��ؤل��ف اتبع منهجية ج��دي��دة ،هي
املفسر من
منهجية إضافية مت ّكن ِّ
الغوص يف خت��وم اآلي��ات املباركة
للنهل م��ن بصائرها بشكل أعمق،
فبعد أن م���ارس امل��رج��ع امل��درس��ي
عملية تفسري ال��ق��رآن يف جتربة
«م���ن ه���دى ال���ق���رآن» ،ج��ع��ل حم��ور
أح���ادي���ث���ه يف ال��ف��ل��س��ف��ة وال��ف��ق��ه
واألص��ول واجملتمع والسياسة ،هي
آي���ات ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،كما ذكر
يف مقدمة الكتاب املختص بسورة
النور ،وهو بذلك يتقدّم يف التعمق
يف القرآن الكريم ،ويقول يف مقدمة
الكتاب« :وال زلت يف اخلطوة األوىل
من طريق ممتد ال ينتهي ،وأعتقد
جازماً أن املسافة بيننا وبني كتاب
ربنا تتوسع ،أوليس فضل القرآن
على سائر الكالم كفضل اهلل على
خلقه ،وأن علينا أن نكدح إىل ربنا
ك��دح�اً لنالقيه ،وق��د ت��ق�ترب منه
بفضله ولكن لن نصل إليه ،ألننا
حن��ن امل��خ��ل��وق��ون وه���و رب��ن��ا تعاىل
اخلالق».

* خصائص املنهجية
 /1الناحية املوضوعية
من ناحية موضوعية وكهدف
منهجي يتوخاه تفسري «بينات من
فقه ال��ق��رآن»ّ ،
يتلخص يف بعدين
أس��اس��ي�ين :البعد األول ه��و تفسري
ال��واق��ع ب��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،وال��ث��ان��ي
استنباط السنن واألح��ك��ام ال��دال��ة
على بناء الواقع األمثل.
أ /تفسري الواقع بالقرآن
ل���ق���د ك�����ان دأب امل��ف��س��ري��ن
يف رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ال��ت��ف��س�يري إىل
اس��ت��ك��ش��اف ك��ن��ه ال��ن��ص ال��ق��رآن��ي
وتفسري مفرداته حيناً ،وحيناً آخر

إىل ت��ف��س�ير امل��ق��ص��ود م���ن احل���دث
ال���ذي ي��ع��رض��ه ال��ق��رآن كالقصة
وامل��ث��ل ُ
واحل���ك���م ،م��ن خ�ل�ال حبث
امل��ف��ردات وحب��ث املفاهيم العرفية
واألس���ال���ي���ب ال��ب�لاغ��ي��ة يف ال��ل��س��ان
العربي ،واملعطيات املفاهيمية من
الروايات الصادرة عن النيب األكرم
ص��ل��ى اهلل عليه وآل����ه ،وأه���ل بيته
األط��ه��ار عليهم ال��س�لام ،وم��ن هذا
املنطلق ّ
رك��ز البعض منهم على
ال��ن��واح��ي األدب���ي���ة ،وبعضهم على
تفكيك املفاهيم الغامضة والغريبة،
وبعضهم قام بعملية تظهري للمواد
الرتبوية ،أو القصصية ،أو األحكام
الفقهية احمل��ك � ّي��ة بشكل مباشر،
وغري ذلك من منهجيات تنوعت يف
مقاصدها إال أن منطلقها هو تفسري
النص القرآني من خالل معطياته
األولية واملباشرة ،وهكذا أيضاً كان
تفسري «م��ن ه��دى ال��ق��رآن الكريم»
ال���ذي ك��ان��ت الصبغة األس���اس له
ه��ي الناحية ال�ترب��وي��ة يف صياغة
الفرد واألمة رسالياً ،مع ما فيه من
مفاهيم وأحكام متنوعة وموزعة يف
ثنايا التفسري.
وال شك أن كل تلك املنهجيات
هل��ا فائدتها وإض��اف��ات��ه��ا يف مسرية
االستفادة من القرآن الكريم والنهل
من معينه.
وتعبرياً عن ه��ذا املقصد يقول
السيد امل��رج��ع امل��درس��ي يف مقدمة
تفسري البينات يف اجل���زء اخل��اص
ب��س��ورة ل��ق��م��ان« :يف احل��ي��اة آف��اق
جنهلها ،وجنهل التعامل معها .ومن
رمحة الرب بعباده أنه أنزل إليهم
كتاباً فرقاناً فيه ما حيتاجون إليه
من املناهج الصائبة ،...يرى البعض
أن مسؤوليته تفسري القرآن ،ولكين
أع��ت��ق��د أن مسؤوليتنا األس��اس��ي��ة
تفسري واق��ع��ن��ا ب��ال��ق��رآن ،ألن���ه ن��ور
وض��ي��اء وف��رق��ان وه����دى ..ول��و أننا
عرضنا حياتنا وم��ا فيها م��ن آف��اق
جمهولة على ال��ق��رآن ،إذاً لعرفنا
()1
املزيد منها».
إذاً؛ فتفسري "ب��ي��ن��ات م��ن فقه
ال����ق����رآن" ،ه���و ع��م��ل��ي��ة اك��ت��ش��اف
جماهيل احلياة بنور القرآن الكريم،
وه�����ذه امل��ن��ه��ج��ي��ة ه���ي ت��ط��ب��ي��ق ملا

صرحت به العديد من رواي��ات أهل
البيت عليهم السالم ،حول كاشفية
القرآن الكريم بوصفه نوراً وضيا ًء،
ك��م��ا ع���ن اإلم������ام احل���س���ن عليه
ال��س�لام :ه��ذا ال��ق��رآن فيه مصابيح
النور وشفاء الصدور ،فليجل جال
بضوئه ،وليلجم الصفة قلبه ،فإن
التفكري حياة القلب البصري ،كما
ميشي املستنري يف الظلمات بالنور..
وق���ال أم�ير املؤمنني عليه ال��س�لام،
«كتاب اهلل تبصرون به وتنطقون
به وتسمعون ب���ه .»..وكما ج��اء يف
القرآن الكريمَ « :قدْ َجاءكُم ِّم َن اللهِّ
ِ
َاب ُّمبِنيٌ  .يهَ ْ ِدي بِ ِه اللهُّ َم ِن
ُور َوكت ٌ
ن ٌ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
السالم َويخُ ْر ُج ُهم
ا َّت َب َع ر ْض َوا َن ُه ُس ُبل َّ
م ِن ال ُّظ ُل ِ
ت إِلىَ الن ِ
ُّور بِإِ ْذنِ ِه َويهَ ْ ِدهيِ ْم
ماَ
ِّ
ِ
إِلىَ صرِ ٍ
اط ُّم ْستَقي ٍم» (سورة املائدة
َ
.)16- 15/

* االستكبار :نموذج تطبيقي
لنأخذ مثا ً
ال تطبيقياً عن هذا
البعد املهم يف التفسري ،يف موضوع
االستكبار يف سورة لقمان ،وحتديداً
يف اآلية السابعة ،عن قوله تعاىل:
«وإِ َذا ُت ْتلىَ َع َل ْي ِه آ َيا ُتنَا َولىَّ
َ
ُم ْس َت ْكبرِ ًا ك ََأن لمَّ ْ َي ْس َم ْع َها ك ََأ َّن فيِ ُأ ُذ َن ْي ِه
َو ْقر ًا َف َبشرِّ ْ ُه بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم»( .سورة
لقامن :اآلية .)7
يف تفسري "م��ن ه��دى ال��ق��رآن"،
وه��و التفسري األول للسيد املرجع
امل���درس���ي ،ن����راه ي��ف��س��ره��ا س��ي��اق��ي�اً
ليكشف عن مراد اآلية ،ويستخرج
م��ن��ه��ا ال��ب��ص��ائ��ر ال��ل�ازم����ة ،حيث
«وإِ َذا ُت ْتلىَ
يعرضها بهذه الصورةَ :
ً
َع َل ْي ِه آ َيا ُتنَا َولىَّ ُم ْس َت ْكبرِ ًا» عنادا منه،
« َك� َ�أن لمَّ ْ َي ْس َم ْع َها» ،ومل ي��ق��ل :مل
يسمعها ،وهذا دليل على االختيار،
ف��اإلن��س��ان ه��و ال���ذي خي��ت��ار بنفسه
أن ال يسمع ن��داء الفطرة وال آيات
ربه مع مت ّكنه من االستماع لذلك،
«ك ََأ َّن فيِ ُأ ُذ َن ْي ِه َو ْقر ًا» ،وهو الثقل يف
السمع أو الصمم ،وه���ذا ال��وق��ر أو
احلجاب بينه وبني اآليات يكون تارة
بسبب األفكار املسبقة ،وتارة أخرى
بسبب العوامل اآلنية كاالستكبار،
وعموماً فإن املقاييس اخلاطئة اليت
يعتمدها اإلنسان يف تقييمه لألفكار
واألش��خ��اص واألش��ي��اء ه��ي السبب

النتيجة
التي تخلص إليها
معرفة الواقع
وتفسريه من
خالل القرآن
الكرمي ،هي
اخلروج مبجموعة
من السنن
والقوانني العامة
التي تضبط
إيقاعه وتوجهه
نحو صياغة
أفضل
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يف تفسري
ّبينات من فقه
القرآن ،ويف
اجلزء اخلاص
بسورة النور،
وهو موضوع
اجتماعي يعالج
قضايا املجتمع
واألسرة،
فإن السنن
التي تناولها
التفسري ،هي
تلك التي ترتبط
بحركة املجتمع
وتشكل أسسه
ومنطلقاته
وجوهر
شخصيته

اب
يف النتائج اخلاطئة « َف َب ِّش ْر ُه ِب َع َذ ٍ
َ
يم».
أ ِل ٍ
هناك ـ أي يف اآلية السابقة ـ قال
ربناُّ « :م ِهنيٌ »؛ ألن جزاء االستكبار يف
ال��دن��ي��ا اإله���ان���ة يف اآلخ�����رة ،حتى
ج����اء يف احل���دي���ث ،أن اهلل حيشر
املستكربين يف ص���ورة ذر يطؤهم
الناس حتى ينتهي احلساب.
وه��ن��ا ي��ق��ول رب��ن��اَ « :ألِي ٍم»؛ ألن
اإلن���س���ان ي��س��ت��ك�بر ،وي���ع���رض عن
اآلي����ات م��ن أج���ل ال��ت��ل��ذذ ب��ش��ه��وات
ال���دن���ي���ا ،وج������زاء ذل����ك اإلي���ل��ام يف
اآلخ��رة ،وي��دل انسجام التعابري يف
م���وارد ال��ع��ذاب على أن اجل���زاء من
جنس العمل ،وبتعبري أبلغ األعمال
ه��ي ال�ت�ي تتجسد ج����زاء وف���اق���اً يف
اآلخرة ،بل يف الدنيا أحياناً كثرية».
ويتحوّل تناول آي��ة االستكبار
يف تفسري «بينات» من تفسري املعنى
النصي ،إىل تناول حالة االستكبار
ّ
ال��ت�ي ت���ت���واج���د يف ال����واق����ع ،ل��ذل��ك
ج��اءت عنونة اآلي��ة بالتساؤل عن
«كيف نتجاوز االستكبار؟» ،فيقدم
مبقدمة ع��ن سبيل اقتحام عقبة
االس��ت��ك��ب��ار ب��وس��ائ��ل م��ن��ه��ا :معرفة
ضرر االستكبار على اإلنسان نفسه،
ألن��ه خ�لاف ملعرفة احل��ق��ائ��ق اليت
ينبغي أن يعيها ويكيفها لصاحله،
ومنها :أن يقيس اإلنسان ذاته بسائر
امل��خ��ل��وق��ات ك��اجل��ب��ال ال��راس��ي��ات
وال��ب��ح��ار ال���واس���ع���ة ،ل��ي��ع��رف ذات���ه
ومدى قدراته.

* ب /استنباط السنن
ال��ن��ت��ي��ج��ة ال�ت�ي خت��ل��ص إليها
معرفة الواقع وتفسريه من خالل
ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ،ه����ي اخل�����روج
مبجموعة م��ن ال��س��ن��ن وال��ق��وان�ين
العامة اليت تضبط إيقاعه وتوجهه
حن���و ص��ي��اغ��ة أف���ض���ل ،وم����ن هنا
ختصص التفسري يف البحث
فقد
ّ
ع��ن السنن اإلهل��ي��ة ال�تي حتتويها
اآليات القرآنية ،وهكذا جاء تعريف
التفسري بأنه «دراسة قرآنية تعتمد
استنباط السنن اإلهل��ي��ة م��ن آي��ات
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م» ،وه���ذا م��ا ك��ان
جلياً يف التفسري حيث حافظ املؤلف
ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��ه��ج��ي��ة ال�ت�ي جعلها

مقصده األس��اس من هذا التفسري،
والسنن اإلهلية هي تلك القوانني
العامة اليت حتكم حركة اإلنسان
وح����رك����ة ال���ظ���واه���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة
وح��رك��ة امل��خ��ل��وق��ات ب��ش��ك��ل ع��ام،
والسنن املستنبطة من اآلي��ات هي
نتاج البحث االستكشايف للواقع من
خالل آيات القرآن الكريم ،فبعد أن
مت التع ّرف جل ّياً من خالل معطيات
اآلي��ات على كنه املوضوع وأسبابه
ودواف���ع���ه وم�لاب��س��ات��ه ،ينتهي إىل
انتزاع اخلالصة السنن ّية يف قالب
ق��ان��ون��ي ،ل��ت��ك��ون ب���دوره���ا بصائر
واضحة وجلية.
السنن اإلهلية هي قوانني ثابتة
ال تتبدّل وال تتغيرّ مع مرور الزمان،
كما أن معرفة السنن فرع معرفة
ح��رك��ة ال��ت��اري��خ ومعرفة ظواهر
اجمل��ت��م��ع وفقهها ب��ص��ورة عميقة
وصحيحة ،ولذلك جاء يف قول اهلل
«سنَّ َة اللهَِّ فيِ ا َّل ِذي َن َخ َل ْوا ِمن
تعاىلُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
تجَ
َق ْب ُل َو َلن دَ ل ُسنَّة اللهَِّ َت ْبديالً» (سورة
االح��زاب  ،)62/وق���ال ع��ز وج��ل:
«سنَّ َة اللهَِّ ا َّلتِي َقدْ َخ َل ْت ِمن َق ْب ُل َو َلن
ُ
تجَ ِدَ لِ ُسن َِّة اللهَِّ َت ْب ِديالً» (سورة الفتح
 .)23/ل��ذل��ك أم��ر اهلل ت��ع��اىل بأن
يتفحص اإلنسان واق��ع اجملتمعات
املختلفة ليكتشف السنن اليت جرت
عليهم ،فيستفيد منها لواقعه ،كما
قال عز من قال:
ِ
ِ
َق��دْ َخ َل ْت من َق ْبلك ُْم ُسنَ ٌن
َف ِس ُريو ْا فيِ األَ ْر ِ
ف
ض َفا ْن ُظ ُرو ْا َك ْي َ
َان ع ِ
ك َ
َاق َب ُة المُْك ََّذبِنيَ » (سورة آل
عمران  .)137/وت���ل���ك ال��س��ن��ن
مي��ك��ن أن يكتشفها اإلن���س���ان عرب
التتبع واملالحظة الدقيقة ألحوال
اجملتمعات ،إال أن البحث عنها يف
ثنايا الكتاب الكريم ستكون الرؤية
هلا أدق وأعمق ،فإن القرآن الكريم
قد جاء بقصص ومواقف اجملتمعات
الغابرة ليأخذ منها اإلنسان العربة
حلياته ،فالقرآن الكريم استخدم
عدة أساليب لتبيان السنن اإلهلية
يف اخللق ،لقد قال تعاىلُ « :ي ِريدُ اللهُّ
لِ ُي َبينِّ َ َلك ُْم َويهَ ْ ِد َيك ُْم ُسنَ َن ا َّل ِذي َن ِمن
ِ
ِ
يم
َق ْبلك ُْم َو َيت َ
ُوب َع َل ْيك ُْم َواللهُّ عَل ٌ
ِ
يم»( .سورة النساء .)26/
َحك ٌ
ومثال ذلك يف تفسري ب ّينات من

فقه القرآن ،يف اجلزء اخلاص بسورة
النور ـ مث ً
ال ـ وهو موضوع اجتماعي
ي��ع��اجل ق��ض��اي��ا اجمل��ت��م��ع واألس����رة
والعالقات العامة بني الناس ،فإن
السنن ال�تي ت��ن��اوهل��ا التفسري ،هي
تلك اليت ترتبط حبركة اجملتمع
وتشكل أسسه ومنطلقاته وجوهر
شخصيته ومساته األساسية ،وكل
م��ا يرتبط ب��ه م��ن ع�لاق��ات باآلخر
وباإلميان ،وقد جاءت عناوينه على
سبيل املثال كالتالي« :التجاذب يف
اخلليقة»« ،األسرة أساس اجملتمع»،
«أثر العقوبات يف حتصني األسرة»،
«مسؤولية األم��ة جت��اه امل��ؤام��رات»،
«ك���ي���ف ي����زع����زع ال����ق����ذف األم����ن
االجتماعي»« ،املنافع هدف األبنية
العامة»« ،لكي يبقى اجملتمع طاهرا».
وألن���ه يبحث يف ال��س��ن��ن ،فقد
ّ
ركز احلديث على االستنباط من
آي��ات ال��ق��رآن الكريم على القوانني
العامة اليت حتكم حركة اإلنسان،
دون اإلس���ه���اب يف األم��ث��ل��ة ودون
التفصيل يف املوضوعات ،بل سلط
ال���ض���وء ع��ل��ى ال��ق��واع��د وال��ق��وان�ين
ال��ع��ام��ة ،م��ث��ل م��وض��وع «ال���رأف���ة»،
يقول فيها« :ال��رأف��ة تهدف إصالح
العالقات االجتماعية ،ليزداد الناس
مت��اس��ك�اً .أم��ا ال��ذي��ن يفسدون هذه
ال��ع�لاق��ات ب��اخ�تراق ق��واع��ده��ا ،فإن
ال��رأف��ة بهم تزيدهم غياً وف��س��اداً».
فيكتفي ب��ه��ذا امل���ق���دار م��ن البيان
ليطلق العنان للباحث يف التفصيل
واملطابقة على الواقع.
وم�����ن ه���ن���ا مي���ك���ن أن ن��ف��ه��م
كلمة الفقه اليت ج��اءت يف عنوان
ال��ك��ت��اب «م���ن ف��ق��ه ال����ق����رآن» ،ف��إن
املقصد هو الرتكيز على العناوين
العامة والسنن اليت تكون منطلقاً
وحم��وراً وأص�لا للكثري من الفروع
والتفصيالت والتطبيقات.
-------------------

 -1بينات من فقه القرآن ،تفسري
سورة لقامن – ص.9
 -2بحار األنوار ،العالمة املجليس،
ج – 78ص.112
 -3نفس املصدر ،ج – 89ص.22
 -4تفسري من هدى القرآن ،ج– 7
ص.86

اإلنسان كريمًا في
شهر رمضان المبارك
* كرار عبد احلسني

لو نظرنا اىل ما حولنا ،جند أن نقطة تفجر
معظم االح��داث السياسية واالجتماعية يف بالدنا،
حيمل طابعاً نفسياً ،وأن أق��وى داف��ع لالفراد حنو
التظاهر ،او التمرد ،يف اجل��ان��ب السليب ،أو حتى
االجي��اب��ي ،يف التأييد والتضامن ،ه��و البحث عن
الع ّز والكرامة ،وحتقيق الذات االنسانية ..وقد رأينا
كيف تفجرت االنتفاضات اجلماهريية يف عموم
بالدنا االسالمية وأطاحت بعروش عالية كانت
حتسب أنها بعيدة ع��ن أي��دي اجلماهري الغاضبة
وامل��ق��ه��ورة..؟ والسبب ه��و اإلذالل والتنكيل ال��ذي
مارسه احلكام ضد شعوبهم.
ورمب���ا تصل بعض الشعوب اىل م��ا ت��ري��د من
اسقاط هذا النظام أو ذاك احلاكم ،لكن هذا التغيري
لن يكون كفي ً
ال باعادة الكرامة املهدورة كاملة،
فما دام احلدث سياسياً ،فان لكل شيء ضمن عامل
السياسة تاريخ انتهاء الصالحية ،ورمبا يكون هدر
الكرامة واحلقوق على يد احلكام اجلدد ،كما حصل
يف بعض الدول احلديثة العهد بالدميقراطية.
فأين يا ترى الكرامة احلقيقية اليت جيب ان
يبحث عنها االن��س��ان ،لتكون ل��ه مفخرة ومصدر
اعتداد وثقة بالنفس؟
قبل أن يتطلع الواحد م ّنا اىل حواليه حبثاً عن
شخصيته وكرامته ،جيدر النظر – ولو قلي ً
ال -اىل
كوامنه ودواخ��ل��ه ليعرف سبب وج��وده يف احلياة
أو ً
ال ،ثم طريقة االستفادة من هذا الوجود ثانياً..
فهو مل خيلق مثل سائر املخلوقات ،تأكل وتشرب
وتتكاثر ضمن قوانني البقاء ،ثم تغادر احلياة .إمنا
االنسان خملوق ألمر هام وحكمة إهلية عالية« ،وما
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون» ،ثم ليبذل جهده
وسعيه ليسمو إىل مستوى ضيافة الرمحن وجليسه
«يف مقعد صدق عند مليك مقتدر».
وهذه فرصة ال تعوَّض يف حياة االنسان ،وليس
من املعقول تضييعها .ولكن املاليني ،بل آالف املاليني
م��ن البشر أض��اع��وا فرصة عمرهم ع�بر التاريخ،
فهبطوا إىل مستوى البهائم ،ومل يعد مث��ة فرق
بينهم وبينها؛ بل كانوا «أض� ّ�ل سبيال» ،كما عرب
عنهم اخلالق عز وجل نفسه.
ويف ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك ،جن��د ال��ف��رص��ة
س��احن��ة ألن نعيش ال��ك��رام��ة االن��س��ان��ي��ة ،وذل��ك
عندما تتوفر األج��واء الروحانية اليت حترره من

عبودية الذات والشهوات ،فاالمتناع عن تلبية حاجة
البطن والغريزة اجلنسية ،وهي من االمور املباحة،
بل والضرورية يف سائر أي��ام السنة ،لكن يف شهر
رمضان املبارك ،تتحول اىل اختبار شديد ل�لإرادة
والعزمية بان يكون سامياً ورفيعاً ،وفوق احلاجات
املادية ،ومن املؤكد أنه اذا متكن من السيطرة على
حاجاته املادية املباحة ،فانه بالقطع يكون قادراً على
كبح مج��اح النفس األم���ارة بالسوء ،من امليل اىل
الشهوات احملرمة ،والتجاوز على حقوق اآلخرين،
او ارتكاب املآثم واملعاصي.
اآلي��ة القرآنية الكرمية حتدثنا عن الكرامة
ِ
َاه ْم فيِ
«و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبني َءا َد َم َوحمَ َ ْلن ُ
اإلهلية لإلنسانَ :
ِ
ِ
ْ
َ
َّ
َاه ْم َعلىَ
ن
ل
ض
ف
و
ات
ب
ي
ط
ال
ن
م
م
َاه
َ َّ ُ
ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َرزَ ْقن ُ
َ ِّ َ
ِ
كَثِ ٍري ممِ َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْفضيالً»( .سورة االرساء ،)70/
وأب��رز عالئم الكرامة اإلهل��ي��ة؛ العقل ..فهو الذي
مييز االنسان عن سائر املخلوقات ،وبه مييز االنسان
بني احلق والباطل ،واخلبيث والطيب ،وبني املفاهيم
والقيم يف احلياة ،ل��ذا ب��ات من املعروف أن العاقل
والسوي ،لن خيلط أبداً بني األمانة واخليانة ،وبني
الصدق والكذب ،وبني احلق والباطل ،نعم؛ رمبا يكون
حباجة اىل املغالطة والتضليل والتسويق لآلخرين،
لكن يبقى هو بينه وبني نفسه ،عارفاً متام املعرفة
حبقيقة األمر ،ذلك لتحقيق بعض املصاحل الضيقة
واآلن��ي��ة .ويقع االنسان – أي إنسان -يف إشكالية
ال��س��ل��وك غ�ير ال��س��وي بسبب االن��ص��ي��اع للشهوات
وامل��ل� ّذات ،وهي بالتأكيد تستفحل وتسيطر على
مقدرات االنسان ،يف غياب تام للعقل.
لذا جند أن الشعوب واجملتمعات اليت يغيب عنها
السلوك العقالني ،وتسود فيها الشهوات واملل ّذات
وامل��ص��احل الضيقة ،ت��ك��ون معرضة هل��در الكرامة
واحل��ق��وق بكل بساطة ،ويكون من الصعب عليها
عما فات ،إال مبسرية
العودة اىل ال��وراء والتعويض ّ
من التضحيات والصدامات واالزمات لتعود لرشدها
من جديد .إن شهر رمضان املبارك يعّلم االنسان
كيف يكون ك��رمي�اً يف نفسه أو ً
ال ،ويف مرحلة
الحقة ،كرمياً مع اآلخ��ري��ن ،ليس فقط مبوائد
إف��ط��اره املتنوعة باألطعمة واألش��رب��ة واملقبالت،
إمنا بسلوكه وأخالقه الكرمية واحلسنة ،وهذا ما
جيعل اجملتمع والفرد حمصناً من االخرتاق والفنت
اخلارجية ،وحتى إن حصلت ،لديه القدرة الالزمة
على مواجهتها والتصدّي هلا ،ألنه ببساطة اخترب
قوته وقدرته على التصدّي للفنت الداخلية يف نفسه.
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"املسيب" وادعة عىل ضفاف الفرات  /بعدسة :فارس إسامعيل

"المسيب" ..من محط رحال الزائرين
الى ضحية العنف التكفيري

* إعداد :أجمد عيل الربيعي

نادراً ما مير يوم من األيام دون ان تسمع
صوت انفجار سيارة مفخخة ،او عبوة ناسفة
يف قضاء املسيب ،مستهدفة جتمعاً
ألسواق
ٍ
شعبية ،أو جتمعاً للعمال ،أو تالميذ مدرسة،
اىل جانب رجال األمن والشرطة.
ومـــــا ميــــــــــ ّيز املسيب عـــــــــــــــن باقـــــي
أقضية ومــــــــــدن العــــــــــراق ،املعـــــــــــــــرضة
ايضاً لالعتداءات االرهابية ،هو أنها تقـــــع

بني فـــــ ّكي كـــــماشة االره���اب ،حيث تقع
عـــــلى مقـــــربة مما كـــــان يسمى بـ «مثلث
امل��وت» مش��ال حمـــــافظة بابل ،ع�لاو ًة على
ذلك ،افتقارها لإلجراءات األمنية الناجحة
اليت تضرب على يـــــد االرهابيني وحتد من
اعتداءاتهم.
هـــــذا األمـــــر ليس وليد اللحــــــــــظة او
صدفة عابرة؛ فاملسيب تعـــــرضت العتداءات
إرهابية متكررة عقـــــب ســـــقوط النظام
املقبـــــور ع��ام  2003وال�تي أدت اىل استشهاد
املئات مـــــن أبنائها ،كـــــما تعرضت ،ســـــابقاً،
اىل اإلره������اب ال��ب��ع��ث��ي خ��ل�ال االن��ت��ف��اض��ة
الشعبانية عام  1991واليت قطفت زهرة شباب
العشرات من الشباب على يد املقبور حسني
كامل - ،سيئ  -الصيت .بعد هذه املقدمة
ّ
حري بنا ان نقدم صورة حقيقية عن واقع
ه��ذه املدينة يف الوقت احلاضر دون نسيان
ماضيها امل��ش � ّرف ،حتى نتمكن م��ن وضع
ص��ورة مستقبلية لكل من يريد ان يعرف
أخبار املسيب .

* أصل التسمية والدور التارخيي

ت��ع��ددت آراء امل��ؤرخ�ين يف اص��ل تسمية
امل��س � ّي��ب ..ف��ق��د ق���ال بعضهم ان���ه نسبة اىل
«سعيد بن املسيب» ،وق��ال آخ��رون ان��ه نسبة

على الرغم من قيام
صدام املقبور مبنع الزيارة
االربعينية خالل حقبة
حكمه املشؤوم ،إال ان
اهايل املسيب املؤمنني
كانوا يقومون باستدالل
الزائرين املشاة على طرق
(نيسمية) ،عرب البساتني
واحلقول ،بعيدًا عن أعني
أزالم النظام

تحقيقات

اىل نهر «السيب» ،ثم جرى عليها التصحيح
والتبديل كما ح��دث ذل��ك مل��دن كثرية يف
عصرنا ه��ذا ،حتى استقرت تسمية املدينة
«املسيب».
ت��أس��س��ت م��دي��ن��ة امل��س � ّي��ب  -ح��س��ب ما
ي��ذك��ره الشيخ امل��رح��وم «علي ال��ق��س��ام» يف
ك��ت��اب��ه« :ال��س��ف��ر املطيب يف ت��اري��خ مدينة
امل��س��ي��ب»  -ع��ل��ى ش��ك��ل ق��ري��ة ص��غ�يرة على
ضفاف نهر ال��ف��رات حوالي (1205ه���ـ 1791 -
م) ،ال بصفتها قرية مدنية ،بل قرية زراعية
فيها بعض الدور املبنية من الطني واملسيجة
بسعف النخيل ،وك��ان��ت م��ن��ز ً
ال للقوافل،
وحمطة اس�تراح��ة للمسافرين والزائرين
املتجهني ص��وب العتبات امل��ق��دس��ة يف كل
م��ن ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ،وال��ن��ج��ف األش���رف
وال��ك��اظ��م��ي��ة امل��ق��دس��ة .اك��ت��س��ب��ت املسيب
دوره��ا التارخيي واحلضاري ،لتوسطها بني
ب��غ��داد وم��دي��ن��ة ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ،فبغداد
العاصمة السياسية للعراق ،واليت تشرفت
ب��اح��ت��ض��ان ض��رحي��ي االم��ام�ين اجل��وادي��ن،
عليهما السالم .أم��ا كربالء املقدسة فهي
العاصمة الثورية والفكرية للعراق والعامل
االسالمي ،كونها مثوى أبي االحرار وسيد
الشهداء االمام احلسني ،عليه السالم .واخيه
ابي الفضل العباس ،عليه السالم .ومن هذه
امل��درس��ة ،اكتسبت املسيب روح التحدي
واإلب��اء والعطاء ،علماً أنها تضم يف رقعتها
اجل��غ��راف��ي��ة أض��رح��ة مقدسة أله��ل البيت

عليهم السالم منهم:
 -1مرقد حممد وإبراهيم؛ ولدي مسلم
بن عقيل ،عليهم السالم .
 -2م��رق��د ال��ق��اس��م اب���ن اإلم����ام احلسن
اجملتبى ،عليه السالم .
 -3مرقد أب��ي القاسم السيد أمح��د بن
السيد ابراهيم اجملاب ،عليه السالم.
 -4مرقد "اهلامشيات العلويات" ،الذي
يضم مرقد بنيت احلسن املثنى عليهم السالم.
كانت مدينة املسيب تتبع لواء كربالء
إداري�اً منذ القرن التاسع عشر ،ثم اصبحت
ناحية يف عهد االحتالل االنكليزي للعراق
عام  ،1922ثم قضا ًء ادارياً عام  ،1926و أحلقت
بلواء احللة يف ذلك العام ،و أحلقت بها ثالث
نواحي وهي :سدة اهلندية ،وجرف الصخر،
واالسكندرية.
ُ
ً
وم���ا ت���زال امل��س��ي��ب ت��ع��د حم��ط��ة مهمة
السرتاحة الزائرين املتوجهني اىل كربالء
املقدسة ،خاصة يف زي��ارة أربعينية االم��ام
احل��س�ين ،عليه ال��س�لام ،يف ال��ع��ش��ري��ن من
صفر ،حيث يقوم ابناء املسيب بفتح اجلوامع
واحل��س��ي��ن��ي��ات ودور امل��واط��ن�ين الستضافة
الزائرين القادمني مشياً على االق���دام من
بغداد واحملافظات الشمالية وحتى من خارج
العراق .
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق��ي��ام ص���دام املقبور
مبنع الزيارة االربعينية خالل حقبة حكمه
املشؤوم ،إال ان اهالي املسيب املؤمنني كانوا

ي��ق��وم��ون ب��اس��ت��دالل ال��زائ��ري��ن امل��ش��اة على
ط��رق (نيسمية) ،عرب البساتني واحلقول،
بعيداً عن أع�ين أزالم النظام ،وتفادياً من
مطاردة عناصر «األمن» وحزب البعث املنحل
همهم كسب رضا
آنذاك ،والذي كان كل ّ
السلطة ،واحلصول على املكافأة من قياداتهم
احلزبية.
وم��ث��ل س��ائ��ر امل���دن ال��ث��ائ��رة ع��ل��ى نظام
ص���دام خ�ل�ال االن��ت��ف��اض��ة الشعبانية ع��ام
 ،1991القت املسيب أشكا ً
ال مروعة من املآسي
والقتل ألبنائها الثائرين ،وت��دم�يراً وحرقاً
ألس��واق��ه��ا وم��ن��ازل املدنيني ودوائ���ر الدولة
حيث مت جتميع ال��رج��ال م��ن عمر  15سنة
فما فوق يف تقاطع املسيب -كربالء املقدسة
بتاريخ  ،1991/3/7وقامت سيارات احلرس
اجل��م��ه��وري وس��ي��ارات مدنية أخ���رى بنقل
أبناء املسيب إىل العاصمة بغداد وأماكن
جمهولة .أم��ا الذين مل تستوعب السيارات
لنقلهم ،فقد تعرضوا إىل وابل من الرصاص
ومت��ت ه��ذه اجل��رمي��ة حت��ت إش���راف اجمل��رم
حسني كامل  -سيء الصيت .وقد اكتشفت
يف امل��س��ي��ب ،ع��ق��ب س��ق��وط ال��ن��ظ��ام مقربة
مجاعية ضمت رفات رجال ونساء وأطفال
أعدمهم النظام ،إبان االنتفاضة.

* املوقع اجلغرايف

تقع املس ّيب بني العاصمة بغداد مشا ً
ال
ومدينة كربالء املقدسة اىل اجلنوب الغربي،

41

تحقيقات

عند كل انفجار تغلق
املداخل الرئيسة املؤدية
للمدينة والسوق الكبري
فيها ،فيضطر أطفال
املدارس واملوظفون
للسري على األقدام مسافة
تصل اىل ( )2كيلومرت ،و
يتعطل النشاط التجاري،
وتغلق احملالت
وتقع مدينة احللة ،مركز حمافظة بابل،
يف جهتها اجلنوبية ،وتقع ناحية االسكندرية
يف مشاهلا ،وناحية جرف الصخر وحمافظة
االنبار من الغرب ،أما ناحية «سدّة اهلندية»
فتقع يف اجلنوب .وحتدّها من الشرق ،نواحي
وقرى قضاء احملاويل التابع حملافظة بابل.
املسيب اىل قسمني :القسم
شطر نه ُر الفرات
َ
الكبري مما يلي بغداد ،والقسم الصغري مما
يلي كربالء املقدسة ،حييط بها نهر الفرات
ً
مشكلة نصف
من جهتها الشمالية والغربية،
دائرة.
يف املسيب جسران :األول؛ جسر املسيب
الشهري وامل��ع��روف ب��اس��م «اجل��س��ر القديم»
وال����ذي أن��ش��ئ ع���ام  ،1937وال����ذي يتوسط
املدينة .أما اجلسر الثاني فهو اجلسر اجلديد
والذي يربط الطريق الرئيس بني كربالء
املقدسة و بغداد ،ويسمى بـ (اجلسر الشمالي).

* املسيب بعد عام 2003

حاهلا ح��ال سائر امل��دن يف ال��ع��راق اليت
استبشرت خ�يراً بسقوط الطاغية الصنم،
حتملت فاتورة عالية
وتن ّفست الصعداء ،ثم ّ
من التضحيات والدماء على يد أيتام صدام
واملتحالفني معهم من التكفرييني ،كانت
املسيب- ،وم���ا ت���زال -يف طليعة امل���دن اليت
أنعم
دفعت مثناً باهظاً للتغيري الكبري الذي َ
اهلل به ال��ع��راق؛ فبد ً
ال من أن يتطور احلال
يف املس ّيب ،وتتحول اىل نقطة مركز جذب
اقتصادي وسياحي ،ملا حتظى به من موقع
ج��غ��رايف وطبيعة خ�لاب��ة ،ب��ات��ت تسهر -يف

لقطة نادرة من حادث انفجار صهريج الغاز وسط املسيب

معظم لياليها -على أصوات انفجار القذائف
اليت تنهال عليها من معاقل االرهابيني لي ً
ال،
وتهتز على وق��ع انفجار العبوات الناسفة
والسيارات املفخخة .وكان الثمن باالرواح
وعمال
الطاهرة ،يدفعها أطفال صغار ونساء ّ
وم��واط��ن��ون م��دن��ي��ون .وق��د أك���دت شواهد
ودالئ���ل أن معظم ه��ذه احلمم تنطلق من
ناحية «ج���رف الصخر» غ��رب ال��ق��ض��اء .ثم
بدأ مسلسل االغتياالت املنظمة لشخصيات
دينية وعشائرية ونقابية و ملنتسيب األجهزة
االمنية ،اهلدف منها إشعال النار يف اخلالفات
الطائفية ،وخلق ما يشبه «احلرب الطائفية»،
كما حصل الشيء نفسه يف مناطق اخرى
من البالد.
ّ
ح���ري ب��ن��ا أن ن��ش�ير اىل احل���ادث
وه��ن��ا
امل��ري��ع ال��ذي وق��ع يف وس��ط املس ّيب بتاريخ
 2005/7/17ع��ن��دم��ا تسلل أح���د االره��اب��ي�ين
اجلبناء اىل داخ��ل املدينة بشاحنة صهريج
مشحونة مبادة «زيت الغاز» ،و عند الساعة
الثامنة مسا ًء أضرم النار لتحدث هليباً واسعاً
وكبرياً أودى حبياة اكثر من ( )300انسان
بريء  ..وهذه باحلقيقة ُتعد كارثة أمنية
وانسانية بكل املقاييس ،فقد التهمت ألسنة
اللهب ،املارة وحمالت املواطنني القريبة من
الصهريج ،وحسينية أهالي املسيب ،وسط
�ج��ر ال���دم���وع يف أع�ين
ذه����ول امل��ش��اه��د وحت� ّ
الكثريين؛ فما حدث يفوق حتى القدرة على
استدرار الدمع إلطفاء سعري األمل ملا شاهدته
من أجساد حترتق وتذوب وسط سعري النار.
وتبقى جرمية "صهريج املسيب" ،شاهداً

ح � ّي �اً على ج��رمي��ة اإلب����ادة اجلماعية اليت
تعرضت هلا املسيب على يد تنظيم القاعدة،
ال لذنب اقرتفه أهلها سوى انهم استبشروا
بسقوط طاغية جثم على صدورهم اكثر
من ( )30سنة ،وذاق��وا طعم احلرية ،ثم إن
«ال��ق��اع��دة» مل��ا استهدفتهم ،كانت تعلم أن
املسيب وأهلها هلم شرف ضيافة زائري أبي
عبد اهلل احلسني عليه ال��س�لام ،وإنها املمر
اآلمن لطريق كربالء املقدسة .فقد ذكر
اجمل���رم امل��ق��ب��ور اب���و مصعب ال���زرق���اوي ،يف
اح��دى تصرحياته على موقع االن�ترن��ت أن
سقوط املسيب يف يد القاعدة ،يعين سقوط
باقي مناطق الفرات االوسط وجنوب بغداد..
وك��ان ه��ذا التنظيم االره��اب��ي ق��د وج��د يف
املناطق القريبة مرتعاً ومنطلقاً لعملياته
االره��اب��ي��ة يف وس���ط وج��ن��وب ال���ع���راق ،يف
االع��وام من  ،2007 – 2005فيما عرف بـ"مثلث
املوت".
ويف ال�����ع�����ودة اىل ح������ادث (ص��ه��ري��ج
املسيب) ،فان أهالي املدينة وذوي الضحايا
يستذكرون يف كل عام ،أبناءهم ورجاهلم،
حيث ي��وق��دون الشموع يف م��ك��ان االنفجار
وس���ط دم���وع األم���ه���ات ال��ث��ك��اىل واالط��ف��ال
اليتامى .يقول خالد ريس الفيحان ،مسؤول
جلنة التعويضات يف دي��وان حمافظة بابل،
أن اللجنة روج��ت اكثر من ( )1500معاملة
ت��ع��وي��ض م��ن ض��ح��اي��ا ان��ف��ج��ار الصهريج
والعمليات االره��اب��ي��ة االخ���رى ،مضيفاً ان
التعويض ال يتناسب وح��ج��م امل��ع��ان��اة اليت
تعيشها العوائل اليت فقدت املعيل واألم ،واألخ،

تحقيقات

تبقى
جرمية (صهريج
املسيب) ،شاهدًا
حيًا على جرمية
ّ
اإلبادة اجلماعية
التي تعرضت لها
املسيب على يد
تنظيم القاعدة ،ال
لذنب اقرتفه أهلها
سوى انهم استبشروا
بسقوط طاغية جثم
على صدورهم اكرث
من ( )30سنة

وطالب الفيحان جملس النواب واحلكومة
بزيادة مبالغ التعويضات لضحايا اإلره��اب
ومشوهلم بامتيازات مؤسسة الشهداء من
حيث االمتيازات والتعيينات .

* الواقع والطموح

عندما تتجول يف أحن��اء مدينة املسيب
فانك ترى يف بعض املناطق مشاريع إعمار
حم�������دودة ،ويف م��ن��اط��ق أخ�����رى ت�لاح��ظ
اخل��راب وت��راك��م النفايات والتجاوز على
االرصفة ،هي السمة البارزة للمدينة .أما
األحياء السكنية يف املناطق الزراعية ،فقد
حتولت اىل واقع حال حباجة اىل اخلدمات،
أسوة باألحياء األخ��رى ،مثل املاء والكهرباء
والصرف الصحي ،وتعبيد الطرق و املدارس
واملستوصفات وغريها ،وهو ما أخذ يستنزف
اجلهد اخلدمي للدوائر احلكومية ،كون
خت��ص��ي��ص��ات وزارة ال��ب��ل��دي��ات واألش���غ���ال،
ختصص للمناطق واالحياء اليت هي داخل
التصميم األساسي للمدن.
ويرى السيد محيد مرشد ،رئيس جلنة
املشاريع يف املسيب ،ان املدينة توسعت عقب
سقوط النظام البائد ،حيث حتولت األراضي
ال��زراع��ي��ة وال��ب��س��ات�ين اىل مناطق سكنية،
وأصبحت أشبه بالعشوائيات كونها تفتقد
للتصاميم القطاعية املعتمدة لدى الدوائر

ال��ب��ل��دي��ة ،وأض����اف م��رش��د ان ه���ذا التوسع
ستظهر آث��اره السلبية يف السنني القادمة،
ح��ي��ث سيخلق م��ن��اط��ق سكنية ال ت��ت�لاءم
وال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة وال��ع��ش��ائ��ري��ة ال�ت�ي حتكم
جمتمعاتنا ..وتابع مرشد :مت اعداد تصميم
أساسي جديد ملدينة املسيب حتى عام 2033
حيث وض��ع ه��ذا التصميم م��ق��دار التوسع
السكاني الذي تشهده املدينة خالل السنوات
القادمة.
وع��ن أب���رز م��ا مييز التصميم اجلديد
ي��ق��ول م��رش��د :س���وف ي��ت��م ان��ش��اء طريقني
حوليني ب��اجت��اه ك��رب�لاء املقدسة بعرض
100م مربع للطريق الواحد ،االول من اجلهة
الغربية للمدينة واآلخر من شرقها لغرض
ختفيف الزخم عن املدينة يف أوقات الزيارات
وخاصة الزيارة األربعينية.
أما عن توفري أجواء األمن لقضاء املسيب
م��ن االع��ت��داءات اإلره��اب��ي��ة امل��ت��ك��ررة ،يقول
ال��س��ي��د سهيل ح��س��ن ارح��ي��م ،ن��ائ��ب رئيس
جملس قضاء املسيب :ان جملس حمافظة
بابل خصص مبلغاً ق��دره ( )30مليار دينار
لغرض عمل سياج أمين امسنيت على طول
احل��دود اإلداري���ة ملركز مدينة املسيب من
ج��ه��ة ن��اح��ي��ة ج���رف ال��ص��خ��ر ،خ��اص��ة بعد
االعتداءات اإلرهابية اليت استهدفت زائري
أربعينية اإلم���ام احلسني عليه ال��س�لام ،يف

احل��ي العسكري وتقاطع املسيب – جرف
الصخر ,كما خصص اجمللس مبالغ لنصب
كامريات مراقبة للشوارع املؤدية اىل ناحية
جرف الصخر ومناطق مشال بابل اليت تعد
مناطق ساخنة أمنياً.
ومهما يكن من أم��ر ف��ان أهالي املسيب
قلقون م��ن ت��ده��ور األوض���اع األمنية وال�تي
ت��ن��ع��ك��س س��ل��ب �اً ع��ل��ى ال���واق���ع االق��ت��ص��ادي
واالجتماعي للمدينة ،فعند ك��ل انفجار
تغلق امل��داخ��ل ال��رئ��ي��س��ة امل��ؤدي��ة للمدينة
والسوق الكبري فيها ،فيضطر أطفال املدارس
واملوظفون للسري على األقدام مسافة تصل
اىل ( )2كيلومرت حتى يصلوا إىل أماكن
ال��دراس��ة وال��ع��م��ل ،وحيث يتعطل النشاط
التجاري ،وتغلق احمل�لات ألوق��ات خمتلفة.
وي��أم��ل أب��ن��اء امل��دي��ن��ة م��ن أع��ض��اء جملس
حمافظة ب��اب��ل اجل��دي��د ان يضعوا املسيب
ووض��ع��ه��ا األم�ن�ي ك��أول��وي��ة م��ن أول��وي��ات
اجمللس ،وال تبقى املسيب على اهلامش .وقد
أك��د معظم مم��ن استطلعنا آراءه���م ،على
اإلس��راع بإجياد احللول املناسبة ،إن وجدت
اإلمكانية ضمن حمافظة بابل اليت تتبعها
املسيب إداري �اً ،أما كون احملافظة مزحومة
ب��األزم��ات األم��ن��ي��ة والسياسية ومشاكل
اخلدمات ،فمن األفضل احلاقها مبحافظة
كربالء املقدسة.
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مجتمع

شهر رمضان ..

فرصة البناء االجتماعي
لو الحظنا
جممل الظواهر
السيئة لدينا ،جند
أنها نسخة من
الواقع اجلاهلي
الذي كان يعيشه
سكان مكة قبل
اإلسالم ،مع فارق
الظروف وظواهر
احلياة ،وهي
مسألة مثرية
للتساؤل حقًا،
مبعنى ان جمتمع
اليوم يعيش
النهج اجلاهلي
دون أن يعي
ذلك

* باقر ياسني

ما أن حيل شهر رمضان املبارك،
يعم شعور من نوع خاص ،لدى
حتى ّ
الغالبية من الناس ،فيخرج اإلنسان
من دائرته الذاتية الضيقة ،اىل رحاب
اجملتمع واألم���ة ،يف أول مفردة من
الشهر الكريم ،وه��ي الصيام ،حيث
يمُ سك مجيع الصائمني دون استثناء
يف وقت واح��د ،وهو يف حلظة حلول
ال��ف��ج��ر ،ث���م جي��ل��س��ون ع��ل��ى م��ائ��دة
اإلف��ط��ار يف وق���ت واح���د اي��ض �اً ،عند
مس��اع أذان امل��غ��رب .وكذلك احل��ال،
يف جمالس الذكر والوعظ والدعاء
وق��راءة القرآن الكريم ،كلها متثل
طقوساً عبادية – روح��ي��ة ،يشرتك
فيها الصغري والكبري ،العامل واجلاهل،
ومجيع شرائح اجملتمع.

* «اغتنموا الفرص»...

ه���ذه ال��ع��ب��ادة اجل��م��اع��ي��ة متثل
ل��ن��ا ف��رص��ة ذه��ب��ي��ة ال جي��ب أن متر
م��ر ال��س��ح��اب ،إمن���ا ت��ك��ون بالشمس

الساطعة اليت ال ترتك زاوية مظلمة
يف حياتنا إال وكشفتها ثم عاجلتها
بشكل ت��ام .ففي جمتمعاتنا أمراض
أو ظ���واه���ر س��ل��ب��ي��ة ع���دي���دة ،تشكل
خ��ط��راً على سلوك وثقافة االف���راد،
وهي متشعبة وعديدة؛ مثل ظاهرة
ال��ت��س � ّي��ب األخ�ل�اق���ي ل���دى ال��ش��ب��اب،
وت����ص����دّع احل���ج���اب ل����دى ش��رحي��ة
حتمل
م��ن النساء والفتيات ،وع��دم ّ
األب واألم مسؤوليتهما االخالقية
والدينية أمام االبناء ،وغياب العادات
احل��س��ن��ة وال���ص���ف���ات احل���م���ي���دة يف
اجمل��ت��م��ع ،اىل ح��� ٍد م���ا ،م��ث��ل ال��ص��دق
واألمانة والتكافل والقناعة والشعور
واح��ت�رام اآلخ��ري��ن ،وغ�يره��ا كثري،
وان��ت��ش��ار ظ��اه��رة ال��ع��ن��ف وال��ق��س��وة
والالمسؤولية.
ل���و الح��ظ��ن��ا جم��م��ل ال��ظ��واه��ر
السيئة لدينا ،جن��د أنها نسخة من
ال��واق��ع اجلاهلي ال��ذي ك��ان يعيشه
سكان مكة قبل اإلس�ل�ام ،م��ع ف��ارق
ال���ظ���روف وظ���واه���ر احل���ي���اة ،وه��ي
مسألة مثرية للتساؤل حقاً ،مبعنى ان

جمتمع اليوم يعيش النهج اجلاهلي
دون أن يعي ذل��ك ،فالعنف والقسوة
وال���ت���ج���اوز ع��ل��ى ح��ق��وق اآلخ���ري���ن،
م��ن مس��ات اجملتمع اجل��اه��ل��ي ال��ذي
عمل على هدايته وتغيريه الرسول
األكرم ،صلى اهلل عليه وآله ،وهذا ما
نالحظه اليوم يف معظم جمتمعاتنا،
رمب����ا ال��ت��ط��ور ال��ت��ق�ني واخل���دم���ات
ال��وف�يرة احمليطة ب��االن��س��ان ،مل تكن
م���وج���ودة آن������ذاك ،إال ان االن���س���ان،
كإنسان مل ي��ط��رأ عليه أي تغيري،
فهو ذات قابلية على محل الصفات
احلسنة تار ًة ،والسيئة تارة اخرى.

* خطوات نحو التغيري

هنالك خطوات وعوامل مشجعة
حنو التطوير والتقويم االجتماعي:
أو ً
ال :التهذيب داخل األسرة
ال ميكن ان جتتمع عبادة الصوم،
مب��ا تشتمل على اإلج��ه��اد م��ن أجل
توثيق ال��ع�لاق��ة وحتسينها م��ع اهلل
ت��ع��اىل وال��ت��ق��رب ال��ي��ه ،م��ع التقاطع
وال���ت���داب���ر داخ����ل األس�����رة ال���واح���دة،

مجتمع
والسيما اذا تعّلق االم��ر بالوالدين..
وق�����د ص���� ّرح����ت اآلي�������ة ال���ق���رآن���ي���ة
الكرمية بقوله تعاىل« :وقضى ربك
أن ال ت��ع��ب��دوا إال إي����اه وب��ال��وال��دي��ن
إحسانا» .فقد قرن اهلل تعاىل عبادته
وتوحيده ،مع اإلحسان اىل الوالدين.
ف��ع��ن��دم��ا خي��ت��ل ل���دى االن���س���ان أم��ر
العبادة والتوحيد ،بال شك ،ينعكس
ع��ل��ى جم��م��ل م��ن��ظ��وم��ت��ه ال��ف��ك��ري��ة
والعقائدية ،ويكون يف طريق آخر،
ك��ذل��ك احل���ال ،اذا اختلت العالقة
ل��دي��ه م��ع أب��وي��ه ،أو أح��ده��م��ا ،فانه
ب�لا ش��ك س��ي�ترك ب��ص��م��ات سلوكه
وتصرفاته ،بل ومسرية حياته.
جاء يف السرية النبوية ،أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله ،حضر شخصاً
يعاجل سكرات املوت ،فجلس عند رأسه
وقال له :يا فالن ..قل« :ال إله إال اهلل،
حممد رس��ول اهلل» .فلم يسع الرجل
التفوه بذلك .ف��أحل عليه النيب ،فلم
ينطق بكلمة واح���دة مم��ا أم���ره به.
وعند ذاك سأل النيب من كان حوله
عما إذا ك��ان هل��ذا ال��رج��ل احملتضر
أم أو أب ،فقيل ل��ه :ان له أم��ا ،فأمر
بها النيب ،فأحضرت عنده .فقال هلا
رس��ول اهلل :أأن��ت راضية عن ولدك؟
ق���ال���ت :ك�ل�ا؛ ي���ا رس����ول اهلل! لست
راضية عنه ملا آذان��ي .فنصحها النيب
بأن ترضى عنه ،فلم يزدها ذلك إال
إص���رارا على غضبها م��ن إبنها .وإذ
ذاك أمر النيب  -الرؤوف الرحيم -بأن
يوقد للرجل حتى يضرم فيه النار.
فاضطربت امل��رأة أشد االضطراب ملا
ينوي النيب فعله ،فقال هلا :إن إبنك
هذا يستحق النار ما مل ترضي عنه،
ون��ار جهنم أش��د عليه من ه��ذه النار
اليت أريد إحراقه فيها .فأعلنت املرأة
رضاها عن إبنها .فما كان منه إال ان
نطق بالشهادتني وتويف راضية عنه.
م���ن امل�ل�اح���ظ أن���ن���ا ال ن��رض��ى
ع�����ادة -ألوالدن�����ا أن يصيبهم أملبسيط أو مكروه ،فلماذا نرضى هلم
أن يكونوا وق��وداً لنار جهنم يتعذبون
فيها خالدين .ولعل السبب يف ذلك أننا
نغفل أو نتغافل عما يفعله األوالد من
املوبقات والفواحش اليت يستحقون
عليها ع���ذاب ال��ن��ار ،ث��م ن��ك��ون معهم
حيث نستحق النار أيضا بغفلتنا تلك،
يف حني أننا إذا أولينا هلم اإلهتمام

ب��ه��م ف��رب��ي��ن��اه��م ال�ترب��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة
ووضعنا كل شيء يف حمله ،دخلوا
ودخلنا معهم اجلنة األبدية ،وكنا يف
مقعد صدق عند مليك مقتدر.

* ثاني ًا :الرتبية بتخصص

اذا الح��ظ��ن��ا م��زال��ق االحن����راف
أمام شبابنا ،مثل التوجه اىل االنرتنت
والقنوات الفضائية ،جند أن هناك
ت��ص��ن��ي��ف �اً وخت���ص���ي���ص���اً ،يف ج��ان��ب
الرياضة – مث ً
ال -والفن والرياضة،
ول���ك���ل م���ن ه����ذه األم������ور ت��ف��رع��ات
وتشعبات ،يدخل فيها الشاب ولن جيد
الطريق للخروج منها .وهذا يعود اىل
ثقافة التخصص يف ال��غ��رب ،حيث
كل شيء له ختصص يف أول مراحله
النظرية ،وحتى الدراسة والتعليم ،
ثم التطبيق العملي واالنتاج .فهناك
خت��ص��ص يف ّ
أدق االم������ور ال��ف��ن��ي��ة
والتقنية ،وح��ت��ى اخل��دم��ات ال�تي ال
ن��ول��ي هل��ا أي��ة أهمية ،مثل الديكور
واالت��ص��االت والنقل ومرافق االنتاج
املختلفة ،واي��ض �اً م��راف��ق التعليم.
أم���ا حن���ن ،ل��دي��ن��ا أق���س���ام ل��ل��دراس��ة
االك���ادمي���ي���ة يف ج��ام��ع��ات��ن��ا ،مثل
القانون والتاريخ والطب وغريها ،لكن
ليس لدينا مؤسسات خمتصة بإرشاد
املتزوجني ،وإزالة الغموض عن كثري
من املسائل االجتماعية واألس��ري��ة،
كما م��ن امل��ف�ترض أن ت��ك��ون لدينا
هنالك زوايا يف املساجد واحلسينيات
خالل شهر رمضان املبارك ،لإلجابة
عن خمتلف اسئلة الشباب البالغني
والفتيان املراهقني ،حتى يعرف هؤالء
أنهم ليسوا وحيدين يف عامل االنرتنت
وال��ف��ض��ائ��ي��ات ،فهناك م��ن يدعمهم
ويساندهم  ،بل يقويهم أمام التيارات
الثقافية االخرى.
المناص اطالقاً من التخصص
ّ
يف امر الرتبية االجتماعية ،وهذا شهر
رمضان املبارك ،خري فرصة لتجربة
ذل����ك ،اب���ت���دا ًء م���ن ال��ط��ف��ل الصغري
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه ال��ص��ح��ي��ة وال�ترب��وي��ة
والنفسية ،و االمور الزوجية ،واملسائل
االخالقية والدينية ،وخمتلف أنواع
التعامل ب�ين ال��ن��اس ،وذل��ك يف ضوء
السرية املطهرة للمعصومني ،صلوات
اهلل ع��ل��ي��ه��م ،ول��دي��ن��ا م��ا يغنينا من
الدروس والعرب يف االخالق والرتبية

وامل��ف��اه��ي��م االن��س��ان��ي��ة ،م��ن حياتهم
الكرمية.

* ثالث ًا :التطبيق العميل

رمب��ا ال جيهل معظم ال��ن��اس –
إن مل ن��ق��ل ك��ل��ه��م -ق��دس��ي��ة القيم
االخالقية الدينية ،ودورها يف تقويم
االخ��ل��اق وال���س���ل���وك ،ل��ك��ن املشكلة
دائماً يف التطبيق العملي هلذه القيم
ع��ل��ى األرض ،ف��اجل��م��ي��ع ي��ت��ح��دث
ع��ن االخ�ل�اق والفضيلة والصفات
احلميدة والقيم الدينية ،لكن ليس
من هذا اجلمع إال القليل ممن يفي
لتلك القيم املقدسة بتطبيقها على
نفسه أو ً
ال ثم أسرته ومجاعته ،حتى
وإن ك��ل��ف��ه��م ذل���ك ب��ع��ض التغيري
والتحوّل .وهذا شهر رمضان املبارك،
واح�����ة م��ف��ت��وح��ة ألن ي���ك���ون لقيم
اخ�لاق��ي��ة وان��س��ان��ي��ة ،م��ث��ل التكافل
واإلحسان والعفو والتسامح والتعاون
وغ�يره��ا ،مصاديق على األرض من
خالل ادخال هذه املفردات يف قاموس
عالقاتنا ومواقفنا وافكارنا ،و اذا حصل
ال��ت��غ�ّي�رّ م��ن ق��ب��ل االف�����راد ،ف���ان امل��ي��اه
الراكدة يف اجملتمع الكبري ستتحرك
قطعاً ،وسينخفض منسوب الرشوة
والظلم والكذب والسرقة واخليانة
وال��غ��ش وال���دج���ل يف اجمل��ت��م��ع ،ول��و
بنسبة معينة.
لقد بات احلديث عن غياب القيم
الدينية واالخالقية ،مسموعاً بصوت
عال يف معظم جمتمعاتنا االسالمية،
رغ��م الظواهر امل��وج��ودة ،والنشاطات
الدينية ،مم��ا ميكن ال��ق��ول ان شهر
رمضان املبارك ميثل حتدياً كبرياً
لنا مجيعاً بأن نبني قوته وقدرته على
التغيري ،وأن ال يأتي ونعيش أيامه
صائمني نهاراً  ،ومفطرين لي ً
ال ،ومن
حولنا الصفات السيئة ،يف حميط
العمل والسوق  ،واألسرة ،كما لو أنه
ال تناقض بني كل هذه االحنرافات
وبني هذا الشهر الفضيل ،الذي شبهه
ال���رس���ول األك����رم ص��ل��ى اهلل عليه
وآل��ه بأنه «ش��ه� ٌر دعيتم اىل ضيافة
اهلل» .مبعنى أننا أمام مائدة رمحانية
عظيمة ،تتضمن املغفرة والرضوان،
لكن بشرطها وشروطها ،حيث البد
م��ن التغيري وال��ت��ح��ول يف النفوس
واالفكار واملزاجات.

اجلميع
يتحدث عن
االخالق والفضيلة
والصفات
احلميدة والقيم
الدينية ،لكن
ليس من هذا
اجلمع إال القليل
ممن يفي لتلك
القيم املقدسة
بتطبيقها
على نفسه
أولًا ثم أسرته
وجماعته
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وال��ش��دة وال��ت��ط��رف واالن��ت��ق��ام وال��ث��أر من
أجل حتقيق هواه ،فهو ال يرى إ ّ
ال نفسه وال
يفهم إ ّ
ال ما متليه دوافعه نزعاته.

* الشيخ حممد سعيد املخزومي
إذا اردت أن مت ّيز املتحضر من اجلاهل
املتخلف ،فانظر إىل تصرفه ما إذا كان
َي ُن ُّم عن علم ومعرفة أو عن هوى ورغبة ؟
ف��إذ ال يتصرف املتحضر إ ّ
ال بعد أن
يقرأ مقدمات القضية ويستشرف نتائجها
وما تنتهي إليه وما يصلح وما ال يصلح،
عندئذ يُقدم أو ال يقدم ،فهو يعمل ويقول
ويتصرف عن علم ومعرفة.
بينما اجل��اه��ل املتخلف ال ينظر إىل
النتائج وال يكرتث بالعواقب .ينظر إىل
األمور من ثقب ضيق صغري؛ ذلك هو ثقب
النفس والرغبة وامليل ،فيستعمل العنف

* القرآن الكريم مرآة املتحض
احل��ق ه��و :أن العلم حبقائق األم��ور
ونتائج املشاريع يفرض على اإلنسان أن
ي��رب��ي نفسه وي��روض��ه��ا يف ك��ل اح��واهل��ا
على االجت��اه الصحيح ،من حيث التفكري
والعقيدة والعمل الصحيح والتسليم له
والقبول به.
إذن؛ املتحضر هو العامل الذي ال يطمئن
إّ
ال باليقني ،بعكس املتخلف اجلاهل الذي
لاّ
ال يركن إ إىل نفسه ،ولذلك يتطرف يف
القرار ويعنف يف املوقف ويتزمت بالرأي،
ال يتهم رأيه وال يراجع نفسه .يرى نفسه
دائما على ص��واب ،وال حيتمل يف حسابه
شيئاً من اخلطأ .فهو ال يصحح إلاّ نفسه
وال ي��ص� ّوب إ ّ
ال رأي���ه .بينما جن��د أن أمري
املؤمنني قد ربّى شيعته بأن« :من مل يتعاهد
النقص من نفسه غلب عليه اهل��وى ،ومن

كان يف نقص فاملوت خري له.
وعلى هذا فإن صانع احلضارة ،معتدل
مستو على النمرقة ال��وس��ط��ى واحملجة
ٍ
الواضحة .وألنه كذلك ،فهو حينما ينظر
يف مرآته اليت يرى فيها نفسه إذا قرأ قوله
تعاىل« :يا َأ ا ا َّل ِذين َآمنُوا لاَ تحُ َ رموا َطيب ِ
ات
ِّ َ
ِّ ُ
َ َ
َ يهُّ َ
ِ
ِ
لاَ
لاَ
َّ
ب
َما َأ َح َّل اللهَُّ َلك ُْم َو َت ْعتَدُ وا إن اللهََّ يحُ ُّ
المُْ ْعت َِدي َن»( .سورة املائدة  ،)87/يعرف أنه
جيب :أن يكون معتد ً
ال غري متطرف ،وال
يتعامل بلني مفرط ف ُيعصر ،وال بشدة
كسر ،إذا قال؛ قال عن علم ،وإذا
وقسوة ف ُي َ
يتعجل األمور قبل
نطق أفرغ عن حلم ،ال ّ
أوان��ه��ا وال يبطأ حتى تفوته الفرصة ،ال
يبخل يف خ�ير وال جي��ود يف ش��ر ،ال يهمه
ال تنقية نفسه وتقوية قلبه .ال يفكر إ ّ
إّ
ال
يف صناعة املعروف لنفسه يف غريه ،فيكون
عف ّواً مسحاً ،كرمياً معطا ًء ،جيود بالكلمة
الطيبة والفعل الطيب وامل��وق��ف الطيب،
ذل��ك ألن��ه طيب .يفهم أن اآلي��ة السالفة
تقول له :كن طيباً ،استفد من الطيبات،
تعامل م��ع الطيبــني ،وك��ن م��ع��ت��د ً
ال ،ال
()1

ثقافة رسالية

املتحضر هو العامل الذي ال يطمئن ّإال باليقني ،بعكس املتخلف اجلاهل
الذي ال يركن إلاّ إىل نفسه ،ولذلك يتطرف يف القرار ويعنف يف املوقف ويتزمت
بالرأي ،ال يتهم رأيه وال يراجع نفسه
تتعدى ح���دودك فتظلم نفسك وتظلم
غريك .
االعتدال الذي عليه عنصر احلضارة
واحل���ي���اة ،ه��و امل��ؤم��ن امل��رب��ي ن��ف��س��ه على
قيم الوحي وضوابط احلياة ،كما ب ّينها
أمري املؤمنني عليه السالم ،يف قول اإلمام
الصادق عليه السالم ،إذ «قام رجل يقال له:
همام  -وكان عابداً ،ناسكاً ،جمتهداً  -إىل
أم�ير املؤمنني عليه السالم ،وه��و خيطب،
فقال :يا أمري املؤمنني صف لنا صفة املؤمن
كأننا ننظر إليه ؟
ف��ق��ال :ي��ا ه��م��ام ..امل��ؤم��ن ه��و الك ّيس
الفطن ،بشره يف وجهه وح��زن��ه يف قلبه،
أوسع شيء ص��دراً وأذل شيء نفساً ،زاجر
عن كل ف��ان ،ح��اض على كل حسن ،ال
ح��ق��ود وال ح��س��ود ،وال وث���اب ،وال سباب،
وال عياب ،وال مغتاب ،يكره الرفعة ،ويشنأ
السمعة ،طويل ال��غ��م ،بعيد اهل��م ،كثري
ال��ص��م��ت ،وق����ور ،ذك����ور ،ص��ب��ور ش��ك��ور،

م��غ��م��وم ب��ف��ك��ره ،م���س���رور ب��ف��ق��ره ،سهل
اخلليقة ،لني العريكة ،رصني الوفاء ،قليل
األذى ،ال متأفك والمتهتك ،إن ضحك مل
خيرق ،وإن غضب مل ينزق ،ضحكه تبسم،
واستفهامه تعلم ،ومراجعته تفهم ،كثري
علمه ،عظيم حلمه ،كثري ال��رمح��ة ،ال
يبخل ،وال يعجل ،وال يضجر ،وال يبطر،
وال حييف يف حكمه ،وال جيور يف علمه .
نفسه أصلب من الصلد ،ومكادحته أحلى
م��ن الشهد ،ال جشع ،وال هلع ،وال عنف
وال صلف ،وال متكلف وال متعمق ،مجيل
املنازعة ،كريم املراجعة عدل إن غضب،
رفيق إن طلب ،ال يتهور وال يتهتك وال
ي��ت��ج�بر ،خ��ال��ص ال����ود ،وث��ي��ق ال��ع��ه��د و ّ
يف
العقد ،شفيق ،وصول ،حليم ،مخول ،قليل
ٌ
خمالف
الفضول ،راض عن اهلل  -ع ّز وجل-
هلواه ،ال يغلظ على من دونه ،وال خيوض
فيما ال
ي��ع��ن��ي��ه ،ن���اص���ر ل���ل���دي���ن ،حم����ام عن

املؤمنني ،كهف للمسلمني ،ال خيرق الثناء
مسعه وال ينكي الطمع قلبه ،وال يصرف
اللعب حكمه ،وال يطلع اجل��اه��ل علمه،
ق��وال ،عمال ،ع��امل ،ح��ازم ،ال بفحاش وال
بطياش ،وصول يف غري عنف ،بذول يف غري
سرف ،ال خبتال وال بغدار وال يقتفي أثرا،
وال حييف ب��ش��را ،رفيق باخللق ،س��اع يف
األرض ،عون للضعيف ،غوث للملهوف ،ال
يهتك سرتا ،وال يكشف سرا ،كثري البلوى،
قليل الشكوى ،إن رأى خ�يرا ذك��ره ،وإن
ع��اي��ن ش��را س�ت�ره ،يسرت العيب ،وحيفظ
الغيب ،ويقيل ال��ع��ث��رة ،ويغفر ال��زل��ة ،ال
يطلع على نصح ف��ي��ذره ،وال ي��دع جنح
حيف فيصلحه ،أمني ،رصني ،تقي ،نقي،
زكي ،رضي ،يقبل العذر وجيمل الذكر،
وحيسن بالناس الظن ،ويتهم على الغيب
نفسه ،حي��ب يف اهلل بفقه وع��ل��م ،ويقطع
يف اهلل حب���زم وع����زم ،ال خي���رق ب��ه ف��رح،
وال يطيش به مرح ،مذكر للعامل ،معلم
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االصالح االجتماعي احلق ،والبناء االجتماعي الرصني ،وصياغة املجتمع الراقي
احلي يجب أن يكون حسينيًا ،يرتبط بروح الوحي التي بعثها إىل احلياة من جديد سيد
الشهداء احلسني [عليه السالم]
للجاهل ،ال يتوقع له بائقة ،وال خياف له
غائلة ،كل سعي أخلص عنده من سعيه،
وكل نفس أصلح عنده من نفسه ،عامل
بعيبه ،شاغل بغمه ،ال يثق بغري ربه ،غريب
وحيد حزين ،حيب يف اهلل وجياهد يف اهلل
ليتبع رضاه وال ينتقم لنفسه بنفسه ،وال
يوالي يف سخط ربه ،جمالس ألهل الفقر،
مصادق ألهل الصدق ،م��وازر ألهل احلق،
ع��ون للغريب ،أب لليتيم ،بعل لألرملة،
حفي بأهل املسكنة ،مرجو لكل كريهة،
مأمول لكل شدة ،هشاش ،بشاش ،ال بعباس
وال جبساس ،صليب ،كظام ،بسام ،دقيق
النظر ،عظيم احلذر ( ،ال جيهل وإن جهل
عليه حيلم) ال ينجل وإن جنل عليه صرب،
عقل فاستحيى ،وقنع فاستغنى ،حياؤه
يعلو شهوته ،ووده يعلو حسده ،وعفوه يعلو
ح��ق��ده ،ال ينطق بغري ص���واب ،وال يلبس
إال االقتصاد ،مشيه التواضع ،خاضع لربه
بطاعته ،راض عنه يف كل حاالته ،نيته
خالصة ،أعماله ليس فيها غش وال خديعة،
نظره عربة ،سكوته فكرة ،وكالمه حكمة،
مناصحا متباذال متواخيا ،ناصح يف السر
وال��ع�لان��ي��ة ،ال يهجر أخ����اه ،وال يغتابه،
وال ميكر به ،وال يأسف على ما فاته ،وال
حيزن على ما أصابه ،وال يرجو ما ال جيوز
له الرجاء ،وال يفشل يف الشدة ،وال يبطر
يف ال��رخ��اء ،مي��زج احللم بالعلم ،والعقل
بالصرب ،تراه بعيدا كسله ،دائما نشاطه،
قريبا أم��ل��ه ،قليال ز َل��ـ� ُل� ُه ،متوقعا ألجله،
خاشعا قلبه ،ذاك���را رب���ه ،قانعة نفسه،
منفيا جهله ،سهال أم���ره ،حزينا لذنبه،
ميتة شهوته ،كظوما غيظه ،صافيا خلقه،
آمنا منه جاره ،ضعيفا كربه .قانعا بالذي
قدر له ،متينا صربه ،حمكما أمره كثريا
ذك���ره ،خي��ال��ط ال��ن��اس ليعلم ،ويصمت
ليسلم  .ويسأل ليفهم ويتجر ليغنم ،ال
ينصت للخرب ليفجر به ،وال يتكلم ليتجرب
به على من سواه ،نفسه منه يف عناء والناس
منه يف راح��ة ،أتعب نفسه آلخرته ،فأراح
الناس من نفسه ،إن بغي عليه صرب حتى

يكون اهلل الذي ينتصر له ،بعده ممن تباعد
منه بغض ونزاهة ،ودنوه ممن دنا منه لني
ورمحة ،ليس تباعده تكربا والعظمة ،وال
دن��وه خديعة وال خالبة ،بل يقتدي مبن
ك��ان قبله م��ن أه��ل اخل�ير ،فهو إم��ام ملن
بعده من أهل الرب.
قال عليه السالم :فصاح همام صيحة،
ثم وقع مغشياً عليه.
فقال أم�ير املؤمنني عليه السالم :أما
واهلل لقد كنت أخافها عليه .وق��ال :هكذا
تصنع املوعظة البالغة بأهلها .
ف��ق��ال ل���ه ق���ائ���ل :ف��م��ا ب��ال��ك ي���ا أم�ير
املؤمنني؟
ا ال ي��ع��دوه ،وسبباً
لكل أج�ل ً
فقال :إن ٍ
ال جي��اوزه ،فمهال ال َت ُعد ،فإمنا نفث على
()2
لسانك شيطان.
رّ
املتحض ال ُيسابق ضوابط الوحي
*
ض��واب��ط احل��ي��اة ه��ي تعاليم ال��وح��ي
دون غ��ي�ره ،وألن���ه���ا ك��ذل��ك ف��ق��د وج��ب
على اإلنسان أن ال يتعجلها وال يسابقها
وال حيسب نفسه أفهم من الوحي أو أنه
حميط مب���راد ال��وح��ي ،حيث ج���اءت تلك
ال��ض��واب��ط منسجمة م��ع ع��ق��ل اإلن��س��ان
وهمته يف الفهم ونسبة حتليقه يف عامل
العلم واملعرفة ،فيكون واجبه التمسك مبا
جاء من الوحي ويتعلمه ممن هبط فيهم
فر َغ العلم
الوحي ونزل القرآن يف بيتهم واُ ِ
ّ
املتحضر يتوقف عند
يف صدورهم .فاملؤمن
كل ما جاء من عند اهلل تعاىل فيتعبد به ال
يتعجل االحكام وال يفسر كالم اهلل وعلوم
الوحي من تلقاء نفسه فيهلك ويُهِل َك ،ذلك
أن اإلن��س��ان حم���دود ،وعلم ال��وح��ي غزير
«ولاَ
ال حد له ،حيث ال يستطيعون َحَّ��د ُه َ
يحُ ِي ُط َ
ون بِشيَ ْ ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِلاَّ بِماَ َشا َء» (سورة
البقرة  .)255/فيقف املؤمن عند خطاب
اهلل تعاىل القائلَ « :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا لاَ
ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َيا َء إِ ْن ُت ْبدَ َلك ُْم ت َُس ْؤك ُْم َوإِ ْن
ني ُين ََّز ُل ا ْل ُق ْر َآ ُن ُت ْبدَ َلك ُْم َع َفا
ت َْس َأ ُلوا َعن َْها ِح َ
ِ
يم»( .سورة املائدة
ور َحل ٌ
اللهَُّ َعن َْها َواللهَُّ َغ ُف ٌ

ُ ،)101/ي� َ�س� ِّ�ل��م ألم���ره ت��ب��ارك وت��ع��اىل
ويعرف أن كل ما عنده
م��ن ق���درات علمية ،وع��ل��وم وم��ع��ارف،
وأدوات َتعّلم ،هي من عند اهلل ،فال يهرب
من اهلل إىل نفسه فيهلك.
ولذلك حينما يسمع توجيه اهلل تعاىل
يف أن ال يستعجل األمور ،وأن يأخذ العلم
من أهله ،جيب عليه االمتثال وإال فاخليار
الثاني التيه والضالل.
ه��ذه ال����دروس ال��رب��ان��ي��ة ال��ن��ازل��ة من
عند ال��وح��ي يف إح��ي��اء اإلن��س��ان وانتشاله،
عرب االص�لاح االجتماعي ،وبعث احليوية
واملناعة يف اجملتمع عرب األم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر ،قد تعرضت إىل قرار
مضاد خطري يدعو إىل سحق معامل الوحي
وطمس آثاره وإلغاء تأثريه يف احلياة عرب
امل��ش��روع األم��وي والنظام السياسي الذي
أسس القاعدة للمشروع األموي اخلطري،
فانربى اإلم��ام احلسني عليه السالم ،اىل
التصدي له وأسقطه فأبقى معامل الوحي
ح ّية تنبض يف ضمري اإلنسانية جي ً
ال بعد
جيل ،عرب املرياث النبوي ملعامل الوحي الذي
تناقله أئمة أهل البيت عليهم السالم ،من
ول��د اإلم���ام احلسني عليه ال��س�لام .األم��ر
الذي يكشف أن بقاء مشروع الوحي الرامي
ٌ
مدين إىل جهود
إىل االص�لاح يف اجملتمع
اإلمام احلسني وتضحياته.
* والنتيجة ..
ف����إن ال��ت��ع��ام��ل االج��ت��م��اع��ي السليم
واالص���ل��اح االج��ت��م��اع��ي احل����ق ،وال��ب��ن��اء
االجتماعي ال��رص�ين ،وص��ي��اغ��ة اجملتمع
ال���راق���ي احل���ي جي��ب أن ي��ك��ون حسينياً،
يرتبط بروح الوحي اليت بعثها إىل احلياة
م��ن ج��دي��د س��ي��د ال��ش��ه��داء احل��س�ين عليه
ال��س�لام ،وإال ف��غ�ير ه���ذا ال��ت��ع��ام��ل غريب
وأجنيب عن روح الوحي.
--------------- - 1املجليس ،بحار األنوار ج  76ص 76
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علمني السجن "3" .......

أنواع اإلبتالء

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 الصـــالح

مرت الليايل و توالت األيام ،وأنا مازلت وحيد ًا يف زنزانتي..
املر و العذاب ،وأنتظر املجهول ،و أتوق للحرية ..كنت
أعيش ّ
أصبرّ نفيس وأطمئنها بالثواب الكبري الذي أعده اهلل عزوجل
للصابرين ،وأقول هلا :إنك تعيشني حلظات مصريية ،وجتتازين
إمتحان ًا هام ًا ،فالبد لك من الصرب ،فإن أسوأ ما يمكن أن حيدث
هو الفشل يف هذا اإلمتحان العظيم ،ألن نتائج هذا اإلمتحان
سوف حتدد مصريي الدائم.
ولكن مهالً ..هل هذه هي املرة األوىل التي ُامتحن فيها؟
وهل هذا اإلمتحان هو الوحيد الذي سيحدد مصريي؟!
بالتأكيد ال ..فلقد مررت بإمتحانات عديدة يف حيايت ،ومل تكن
كل هذه اإلمتحانات مصائب ،بل هنالك امتحانات تتسم
بالرخاء والراحة .بدأت أستذكر بعض اإلمتحانات واملصائب
التي عشتها طوال سنوات عمري ،و اقارهنا مع مصيبة السجن،
«و َن ْب ُلوكُم بِالشرَّ ِّ َوالخْ َيرْ ِ فِ ْتنَ ًة َوإِ َل ْينَا
ثم تذكرت قول اهلل تعاىل َ
ت ُْر َج ُع َ
ون» .إذن فليست املصيبة و املرض والسجن هي فقط
التي متثل االمتحان ،بل هنالك امتحانات ربام تكون أخطر
ألهنا غري معروفة ،إهنا إمتحانات الرخاء :كالغنى و الصحة و
املنصب وغريها .فنحن غالب ًا ما نتصور أن اإلمتحان ال يكون
إال يف الشدائد ،إال أن اهلل عزّ وجل ،يبني يف هذه اآلية الرشيفة
أن الفتنة قد تكون يف الظروف السلبية ،كام تكون يف الظروف
االجيابية ،فنحن نعيش اإلبتالء يف كل حلظة ،سواء كنّا نعيش
منعمني أو مهمومني ،وسواء كنا يف شدّ ة أو يف رخاء .يقول أمري
املؤمنني عليه السالم ،مبين ًا لنا هذه احلقيقة« :ثالث ُيمتحن هبا
عقول الرجال :املال و الوالية و املصيبة» .اإلبتالء و اإلمتحان له
أنواع ،وهذه األنواع هي:
 -1اإلبتالء باملصائب :كاملرض و الفقر و اخلوف و السجن
وغريها ،يقول عزوجل « :و َلنَب ُلو َّنكُم بِشيَ ٍء من الخْ و ِ
ف َوالجْ ُو ِع
َ ْ َ ْ ْ ِّ َ َ ْ
ِ
ص م َن األَم َو ِ
ال َواألن ُف ِ
الصابِ ِري َن» ،وهذا
س َوال َّث َم َرات َو َبشرِّ ِ َّ
ْ
َو َن ْق ٍ ِّ
اإلبتالء رغم صعوبته وشدته إال أنه غالب ًا ما يكون واضح ًا

وجلي ًا.
 -2اإلبتالء بالنعم الربانية :فاهلل عزوجل قد ُينعم عىل أحدنا
بامل كثري ،ليختربه يف إنفاق هذا املال؟ ثم لريى هل يؤدي احلقوق
املفروضة عليه فيه أم ال؟ وقد ُيعطي رج ً
ال آخر عل ًام واسع ًا فينظر
كيف يترصف بعلمه؟ وقد يبتيل ثالث ًا بالصحة أو املنصب أو
غري ذلك من النعم ،فينظر هل تكون هذه النعم سبب ًا لشكره و
«وا ْع َل ُمو ْا
التزامه؟ أم سبب ًا لكفره و جحوده؟ ..يقول عزوجلَ :
ِ
ِ
ِ
يم»  ،ويقول
َأ َّنماَ َأ ْم َوا ُلك ُْم َو َأ ْوال ُدك ُْم ف ْتنَ ٌة َو َأ َّن اللهََّ عندَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله« :خلتان كثري من الناس فيه مفتون:
الصحة و الفراغ».
ً
ً
وهذا النوع من اإلبتالء غالبا ما يكون خفيا ،وغري جيل،
فصاحب املال أو املنصب نادر ًا ما يلتفت إىل كون هذه النعمة هي
امتحان ًا و اختبار ًا من اهلل عزوجل.
 -3االبتالء باألوامر اإلهلية :لقد س ّن اهلل عزّ وجل ،جمموعة
من األوامر و النواهي التي تنظم حياة البرش ،ثم أمرهم باإللتزام
هبا ،وجعلها موضع اختبار هلم ،فهو خيتربهم هبا ،و ينظر َمن
يلتزم بام أمر به؟ و َمن جيتنب عام نهُ ي عنه؟
وهذه األوامر و النواهي ال تنحرص بالعبادات فقط ،بل
تتعداها إىل جممل األوامر اإلهلية ،سواء تلك املتعلقة باجلوانب
اإلقتصادية ،أو اإلجتامعية ،أو السياسية ،أو غريها.
وقد يشتمل اإلمتحان للعبد عىل نوعني أو أكثر يف نفس
الوقت ،فتتداخل اإلبتالءات و تزداد تعقيد ًا عىل اإلنسان ،فمث ً
ال
إمتحان السجن هو جمموعة من اإلمتحانات املتداخلة:
 فهو ابتالء باملصيبة ،و الضيق ،و التعذيب ،و فقد األحبةمن جهة.
 وهو ابتالء باألوامر اإلهلية من جهة أخرى ،فاهلل عزوجليريد أن يرى هل نلتزم بطاعته ،و نجتنب معاصيه ،رغم ما
وضعنا فيه من شدة.
 وهو أيض ًا ابتالء بالنعم ،صحيح أن السجن قد ال تبدو فيهنِ َعم للوهلة األوىل ،إال انه ميلء بالنعم واخلريات ،واهلل عزوجل
خيتربنا هنا أيض ًا ،لريى هل نشكره عىل هذه النعم أم نكفر هبا ؟
وهكذا تعلمت يف سجني درس ًا آخر ،واكتشفت أن اإلبتالء
ليس يف الشدّ ة فقط ،وإنام هو يف اخلري و الرش ،يف الشدة والرخاء،
يف داخل السجن و يف خارجه.
٢٠١٢-٤-٨
سجن جو
-----------* عامل دين من البحرين

49

ثقافة رسالية

بعدسة :حسني اخلفاجي

* عـــيل ضـــمريي
يُكثر الشيعة ،وعلى م��ر العصور ،من
ذكر اهل البيت سالم اهلل عليهم امجعني،
و يلهجون بأمسائهم ال��ش��ري��ف��ة ،حتى إن
مل يكونوا مجيعاً ،فالغالبية العظمى منهم
ينادون ويندبون هذا االسم او ذاك من أمساء
األئمة الطاهرين حينما يقومون او يقعدون
او لدى ادائهم عم ً
ال ما.
فيا ت���رى؛ م��ا ه��ي امل��م��ي��زات ال�تي تؤهل
اهل البيت سالم اهلل عليهم ،ليلهج الشيعة
بذكرهم خلفاً عن سلف؟ وهل مثة مربرات
الن ينفرد الشيعة بهذا املنحى عن غريهم
مم��ن ه��م مسلمون يف ال��ظ��اه��ر وينطقون
بالشهادتني ؟
و أمر آخر ال يقل اهمية عما سبقه من
ام���ور؛ وه��و :ه��ل يعرف الشيعة مم��ن يقول
حبب اه��ل البيت س�لام اهلل عليهم ،حقيقة

اشخاص هؤالء املقدسني املطهرين ؟
ع��ل��م �اً ان امل��ع��رف��ة ب���آف���اق شخصيات
ومقامات كل واح��د من املعصومني سالم
اهلل عليهم ،يُعد الشرط االول وامليزة االشد
اهمية يف حقيقة صلة االن��س��ان الشيعي
بإمامه امل��ع��ص��وم .وق��د ت��وات��ر ب�ين املسلمني
مجيعاً  -فض ً
ال عن امجاع الشيعة بعلمائهم
وعوامهم -على صدق صدور القول عن نيب
االسالم حممد صلى اهلل عليه وآله :
«م��ن م��ات ومل ي��ع��رف ام���ام زم��ان��ه مات
ميتة اجلاهلية» ،وبطبيعة احلال فان تواتر
ه��ذا احل��دي��ث ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف ،وامل��روي��ات
احلديثية االخ��رى ال�تي حتاكيه يف املعنى
وحتاذيه يف النص وكذلك االمجاع املتوفر
بصدده يغين الباحث واملتتبع احلريص على
سالمة القلب و املعتقد ،عن ذك��ر املصادر
ال�ت�ي أوردت����ه مل��ا ف��ي��ه م��ن م��ص��داق��ي��ة دينية
وعقائدية وشرعية وحتى عقلية و انسانية.

وال ري��ب ان ه��ذه املعرفة امل��ذك��ورة يف
احل��دي��ث الشريف ال تقتصر على معرفة
اهلوية الشخصية لكل امام من ائمة العصور
واالج��ي��ال املتعاقبة؛ اذ االقتصار على هذا
امل��س��ت��وى م��ن امل��ع��رف��ة مي��ك��ن ان يحَ ��ظ��ى به
امل��ش��رك��ون وال���ن���واص���ب ،ك��م��ا امل��ن��اف��ق��ون
واحملايدون ايضاً .
ان املعرفة ال�تي اختزهلا القول النبوي
الشريف يف هذا احلديث الفاصل واحلاسم
 كما يبدو واهلل اعلم -هي املعرفة الواعيةبشخص االم��ام و دوره ورسالته اليت جعله
اهلل يؤديها مضافاً اىل طبيعة مقامه وقربه
من اهلل تعاىل.
وه����ذا ي��ع�ني – يف م��ا ي��ع�ني -ان نسبة
التخّلص م��ن «ميتة اجل��اه��ل��ي��ة» ،وم��ن ثم
نيل السعادة الدنيوية واخل�لاص األخروي
و العبور اىل جنان اخللد والرضوان االهلي،
ه � ّي��ن��ة ب��ن��س��ب��ة امل��ع��رف��ة ب���اإلم���ام امل��ع��ص��وم،
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البشرية تنسلخ عن حقيقتها اذا ما
مل تقر لربها بالوحدانية بعد رفض االلهة
املزيفة ونبذها .و ّأنى إلنسان ان يعي
حقائق وحي اهلل دون التمسك مبرشد
معصوم يهديه اىل تلكم احلقائق
وجت��ذره��ا يف وج���ود االن���س���ان ..وه��ن��ا يكمن
الفيصل احلقيقي والفاعل يف متايز االفراد .
ان ه��ذه امل��ع��رف��ة ي��ش��ار بها وي���راد منها
االع�تراف واالق��رار حبقيقة االم��ام املعصوم
وم��ا ي���راد م��ن امل��ع�ترف املُ��ق��ر ان يتخذه من
مواقف وميارسه من سلوكيات جتاه امام
زمانه.
ويف اش����ارة مضيئة ل��ن��ا ،يتبني أن���ه ملا
كان نبينا األعظم صلى اهلل عليه وآله ،هو
ن�بي آخ��ر ال��زم��ان كصفحة م��ن صفحات
وج��وده املبارك احلكيم ،فان جممل األئمة
املعصومني األث�ني عشر ،س�لام اهلل عليهم
امجعني ،الذين كان خامت االنبياء واملرسلني
ق��د بشر و أوص���ى بهم أم��ت��ه ،و أك��د على
وجوب التمسك بهم ،كما هو واجب التمسك
بالقرآن احلكيم ..فان هؤالء االئمة هم االئمة
احلق هلذه احلقبة املسماة بآخر الزمان ،اليت
بدأت من النبوة احملمدية الشريفة وتنتهي
لدى االمامة املهدوية الكرمية.
وعليه ،فان املقصود بإمام الزمان الذي
ينبغي ان يُعرف ويُقر له ويطاع ،ويؤخذ عنه،
هو كل امام من االئمة االثين عشر سالم اهلل
عليهم امجعني ،ولطاملا استفاضت االحاديث
والروايات الصحيحة عن كل واحد من أهل
البيت عليهم السالم ،بأن االمي��ان واملعرفة
حبقيقة الدين  -وهي القرآن الكريم والعرتة
النبوية الطاهرة واملتجسدة يف االثين عشر
معرفة وامياناً وتصديقاً
ً
اماماً -البد ان تكون
وطاعة واقراراً واحداً غري قابلة للتجزئة ،إذ
التجزئة يف هذا األفق ،أمر حمظور ومذموم،
حيث ال ميكن االميان ببعض الكتاب والعرتة،
والكفر ببعضهما.
وه��ذا ما دع��ا النيب االك���رم ،صلى اهلل
عليه وآل��ه ،اىل تبليغ ال��ق��رآن الكريم كله
اىل ال��ن��اس ،فلم َي�ت�رك منه آي��ة واح���دة إال
وق���رأه���ا ع��ل��ى م��س��ام��ع ال��ن��اس وب��ي��ن��ه��ا مبا
ينتاسب ومستوى عقوهلم ،وايضاً ،ما يناسب
الظروف املوضوعية لتلك احلقبة الزمنية،

وط��امل��ا وج��دن��اه ص��ل��وات اهلل عليه وآل���ه ،يف
ن��ص��وص ش��ري��ف��ة ك��ث�يرة ي��ذك��ر امس���اء
االئمة املعصومني ،خلفاءه الشرعيني ألمته
ال�تي كانت تعيش يف عصره ،ثم لألجيال
املسلمة اليت ستعقب عصره ليكون افراد امته
ومجاعتها على بينة من ام��ره��م ،ويعرفوا
كيف يتعاملون مع أئمتهم األبرار اهلداة.
إال ان يد التزوير و التحريف ،اىل جانبها
سياسات القمع والرتويع والتنكيل ،وتوريج
ال�لام��س��ؤول��ي��ة ،ه��ي ال�تي ك��رس��ت ونشرت
حالة اجلهل باالئمة الكرام  ..اللهم اال ثلة
مؤمنة تكررت باعداد افرادها القالئل عرب
االجيال ممن آمنوا بأمري املؤمنني والصديقة
الزهراء سالم اهلل عليهما ،باعتبارهما سيدي
املعصومني بعد الرسول االك��رم صلى اهلل
عليه وآله.
م��ن ه��ن��ا مي��ك��ن ال���ق���ول :ان امل��ع��رف��ة يف
امل��ف��ه��وم االس�لام��ي واالص���ط�ل�اح ال��ع��ق��دي،
ختتلف اختالفاً جذرياً عن املفهوم اللفظي
واالص��ط�لاح اللغوي هل��ا ..وق��د اش��ار القرآن
اجمليد اىل هذه احلقيقة حيث قال ع ّز من
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر
قائلَ « :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري»
َأك َْر َمك ُْم عنْدَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اللهََّ عَل ٌ
(سورة احلجرات .)13/
إذ ال يراد من التعارف هنا ،التع ّرف اىل
اهلويات الشخصية واجل��ذور االجتماعية،
وال��ق��ب��ل��ي��ة ف��ح��س��ب ،ب��ل احل��ك��م��ة القرآنية
وعمق الوحي املعهود يقضيان بإلزام االفراد
ب��االع�تراف بالتعددية ،كعامل تكامل يف
احلركة االنسانية ..
وامنا استهدفنا موضوع معرفة االمام،
واهميته يف خ�لاص الفرد من شقاء الدنيا
وضنكها وظ�لام اجلهل املنتشر فيها ،ومن
ثم شقاء اآلخرة وعذابها ،الن االمام املعصوم
هو ال��ذي يعطي كلمة التوحيد مفهومها
احلقيقي ،وأ ُفقها الذي حيصن االنسان من
التيه والضالل .ومعلوم ان البشرية تنسلخ

عن حقيقتها اذا ما مل تقر لربها بالوحدانية
بعد رف��ض االهل���ة امل��زي��ف��ة ون��ب��ذه��ا .و أ ّن��ى
إلنسان ان يعي حقائق وحي اهلل دون التمسك
مبرشد معصوم يهديه اىل تلكم احلقائق،
وه��و احملتاج يف حياته اىل دليل يهديه اىل
أبسط األمور من السري يف الطرقات واالنتباه
من مكامن االوبئة وحتى وجود الزائر عند
باب داره.
والب��د م��ن ال��ق��ول :إن اهل��دف احلقيقي
من طرح هذا املوضوع ليس البحث يف مسألة
عقدية ،او للتحقيق يف عمق شخصية االمام
املعصوم ..حيث ه��ذا مما ال ي��درك كنهه..
بل املؤمل واملرجو ،هو التعرف اىل خالصة
لطبيعية املنهج السلوكي واالخالقي الذي
رمسه لنا االمام املعصوم عليه السالم ،حلياة
املؤمن مبقامه :العارف نوعاً ما لفضله ..ومن
خالل التعرف اىل طبيعة هذا املنهج يتجّلى
املربر للصدح بأولوية االمام املعصوم واملناداة
بامسه دون غريه ممن يدعي املقام والفضل
زوراً وبهتاناً ،ولتبقى م��درس��ة أه��ل البيت
عليهم الصالة والسالم ،الكيان الوحيد الذي
ينبغي االنتماء اليه والتعلق به.
وبهذا الصدد وجدنا ان املعصومني سالم
اهلل عليهم ،وق��د رمس���وا لنا ح����دوداً ميكن
تسميتها ت��ارة باملوجبة و أخ��رى بالسالبة
ليتعرف املؤمن على ما ينبغي وما ال ينبغي
له ،وهو يتعامل مع مسائل العقيدة والفكر
والرأي ،بل مع جممل شؤون احلياة.
فقد قالوا مرة « :امنا شيعتنا من.»...
ويف اخرى قالوا« :ليس منا »...أو« :ليس
م���ن ش��ي��ع��ت��ن��ا م������ن .»..الدخ�����ال ال���ص���ادق يف
حصنهم ،وط��رد ال��ك��اذب عنهم ،ليعي كل
ام��رئ قيمته احلقيقية ،وليعرف طبيعة
عالقته مع سادته املعصومني الذين جعلهم
اهلل تعاىل بداية االنطالق اليه والعبودية له
دون س��واه .وه��ذا ما سنستعرضه معاً  -ايها
القارئ الكريم -يف احللقة القادمة ان شاء
اهلل.
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سبيل النجاة أربع كلمات

* الشيخ إدريس العكراوي
ُس��ئ��ل أم�ير املؤمنني عليه ال��س�لام ،عن
كلمات :أن تعبد اهلل بقدر
العلم ،فقال« :أربع
ٍ
حاجتك إليه ،وأن تعصيه بقدر صربك على
النار ،وأن تعمل لدنياك بقدر عمرك فيها،

وأن تعمل آلخرتك بقدر بقائك فيها» (.)1
تأملنا ق��ول اإلم���ام ه��ذا جند
وحن��ن إذا ّ
أ ّن���ه عليه ال��س�لام ،ي��ب�ّي�نّ ف��ي��ه أرب���ع روائ���ع
وحكم من روائعه وحكمه ،فهو خياطب بها
كيان اإلنسان ووجوده ،وخياطب بها عقله
وفطرته ،وض��م�يره ووج��دان��ه ،ليأخذ بيده
طوعاً إىل اهلل تعاىل ،فيقول لهّ :
إن املعرفة
اليت تنجيك من عذاب اهلل تعاىل يوم القيامة
وجتعلك خ��ال��داً يف اجل� ّن��ة تتم ّثل يف العلم
باملوازنة بني األخ��ذ والعطاء ،بني املعصية
والعقاب..
ف��اإلم��ام عليه ال��س�لام ،ي��ق��ول يف بيان
�ات :أن تعبد اهلل
معنى العلم« :أرب� ُ
��ع ك��ل��م� ٍ
بقدر حاجتك إليه» ،وهو بهذا يريدك – أيّها

اإلن��س��ان – أن تف ّكر ج� ّي��داً
وتتأمل مل ّياً يف
ّ
فقرك الدائم إىل اهلل تعاىل ومدى حاجتك
إليه ،فهل هناك وقت من أوق��ات حياتك أو
حلظة من حلظاتها ال حتتاج فيها إىل اهلل
تعاىل؟ وه��ل هناك وق��ت من أوق��ات حياتك
أو حلظة م��ن حلظاتها ميكنك أن تست ّقل
فيها ع��ن اهلل ت��ع��اىل ب���أن تعلن االك��ت��ف��اء
الذاتي عنه سبحانه؟! وال��واق��ع ،قبل العقل
جييبك بـ (ال) ،فأنت يف وجودك حمتاج إىل
اهلل ،وكذلك يف استمرار وجودك ،وستبقى
دائماً ،مهما ارتفعت ،ومهما استغنيت ،ومهما
تقدّم بك العلم وتطوّرت التكنولوجيا ،يقول
ّاس َأ ْنت ُُم ال ُف َق َرا ُء إِلىَ اهللِ،
تعاىلَ « :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
كنت حمتاجاً
َ
حل ِم ْيدُ » .فإذا
َواهلل ُهو الغَن ُّي ا َ
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خطاب اإلمام عليه السالم،
ميس الوجدان والفطرة،
ّ
ويخاطب أعماق اإلنسان ،فيعود
إىل نفسه ويتساءل عن مدى
حاجته إىل اهلل تعاىل ،وهل ّأن
مستمرة أم ال؟ وهل
حاجته هذه
ّ
هي بسيطة أم عظيمة؟ ليتفاعل
مما يعطي
بعد ذلك مع العبادة ّ
وواقعية
مصداقية
عبادته
ّ
ّ
إىل اهلل فلتعبد اهلل ،وإذا كانت حاجتك إىل
اهلل مستم ّرة يف كّ��ل حلظة م��ن حلظات
وجودك ،فعليك أن تعبده يف ّ
كل حلظة من
حلظات وج���ودك ،وإذا كانت حاجتك إىل
اهلل ،كبرية وعظيمة فعليك أن تعبده عبادة
كبرية وعظيمة ،فتكون عبادتك له سبحانه
بقدر حاجتك إليه ،فقول االمام علي ،عليه
ال��س�لام« :أن تعبد اهلل بقدر حاجتك إليه»،
هي دعوة منه عليه السالم ،إليك لتعبد اهلل
وتطيعه طوال حياتك.

ِ
إعص اهلل بمقدار صربك عىل النار!
*
وب��ع��د أن ي��ب�ّي�نّ  ،عليه ال��س�لام ،م��ق��دار
العبادة املطا َلب بها اإلن��س��ان ،وه��ي العبادة
الضروريّة والدائمة والعظيمة ،أتى ليبينّ
م��ق��دار املعصية ف��ق��الّ :
إن م��ق��دار املعصية
جيب أن يكون مبقدار الصرب على النار« ،وأن
تعصيه بقدر ص�برك على ال��ن��ار» ،وم��ن ثم،
عليك أن تف ّكر يف مقدار صربك على النار
لتوازن بني صربك ومعصيتك ،فهل تستطيع
أن تصرب على النار؟ بإمكانك أن جت ّرب إن
أردت ،اقرتب من النار فانظر إىل نفسك هل
تتحمل وهجها ،وأنت خارج عنها
تستطيع أن ّ
فض ً
تتحمل لسعة م��ن لسعاتها،
ال ع��ن أن
ّ
ً
ً
وفضال عن أن حت�ترق بلهبها ،وفضال عن
أن تتغلغل ب�ين أط��ب��اق��ه��ا؟ ف��ال��واق��ع يقول،
واحلقيقة تشهد أ ّنك مهما قويت عضالتك ال
تستطيع أن تصرب على هلب مشعة فض ً
ال عن
أن تصرب على النار العظيمة ،واحلال ّ
أن نار
الدنيا ،مهما كربت ،ما هي إ ّ
ال نار بسيطة
ال تكاد تذكر يف ِق َبال نار اآلخرة ،تلك النار
رب الع ّزة« :كلاّ إِنهَّ َا َل َظى *
اليت يقول فيها ّ
نَزَّ ا َع ًة ِّل َّ
لش َوى»( ،سورة املعارج ،)16-15/

«و َما َأ ْد َر َ
اك َما ِه َي *
ويف مورد آخر يقولَ :
َار َح ِام َي ٌة»( ،سورة القارعة ،)11-10/
ن ٌ
ّ
فهي تبقى ف��وق ت��ص �وّرك وخ��ي��ال��ك؛ ألن��ك
«و َما َأ ْد َر َ
اك َما
عاجز عن أن تدرك كنههاَ ،
ِه َي» ،أي ما أدراك حبقيقتها..؟ وما أدراك
بلهبها وحرارتها..؟ فهي ليست جم� ّرد نار،
َار َح ِام َي ٌة» أي شديدة احلرارة حبيث ال
بل «ن ٌ
ميكنك تصوّر حرارتها ،وهذا التعبري من اهلل
ّ
والشك ّ
أن تعبري اهلل سبحانه خيتلف
تعاىل،
عن تعبري اإلنسان ،فهذه نعم الدنيا اليت ال
يتم ّكن اإلنسان من عدّها لكثرتها ،قال تعاىل
ِ
وها»،
«وإِن َت ُعدُّ و ْا ن ْع َم َة اللهِّ الَ تحُ ُْص َ
عنهاَ :
(سورة النحل  ،)18/لذا لو كان اهلل تعاىل
يقول( :نار ًا) لكفى ..فكيف وقد وصفها بأ ّنها
حامية أي شديدة احلرارة؟

* سؤال وجواب
إذن؛ قوله عليه ال��س�لام« :أن تعبد اهلل
بقدر حاجتك إليه» ،يعين أن تعبد اهلل دائماً،
وقوله« :وأن تعصيه بقدر صربك على النار»
مبعنى أن ال تعصي اهلل أب����داً ،وه��ن��ا يأتي
س��ؤال :مل��اذا ق��ال عليه السالم« :أن تعبد اهلل
بقدر حاجتك إليه ،وأن تعصيه بقدر صربك
على النار» ومل يقل« :اعبد اهلل دائماً ،وجت ّنب
معصيته دائماً» أو ما يفيد هذا املعنى؟
من ظاهر احلديث الشريف لإلمام علي
عليه السالم أن القول« :أن تعبد اهلل بقدر
ح��اج��ت��ك إل��ي��ه ،وأن تعصيه ب��ق��در ص�برك
على النار» أبلغ من« :اعبد اهلل دائماً ،وجت ّنب
معصيته دائماً» أو ما يفيد معناها؛ ّ
ألن األوىل
ختاطب الوجدان والفطرة ،وختاطب أعماق
اإلنسان ،فاإلنسان يعود إىل نفسه ويتساءل
ع��ن م��دى حاجته إىل اهلل ت��ع��اىل ،وه��ل ّ
أن

حاجته هذه مستم ّرة أم ال؟ وهل هي بسيطة
أم عظيمة؟ ليتفاعل بعد ذل��ك مع العبادة
مما
مما يعطي عبادته مصداق ّية وواقع ّيةّ ،
ّ
جي��ع��ل ع��ب��ادت��ه ع��ب��ادة خملصة ذات قيمة
حقيق ّية ،فبعد أن ي��درك اإلن��س��ان حاجته
إىل اهلل ،حي ّكم عقله وفطرته ،ب� ّ
�أن التق ّرب
إىل اهلل ت��ع��اىل واج���ب عليه ،وه��ك��ذا عندما
يعود اإلنسان إىل نفسه ويتساءل عن مدى
صربه على ح ّر النار وهليبها ،فريى العجز
ثم يرى ّ
أن عقاب املعصية هو النار،
ظاهراًّ ،
ّ
فإن العقل والفطرة حيكمان بوجوب جت ّنب
املعص ّية ،بينما الثانية ،ال تعدو أن تكون
نصيحة يخُ اطب بها اإلنسان دون أن ترتك
أثراً يف أعماقه ،وبتعبري آخر :تكون نصيحة
عابرة قد يسمعها بإحدى أذنيه وخترج من
األخرى دون أن ترتك أثراً ،وإن تركت أثراً
فهو بال شك دون األثر املطلوب الذي ترتكه
الكلمة األوىل.

* املوازنة بني الدنيا واآلخرة
ثم يقول اإلمام عليه السالم« :وأن تعمل
ّ
لدنياك بقدر عمرك فيها ،وأن تعمل آلخرتك
بقدر بقائك فيها» :أي عليك – أيّها اإلنسان
– أن توازن بني عمرك يف الدنيا وبقائك يف
اآلخرة ،فتعطي الدنيا ح ّقها وتعطي اآلخرة
ح ّقها ايضاً ،ال أن ّ
ختل بالتوازن فتميل إىل
واح���دة على ح��س��اب األخ���رى ،ك���أن :متيل
ّ
وتغض الطرف عن
إىل الدنيا وتتعّلق بها
اآلخرة ،فيزيّن لك الشيطان فعلك فتتصوّر
أ ّن��ك خمّلد فيها وستعيش فيها إىل م��ا ال
وتتأمل هل بقي
نهاية ،بل عليك أن تف ّكر
ّ
فيها َم��ن ك��ان قبلك لتبقى فيها؟ أليس
س ّنة احلياة تقتضي املوت والفراق؟ أال ترى
53

اسوة حسنة

ذم الدنيا ّ
ّ
فإنه مّإنا يراد به الدنيا
كل ما ورد يف األخبار من ّ
امللعونةّ ،أما دنيا البالغ فهي الدنيا احملمودة املمدوحة التي
هي نعم العون على اآلخرة
أو تسمع بني احل�ين واآلخ��ر بإنسان فارق
الدنيا أو جنازة تودع بالثرى؟ أمل تسمع قول
اهلل تعاىل« :أَ ْي َن َما َت ُكو ُن ْوا ي ْ
ُد ِر ُّ
كك ُم المَْ ْو ُت َو َل ْو
ُ ُْ
وج ُّم َش َّي َد ٍة»؟ (سورة النساء ،)78/
كنتم فيِ ُب ُر ٍ
ْ
وقولهُ :
ان * َو َي ْب َقى و ْ
َج ُه
«ك ُّل َمن َع َل ْيهَا َف ٍ
ِّك ُذو الجْ َ لاَ ل وَالإْ َْ
َرب َ
ك��ر ِام» (سورة الرمحن
ِ ِ
)27-26/؟ أمل تف ّكر يف مقام رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآل��ه ،وأ ّن��ه أفضل خلق اهلل تعاىل
على اإلطالق ومع ذلك خياطبه اهلل بقوله:
ِ«إَّن َك َم ِّي ٌت وَِإَّنهُم َّم ِّي ُت َ
ون» (سورة الزمر )30/؟
أليس رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه ،أحقّ
منك ومن مجيع املخلوقات باخللود يف الدنيا
لو كانت الدنيا داراً للخلود؟ أمل تسمع قول
علي عليه السالم فيما ينسب إليه من الشعر:
املوت ال والداً يبقـي وال ولدا
هذا السبيل إىل أن ال ترى أحدا
ألمتـه
كان النيب ولـم خيلـد ّ
لو خّلد اهلل خلقاً قبلـه خلـدا
للمـوت فينا سهام غـري خاطئة
سهم مل يفته غدا
من فاته اليوم ٌ
أو رمب��ا حيصل العكس ،ب��أن متيل إىل
اآلخرة على حساب الدنيا ،بأن ترتك الدنيا
وما فيها وتقبل بكّلك على اآلخرة ،فتعيش
ع��ال��ة على غ�يرك ف��ق�يراً م��ع��دم�اً ،متخّلفاً،
منقطعاً عن الناس ،مشغو ً
ال بالعبادة لي ً
ال
أن ال��ذي خلقك ّ
أفتظن ّ
ّ
وسخر لك
ون��ه��اراً،
ك� ّ�ل ه��ذه امل���وج���ودات ورزق���ك م��ن النعم
ظاهرة وباطنة ،و واىل عليك نعمه حتى
ع��ج��زت ع���ن ع���دّه���ا وح��س��اب��ه��ا يبخل
عليك بها؟ أم تظ ّنه عابثاً العباً خيلق
النعم ثم حي ّرمها؟! حاشا هلل ..جّلت
عظمته ،ووسعت رمحته ،وتعاىل
ع��ن ذل���ك ع���ل��� ّواً ك���ب�ي�راً ،ف��اهلل
ِ
تعاىل يقول لكَ :
«وا ْب َت ِغ فيماَ
آت َ
َاك اللهَُّ الدَّ َار الآْ ِخ َر َة َولاَ
ِ
ِ
َنس نَصي َب َك م َن الدُّ ْن َيا»
ت َ
(سورة القصص ،)77/
ثم لو ف ّكرت ج ّيداً لوجدت
ّ
أ ّن���ه م��ن املستحيل عليك أن تنقطع ع���ن
الدنيا إىل اآلخرة ،فما دمت تعيش يف الدنيا

فالب ّد لك أن تتزوّد منها لتصل إىل اآلخرة،
تظن ّ
فـ « ِن ْع َم ُ
العون الدنيا على اآلخر ِة» ،أم ّ
أن
الدنيا كّلها ش ّر وب�لاء؟ صحيح ّ
أن «الدنيا
«سوق ُ
ُ
اخلسران» و «مصرع
مزرعة الش ّر» ،و
«م� ْ�ن � َي� ُ�ة األش��ق��ي��اء»ّ ،
وأن «أك�بر
ال��ع��ق��ول» و ُ
ّ
�ب الدنيا أصل
�
«ح
وأن
الدنيا»
�ب
ّ
الكبائر ح� ُّ
كل ذنب» و «رأس كلّ
كل معصية ،وأوّل ّ
ّ
خطيئة» فهو «رأس الفنت ،وأص��ل احمل��ن» و
ُص ُّم ويُب ِك ُم،
ُعمي وي ِ
«رأس اآلف��ات» ،وأ ّن��ه «ي ِ
ُذ ُّل الرقاب»« ،ويُوجب أليم العقاب»ّ ،
ولكن
وي ِ
الدنيا ليست واحدة ،بل «الدنيا دنيوان :دنيا
بالغ ودنيا ملعونة» ،فقوله عليه السالمّ :
«إن
الدنيا واآلخ��رة ع��دوّان متفاوتان ،وسبيالن
أحب الدنيا وتو ّ
الها أبغض
فمن ّ
خمتلفانَ ،
اآلخ�����رة وع����اداه����ا ،وه��م��ا مب��ن��زل��ة امل��ش��رق
وماش بينهما ،كّلما قرب من واحد
واملغرب ٍ
بعد من اآلخ��ر ،وهما بعد ض� ّرت��ان» ،وقوله:
«مرارة الدنيا حالوة اآلخرة ،وحالوة الدنيا
مرارة اآلخرة» ،وقوله« :ما زاد يف الدنيا نقص
نقص يف الدنيا
يف اآلخ�����رة( ،و) ما
أل ّن������ه������م������ا
زاد يف اآلخ������رة»؛

«كك ّفيت امليزان فأيّهما رجح ذهب باآلخر».
وبالنتيجة؛ يكون «طلب اجلمع بني الدنيا
واآلخ���رة م��ن خ���داع ال��ن��ف��س» .فاملقصود به
الدنيا املعلونة ،فالدنيا املذمومة هي الدنيا
امللعونة اليت يقول فيها رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله« :كّلما فاتك من الدنيا شيء فهو
غنيمة» ،ويقول اإلمام الصادق عليه السالم:
«إن استطعت أن ال تنال من الدنيا شيئاً تسأل
ّ
وكل ما ورد يف األخبار من
عنه غداً فافعل»،
أما
ذ ّم الدنيا فإ ّنه إنمّ ا يراد به الدنيا امللعونةّ ،
دنيا البالغ فهي الدنيا احملمودة املمدوحة
ال�تي ه��ي نعم ال��ع��ون على اآلخ���رة ،ب��ل هي
«مزرعة اآلخرة» ،وبها «حترز اآلخرة» ،واعلم
حب الدنيا ما يصلحك» ،فهذا
أ ّنه «ليس من ّ
ابن أبي يعفور يقول :قلت ألبي عبداهلل عليه
لنحب الدنيا ،فقال لي :تصنع
السالم« :إ ّن��ا
ّ
وأحج وأنفق على
منها
ّج
و
أتز
قلت:
بها ماذا؟
ّ
عيالي وأنيل إخواني وأتصدّق ،قال لي :ليس
هذا من الدنيا ،هذا من اآلخرة»ّ ،
ويوضح هذا
املعنى ما ينقله اإلمام الصادق عليه السالم
عن لقمان احلكيم ،وهو قوله لولده« :وخذ
من الدنيا بالغاً ،وال ترفضها فتكون عيا ً
ال
على ال��ن��اس ،وال تدخل فيها دخ���و ً
ُض ُّر
ال ي ِ
ّ
بآخرتك» ،فاإلجنذاب حنو الدنيا مض ّر ألنه
أم���ا أخ��ذ م��ا يصلح
تعّلق بالدنيا امللعونةّ ،
آخرة اإلنسان منها فهو من الدنيا البالغ
احمل��م��ودة .وم��ن ك� ّ�ل م��ا سبق يتبينّ
ّ
أن امليل ك� ّ�ل امليل حنو الدنيا أو
حنو اآلخ��رة مض ّر باإلنسانّ ،
وأن
ال��س�لام��ة يف م��ع��رف��ة ح� ّ
��ق ك� ّ�ل
منهما ،وإع��ط��اء ّ
ك��ل واح��دة
منهما ح ّقهاّ ،
وحق الدنيا أن
تعمل هلا بقدر عمرك فيها،
ّ
وحق اآلخ��رة أن تعمل هلا
ب��ق��در ب��ق��ائ��ك ف��ي��ه��ا ،ف��إذا
وازن������ت ب�ي�ن ع���م���رك يف
ال��دن��ي��ا وب�ين عملك هلا،
وب�ي�ن ب��ق��ائ��ك يف اآلخ���رة
وب��ي�ن ع��م��ل��ك هل���ا ك��ن� َ
�ت
سعيداً يف الدنيا واآلخرة.
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لقة أدام بالتحرض مس�تخداول بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
ومن
الشرق إىل النص�وص .إضاف�ة الملحتوية يف مع .لقة مؤثر مس�توى باعيدي�ة النصوص والترات
"عليه السالم"
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
السالم ،خري دليل وقدوة لنا يف ذلك ،فقد كان االمام عيل
اس�تخدارس .لقة فية خالئق الوثيقة يف مؤثر التش�فائحة بإنتاجي�ة لع�دة يف ي�م جدامج وافة
ب�ب العابدي
بطريق�ة مجعة
* حيدر
عليه السالم يمثل رمز ًا لإلنسانية قبل أن يكون رمز ًا للدين،
أدويب مع .لق النصوصا كن إصدام لترق الة .إض�ايف لعن�ارص الوثيقة للطبعض يف حتسين إنش�اء تصمم
حيتار املرء من أين يبدأ ،عندما حياول أن يكتب عن فهو القائل« :كن مظلوم ًا وال تكن ظامل ًا» .وقوله« :من صارع
واإلنش�اءا ج�دام والف�ات وثائحة يف أنيق�ة إضايف يمكنك الصفحات أدويب يمكن�ك أو تصم�م النص�ور
شخص له من الصفات نادر ًا ما جتتمع يف إنسان قوالً و احلق رصعه» ،وقوله عليه السالم« :االستغناء عن الغدر أعز
والبع�ض
الرشق إىل مثل
عمالً،فيف
بس�ببعض
األفكارب
والتسامح
التس�ليمكنكوالكرم
والعدل والشجاعة
كالصدق
يدّم
يمكنك مت
الناس يفخمالطة إن
«خالط
التش�فائحةوقوله ايض ًا:
عل�قالصدق به»،
في�ف من
يبكونمتعمل
أكث�ر ال�ة
مستخداعة.
املحتوى مستوى
بإنديزاين فيف
امللفع�ادة
بطريق�ة هذه
والبالغة والقيادة .فكل
واإلخ�لاص
والتواضع
إليكم».
النصوصاأحسنوا
عليكم وان عشتم
لتصم�م معها
والصوص
املت�درج
هب�ا
واملحتوي�ة
بإنش�اء
لع�دة
بطريق�ة
الوثيقة
ىل
ال�ة.
العن�ارص
مث�ل
عىل
وهناك الكثري من األحاديث والروايات التي ّ
لق�ةجتسدت و متثلت يف شخصية اإلمام عيل ،عليه
الصفات قد
حتث عىل
استخدام نصوصا جدام ببعض فية وات.
املجالالع�دة يف
إضاف�ة أكبر
موالتصم�م
السالم.
لذكرها،
ال يسعني
حب اإلنسان ألخيه اإلنسان،
أدوات
أوس�ط وم
هبارك التأكيد عليه و إبرازه يف موضوعنا لق�ة
نتناساهااليفالربنارص
خالإلعم�ل
هذا ،هو
ما نود
سلوكنا
لتش�فات لكننا
تعلىونتباهى هبا،
نحفظها
فنحن
باملتن�اول
إنديزاي�ن في�ة
لق�ةعليه الشرق
التسامح ل�ق
اليومية .مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف
السالم ،لعدة
واع�ة.عيل،
حتك�م اإلمام
الف�اتيف منهج
والتواضع
وتعامالتنا
أسباب:
قويات .تأكيد
أكثراجعدليل عىل
لتحكمما هي إىل
واحلكم،
أرسعهذه
للطب�ال بش�كل الصوص�ا كون�ك العدة باع هبارس�وم كل
اخلطوط
االحاديثعلقة
ً
بسرع إنساين
تعلق�ةبعد روحي
فكري و
يمتلكه من تأثري
أوال :ملا
والعمل
فعل اخلري
عىل حب
في�ة عيل
اإلم��ام
إلنديك.
والت�ي الئحة
بإنديزاي�ن يف
املحت�وى ال
أدوات تعلى
أوس�ط وم
عليه السالم،لق�ة
ٍ
ً
البعد
هلذا
ترمجته
األهم-
وهو
–
ا
وأيض
نظريه،
غني قل
وسلوك
وعال
عميق
إنساين
وشعور
والتسامح
والتواضع
ّ
بطريق�ة مؤثراجه�ة الوثيق�ة ك�ن صمم باعيدي�ة النصوص والرتات الشرق إنديزاين فية باملتناول العدة
ٍ
ً
ً
الفقري،
عىل
ا
عطوف
فنجده
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للمظلوم ،ل�ق
نارص ًاالنص�وص.
احلق ،ي�د
واعيدي�ك.
إعالع�دة ذاتوالت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
ألخيه اإلنسان ،وتسامح اإلنسان لإلنسان ،فلإلنسان
املشورة.مث�ل أكث�ر الع�دة الع�دة بإندية
إىل
لعن�ا رص باعيدي�ة النصوص والترات ومن
ثاني ًا :إننا أحوج اليوم إىل لغة التسامح والتواضع
فضله اهلل به عن غريه من
عند اإلمام عيل ،قيمة عليا ّ
ال ال�ة مث�ل اس�تخدامج واألو مث�ل
بإ نتا جي�ة للطب�ع أكربن�ان للطبالع�دة في�ف
اإلنساين الذي حتول إىل عملة نادرة أمام ما نراه يف
املخلوقات.
تصم�م واء ترغ�ب التجميل�ة يف
لع�د ة على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
واقع حياتنا اليومية نحن املسلمني .فقد تناسينا
ومن شذرات السرية العطرة ألمري املؤمنني
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يعاملهم
وهكذا ،إال أنه
عليه السالم..
جدامج
فيه األمم.
وإعادهتم
موالتصم�ملتغيري
والتسامح ،يف حماولة منه
مس�تويات وج�داول العن�ان
نباهيال�ة
قناعاهتمالع�دة يف
إضاف�ة أكبر
للطبع�ض
ف�ة
ثالث ًا :أننا ال نزال أمام إشكالية تارخيية ،مل و ا
نستطع
رشدهم.
اىل
تصمم وجتارس�وم التحكم ش�فائق
لتش�فات خالإلعم�ل ال الربنارص
يف حتسين
إلنت�اب كيف ننتج
ومنهجية ،وهي
معها بعلمية
التعامل
والينبوع
التصممالفكر
عن هذا
مس�تخدام كنت�اب
املتعلى
اإلنساينوالوثائف
مجيم كن ثم
لقد ابتعدنامثل
تصم�م
سلوك ًا منسج ًام يعرب عن وعي فكري وخطاب إنش�اء
أخالقي
أحوجنا
فام
والتسامح،
احلكمة
من
ينضب
ال
الذي
املتنقيم
علقة لتحكم أكثراجع قويات.
أو
يمكن�ك
إنساين يربز هويتنا احلقيقية قوالً وعمالً؟ أ د و يب
لقد
والتواضع.
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اليوم
ىل األف�كارك لق�ة أكث�ر مؤث�ر
ل�ق التس�ليمكنت إص�داء
الكثري ر
افقدنالنص�و
تصم�م
املطروح
إن ما نالحظه االن ،وجود شبه قطيعة بني
من املشاعر اإلنسانية اجلميلة حتى صارت
الرشق اخلطوط واءا مجيم
الوثائح�ة بالنصوص .لق�ة ألفكار
بس�ببعض يف
األفكارب
من عىل منابر الوعظ وخطب اجلمعة ،ويف مناسباتنا
تعيش عىل رصاعات وعصبيات للقتل والفتنة
جمتمعاتنا
لق احل�د املتنان إطب�ع وجتارب
مثل النصوصا كنك أكرب اعتامديك.
يمكن�كاجل
ومراسيمنا  ،وبني السلوك اجلمعي الذي يسعى من
ظل شعور واضح بال مباالة يف كل يشء.
والتخريب يف
النصوص�ا
ي�د
التيب التجارك
لق�ة للطب�امل لفائح�ة بال�رس .ق�م
سؤال يطرح نفسه علينا نحن املسلمني؟ كيف
وهناك فيف
بإنديزاي�ن
واالهتاماتة
سلطة أو ثروة أو هيمنة من خالل اإللغاءا مللفع�ا د
النص�ور
كن�ك
املتبادلة ،لق�ة
داخل علق
انساني ًاالوثائف
أنيقةاخلطاب والنظرية ،نؤسس أو نبدع معنىبشكل
وعينا اجلمعي قوالً
مث�ل بني
فجوة ما
أحدث
وهذا ما
على مث�ل العن�ارص ال�ة.
الربناص�ة بش�كل بطريق�ة ب�ب ال
الوثيق�ة وعم ً
إنساين و إبداعي،
من خالله إجياد هويتنا احلضارية عىل مستوى
نستطيع
ال
إضافة
موالتصمم
وبني الواقع ،وأدى إىل هتميش كل ما هو ىل
التنظري واف�ة
النص�وص
أرسعكمبش�كل
واخلطابات
هائل من
رغم اعوجود
واخلارج ،فهناك نقص واضح يف إعادة جتديد ونتاج
الداخلخالإلعمل
واألفكار ،لتش�فات
أكرب العدة يف
ترغب
اخلط�وط بإنت
يعكسأداول
وهذاأدوال
الكبرية بني
مدى الفجوة
اخلطاب عىل مستوى املعاين اإلنسانية رغم كثرة املنابر والدعوة للتسامح واألخوة،
ال الربن�ارص مث�ل التصم�م مجي�م
إض�ايف أرسع�ة
الصوص�ا
كون�ك مستوى
والواقع عىل
التنظري،
السلوك ،رغم ما نردده لكن مل نستطع أن نبدع سلوك ًا إنساني ًا متساحم ًا ومحُ ب ًا للحياة،
ك�ن ث�م والوثائ�ف علق�ة لتحك�م
األئمةباس�تويات
خالئح�ة
اخلط�وط
عنهب�امنهج
ونستحرضه
املعصومني ،عليهم السالم ،كام علمنا أمري املؤمنني عليه السالم .فال زلنا ضحايا ثقافة ال
أكثراجع قويات.
وج�داولمضيئة،
وأحاديث وسرية
وأمري املؤمنني عليه تعرف إىل املوت.
والطباس
أقوالاس�تخدام
من واء
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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السبط المجتبى عليه السالم..
درس بليغ
مول ٌد و
ٌ
* حتسني عبد املجيد

عندما جيري احلديث عن أئمتنا اهلداة املعصومني،
يسعى البعض – من حسن النية -أن يضع اطار ًا خاص ًا
لشخصية هذا االمام وذاك عليهم السالم ،فيجعل هذا
والتهجد واالبتهال
خمتص – عىل الفرض -بالدعاء
ّ
اإلمام ّ
اىل اهلل تعاىل ،فهو يف مسار الروحانيات ،بينام آخر شهر
السيف واختار طريق املواجهة واالستشهاد ،وآخر اختار
طريق العلم ،وهكذا ..وبالنسبة إلمامنا صاحب الذكرى،
فان البعض يعدونه االمام الوديع واملسامل والعطوف و غري
ذلك ،بعيد ًا عن املواجهة والتحدي التي هي من صفات
املرسلني وأولياء اهلل تعاىل ،فهل يعقل أن ال تكون تلكم
الصفات يف االمام احلسن املجتبى عليه السالم؟
ان احاديث الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله ،املتفق
عليها بني املسلمني ،يف فضل ومنزلة ومكانة احلسن وأخيه
احلسني عليهام السالم ،كثري وعديدة ..أبرزها« :احلسن
واحلسني إمامان قاما أو قعدا» .بمعنى أن النبي األكرم
عقد لسبطه املجتبى لوا ًء حيمله يف أوانه ويف ميدانه ،كام محل
أخيه احلسني عليه السالم ،لوا ًء آخر .واألئمة املعصومون
مجيع ًا ذوو هنج واحد ،ومسرية واحدة ورسالة حممدية ال
تبديل فيها ،إنام التبدّ ل والتغري يف الظروف االجتامعية
والسياسية ،مما جيعل االمام املعصوم مكلف ًا بان يصدح
بالرسالة بام يفهمه ابناء ذلك اجليل يف ذات الظروف التي
يعيشها .مع ذلك ُعرف االمام احلسن عليه السالم ،بكرمه
الزاخر وعالقاته الو ّدية مع اجلميع ،حتى مع املعارضني
واملناوئني ،وهذا ما أعطى االنطباع عند بعض املؤرخني
والكتاب ألن يصفوا االمام احلسن عليه السالم ،بان
بعيد كل البعد عن أجواء املواجهة ،وبالنتيجة بعيد ًا عن
السياسة واملشاركة يف صنع القرار.
فاذا كان سالح معاوية ،التضليل ورشاء الذمم
والدجل والقتل غيل ًة ،فان االمام احلسن املجتبى عليه
أمض وأقوى تأثري ًا عىل املجتمع
السالم ،كان له سالح ّ
والساحة ،وإال ليس من شيم أهل البيت عليهم السالم،
الرد باملثل عىل أعدائهم اجلاهليني ،وهي االخالق النبوية
كرس معاوية ثقافة اجلهل بأهل بيت رسول
السمحاء .فقد ّ

اهلل صىل اهلل عليه وآله ،وحتديد ًا أمري املؤمنني وابنه احلسن
السبط عليهام السالم ،كام مأل بطون الناس باملال والطعام
احلرام .فامذا يفعل اإلمام احلسن أمام هكذا واقع..؟
جاء يف التاريخ أن شامي ًا رأى اإلمام راكب ًا ،وما
أن وقعت عينه عليه ،عليه السالم ،حتى بدأ يشتم أمري
املؤمنني عليه السالم ،دونام سبب !..هذا واإلمام ساكت
ال ير ّد عليه ،فلام فرغ الرجل ،اقبل عليه ضاحك ًا وقال:
«أهيا الشيخ !..أظنك غريب ًا ..ولعلك ُشبهت ،فلو
استعتبتنا اعتبناك ،وإن ارشدتنا ارشدناك ،وان استحملتنا
امحلناك ،وإن كنت جائع ًا أشبعناك ،وإن كنت عريان ًا
كسوناك ،وإن كنت حمتاج ًا أغنيناك ،وإن كنت طريد ًا
آويناك ،وإن كانت لديك حاجة قضيناها لك ،فلو
حركت رحلك الينا ،وكنت ضيف ًا اىل وقت ارحتالك كان
أعود عليك ،ألن لنا موضع ًا رحب ًا ،وجاه ًا عريض ًا ،وماالً
كثري ًا .»..فلام سمع الرجل كالم االمام عليه السالم،
وموقفه ،بكى وقال :أشهد أنك خليفة اهلل يف أرضه« .اهلل
أعلم حيث يضع رسالته» ..ثم أردف بالقول :كنت أنت
أحب خلق
وأبوك أبغض خلق اهلل أ ّيل ،واآلن أنت وأبوك ّ
اهلل ا ّيل .هذا هو الدور األساس لإلمام احلسن املجتبى يف
تلك املرحلة احلرجة من تاريخ االسالم ،حيث القلوب
القاسية والضامئر امليتة ،واملعايري املقلوبة ،فكان البد
من ترطيب األجواء االجتامعية إلعادة الفطرة الطيبة
اىل النفوس ،وإحياء مفاهيم اخلري واإلحسان والقيم
االخالقية .والنقطة األهم يف هنج االمام السبط املجتبى
عليه السالم ،وضعه احلد الفاصل وامللموس للناس ،بني
قيم السامء واحلق والفضيلة ،وبني قيم الباطل واالنحراف
والتزييف.
اهنا التضحية بعينها ،لكن ليس بالدم ،إنام باالعصاب
والضغط النفيس ،وهو أشد وأصعب عىل االنسان ،حيث
يشعر االنسان انه يموت كل يوم ،وهو يرى خ ّلص
اصحابه يشككون به ،بعد أن وافق عىل «اهلدنة» مع
معاوية .وهكذا يعلمنا إمامنا السبط املجتبى عليه السالم،
كيفة نخوض «اختبار االعصاب» يف ظروف قاهرة ،سواء
عىل الصعد السياسية او االجتامعية ،فالبد من االنتصار
للقيم واملبادئ ،وليس للذات واملصالح الشخصية.

بأقال مكم

ّ
ال نضيع فرصة شهر رمضان المبارك
«رمضان كريم .»...ما أمجل هذه
العبارة التي يتبادهلا الناس مع حلول
الشهر الكريم ،شهر الرمحة واملغفرة،
لكن لألسف الق ّلة هم الذين يعرفون
قيمة هذا الشهر.
املرجب،
األشهر الثالثة؛ رجب
ّ
وهو شهر الرمحة ،وشعبان املعظم ،هو
شهر الرسول األك��رم صىل اهلل عليه
وآل��ه ،وشهر رمضان ،هو شهر اهلل،
شهر دعينا اىل ضيافة اهلل تعاىل ،كام جاء
ٌ
يف اخلطبة املعروفة لنبينا األكرم يف شهر
رمضان املبارك .كلام عمل فيه العبد
عم ً
ال صاحل ًا زاد اهلل فيه وب��ارك له..
هكذا ديننا احلنيف ..دين الرمحة والربكة،
جيد االنسان يف أجوائه ما يبعث عىل
االستقرار واالطمئنان واالرتياح.
لقد جعل اهلل تعاىل ،ه��ذا الشهر
الكريم ملصلحتنا ،وإال فان اهلل ال حاجة
له بصيامنا ،إنام نحن املحتاجون اىل
املغفرة والرمحة .فاذا جعل انسان شهر
رمضان خمتلف ًا عن سائر الشهور السابقة،
وعاهد نفسه بتغيري نفسه واصالحها
بالتوبة اىل اهلل تعاىل من كل ذنوبه ،حلصل
كل مسلم عىل درجة عالية من املغفرة،
فباب التوبة مفتوح .ونحن نقرأ يف
السرية املطهرة للرسول األكرم صىل اهلل
عليه وآله ،انه كان يكرس وقته وجهده
وترضع
للعبادة ،من تسبيح واستغفار
ّ
اىل اهلل تعاىل ،مع علمنا ومعرفتنا وايامننا
بمنزلة النبي األكرم من اهلل تعاىل ،فهو
حبيب اهلل ونجيبه ،وهو الذي «دنا فتدلىّ
فكان قاب قوسني أو أدنى» ،فاذا كان
النبي هذا حاله ،فكيف جيب ان يكون
حالنا..؟

من اجلدير بنا ونحن نقيض ايام
شهر رمضان املبارك ،أن يكون «مفاتيح
اجلنان» رفيقنا وصديقنا ،اىل جانب تالوة
القرآن الكريم ،وكام جاء يف احلديث
الرشيف« :الدعاء معراج املؤمن» .ويف
حديث آخر« :الدعاء ّ
مخ العبادة» ،ففي
كتاب «املفاتيح» برامج رائعة وعظيمة
من االع�مال املندوبة واملستحبة التي
أوىص هبا املعصومون عليهم السالم ،من
قراءة أدعية السحر واالفتتاح وأبو محزة
الثاميل واجلوشن الكبري واملجري وغريها،
ثم الصلوات املندوبة ..هذه الربنامج
باحلقيقة ،تواجه حتدي عنيد وخطري من
برامج أخرى أمامنا خالل شهر رمضان
املبارك ،يتمثل يف نوافذ شيطانية عديدة،
تدعونا للهو وقضاء ساعات ما بعد
االفطار ،وحتى السحر ،وهي من أطيب
وأفضل الساعات ،ولألسف فان البعض
من الشباب ،يفسدون هذه الساعات
بمشـــاهدة املسلســـالت التــلفزيونية
التي ال ختلو من أفكار هدامة للنفس
واألرسة واملجتمع .لقد احصيت من
خالل موســوعة «وكيبيديا» حــــوايل
( )157مسلس ً
ال تلفزيوني ًا تم عرضه
العام املايض يف شهر رمضان املبارك عىل
القنوات العربية .والغريب واملؤسف أن
البعض يتنافس عىل متابعة أكرب قدر ممكن
من هذه املسلسالت ،فقد صارحتني
احدى املتابعات املتخصصات !..اهنا
شاهدت ( )12مسلس ً
ال تلفزيوني ًا
خالل شهر رمضان العام املايض !..أما
الشباب فاهنم ملجرد انتهاء موعد االفطار
يفتحون ابواب البيوت ليتوجهوا ،إما
نحو املقاهي وجلسات السمر الباطلة،

والقاتلة للوقت ،أو االلتصاق باالنرتنت
ومتابعة مواقع التواصل االجتامعي دون
قيود أو حدود.كل ذلك خيلص صورة
سيئة ومؤسفة .هل رأيتم أب أو أم أو
أخ ،عىل باب البيت ،وي��أيت شخص
من اخلارج ،ويشكو لك من أحد افراد
األرسة بانه عمل ك��ذا ....وك��ذا!...
فكيف يكون املوقف..؟! انه االحراج
بالطبع .لنتصور انفسنا بالقرب من
االمام احلجة املنتظر -عجل اهلل فرجه-
وهو القريب واحلارض بيننا دائ ًام ،ثم يخُ رب
بأن احدنا ارتكب معصية او ذنب بحق
نفسه او اآلخرين ،وهو اإلمام احلجة
عىل الناس ،ويفرتض ان يكون اجلميع
مسلمني مؤمنني ،عارفني باألحكام
بشكل عام؟ قطع ًا سنكون سبب ًا يف حزن
اإلمام وأسفه .بينام يمكن ان نخلق احلالة
املعاكسة ،بأن ندخل الفرح والرسور
عىل قلب سيدنا وإمامنا احلجة املنتظر
– عجل اهلل فرجه الرشيف .-وربام
يكون التهذيب يف سلوكنا والتقويم يف
اخالقنا ،وسيلة ألن نكون من املنتظرين
احلقيقيني ،ال باإلدعاء فقط ،وأن نحظى
بمواكبة ظهوره العظيم حيث اخلالص
والنجاة للعامل كله من االزمات واملشاكل
واملحن .إنشاءاهلل.
-------------
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العودة الى الذات ..لماذا؟!
* حسن احلسني

من أنا ..وملاذا أنا ..؟
ماهو املسري ..؟ واين املصري ..؟
ومل اختارين الرب أنا ،ألكون خليفته؟
ً
ثم؛ ومل قدر الرب ان جيعلني انسأن ًا ،وال أكون كائنا آخر،
كحيوان او نبات او حرشة او مجاد..؟! أمل تكن تلك خملوقاته
مجيع ًا؟
كام أتساءل  :مل اختارين ريب أن أعيش هذا الزمن ،ال
ذاك؟ ..زم ٌن مىض او سيأيت؟
ثم لو قدر يل املوىل أن أعيش ذاك الزمن ..فامذا كان ينبغي
عيل فعله؟ أو إن كان قدر يل ان اكون خليفته بعد عقدين او
قرنني من الزمن ماذا كان لزام ًا عيل فعله؟
هذه وغريها من االسئلة تواجه حياة االنسان .والبد ان
تكون كذلك .لكن يا ترى؛ من جييب عليها؟ وبالتايل ماهي
الظروف املناسبة ملحاكاة هذه االسئلة املثرية واملحرية؟
نعم ..بعض هذه االسئلة ليس بمقدور املرء االجابة
عليها الهنا خارج ارادته فهو غري خميرّ إزاءها ..ولكن التأمل
يف كنهها ومغزاها متنح االنسان سعة األفق الرحيب والتدبر
العميق.
نعم ..من ثامر هذا التأمل والتدبر هو الصريورة صوب
العودة اىل الذات.
إن املرء اذا مل يتميز ويميز نفسه عن سائر املخلوقات  -كام
اراده له تعاىل ذلك -مل يستشعر مفهوم اخلالفة يف األرض،
ولن يكون املقصود يف اآلية الكريمة« :اين جاعل يف االرض
خليفة» ،ولصار يرتع ويلعب كام البهائم والعجاموات .واذا به
يسرتسل مع البيئة املادية من حوله ،وألصبحت ثقافة اجلسد

و إرضاء متطلباته هو اهلدف من كينونته!
ان االنسالخ عن االنسانية ،والرضوخ لآلخر البرشي
دون اهلل تعاىل ،واالنغامس يف البحث عن الشهوة والشهرة،
كل ذلك نتيجة االبتعاد عن كشف االنسان انه املرشح ان
يكون وحده خليفة اهلل يف ارضه من دون منازع .واقوى االدلة
عىل هذا التخويل والتفويض االهلي ،إصدار «مرسوم» من
جانب الرب لعبده وخليفته ،أال وهو انزال الكتاب الساموي
بواسطة أوثق و أطهر و أنبل رسل الرب اليه!
اذ ًا ..ال حل إال اىل بالعودة اىل الذات الستكناه هذه
الذات وكشف اخلارطة للطريق السوي بعد التثبت بأن
االنسان هو اخلليفة ،وال غري ..وهلذا جاء يف احلديث« :اخلليفة
قبل اخلليقة».
ّ
مسخرة من
وهذا يعني ان املخلوقات ما هي إال أشياء
قبل الرب ألجل االنسان؛ لذا قال احلديث القديس الرشيف:
«خلقت االشياء ألجلك وخلقتك ألجيل».
ولكن ..هل يعقل يف خضم هذا املرتقى من املعرفة
وكشف الذات ،أن تنقلب الوسيلة (االشياء) هدف ًا واهلدف
(معرفة الرب) وسيلة؟
نعم ..هذا االنقالب قد حيصل وقد حصل يف زحام اهلوى
وخمططاته .وهنا تفتح ابواب الرمحة الربانية ومائدة الصوم
الرمضانية لتسعف العبد -اخلليفة ،وتنقذه من أجندة العدو
االكرب أال وهو الشيطان.
إن فرصة شهر اهلل الفضيل ،هي مرشوع االطاحة بأجندة
العدو االكرب (الشيطان) الذي أحتال عىل االنسان ،وبمهارة
عالية ليوقع انقالب ًا حيث تصبح الوسائل هدف ًا واهلدف
وسائل .لكن تبقى العودة اىل الذات ،هي خشبة النجاة من
طوفان شهوات اجلسد.

