أسياد الحرب وأبطال السالم
* رئيس التحرير

ربام يتفق معي القارئ يف املفارقة العجيبة التي تعيشها أمتنا
يف ظل األنظمة السياسية احلاكمة؛ فالعامل الذي نعارصه ،يستفيد
من جتارب احلروب لصنع السالم ،ومثال ذلك احلرب العاملية
األوىل ،ثم الثانية ،التي ع ّلمت الدول االوربية ،ومعها الدول
املنضوية يف املنظومة الغربية (اليابان – امريكا) ،كيف تصنع
السالم ،ومنها حترك عجلة احلياة بعد إيقاف عجلة املوت .بينام
نرى بالدنا االسالمية ،كانت تعيش باألساس أجواء السالم يف
ظل اإلسالم ،فليس هنالك - ،يف التاريخ القديم أو احلديث -ما
يشبه الطموحات القومية املتطرفة كالتي كانت عند «هتلر»،
وال الطموحات االستعامرية الغاشمة ،كالتي لدى بريطانيا
وفرنسا ،إنام كانت بالد وادعة آمنة ،ال يصدر منها
غرة،
سوى العطاء واخلري لآلخرين .لكن عىل حني ّ
واذا هبا تصبح مصدر ًا ومنبع ًا للحروب واألزمات.
يف البداية ،كانت تشتبك فيام بينها ،وتتقاتل
السباب خمتلفة – ال علينا هبا ، -ثم تطور أمرها
لتدير حروب ًا أهلية وأزمات سياسية وفتن ًا طائفية
مريعة ،نرى اليوم أهنا حتصد أرواح اآلالف من
األبرياء وتؤدي بالبالد والعباد اىل التخلف والدمار،
بشكل يفوق التصور.
اعتقد أن مشكلة بعض حكامنا – إن مل نقل مجيعهم-
أهنم قرأوا نظرية «كيسنجر» عن إدارة احلرب وصنع
السالم ،بطريقة خاطئة ،أو ربام فهموها حسب مستوى تفكريهم
وخلفياهتم التارخيية والثقافية والنفسية ،فقد برع هذا السيايس
املخرضم ،واملتشبث باحلياة حتى اللحظة !..يف إدارة حروب
رضوس ومدمرة ،لتأخذ طريقها نحو ممرات دبلوماسية لصنع
السالم ،وعقد اتفاقيات هدنة أو سالم بني هذه الدولة وتلك.
وكانت جتاربه املعروفة يف فيتنام يف هناية الستينات ،و «حرب
ترشين» بني كل من سوريا ومرص ،وبني الكيان الصهيوين عام
 ،1973وأيض ًا احلرب بني أكراد العراق وحكومة البعث أواسط
السبعينات .ففي تلك الفرتة شغل منصب مستشار األمن
القومي ،ثم وزير ًا للخارجية ،وكان يرى أن تلك احلروب،
حتقق أهداف ًا اسرتاتيجية وحيوية للواليات املتحدة وإلرسائيل
ايض ًا ،ثم تتمخض من تلك احلروب اتفاقيات السالم ،كالتي
حصلت مع فيتنام الشاملية (الشيوعية) ،وكالذي حصل يف
«كامب ديفيد» ،ودفع بالسادات للتوقيع مع االرسائيليني
معاهدة السالم ،ليستعيد شبه جزيرة سيناء املرصية ،وكاالتفاق
التارخيي الذي حصل يف  -هناية املطاف -بني قادة األكراد وبني

نظام صدام للحصول عىل «األرض اآلمنة» يف ثالث حمافظات
كردية ،وانسحاب صدام منها ،عام  ،1991عندما تدنّى االخري
يف أسفل مراحل ضعفه.
املالحظ يف هذه السيناريوهات ،أن هناية احلروب عىل طاولة
املفاوضات ،تعيد كل يشء عىل حاله ،وكأن مل تسقط قطرة دم
يترشد طفل أو إمرأة ،ومل تتهدم الدور واملؤسسات
واحدة ،ومل ّ
املدنية واملنشآت الصناعية ،ومل تتعطل احلياة.
هذه النظرية – اللعبة ،يبدو أهنا اجتذبت بعض العقول
الديكتاتورية يف بالدنا ،فاستحسنوا فكرة املغامرة لكسب يشء
من الشهرة داخلي ًا ،واملكانة السياسية عىل اخلارطة االقليمية
والدولية ،عىل أن احلرب« ،لغة األقوياء» ،وإن كانت
بالنيابة ،فهذا داللة عىل القوة واحلنكة السياسية للبلد
املمول واملدير للحروب والفتن يف هذا البلد وذاك ،ثم
حتاول ألن تكون عامل سالم وحتول نحو األفضل،
كام سعت السعودية لتحقيق ذلك ،خالل املعارك
واالقتتال عىل السلطة يف افغانستان بعد انسحاب
القوات السوفيتية عام  ،1989فبعد أن كانت أحد
أهم عوامل احلرب ودعم «املجاهدين» ،أرادت
ان تصنع السالم عىل طاولة املفاوضات بني قادة
االحزاب االفغانية آنذاك ،لكن الفشل كان نصيبها،
لذا فضلت العودة اىل دور «راعي احلرب» الذي تتقنه
جيد ًا ،وما تزال.
لو الحظنا سياسات ومواقف هذه األنظمة ،لوجدنا
أهنا تفتقد للهدف والغاية احلقيقية من وراء إشعال نار احلرب،
والغاية ايض ًا من وراء السالم.
والعكس نجده يف بالد الغرب .فام الذي يدفع باحلقيقة -
وليس الشعار والوهم -بلدان ًا غنية وقوية يف املنطقة مثل قطر
والسعودية وتركيا ،من أن تتقمص دور رعاة احلرب واالقتتال
يف سوريا؟ وما الذي يكسبونه ،يف حال حتقق سالم يف سوريا
يتضمن نرص ًا للمعارضة السورية؟ وبعبارة ..أين عقيدة
احلرب؟ ،وما هي غايات السالم لدى حكامنا؟ وهل يمكن
هلؤالء أن يرتقوا اىل مستوى كهذا من التفكري ،وهم يفكرون
بتحقيق سبل البقاء يف احلكم مدة أطول؟
إن الغرب الذي نراه يرعى السالم لشعوبنا ،بل يضمن
استمراريتها ،ألنه حيمل قبل هذا ،نظرية متكاملة للحياة،
وكيف جيب أن يعيش اإلنسان .هذه النظرية والعقيدة ،كانوا
يف سالف الزمان يفرضوهنا علينا بحروهبم املبارشة ،أما اليوم،
فاهنم يفرضوهنا علينا من خالل استنزاف القدرات والثروات
بسكاكني حيملها بعضنا عىل البعض اآلخر.
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إرهاب «القاعدة» في العراق  ..حرب وجود
ك���ل ال����دالئ����ل ت��ش�ير اىل أن
تنظيم «ال��ق��اع��دة» ب��ات يتخبط يف
منهجه وخططه وعملياته ،السيما
يف سوريا والعراق ،بسبب شدة رياح
التغيري السياسي ،وتقاطع املصاحل
بني أطراف اقليمية ،مثل السعودية
وق��ط��ر ،وب�ين اط���راف دول��ي��ة ،مثل
امريكا و روسيا.
فبعد اهلزائم يف ساحة احلرب
ال���س���وري���ة ،وال��ت��ج��رب��ة ال��ف��اش��ل��ة
بالعمل العسكري املشرتك مع قوى
املعارضة املسلحة ،يبدو أن الساحة
ال���ع���راق���ي���ة مت��ث��ل هل����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م
الساحة املفتوحة اليت تثبت وجودها
وحتافظ على كيانها من التصدّع
ّ
والتشظي ،المسيا اذا عرفنا انها
ت���س���وق م��ق��ات��ل��ي��ه��ا م���ن ج��ن��س��ي��ات
خمتلفة ،معها ه��ن��ا وه��ن��اك ،من
خالل التعبئة العقائدية املغلوطة،
من قبيل «حماربة الكفار واملرتدين
ع��ن اإلس��ل�ام» ،و «إق��ام��ة احلكومة
اإلس��ل�ام����ي����ة « وغ���ي��ر ذل������ك م��ن
الشعارات اليت تنطلي على الس ّذج
وال��ب��ع��ي��دي��ن ع��ن احل��ق��ائ��ق املهولة
على األرض ،السيما ما يرتكبه من

يسمون بـ «اجملاهدين» من جرائم
م��ري��ع��ة وأع��م��ال منافية للشرف
واالخالق واالنسانية.
امل��راق��ب��ون يف ال��ع��راق يشريون
اىل مت ّكن «القاعدة» من العودة اىل
العراق جم��دداً ،و رمبا بقوة أكثر
مما كانوا عليه يف السنوات االوىل،
وذل���ك بالتقاء مصلحة التنظيم
مع مصلحة املعارضني للحكومة
ال��ع��راق��ي��ة يف امل��ن��اط��ق ال��غ��رب��ي��ة،
وحتديداً يف حمافظة االنبار.
ف��ع��ن��دم��ا ي���ت���م ن���ش���ر ش��ري��ط
فيديو مصور عن عمليات ارهابية
ك��ال��ذي ج��رى يف قضاء «حديثة»
يف االن��ب��ار ،وعملية اقتحام سجن
«اب��و غريب» وتهريب حوالي ()300
معتقل بينهم ق���ادة يف التنظيم،
وغ�يره��ا م��ن التحركات النوعية
على الساحة العراقية ،ف��ان ذلك
يعين أن «القاعدة» تعلن وجودها،
وأن��ه��ا غ�ير بعيدة ع��ن أه��داف��ه��ا يف
العراق ،وليست كما ادّعى البعض
من أنه مت طردها جبهود ومساعي
أبناء االنبار.
ب��ي��د أن ب��ع��ض امل��ت��اب��ع�ين هل��ذا

الشأن ،يشريون إىل امتعاض شديد
م��ن االن��ب��اري�ين ال��ذي��ن جي���دون أن
رج��ال القاعدة ينفذون عملياتهم
االره����اب����ي����ة يف ن���ف���س احمل��اف��ظ��ة
ويكون الضحية ابنائهم من عناصر
الشرطة واجليش أو قوات «سوات»،
او حتى من املوظفني احلكوميني.
ل��ذا جي��دون أن تنفيذهم لعمليات
ت��ف��ج�ير وت��ف��خ��ي��خ ب��ش��ك��ل منظم
يف اك��ث��ر م��ن م��دي��ن��ة يف ال��وس��ط
واجل�����ن�����وب ،ع���ل���ى أن���ه���ا مب��ن��زل��ة
احل��ف��اظ على ال��ت��وازن يف االره��اب
الدموي الذي ميارسه هذا التنظيم
التكفريي ،يف العراق بشكل عام.
هذا الواقع امل��ؤمل وامل��أس��اوي يف
ال��ع��راق ،ت��ؤك��ده م��ص��ادر اعالمية
امريكية ،وتشري اىل ال���رأي العام
االم��ري��ك��ي اىل أن خ���روج ال��ق��وات
االم��ري��ك��ي��ة م��ن ال��ع��راق تسبب يف
ع����ودة ال���ق���اع���دة وب���ق���وة ،لتنفيذ
عملياتها االرهابية.
ف��ق��د ذك���رت صحيفة «س��ان
فرانسيسكو كرونيكل» األمريكية
من «أن تنظيم القاعدة يف العراق
ع���اد ل��ي��ط��ل ب��ق��وة م��ن ج��دي��د منذ

رحيل القوات األمريكية نهاية عام
 2011بل وبدا أقوى مما كان عليه يف
املاضي.
وأف����ادت الصحيفة يف تقرير
هلا بثته على موقعها اإللكرتوني،
أن تنظيم القاعدة يف العراق أظهر
قدرته على تنفيذ هجمات كبرية
ومتتالية خ�لال شهر واح���د ،مما
رف���ع ح��ص��ي��ل��ة ال��ق��ت��ل��ى إىل أع��ل��ى
م��س��ت��وي��ات��ه��ا م��ن��ذ مخ���س س��ن��وات،
مما يؤكد أن��ه يع ّد ه��ذه اهلجمات
سبيال لزرع مناخ الفوضى ومن ثم
إضعاف قوة احلكومة املركزية».
ف�����اذا ك���ان���ت ه���ن���اك رس��ائ��ل
اعالمية يف داخ��ل امريكا بضرورة
ع���ودة ال���دور االم��ري��ك��ي امل��ب��اش��ر يف
ال��ع��راق ،ف��ان ال��ع��راق ي��ب��دو اكثر
وج���ع���اً وم���أس���اة ،ألن���ه ي��ق��ع ال��ي��وم
ب�ين م��ؤام��رات داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة،
يدفع مثنها ل��وح��ده ،وه��و «ال ناقة
ل���ه يف احل�����رب وال مج�����ل» ،س��وى
متابعة التجاذبات السياسية بني
احلكومة ومعارضيها يف االن��ب��ار،
وبني السياسيني يف داخل احلكومة
والدولة نفسها.
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مخاوف من عودة «المغلقة»
الى االنتخابات القادمة
يف ال��وق��ت ال���ذي عجز جملس
ال����ن����واب ال���ع���راق���ي ع���ن ال��ت��وص��ل
اىل ات��ف��اق لتشريع ق��ان��ون ينظم
االن��ت��خ��اب��ات ال�برمل��ان��ي��ة ال��ق��ادم��ة،
ي��ب��دو أن م��ف��وض��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات
ت��س��ع��ى ألن ت��ؤك��د استقالليتها
ومهنيتها باملضي قدماً يف اجراءاتها
خبصوص االستعداد لالنتخابات
ال��ع��ام��ة ،ويف م��وع��ده��ا احمل����دد يف
الثالثني من شهر نيسان من العام
ال���ق���ادم .ف��ي��م��ا ح���ذر س��ي��اس��ي��ون يف
بغداد من مغبة التمادي يف التالعب
مب��ش��اع��ر ال���ن���اس واالس��ت��خ��ف��اف
بالعملية الدميقراطية من خالل
التلويح بتأجيل االنتخابات يف حال
���رض»
ع��دم التوصل اىل ق��ان��ون «م ٍ
للجميع ،السيما وأن جملس النواب
رح��ل مناقشة املوضوع ملا بعد عيد
ّ
األضحى املبارك.
فقد أعلن الناطق الرمسي باسم
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
صفاء املوسوي ،أن جملس املفوضني

صادق جبلسته على نظام حتديث
سجل الناخبني النتخاب جملس
ال���ن���واب ال���ع���راق���ي  ،2014وأض����اف
املوسوي يف بيان اصدرته املفوضية
أن «اجمللس صادق جبلسته املنعقدة
ي���وم ( )2013/10/13ع��ل��ى إج����راءات
حت��دي��ث سجل الناخبني رق��م ()2
لسنة  2013النتخاب جملس النواب
العراقي املقبل .»2014
يف اجلانب السياسي ،ويف أروقة
احلكم ،حذر نائب عن ائتالف دولة
القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء
ن��وري املالكي ،الكتل السياسية من
«م��واج��ه��ة م���أزق أم���ام ال��ش��ع��ب إذا
اق��دم��ت ع��ل��ى ت��أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية املقررة يف نيسان املقبل».
وقال مفيد البلداوي يف بيان له
إن «الكتل السياسية ستقع مبأزق
مع الشعب يف حال مت تأجيل موعد
االنتخابات» ،مؤكدا على «ضرورة
اج��راء االنتخابات الربملانية املقبلة
مبوعدها احملدد» ،مشريا اىل «وجود

مطلب ش��ع�بي مج��اه�يري سياسي
يؤكد ضرورة اجرائها يف  30نسيان
املقبل».
وذك���ر ال��ب��ل��داوي ان «معظم
الكتل السياسية متفقة على ضرورة
اجراء االنتخابات يف موعدها املقرر،
ك��ون الدستور اك��د على ض��رورة
ذلك» ،مشريا اىل ان «رئيس الوزراء
ن���وري امل��ال��ك��ي اك���د ع��ل��ى ض���رورة
حتفيز الكتل السياسية واملفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات من اجل
اجراء االنتخابات النيابية يف  30من
نيسان .»2014
واضاف ان «هذا التاكيد حول
امل��وع��د ج���اء ل��ت�لايف ال��وق��وع مب��أزق
م��ع الشعب ال��ع��راق��ي ،ك��ون هناك
مطاليب مجاهريية ومن املرجعية
الدينية وحقوق االنسان ومنظمات
اجمل��ت��م��ع امل���دن���ي ب���ض���رورة اج���راء
االنتخابات يف موعدها احملدد».
وفشلت الكتل السياسية عدة
مرات يف االتفاق على قانون ينظم

االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة املقبلة،
بسبب خالفات حول بنود فيه ،ويف
حال مل تتفق على صيغة يصار إىل
اعتماد قانون االنتخابات السابقة
على أن تعدل فقرتان فيه نقضتهما
احملكمة االحت���ادي���ة ،كما اتفقت
على أن يكون آخر موعد لالنتخابات
هو يوم  30نيسان .2014
أم��ا املشكلة ال�تي يتخبط فيها
جملس النواب ،فهي من القديم –
اجلديد ،وهو فكرة «القائمة املغلقة»
اليت جربتها العملية الدميقراطية
م���رة ،ولفظتها م���رة أخ����رى ،لكن
يبدو أن التحالف الكردستاني هو
م��ن يصر على أن تكون انتخابات
ه�����ذه ال��������دورة ب��ش��ك��ل «ال��ق��ائ��م��ة
املغلقة» ،حبجة أن��ه «كفيل مبنع
ت��ش��ت��ت األص������وات» ،بينما ترفض
كتل سياسية أخ��رى هذا النموذج
لالنتخابات ،كونه يؤدي اىل ضياع
ح���ق ال��ن��اخ��ب يف اخ��ت��ي��ار األص��ل��ح
واألكفأ.
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ّ
حكام البحرين يعاقبون الشعب
خوفًا من الديمقراطية
يف وق��ت تتجه بوصلة االح��داث
يف املنطقة صوب التهدئة واحللول
السياسية ،واعتماد خيار السلم بد ً
ال
من القوة ،يص ّر حكام البحرين على
تكريس سياسة القمع واالضطهاد
ول��غ��ة ال��ع��ن��ف وال���ق���وة ض��د الشعب
البحريين ،من أجل الظهور مبظهر
امل��ت��م��اس��ك ع��ل��ى الصعيد االقليمي
وال����دول����ي ،و إي���ه���ام ال������رأي ال��ع��ام
العاملي ،بأن ما موجود يف البحرين،
ال يعدو كونه مشكلة داخلية ذات
ابعاد اجتماعية واقتصادية ،بامكان
العائلة (اخلليفية) احلاكمة حلها.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال���داخ���ل���ي ،فقد
متادت السلطات احلاكمة يف قمعها
البناء الشعب املطالب حبقوقه ،فقد
باتت أحكام السجن تسجل اىل مئات
السنني !..ففي يوم واحد فقط ويف ()6
قضايا خمتلفة ،أص���درت حماكم
ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام ،أح��ك��ام��اً بالسجن
ت��ص��ل اىل ( )808س��ن��وات ع��ل��ى ()95
مواطناً بينهم امرأة وطفالن ،بسبب
مشاركتهم يف ت��ظ��اه��رات سلمية

ومطالباتهم باحلرية والعدالة.
وك����ان����ت ه�����ذه احمل����اك����م ق��د
أص������درت يف وق����ت س���اب���ق أح��ك��ام��اً
ب��ال��س��ج��ن ،ف��ي��م��ا ت��س��م��ى بقضية
«إئتالف شباب ث��ورة  14فرباير» ملدد
تصل إىل ( )430سنة على مخسني
ً
مواطناً
وناشطاً.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا أدان������ت م��ن��ظ��م��ات
حقوقية حبرينية االعتقاالت اليت
ت��ط��ال االط��ف��ال يف ال��ب��ح��ري��ن ،فقد
بلغ ال��ع��دد ذروت���ه يف اي��ل��ول املاضي
ب��ـ ( )40ح��ال��ة ،م��ق��اب��ل اع��ت��ق��ال ()94
حالة اعتقال ألطفال خالل األشهر
اخلمسة املاضية .وقد اشارت املصادر
احل��ق��وق��ي��ة أن م��ا يسمى مبحكمة
االستئناف اخلليفية ،صادقت على
حكم جائر بسجن عدد من األطفال
البالغ عمرهم ( )10سنوات وفق قانون
اإلره���اب اخلليفي بينهم الطفالن
ابراهيم املقداد وجهاد احلبيشي.
وكانت النيابة العامة ،أمرت
حببس مخسة أط��ف��ال م��ن منطقة
ال��دراز ،ملدة ( )60يوماً حبجة تطبيق

«ق��ان��ون اإلره�����اب» ،ع��ل��م��اً أن ه��ؤالء
االط���ف���ال مت اخ��ت��ط��اف��ه��م م���ن قبل
ق����وات ملثمة يف مح��ل��ة م��داه��م��ات
للمنازل .وحسب املصادر ذاتها ،فان
عدد األطفال املعتقلني يف السجون
البحرينية منذ بداية الثورة جتاوز الـ
ال ،بينهم ( )103طف ً
( )450طف ً
ال خالل
ال��ع��ام اجل���اري ،فض ً
ال ع��ن استشهاد
ماال يقل عن ( )20طف ً
ال ،و ( )30جنيناً،
و أضعاف ذلك من االطفال املصابني
واملعذبني.
االح����ك����ام ال��ق��ض��ائ��ي��ة امل���ث�ي�رة
ل��ل��س��خ��ري��ة ،واك��ب��ت��ه��ا اج������راءات
وم���واق���ف س��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى الصعيد
ال���دول���ي ،ت��وح��ي ب��وج��ود مت��اس��ك يف
النظام السياسي احلاكم يف املنامة،
وذل��ك بتحركات وإش���ارات يعتقد
ح���ك���ام امل��ن��ام��ة أن���ه���ا ك��اف��ي��ة لسد
الطريق أم��ام حركة التغيري اليت
رمبا تطال البحرين يوماً ما.
م���ص���ادر اس��رائ��ي��ل��ي��ة ه���ي ال�تي
كشفت عن لقاءات عقدت بني وزير
اخلارجية البحريين وبني وفد غري

رمسي اسرائيلي على هامش أعمال
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�لأم��م امل��ت��ح��دة
يف ن��ي��وي��ورك م��ؤخ��راً .فقد حتدثت
صحيفة «هآرتس» االسرائيلية عن
ح��ص��ول ت��ق��ارب ج��دي��د ب�ين الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي وع����دة دول خليجية
عرب لقاءات ع��دد من الدبلوماسيني
الصهاينة ال��ك��ب��ار يف ن��ي��وي��ورك مع
نظرائهم من تلك ال��دول .وحتدثت
الصحيفة أن« :ذوب���ان اجلليد بني
واش��ن��ط��ن وط���ه���ران ي��ق��ود إىل ردة
ف��ع��ل ت��ت��م��ث��ل ب��ت��ق��ارب ب��ع��ض دول
اخلليج بينها السعودية مع الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي» .ون ً
���ق�ل�ا ع���ن م��س��ؤول
اسرائيلي قوله «هناك قلق وضغظ
ليس الس��رائ��ي��ل فقط فالسعودية
ودول خليجية قلقة جداً إزاء ذوبان
اجل��ل��ي��د يف ال��ع�لاق��ات ب�ي�ن ام��ري��ك��ا
وإيران و خيشون أن يأتي ذلك على
حسابهم».
م��ن ال��واض��ح أن ه��ذه اخل��ط��وة،
واي����ض����اً دع������وة وزي������ر اخل���ارج���ي���ة
البحريين عالنية الغ��ت��ي��ال السيد
حسن نصر اهلل ،تشكل مبجموعها
رسائل اىل واشنطن بأن «آل خليفة»
ما يزالون قادرين على املشاركة يف
خمططات امريكية  -اسرائيلية
يف امل��ن��ط��ق��ة ،ول���ي���س م���ن احل��ك��م��ة
االستغناء عنها لصاحل جهات ،رمبا
التتوافق معها يف املستقبل.

وراء األخبار

تدمير الترسانة الكيماوية
وتدمير المعارضة السورية

مل يتوقع أحد من املعارضني يف
الداخل السوري وخارجه ،أن يطلق
وزير خارجية امريكا ،جون كريي،
ع��ب��ارات اإلش���ادة بالرئيس السوري
ّ
بشار األس��د على تعاونه مع الفريق
ال��دول��ي اخل���اص بتدمري الرتسانة
الكيماوية السورية .فقد كان هؤالء
املعارضون يرون يف واشنطن فارس
احالمهم باسقاط نظام األسد وتسّلم
القيادة والسلطة يف دمشق .لكن غاب
عن رؤيتهم البعد املستقبلي للقضية،
اىل ج��ان��ب االس��ت��ح��ق��اق ال��داخ��ل��ي –
السوري.
م��ع��ظ��م امل���راق���ب�ي�ن وامل��ت��اب��ع�ين
ي�����ؤك�����دون ع���ل���ى س���ب���ب م���ه���م يف
إع����ادة واش��ن��ط��ن ال��ن��ظ��ر يف تعاملها
م��ع امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ،وه��و حالة
ّ
التشظي وال��ت��ع��ارض يف التوجهات
واالهداف ،فقد بات واضحاً للعامل ،أن
األه��داف اليت تتحدث عنها مجاعات
م��ث��ل «دول������ة اإلس���ل��ام يف ال���ع���راق
وال��ش��ام» ،و»جبهة النصرة» ،وغريها
من اجلماعات الطائفية والدموية،
ت��ت��ع��ارض م���ع اه������داف «االئ���ت�ل�اف
ال��س��وري امل��ع��ارض» ال��ذي يضم أبرز

رموز ومجاعات املعارضة السياسية
يف اخل��ارج ،ومقرها اسطنبول .وهذا
أم���ر غ�ير م��ق��ب��ول ع��امل��ي��اً لبلد مثل
امريكا تسعى لتصدير الدميقراطية
واملفاهيم االنسانية اىل العامل ،واليت
أش��ار اىل بعضها الرئيس االمريكي
أوب���ام���ا يف كلمته أم����ام اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،فقد محلت
الكلمة رسالة – ليست جدية -اىل
العامل العربي واالسالمي ،بأن امريكا
ل��ن ت��ص��در ال��دمي��ق��راط��ي��ة اىل بلد،
إال اذا كانت هنالك مطالب شعبية
وداخلية ،وقال :ان «العمل الشاق من
أجل نشوء احلرية والدميقراطية هو
مهمة جيل بأكمله».
من هنا ،كانت نقطة التحول
االمريكي إزاء الصراع يف سوريا ،فقد
توصلت ٌ
كل من روسيا وامريكا ،اىل
ات��ف��اق م��ب��دأي ثابت م��ك��وّن م��ن عدة
نقاط :أهمها؛ احلل السياسي للصراع،
واألمر اآلخر األكثر اهمية ،التعامل
مع النظام القائم حالياً يف دمشق،
مبعنى منحه الشرعية الدولية ،بعد
أن سعت عواصم اوربية ،مثل لندن
وباريس بكل ما أوتيت من قوة لسلبه

م��ن ب��ش��ار األس���د ،وه��و ب���دوره كان
ميثل عامل الدفع املعنوي والسياسي
للمعارضة يف الداخل واخل��ارج على
السواء .ثم جاء االتفاق املبدأي على
عقد اجتماع «جنيف  »2يف وقت غري
حم���دد ،إلن��ه��اء ال��ص��راع واحل���رب يف
سوريا.
وح��س��ب معظم امل��راق��ب�ين ،ف��ان
احلكومة السورية بقيادة بشار األسد،
مل تكن لتوافق على تدمري ترسانتها
م��ن االس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة ،إال بعد
التأكد من تدمري باملقابل خلنادق
القتال اليت يتمرتس بها املعارضون،
ذلك من خالل قطع الدعم الدولي،
كمرحلة أوىل ،ثم تأتي الضغوط
على االط����راف األقليمية الداعمة
للجماعات االرهابية والتكفريية يف
س��وري��ا ،وه��و م��ا نلمسه ب��وض��وح من
تصرحيات الدبلوماسي االمريكي،
«ف��ي��ل��ت��م��ان» ال����ذي ي��ت��ح��رك بلباس
أممي ،وهو يصف السعودية بصفات
قاسية وعنيفة ،وينتقدها بشدة على
دورها الفاشل يف املنطقة.
ومبوازاة التحول اخلارجي ،فإن
العاصمة السورية ت��واص��ل تقدمها

امل��ي��دان��ي وكسبها االم��ت��ي��ازات تلو
األخ�����رى ،م���ن خ�ل�ال ت��ق��دم��ه��ا حنو
معاقل االرهابيني يف ريف الالذقية
وري���ف ح��ل��ب ،وم��ن خ�لال االقتتال
ال��ش��رس ال���ذي ي���دور منذ ف�ترة بني
«اجليش ال��س��وري احل��ر» ،و «الدولة
االس�ل�ام���ي���ة يف ال����ع����راق وال����ش����ام»،
وق����د ت��ص��اع��دت ح�����دّة االغ��ت��ي��االت
وال��ت��ص��ف��ي��ات واهل��ج��م��ات امل��ت��ب��ادل��ة
ب�ين اجل��ان��ب�ين ،ع��ل��ى خلفية ميول
داخل املعارضة العلمانية املقيمة يف
اخل��ارج حنو احل��ل السلمي ،وه��و ما
ترفضه بشدة اجلماعات التكفريية
واالرهابية املمولة قطرياً وسعودياً.
من هنا يتضح ،أن مسعة ومكانة
السعودية وايضاً قطر ،باتت مرهونة
مبصري اجلماعات االرهابية يف ساحة
احلرب بسوريا ،فاذا ما مت حل الصراع
سياسياً ومل يتحقق اهل��دف املنشود
خليجياً بإزالة نظام حكم األسد ،فان
ضربتني تتم حبجر واح��د؛ حتجيم
الدور اخلليجي يف سوريا ،وحتجيم
املعارضة يف الداخل واخلارج ،وتكوين
معارضة جديدة خالية من االفكار
التكفريية واالرهابية.
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الحج و صياغة مجتمع المؤسسات
كان
املسلمون يف
القرون املاضية،
يجمعون زكاتهم
ويوزعونها فيما
بينهم ،ثم إىل
البالد األخرى،
كانوا يدعمون
املستضعفني
ويحققون العدالة
يف األرض،
لكن هذا التاريخ
ال ُيقرأ ،وإذا ُقرئ
فهو عن
كتابة بأقالم
مسمومة

* إعداد  /بشري عباس
بسم الله الرحمن الرحيم
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س ا ْل َف ق ري} (سورة احلج .)28 – 26 :
َو َأ ْطع ُم وا ا ْل َب ائ َ
صدق الله العلي العظيم

مل�����اذا حن���ن امل��س��ل��م�ين يف ح��ال��ة
تشتت؟ واآلخ���رون يعيشون يف عامل
ي���زخ���ر ب���امل���ؤس���س���ات ع��ل��ى خمتلف
امل��س��ت��وي��ات ،م��ؤس��س��ات اق��ت��ص��ادي��ة،
وسياسية وثقافية ،واجتماعية ،بينما
املسلمون يتشتتون ويتمزقون ويعادي
بعضهم بعضاً ،وتنتشر فيهم حاالت
الفراق والنزاع .
فهل هناك أمل يف عودة اللحمة

إىل احل���ال���ة اإلس�ل�ام���ي���ة؛ لينهضوا
بواقعهم املرتدي؟ ومن أين نبدأ؟
إن احل��ج صياغة جديدة للعامل
ك��ل��ه ول��ل��ع��امل اإلس�ل�ام���ي ب���ال���ذات،
ونفحة رب��ان��ي��ة توحيدية يتعرض
هل��ا ال��ع��امل ،وه���ذه رس��ال��ة م��ن احل��ج
إىل اآلفاق ومن احلجاج املسلمني يف
كل مكان ،ولكن الرسالة يف احلقيقة
خت��ص��ه��م دون غ�ي�ره���م .ف��احل��ج��اج
من����وذج ل��ذل��ك اجمل��ت��م��ع اإلس�لام��ي
امل ُب ّشر به «جمتمع املؤسسات « .ولكن
كيف؟
* الكعبة حمور حركة األمة

ك���ل ش���ي حب��اج��ة إىل حم���ور،
فالوحدة حباجة إىل حمور ،وحمور
الوحدة الكعبة املشرفة ،أ رأيت كيف
وي��ط��وف ح��وهل��ا احل��ج��ي��ج ،ويصلون
حن���وه���ا؟ أرأي������ت ك��ي��ف ي��ن ّ
��ظ��م��ون
ح��ي��ات��ه��م ب��اجت��اه��ه��ا ،فالكعبة ليس
حبجارتها ،وإمن���ا بقيمتها اإلهل��ي��ة،
وباحلجر األسود الذي فيها.
لقد أحصيت يف القرآن الكريم،

كلمة «القيام» ج��اءت يف أكثر من
مناسبة ،كما «امل���ال» ق��ي��ام للناس،
واإلم��ام قيام للناس ،كذلك الكعبة
قيام للناس ،ففي احلديث الشريف:
«الكعبة آم���ان اهلل أله��ل األرض ،لو
هدمت مل ي��ن��اظ��روا» ؛ أي ل��و ُهدمت
ف��ان أه��ل األرض ال يمُ هلون ،مبعنى
يؤخذون بذنوبهم سريعاً؛ ألن الكعبة
هي مركزالتوبة والرمحة.
لذا فإن احلاج يذهب إىل الكعبة،
وفداً ميثل بالده وشعبه؛ لكي يلتمس
من اهلل الرمحة ،وحيمل هذه الرمحة
ولنؤسس
زاداً إىل الشعوب والبلدان،
ّ
من جديد حياتنا على أساس الكعبة،
ألن ال��ك��ع��ب��ة ت��ؤس��س ال���وح���دة ،وإذا
التزمنا بهذا احمل��ور األساسي أكثر
فأكثر ستحقق الوحدة.
* القرآن حمور ثقافة األمة

األم��ر اآلخ��ر؛ إن ال��ق��رآن الكريم
ه��و الناطق ال��رمس��ي ع��ن اهلل تعاىل،
الذي حيدثنا عما أمرنا اهلل به ونهى
عنه ،وما جيب فعله ،ولكن علينا أن
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نتوجه إىل القرآن بفهم عميق ملراد
اهلل منا ،ماذا يريد اهلل منا حنن البشر
واملسلمني وامل��وال�ين يف ه��ذه املرحلة
احلامسة من حياتنا؟
ال���ك���ت���اب ال���ك���ري���م يُ���ق���رأ ث�لاث
ق���راءات ،ت��ارة يقرأ م��ن أج��ل تهذيب
النفس ،ف��إذا م�� ّر االن��س��ان بآية فيها
حتذير من العذاب ،يستعيذ باهلل من
النار ،وإذا مر بآية فيها جنة و رزق
ك��ري��م ،استبشر بها وي��س��أل اهلل أن
يرزقه اجلنة ،فيصبح القرآن أنساً لك
وتهذيباً لنفسك.
ولذا نوصي إخواننا أن ال خيتاروا
لقراءة القرآن األوقات الضائعة ،وإمنا
ي��ق��رأون ال��ق��رآن يف أف��ض��ل األوق���ات
وح�ين يكون العقل منفتحاً وال��روح
مقبلة للتدبر يف آياته ،كما نوصي
أن خيتموا القرآن الكريم يف آيام احلج
ولو ختمة واحدة ،وأن خيتموا القرآن
الكريم ك��ل شهر ول��و م��رة واح��دة،
ليتحول القرآن الكريم يوم القيامة
بالنسبة إليهم شافعاً مشفعاً وقريناً.
* النبي وأهل بيته (ص)
هم البيت والقرآن

ه��ن��ي��ئ��اً مل���ن خ���دم ال���ق���رآن ،ومل��ن
حفظ القرآن وعّلمه ،واهتم بالتفسري
وال��ت��دب��ر وال��ع��م��ل يف سبيل ال��ق��رآن،
لتصبح له عالقة كبرية بهذا النور
وه��ذه ال��رمح��ة الربانية ،وال���ذي هو
ال��وج��ه اآلخ���ر ل��ن��ور ال��ن�بي ،صلى اهلل
عليه وآل���ه وس��ل��م ،واإلئ��م��ة ،عليهم
ال��س�لام ،فهو ال��ق��رآن ال��ص��ام��ت وهم
ال���ق���رآن ال��ن��اط��ق .ون��ش�ير ه��ن��ا لتلك
الفلسفة الربانية م��ن خ�لال اآلي��ة
{و َأ ِّذن فيِ الن ِ
َّاس بِالحْ َ ِّج َي ْأت َ
ُوك
الكرميةَ :

ِر َج��اال َو َع�َل�ىَ ُك ِّل َض ِام ٍر َي ْأتِنيَ ِمن ُك ِّل
َف ٍّج َع ِم يق} ،م��ا معنى ال��ك��اف هنا يف
ق��ول��ه{ :يأتوك} ومل���اذا ال��ك��اف؟ ،حنن

مل ن��ر إب��راه��ي��م ال��ن�بي ،عليه الصالة
والسالم ،وإمن��ا رأينا الكعبة ،واآلية
اج َع ْل َأ ْف ِئ دَ ًة ِّم َن الن ِ
َّاس
الثانية تقولَ { :ف ْ
تهَ ْ ِوي إِ َل ْي ِه ْم} ،يقول «إليهم» وال يقول
«إليه»؛ أي البيت ،فمن هؤالء؟
إذن ،حضور احلجيج اىل الديار
امل��ق��دس��ة م��ن أج���ل أن تتلمسوا ن��ور
القرآن و روح الدين ،فحني يقول اهلل:
{و َأ ِّذن فيِ الن ِ
َّاس بِالحْ َ ِّج َي ْأت َ
ُوك ِر َجاال َو َعلىَ
َ
ِ
ِ
ِّ
َ
ُ
ُك ِّل َض ِام ٍر َي ْأتِنيَ من كل ف ٍّج َعم يق}،
يقول تعاىل بعدها{ :لِ َي ْش َه دُ وا َمنَافِ َع

لهَ ُ ْم} ،فأفضل منفعة جتدها هنا أنك
تعرف رب��ك ،ف��إذا مل تعرف رب��ك مل
تعرف رسولك وإذا مل تعرف نبيك مل
تعرف حجتك ،وإذا مل تعرف حجتك
ضللت عن دينك.
حنن نشهد هذه املنفعة يف احلج،
فالبد أن نبحث عنها يف أعمال احلج:
عرفات ومزدلفة ومنى والرمي؛ لكي
ال يظل القلب قاسياً ومظلماً ويرجع
بدون منفعة.
* القرآن وصياغة املجتمع

ال��ق��راءة الثانية للقرآن الكريم
هي ق��راءة لبناء اجملتمع ،اق��رأ سورة
النور ،جتد اآليات تدور حول األسرة
ال��ف��اض��ل��ة،وم��ث��ال األس����رة الفاضلة
أس��رة ال��ن�بي ،صلى اهلل عليه وآل���ه ،و
أهل بيته ،عليهم السالم{ :ب ي ٍ
وت َأ ِذ َن
ُُ

ِ
يها ْاس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه
اهلل َأن ت ُْر َف َع َو ُي ْذ َك َر ف َ
ِ
يها بِا ْل ُغدُ ِّو واألصال* ِر َج ٌال ال ُت ْل ِه ِ
يه ْم
ف َ
ِ
تجِ
يع َعن ذك ِر اهلل} ،وه��ذا املثل
َار ٌة َو َب ٌ

البد أن يكون نصب عينيك .فاإلنسان
يستطيع أن جيعل بيته بيت النور
والرمحة ،إذن حنن نقرأ سورة النور
ونتلمس منها اهلدى يف كيفية بناء
األسرة الصاحلة.
* القرآن وصياغة األمة

أما القراءة الثالثة هي لبناء أمتنا.
{و ِّ
إن
انظر للقرآن الكريم ماذا يقولَ :
ه ِذ ِه ُأم ت ُك م ُأم ًة و ِ
احدَ ًة و َأنَا رب ُك م َفا َّت ُق ِ
ون}،
َ
َّ ْ َّ َ
َ َ ُّ ْ
ِ
{و َك َذل َك َج َع ْلنَا ُك ْم
يقول:
أخرى
ومرة
َ

ُأ َّم ًة َو َس ًطا ِّل َت ُك ونُو ْا ُش َه دَاء َعلىَ الن ِ
َّاس
َو َي ُك َ
الر ُس ُول َع َل ْي ُك ْم َش ِه يدًا} ،ومرة
ون َّ
أخرى يقولُ { :كنت ُْم َخ ري ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت
ون بِالمَ ع ر ِ
لِلن ِ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن
ُْ
المُن َك ِر} ،فالقرآن هنا يعطينا صفات

األم��ة املثالية فيأتي باملثل األعلى،
وأنت تط ّبق ما تستطيع القيام به لكي
نصنع خري أمة أخرجت للناس تعمل
متعاونة ،وتعمل ال لذاتها فقط وإمنا
من أجل العامل كله.
املسلمون خالل ستة قرون كانوا
أكرب أمة يف العامل ،وكان يف العامل
ش��ع��وب أخ���رى ،ول��ك��ن ه��ذه الشعوب
ك���ان���ت م��ت��ن��اث��رة ،واألم�����ة ك��ان��ت
م��وح��دة ،ولكن ك��م ح��رب وقعت يف
ت��ل��ك ال���ف�ت�رة؟ ،وك���م إن��س��ان ق��ت��ل؟،
ماذا حدث يف العامل؟ كانوا جيمعون
زكاتهم ويوزعونها فيما بينهم ،وإذا

زادت عن حاجتهم بعثوها إىل البالد
األخرى ،كانوا يدعمون املستضعفني
وحيققون العدالة يف األرض ،لكن
هذا التاريخ ال يُقرأ ،وإذا ُقرئ فهو عن
كتابة بأقالم مسمومة.
م��ن ه��ن��ا جي��ب أن ن��ق��رأ ال��ق��رآن
ثالث قراءات:
 /1ق راءة لرتبية أنفسنا.
 /2وق راءة لتنظيم مؤسساتنا.
 /3وق راءة لتنظيم أمتنا.

وال���ذي يهمنا ،ال��ق��راءة الثانية،
ينمي مؤسساته
فالبد للمجتمع أن ّ
ف�لا ي��ع��ي��ش ال���واح���د مب���ف���رده .أوالً:
امل��ؤس��س��ة األس���ري���ة ،ث���م امل��ؤس��س��ات
األخ��رى ،فال ينبغي أن يعيش املؤمن
مبفرده ،إما أن ينتمي هليئة حسينية
أو مؤسسات تهتم باأليتام أو هيئة
ثقافية أو خ�يري��ة أو اق��ت��ص��ادي��ة أو
اجتماعية ،فالعامل عامل الشراكات
واملؤسسات ،وهو ما يدعو إليه القرآن
��م َك َ
��ان ِم�� َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
ال��ك��ري��مُ { :ث َّ
اص ْوابِا َمْل ْر مَح َِة} ،ويقول
َو
ت
و
الص رْ ِب َ َ َ
اص ْوا بِ َّ
َوت ََو َ
َ
ورى َب ْي ن َُه ْم}،
اهلل تعاىلَ :
{وأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
{و َت َع َاونُو ْا َعلىَ
والقرآن يدعو للتعاونَ :
ا ْل ِّرب َوال َّت ْق َوى}.
وال����ق����رآن ي��دع��ون��ا إىل ال��ق��ي��م،
وال��ق��ي��ام ب��ه��ا ح��س��ب ظ��روف��ن��ا ،فعلى
ك��ل العلماء واخل��ط��ب��اء واملفكرين
وال��ص��ح��ف��ي�ين وال��ك�� ّت��اب أن يوجهوا
الناس إىل بناء اجملتمع املؤسساتي،
ففقدان ذلك هو الذي أضعف وفتك
باجملتمعات واألمة اإلسالمية.
* اجلامعة املمتنعة

أح���ده���م س���أل�ن�ي ه���ل أن����ت من
مجاعة املمانعة؟ أم أنت من املوادعة؟
فقلت ال هذا وال ذاك ،أنا من مجاعة
املمتنعة ،حنن نريد أم��ة قوية ،أمة
منيعة وعزيزة ،وبعدها ترى هل تريد
أن تدخل يف املمانعة أو امل��وادع��ة ،أما
أنها متشتتة ومتفرقة فال ميكن أن
حنصل على شيء.
ونهيب ب��إخ��وان��ن��ا وخ��ص��وص��ا يف
العراق ،أن يبدأوا البناء من القواعد
كما ال��ب��ن��اي��ة ،وم��ا ي��وج��د يف تراثنا
اإلس��ل�ام����ي م����ن ح���دي���ث ع����ن ب��ن��اء
امل��ؤس��س��ات ي��ف��وق ح��اج��ة ال��ب��ش��ري��ة
مج��ع��اء .فعلى احل���اج إذن أن حيمل
ذلك ال��زاد وال��روح من احلج ويتقدّم
خطوات حنو بناء املؤسسات.

احلج
صياغة جديدة
للعامل كله
وللعامل اإلسالمي
بالذات ،وهذه
رسالة من
احلج إىل اآلفاق
ومن احلجاج
املسلمني يف
كل مكان ،ولكن
الرسالة يف
احلقيقة تخصهم
دون غريهم
فاحلجاج منوذج
لذلك املجتمع
ّ
املبشر
اإلسالمي ُ
به «جمتمع
املؤسسات»
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المد ّرسي
المرجع ُ
يحذر من ثقافة «أنا
ربكم األعلى» التي
أبتليت بها األحزاب
والمؤسسة الدينية
ق���ال مس��اح��ة امل���رج���ع ال���دي�ن�ي آي���ة اهلل
العظمى السيد حممد تقي املُ��د ّرس��ي (دام
ظله) أن  " :النظام االسالمي نظام متني وفيه
من عناصر القوة واالستقامة ماال يتوفر يف
سائر االنظمة ا ّ
ال قليال ،ما ميكن أن تتفجر
به طاقة حضارية و ب ّناءة ومبدعة ،هائلة يف
العامل االسالمي والعامل امجع ،كما كان
احل��ال يف تلك العصور املشرقة م��ن تاريخ
اإلسالم ."..متسائال" :ولكن ملاذا مع ذلك كله
جند املسلمني يف فوضى وختلف منذ أمد
ليس بقليل ولغاية يومنا هذا"؟
واوض�����ح مس��اح��ت��ه يف ك��ل��م��ة ال��ق��اه��ا
مبكتبه يف كربالء املقدسة حبضور حشد
غفري من الوفود والزوار ،أنه "منذ أن تكالبت
القوى اجلاهلية وبالتعاون مع املوتورين يف
داخ��ل األم��ة على حماصرتها من طرفيها،
غ��رب��ا ع�بر احل���روب الصليبية وش��رق��ا عرب
اإلجتياح الترتي ،تفشت يف األم��ة االنظمة
االستبدادية الشمولية ،ومنذ ذل��ك احلني
فقدت األمة عنفوانها ودخلت يف نفق السبات
احل��ض��اري ف��إذا بها متزقت واذا بالثقافات
امل��ت��خ��ل��ف��ة ت��س��رب��ت اىل أدم���غ���ة امل��ؤس��س��ات
املوجهة لألمة ،والدين الذي جاء نقيا طاهرا
زكيا احاطت به شوائب العصبيات اجلاهلية
و ال زلنا نعيش هذه املرحلة لالسف الشديد"
ويف ه��ذا السياق اش��ار مساحته اىل أن:
"الدكتاتوريات اليت حكمت البالد االسالمية
كسالطني آل عثمان يف العصر احلديث
وماتبعها ،ف��رض��ت على ال��ب�لاد االسالمية
نظاما دكتاتورياً مشولياً وقمعياً يف شتى
اجلوانب ،والبسوا هذا احلكم املستبد الذي ال
ميت اىل االسالم بشيء لباساً دينياً" .وأضاف

بالقول " :بعد أولئك ونظمهم املستبدة جاء
من اخلارج والداخل من يرثهم ويشبههم يف
طريقة التفكري والثقافة وطريقة احلكم،
ف��ف��رض بعضهم ب��ع��د ب��ع��ض ع��ل��ى ال��ن��اس
أنظمة وحكومات مستبدة وصو ً
ال اىل النظام
املقبور يف العراق".
واوض��ح مساحته أن " :من نتائج ثقافة
االس��ت��ب��داد وال��دك��ت��ات��وري��ة ال�تي س���ادت يف
األمة أن ترى الكثريين حني يبدأون بتشكيل
احزاب ومؤسسات فإن هذه أيضا تسري على
نفس منوال وطريقة الثقافة السابقة من
اهليمنة والدكتاتورية وكأن رئيس احلزب
هو السلطان ،او أن "اللجنة املركزية" ،هي
األساس وأعضاؤها هم األسياد ،وعلى الناس
القبول والتسليم ،وه��ذا خطأ ف��ادح" .وتابع
بالقول " :حنن ال نريد هذه الثقافة البائسة
ب��ل ن��ري��د شعباً ح���راً م��ف��ك��راً ف��اع ً
�لا ونريد
قانونا عاد ً
ال شفافاً ،وليس حالة من حاالت
االستبداد البعيدة عن الدين وعن االخالق
لتحكم البالد والعباد".
وأكد مساحته بالقول :أن "االخطر من
ذلك ،أن هذا النوع من التفكري قد يدخل حتى
يف املؤسسات الدينية ،فالدين عموماً وبالذات
الدين االسالمي ،فطرة اهلل اليت فطر الناس
عليها ،فطرة الكرامة و فكر املساواة و روحه
روح احلرية واملسؤولية ،فاملؤسسة الدينية
ال�تي أسست على اس��اس الكرامة واحلرية،
ه��ي األخ���رى ابتليت ،بالعصبية اجلاهلية
واالنانية واحلزبية وبضيق التفكري ،فإنها
بهذه اآلفة تصبح كما تعبري املثل الشعيب
القائل" :حاميها حراميها !"..من هنا؛ حذر
مساحته "من ثقافة (أنا ربكم األعلى) هذه

الثقافة الدكتاتورية والتحزبية املقيتة
وال��ن��ظ��م االس��ت��ب��دادي��ة ال�ت�ي ورث��ن��اه��ا من
التأريخ البعيد والقريب ،واالستعالء على
اآلخ��ري��ن ،خاطئة وف��اس��دة وال تنتج سوى
اخلطأ و الفساد والتخلف ،وهي بعيدة كل
البعد عن سرية ونهج نيب الرمحة والتواضع
والسماحة للنيب األك���رم وأم�ي�ر املؤمنني
وأئمة اهلدى صلوات اهلل عليهم.
ً
ودعا مساحته اىل "االنتباه جيدا؛ فهذه
روح ال��دك��ت��ات��وري��ة و ث��ق��اف��ة االس��ت��ب��داد،
والعصبيات اجلاهلية ،تسربت يف جمتمعاتنا
وجي����ب أن ن��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه��ا،
فاإلنسان جيب أن يكون عبد اهلل وليس سواه
سبحانه ،انتبهوا أن ال��ذات البشرية حجاب
بني االنسان وبني ربه ،واألنا واهلوى حجاب،
وكلما توغل الناس يف االنانيات والعصبيات
احتجبوا عن ربهم سبحانه ومن احتجب عن
اهلل تعاىل يف الدنيا ه��و حمجوب عنه يوم
القيامة .ويف ختام كلمته اشار مساحته اىل
أن" :بيوت اهلل تعاىل من مساجد وحسينيات
وس��ائ��ر م��راك��ز ال��دي��ن وال��ع��ب��ادة جي��ب أن
خت���رج م��ن دائ����رة ال��ت��م��ذه��ب وال��ع��ص��ب��ي��ات
ال��ض��ي��ق��ة حت��ت م��س��م��ي��ات ف�ل�ان مرجعية
وفالن مذهب وطائفة  ،فهذا خطأ وفاحشة
ت��ؤدي اىل ص��راع��ات بل وحم��ارب��ة هلل تعاىل
حتت يافطة الدين ! فهذا االرهابي الذي قتل
الناس يف جامع او حسينية مبنطقة الكسرة
إمنا قتل زوار اهلل  ،فماهذا النوع من التفكري
الفاشل وامل��ن��ح��رف ،وهنا ال أف��رق ب�ين هذا
الذي أجرم يف منطقة الكسرة واالخر الذي
مينع مسجدا من مساجد اهلل جمل��رد ان��ه ال
ينتمي اىل خطه ومذهبه وتفكريه.
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ما من قطرة دم تراق في العراق إ ّ
ال
و"كلنا" مسؤولون عنها بدون استثناء
دعا مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام ظله-
الكتل و السياسيني وعلماء ال��دي��ن وعموم
ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي إىل «ال��ت��ك��ات��ف وال��ت�لاح��م
والتفكري اجل��دي مبصري الوطن بعيداً عن
اخل�لاف��ات والته ّرب من مسؤولية معاجلة
األزم������ات ووق�����ف ال���ت���ده���ور ون���زي���ف ال���دم
ال��ع��راق��ي» .ويف ح��دي��ث مساحته االسبوعي
ال���ذي أل��ق��اه مبكتبه يف ك��رب�لاء املقدسة
حبضور حشد من الوفود وال��زائ��ري��ن ،أهاب
بأبناء الشعب العراقي أن يتحولوا مجيعاً
إىل «بنيان مرصوص والعمل سويا من اجل
إمخ��اد ن��ار الفتنة و لسد منافذ ه��ذا السيل
املتدفق من االره��اب وشياطينه من ممولني
وخمططني ومنفذين ال��ذي��ن م��زق��وا جسد
العراق واألمة اإلسالمية».
وأكد مساحته أن «محاية الوطن وحفظ
األمن وجمابهة اإلره��اب مسؤولية اجلميع
وال جي��وز ألي كتلة سياسية او حكومة
وبرملان وجهاز آمين أن يلقي اللوم واملسؤولية

على الشعب كما أن الشعب هو اآلخر ينبغي
أن يتحمل قسطاً من مسؤوليته».
وأض������اف :أن «ال����واج����ب األك��ب��ر على
السياسيني ترك اخلالفات و املسائل الثانوية
والتعاضد مع أبناء شعبهم إلخراج البالد من
هذا املنزلق».
وقال مساحته« :إن ما جيري يف العراق
من عمليات ارهابية وسفك لدماء االبرياء
يعد «مأساة» ،ومواجهتها ال تتم أبدا مبا هو
سائد من حالة مؤسفة حيث يلوم بعضهم
البعض اآلخ��ر ،والقاء املسؤولية على جهة
دون أخرى.
واشار اىل أن «هذا التالوم املتبادل والقاء
املسؤولية على شخص او جهة وطرف دون
آخر اليفيد ولن ينفع أحداً فقضيتنا ليست
قضية أش��خ��اص ب��ل قضية وط��ن وقضية
الشعب كله ،واملسؤولية عامة ومشرتكة
على اجلميع كل حسب موقعه وتأثريه.
واض����اف مس��اح��ة امل��رج��ع املُ���د ّرس���ي أن

«مايواجه شعبنا وبلدنا من حتديات حباجة
إىل عزمية وطنية و وح��دة ص��ف وكلمة
م��ن ال��س��اس��ة وال���ن���واب واحل��ك��وم��ة وال��ك��ت��ل
باعتبارهم رأس احلربة وإلن حالة التالوم
والتنصل من املسؤولية يف هكذا اوضاع ،ليس
من شيمة الرجال ،فنحن حباجة ماسة اليوم
اىل االحت���اد و نهضة وطنية وه��م��ة عالية
لوقف هذه الفتنة ومقاومة اإلره��اب اآلتي
معظمه من خارج البالد متويال وختطيطاً،
إلننا اذا فشلنا يف ذلك ـ ال قدر اهلل ـ فإن نار
الفتنة لن تنطفئ وستطال اجلميع» .وأكد
مساحته بالقول« :الجي��وز ومن غري املقبول
من الكتل السياسية انه يتنصلوا وجي��ردوا
انفسهم عن املسؤولية ويلقوها على غريهم
فالكل م��س��ؤول واهلل تعاىل حماسبهم على
ذلك» وأكد بالقول« :ما من قطرة دم تراق
يف ال��ع��راق إ ّ
ال وكلنا م��س��ؤول��ون عنها من
مرجعيات ومؤسسات دينية وجمتمع مدني
وعشائر وحكومة وبرملان.»..
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المرجع و األمة

المرجع المدرسي:

اقتصاد العالم بحاجة الى العدالة
والتنمية وليس الجشع واالحتكار
أكد مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام ظله-
ع��ل��ى أن «ال��ع��امل حي��ت��اج اىل ت��ع��اون لتجاوز
املعضلة االقتصادية اليت تواجهه والبحث عن
منهج اق��ت��ص��ادي ي��ؤم��ن للمجتمع االنساني
العدالة والتنمية املستدامة ،وليس تكريس
حالة الغنى واجلشع واالحتكار من قبل أقلية
بشرية مقابل فقر وختلف األكثرية».
ضمت
ويف جانب من حديث له أمام وفود ّ
عدداً من الشخصيات واجلمعيات االقتصادية
والثقافية ،أوض��ح مساحته بالقول« :كلما
كانت املقدرات وقوى وطاقات اإلنسان كبرية
وك��ث�يرة ،كلما ك��ان كبحه وضبطه هلا
صعباً ،و البشر اليوم اصبحوا ميلكون قدرات و
امكانات هائلة ،وما مل تكن لدينا مبقدار هذه
ال��ق��درات اهلائلة كوابح من االمي��ان واهل��دى
والعقل واحلكمة ،انهارت البشرية» ،واضاف:
«ال ميكن اص�لاح ال��واق��ع ال��ذي يعيشه العامل

اليوم يف البعد االقتصادي ،اال اذا تتبعنا أساس
املشكلة واقتلعنا جذور الفساد وذلك ال يكون
اال اذا كانت لدينا حكمة بالغة وعقل كبري
حيكم العامل ،وليست ردود افعال ونزوات».
واش����ار مس��اح��ت��ه يف ح��دي��ث��ه اىل أن« :م��ا
يعانيه العامل من ازمات يف النظام االقتصادي،
وبالتالي ازمات اجتماعية سببها الفساد يف هذا
النظام ،الذي خيالف البشرية فيه سنن اهلل ،و
يقوم على مصاحل ضيقة من احتكار واستئثار
باملقدرات وق���رارات وعصبيات ال تنتج سوى
امل��ش��اك��ل وال��ف��ق��ر وال���ع���ذاب» ،وأض����اف« :ربنا
تعاىل يبني يف القرآن الكريم أن سبب ظهور
ال��ف��س��اد يف ال�ب�ر وال��ب��ح��ر ينتج م��ن توجهات
وفعل البشر أنفسهم وسوء اختيارهم وتراكم
الذنوب ،واحلل هو بالعودة اىل دين اهلل والعقل
واحلكمة والقيادة الربانية» .وق��ال مساحته:
«م��ا يعيشه العامل من اتساع متزايد للفجوة

ب�ين م��ا يسمى دول الشمال الغنية املتقدمة
ودول اجلنوب الفقرية املتخلفة ،احد اسبابه
الرئيسية هو فقدان العدالة يف التوزيع واالنتاج
عرب نظام احلكرة واإلستئثار من قبل اقلية
على حساب اكثرية م��ن البشر ،فالبشرية
املستضعفة يف العامل اليوم ليست حباجة اىل
ما تسمى بالدميقراطية واحلرية االقتصادية
فقط ،فهي تفتقر اىل التقنية والتكنلوجيا
وحب��اج��ة اىل ع��دال��ة وت��ع��اون ل��ت��وزي��ع ونشر
العلم وع��دم احتكاره حتى و ال يبقى الفقراء
فقراء اىل األبد» .وأوضح مساحته أن« :املعضلة
الثانية اليت عانى ويعاني منها العامل وادخلته
يف ازم��ات اقتصادية واجتماعية هي احلروب
وتكاليفها الباهظة وميزانيات التسلح اهلائلة،
سواء تلك اليت تهدرها الدول املتقدمة او حتى
الدول النامية يف الدمار وهدم العامل بد ً
ال من
بناء اإلنسان واجملتمع».

المد ّرسي مستقب ً
ال محافظ كربالء المقدسة:
المرجع ُ
بناء وتطوير كربالء المقدسة بحاجة لجهد استثنائي
يتناسب مع مكانتها وأعداد نفوسها و زوارها
اس��ت��ق��ب��ل مس��اح��ة امل��رج��ع املُ���درس���ي  -دام
ظله -حمافظ كربالء املقدسة ،األستاذ عقيل
الطرحيي .و أوضح مساحته يف جانب من اللقاء
أن خدمة مدينة كربالء وساكنيها و زوارها،
نعمة وش���رف ك��ب�ير ،وأن أج��ر وث���واب خدمة
مدينة اإلمام احلسني ،عليه السالم ،عظيم عند
سام مستمد
اهلل تعاىل ملا متثله من مكانة ومقام ٍ
من عظمة ومكانة اإلمام احلسني ،عليه السالم،
وتوافد املاليني من الزائرين الكرام عليها  ،فضال
عن تأريخ ومكانة احلوزة العلمية فيها.
واش����ار مس��اح��ت��ه ب��ه��ذا اخل��ص��وص اىل أن��ه
وب��ل��ح��اظ امل��م��ي��زات ال�ت�ي تتمتع ب��ه��ا ك��رب�لاء
املقدسة فإن إعمارها وبناءها وتوفري اخلدمات
لسكانها و زواره��ا حباجة اىل همة عالية وجهد
استثنائي وم��ض��اع��ف ع��ل��ى ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات.
مؤكدا مساحته على أنها حباجة اىل خطط ذات

نظرة مستقبلية وخدمات ومشاريع اسرتاتيجية
مب��ا يتناسب وال���زي���ادة ال��ك��ب�يرة يف ع��دد نفوس
احملافظة من جانب ،واستقباهلا لعشرات املاليني
من الزائرين سنوياً من داخل البالد ومن خمتلف
ارجاء العامل.
واض���اف مساحته أن م��ا خيصص لكربالء
املقدسة من ميزانيات ومن مشاريع خدمية كان
وال يزال دون مستوى الطموح واحلاجة الفعلية
هل���ذه امل��دي��ن��ة امل��ق��دس��ة ال�ت�ي ال مت��ث��ل شرحية
حمددة سواء من اهلها املضيافني او من زوارها
العراقيني ،بل لعموم املؤمنني يف العامل وابناء
األم���ة االس�لام��ي��ة مج��ع��اء  ،وع��ل��ى ه��ذا االس��اس
البد أن يتم األخذ بهذه املزايا بعني االعتبار عند
ختصيص امل��ي��زان��ي��ات ووض���ع وتنفيذ اخلطط
واملشاريع اخلدمية والتطويرية والتنموية يف
كربالء املقدسة ،سواء يف جمال النقل او الفندقة

او املياه والطاقة وسائر القطاعات األخرى.
ومتنى مساحته حملافظ كربالء املقدسة
واخ���وان���ه امل��س��ؤول�ين يف احمل��اف��ظ��ة ،وجملسها
التوفيق يف اداء املهام وحتمل املسؤولية واملثابرة
واهلمة العالية لتحقيق افضل االجن���ازات اليت
يتوقعها ويطمح اليها سكان كربالء املقدسة
وزوارها الكرام.
ّ
من جانبه مث��ن السيد احملافظ مالحظات
وتوجيهات مساحة املرجع امل��درس��ي ،و أش��ار يف
ه��ذا السياق اىل وج��ود توجه يف االدارة احمللية
اجلديدة للمحافظة اىل الرتكيز على املشاريع
احل��ي��وي��ة واالس�ترات��ي��ج��ي��ة  ،ف��ض�لا ع��ن توفري
اخل��دم��ات ،م��ش�يرا اىل أن ذل��ك وخ��دم��ة مدينة
االم��ام احلسني عليه السالم حباجة إىل توفيق
من اهلل تعاىل وت��ع��اون وتعاضد من اجلميع يف
سبيل حتقيقه واجنازه.

المرجع و األمة

المد ّرسي خالل استقباله قصي السهيل:
المرجع ُ

المهاترات السياسية ال تخدم مصلحة
الشعب العراقي وال مصلحة القوى السياسية
استقبل مساحة امل��رج��ع ال��دي�ني آية
اهلل العظمى السيد حممد تقي املُد ّرسي
(دام ظله) مبكتبه يف كربالء املقدسة،
ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س جم��ل��س ال��ن��واب
الدكتور قصي السهيل والوفد املرافق
له.
ه��ذا وج��رى خ�لال اللقاء البحث يف
ت��ط��ورات االوض���اع يف ال��ع��راق واملنطقة،
ح���ي���ث اك�����د مس���اح���ت���ه يف ج���ان���ب م��ن
حديثه على ض��رورة التعاطي من قبل
امل���س���ؤول�ي�ن ،ح��ك��وم��ة وب���رمل���ان���ا وك��ت�لا
سياسية ،بقدر كبري من حس املسؤولية
جتاه ما يواجهه العراق من حتديات على
املستوى السياسي واألمين واالقتصادي،
ويف ظل ما متر به املنطقة من منعطفات

وازمات تلقي بظالهلا على مجيع البلدان
والشعوب ويف مقدمتها العراق.
ويف ه��ذا السياق أوض��ح مساحته أن
الظروف احلساسة اليت مير بها العراق
وشعبه وعموم شعوب وبلدان املنطقة،
ت��ت��ط��ل��ب م���ن مج��ي��ع ال��ك��ت��ل ال��س��ي��اس��ي��ة
وزعمائها ،ومن احلكومة والربملان ،قدراً
ك��ب�يراً م��ن ال��ت��ع��اون وال��ت��ش��اور ووح��دة
الصف والكلمة للعبور بالبالد اىل بر
األمان ،واالبتعاد عن املهاترات واخلالفات
والتنصل من
واسلوب التالوم والرتاشق
ّ
امل��س��ؤول��ي��ة وحت��م��ي��ل ك��ل ط���رف اي��اه��ا
لطرف آخ��ر ،األم��ر ال��ذي ال حيقق و ال
يصب يف النهاية بأي شكل من االشكال
يف مصلحة وخدمة الشعب العراقي ،وال

حتى مصاحل الكتل وال��ق��وى السياسية
ذاتها ،إمنا يوفر منافذ ومناخات مالئمة
ألع��داء ال��ع��راق وشعبه لكي ي��زي��دوا من
تدخالتهم وتنفيذ اج��ن��دات��ه��م املعادية
للعراق وشعبه.
وكان مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام
ظله -قد استقبل يف وقت سابق النائب
املستقل يف التحالف الوطين السيد علي
كردي احلسيين.
وج����رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��ت��ط��رق اىل
االوض����اع يف ال��ب�لاد ع��م��وم��ا ،وم���ا ي��دور
يف أروق��ة ال�برمل��ان ،وال��دور واملسؤوليات
امل��ل��ق��اة على ع��ات��ق ال��ن��واب وكتلهم يف
تشريع القوانني املهمة اليت ختدم الشعب
وتسهم يف تطوير وتقدم البالد.
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حوار
الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني لـ «الهدى»:

• عدم التزام الحركات
التحررية بفكر سليم
وعقيدة راسخة يعرضها
للسقوط في فخاخ
المؤامرات

* أجرى احلوار :حممد عيل جواد تقي

• ما الذي يعرقل الثورات اجلامهريية من
أن تصل اىل شاطئ األمان أو االستقرار؟
 بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هللرب العاملني وال��ص�لاة وال��س�لام على اشرف
اخللق امجعني سيدنا حممد وآل��ه الطيبني
الطاهرين.
يف البدء أشكركم على إجراء هذا اللقاء
الذي يأتي يف أرض كربالء املقدسة ..أرض
احل��س�ين ..أرض اإلب���اء ،سائلني من اهلل عز
وجل ان يفتح لالمة االسالمية بربكة هذا
املكان املقدس ،طريقاً للخالص ،وجناحاً لكل
احلركات التحررية ال�تي تنبثق من واقع
الشعوب االسالمية اليت تبحث عن خالصها.
م��ع االس���ف ال��ش��دي��د كلما طالعنا يف
تارخينا ،احلركات الشعبية – التحررية،
وتطلعات الرجال املصلحني ،لن جند هلذه
احلركات و التطلعات ذلك التحقق الكامل
اله��داف��ه��ا ،وب��اع��ت��ق��ادي ،ه��ن��اك ع��دة أسباب
تكمن خلف ذلك:
السبب األول :ع��دم ال��ت��زام احل��رك��ات
ال��ت��ح��رري��ة ب��ف��ك ٍ��ر سليم وع��ق��ي��دة راس��خ��ة
متصلة مبنهج السماء ،مما يعرضها خلطر
ال��س��ق��وط يف ف��خ��اخ امل���ؤام���رات ،ويستغلها
الرجال الذين يتحينون الفرص لالنقضاض
على حركات الشعوب اليت تنقصها الثقافة
الرسالية وتنقصها الرسالة الواعية لالسالم.
ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي :االخ���ت�ل�اف ب�ين ال��ق��وة

 ول��د يف البحرين  -حمافظة «احملرق» سنة  ،1960من أس��رة ملتزمة دينيًاومتوسطة احلال ماديًا.
 هاجر اىل مدينة النجف االشرف سنة  ،1974لدراسة العلوم الدينية ،وهو مل يكملالرابعة عشرة من العمر.
 عاد اىل البحرين خطيبًا وإمامًا للجماعة يف سنة .1979 أعتقل يف سنة  1980ومت إبعاده اىل ايران بعد إسقاط جنسيته البحرينية. اىل جانب نضاله السياسي يف الساحة البحرينية ،والذي بدأه سنة  1977واصلدراسته يف ح��وزة قم املقدسة وتدريسه يف ح��وزة القائم -عجل اهلل فرجه -يف
طهران حتى سنة  ،1984ومنها حتى سنة  1988أقام يف طهران يعمل مع املعارضة
البحرينية.
 يف سنة  1988وحتى  1993طلب اللجوء السياسي يف مملكة الدمنارك ،وهناكاستثمر الفرصة للقيام بدور التبليغ لألحكام واملفاهيم والقيم اإلسالمية.
 يف سنة  ،1993انتقل اىل مدينة مشهد املقدسة ثم انتقل يف سنة  1996اىلمدينة قم املقدسة .وعاش فيها حتى سنة  ،2001حيث عاد اىل بالده – البحرين -حاملًا
ملف املبعدين البحرينيني الذين أعادهم اىل البحرين ،بفضل نشاطه الدؤوب ولقائه
باملسؤولني احلكوميني يف البحرين.
 له عدد كبري من املؤلفات ،وتعود مسريته مع التأليف منذ سنة  ،1978حيث صدرله أول تأليف ،واستمر حتى سنة  2012بلغ عدد مؤلفاته )100( ،كتاب وكتيب ،وقد اشتهر
بكتابه املعروف عن علماء الدين« :قصص وخواطر».
 وقف مع جميع انتفاضات شعب البحرين وخاصة االنتفاضة اخلرية والراهنة،واعتقلته السلطات اخلليفية بتهمة التحريض على إسقاط النظام ،وم��ورس ضده
التعذيب الشديد .وبعد ( )20شهرا أفرج عنه لتحقق ال�براءة! ومايزال يواصل نضاله
السياسي ،داعمًا مطالب شعبه العادلة عرب خطاباته وتوجيهاته اىل ابناء شعبه.
 -يحمل وكاالت شرعية لقرابة ( )22مرجعًا دينيًا.

الناشطة والرجال الذين يقودون حركات
التحرر .فكلما دب اخلالف وانتشر االختالف
بني هذه احلركات ،كلما اقرتبت اىل الفشل

وتبعثرت الطاقات واجلهود.
السبب الثالث :مراقبة القوى اخلارجية
حل��رك��ات ال��ش��ع��وب ..ف�لا ننسى ان هناك
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مصاحل للدول الكربى يف بالدنا ،وحتديداً
ام��ري��ك��ا يف ال���وق���ت احل���اض���ر ،ك��م��ا ك��ان
األم��ر لربيطانيا ب��األم��س .ه��ات��ان الدولتان
االس��ت��ع��م��اري��ت��ان ت����رص����دان أي ح��رك��ة
يف ال��ب�لاد االس�لام��ي��ة ،الس��ي��م��ا يف ال��ش��رق
االوس��ط ،وبالذات يف منطقة اخلليج ،حيث
امل��ص��احل احل��ي��وي��ة هل��ات�ين ال��دول��ت�ين ،فمن
خ�لال عمالئهما و امل��ؤس��س��ات ال�تي تعمل
من اجل صاحلهما ،تنشطان بقوة يف سبيل
حتوير اهداف الشعوب و ادارة أي متلمل يف
البالد االسالمية ،ليكون وف��ق املسار الذي
ي���ري���دون ،وحي��ق��ق م��ص��احل��ه��م .الس��ي��م��ا اذا
عرفنا أن اسرائيل داخلة على خط التغيريات
السياسية يف املنطقة ،فهي ناشطة يف رسم
كثري من سياسات الدول .من هنا إن مل تكن
الشعوب واعية دينياً ،وغري ملتزمة برسالتها
الوطنية النزيهة ،وال تتوحد يف طاقاتها
وقواها ،ستقع يف مكائد هذه الدول الطامعة.
• ما هي – باعتقادكم – مكانة الثقافة
والفكر يف عملية التغيري الشامل يف البالد
االسالمية ومنها البحرين؟
 ال ش���ك ان االس��ل��ام ب��ش��ك��ل ع����ام ،ورج��ال العلم والفكر الرسالي بشكل خاص،
استطاعوا قيادة شعوب خالل العقود االربعة
املاضية ،حنو صحوة اسالمية عارمة ،وهذه
الصحوة جعلت املنطقة يف حركة دائمة
وانتقال من مرحلة مج��ود فكري وختلف

ثقايف ،و االرت��ق��اء بشعوب ه��ذه املنطقة اىل
امل��س��ت��وى ال���ذي يُ��رج��ى م��ن��ه ان ي��واك��ب او
تواكب احلركة الفكرية العاملية.
وال��ع��ومل��ة ال�ت�ي جعلت ال��ع��امل يف ق��ري ٍ��ة
واحدة ،من حيث التواصل واالنتقال لالفكار
والثقافات ،ساهمت كثرياً يف التقريب بني
وجهات النظر ،و إحداث نقلة نوعية يف الفكر
وامل��ع��رف��ة ,ل��ذا ن��رى ان احل��رك��ة الفكرية،
وال�ت�ي اص��ب��ح��ت خ�ل�ال ال��ع��ق��ود االرب��ع��ة يف
طريقها اىل النضج االفضل ,قد متكنت من
استيعاب الكثري م��ن االن��ت��ق��االت الثقافية
والتغيريات الفكرية ،والتنوع االجتهادي يف
مسرية التطوير للعلم و رج��ال��ه ,ون��رى أن
شرحية الشباب ،خاصة يف منطقة اخلليج،
وحتديداً يف البحرين ،كونها ساحة عملنا،
استطيع ال��ق��ول :ان ه��ذه الشرحية حققت
نقلة نوعية يف الفهم لكثري من النصوص
تفهمم ما يدور
الشرعية ،واستطاع الشباب ّ
حوهلم من مفاهيم سوا ٌء يف مرحلة التل ّقي
او يف مرحلة االستنتاج او مراحل التدقيق
هل��ذه املفاهيم .ولكن مهما بلغ ه��ذا التقدم
الفكري والنشاط الثقايف فاننا ،قياساً لعمق
التخلف واملأساة اليت نعيشها ،وعلى خلفية
امل��راح��ل السابقة م��ن التخلف واالنفصال
عن قيمنا الثقافية ،مازلنا يف بداية الطريق،
و الب���د ل��ن��ا م��ن ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود يف
سبيل نشر الفكر االسالمي الصحيح ،وضخ
الثقافة األصيلة يف أوساط االمة ،والسيما
يف أوساط هذه الشرحية ،لكي حيمل الشاب

امل��س��ل��م رس��ال��ة ال��ف��ك��ر وال��ت��غ��ي�ير واالص�ل�اح
والتقدم يف هذه احلياة.
• كيف تقيمون معنويات الشعب
البحريني يف مسار احلراك اجلامهريي ،وما
الذي يتطلع اليه يف املستقبل ؟
 حيتل شعبنا يف املنظومة اخلليجيةمكانة متقدمة يف مسار التحرر والتقدم
وال��ت��أس��ي��س حل��ي��اة س��ي��اس��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة
واقتصادية مزدهرة .إن هذا الشعب مل يكن
بعيداً عن احلركة السياسية االصالحية
وم��ن��ذ ال��ق��دم ،فقد ك��ان يتحرك يف هذه
امل��س�يرة وه���ذا ال��ط��ري��ق ،إال ان ع��دة عوامل
ح��ال��ت دون ان حيقق ه��ذا الشعب اه��داف��ه
االصالحية ،منها :ش��دة القمع من النظام
احلاكم ،اىل جانب الدعم ال��ذي حتظى به
العائلة اخلليفية من قبل القوى اخلارجية،
متمثلة يف بريطانا قدمياً ،و أمريكا حديثاً،
ثم ال��دول االقليمية و حت��دي��داً السعودية.
اال ان احلركة السياسية يف الفرتة الراهنة
واليت بدأت منذ الرابع عشر من فرباير عام
 2011ف��اج��أت االدارة االمريكية و احلكومة
الربيطانية ،كما فاجأت العائلة اخلليفية
ودول امل��ن��ط��ق��ة ،يف م��س��ت��وى تنظيم ه��ذه
االح��ت��ج��اج��ات الشعبية ،ويف ق��ي��ادت��ه��ا ،ويف
خطابها السياسي واالع�لام��ي ،ويف مستوى
التحدي والصرب والصمود الذي أبداه الشعب
البحريين .فمنذ ع��ام�ين و أش��ه��ر ،وشعبنا
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شريحة
الشباب حققت نقلة
نوعية يف الفهم
لكثري من النصوص
الشرعية ،واستطاع
تفهمم ما
الشباب
ّ
يدور حولهم من
سواء يف
مفاهيم،
ٌ
مرحلة ّ
التلقي او يف
مرحلة االستنتاج
او مراحل التدقيق
لهذه املفاهيم

م��ا ي���زال يستمد ق��وت��ه م��ن وع��ي��ه وثقافته
وم��ع��رف��ت��ه ال��ص��ح��ي��ح��ة ل��ل�اس��ل�ام ،وه���ذه
املعرفة هي ال�تي تعزز ل��دى شعبنا الصمود
واالس���ت���ق���ام���ة يف م��ط��ال��ب��ت��ه ل�لاص�لاح��ات
احلقيقية خ��اص��ة ان ه��ذا الشعب ب��ذل يف
االن��ت��ف��اض��ات السابقة الكثري م��ن اجل��ه��ود،
ودخ����ل ح��ت��ى يف م��ص��احل��ة م��ع ال��ن��ظ��ام يف
بداية العام  2000على أمل ان يستوعب النظام
احلاكم دروس االنتفاضات السابقة ،لكن
يبدو أن رفعه لشعار االصالحات مل يستوعب
حقيقة هذا الشعب ,فخدع النظام شعبنا يف
البحرين يف رفعه شعار االص�لاح��ات ،هلذا
اصيب شعبنا خبيبة أم��ل م��ن أي حماولة
اص�ل�اح���ي���ة او ش���ع���ار اص�ل�اح���ي م���ن قبل
النظام ,لكن ما زال هذا الشعب صامداً حتى
حيقق االص�لاح��ات احلقيقية بالضمانات
احلقيقية ،وهنالك حيقق شعبنا مرحلة
جديدة من نضاله وكفاحه يف سبيل حقوقه
الوطنية املشروعة.
• هنالك حرص شديد من قبل النظام
وحتى من اطراف خارجي ,ة لدفع الشعب

البحريني وثورته باجتاه ممارسة اىل العنف ..ما
هو خياركم يف املواجهة .مع النظام الذي ال
يفهم سوى لغة العنف؟
 حنن بصفتنا نقوم بدور توجيه الطاقاتالشبابية ،ن��ؤك��د على سلمية احل��رك��ة،
ون��دع��و اىل اخ��ت��ص��ار ال��ط��ري��ق اىل النصر
عرب مبدأ الالعنف .هذا هو مبدؤنا الفقهي
واحلركي .أما اذا اختار النظام لنفسه طريق
العنف ،فاعتقد انه سيظهر شباباً ال يلتزمون
بتوجيهاتنا ،وس��وف ي��ردون العنف بالعنف،
وهذا ليس هو اخليار الذي ندعو اليه ،علماً
أننا طاملا دعونا النظام اىل ّ
الكف عن ممارسة
العنف و سفك الدماء ،لكن يبدو أن النظام
اليزال أسري العقلية الدموية اليت يرى انها
ه��ي العقلية ال�تي تنقذه م��ن االحتجاجات
الشعبية الواسعة .وهذا ما حنذر النظام من
االن��زالق فيه ،ويقطع الطريق على العنف
الرمسي ،وندعوه للتعاطي مع هذا الشعب
بلغة حضارية ،و لغة التفاهم والنزول اىل
احل���ق ,ال���ذي يُ��ع��د امل��ي��زان يف تأسيس حياة
هانئة لشعبنا البحرين.

هناك من يرد العنف الرمسي بالعنف
احمل���دود حملياً ,مثالنا يف ذل���ك ،استخدام
ال��ب��ع��ض ل��ل��زج��اج��ات احل��ارق��ة امل��ع��روف��ة بـ
«امللوتوف» ،فهي وسيلة تصنع حملياً ،وقد
جربتها العديد من الشعوب الثائرة خالل
مواجهاتها مع قوى الشرطة واجليش ،لذا
فهي ال تندرج ضمن مفهوم «العنف» ،وال
نستطيع القول  :ان جمموعة من الشباب
الذين يرمجون الشرطة باحلجارة او يلقون
عليهم الزجاجات احلارقة ،بأنهم ميارسون
العنف ،فهذا ال يعد من العنف ,إمنا العنف هو
ما جيري يف سوريا ،والجند أي احتمال بأن
تصل االوضاع يف البحرين اىل ما وصلت اليه
سوريا .حنن يف البحرين ما زلنا ندفع القوى
الناشطة وخاصة شبابنا االعزاء اىل سلمية
احل��رك��ة ،ون��ق��ول :اننا نستطيع ان ننتزع
حقوقنا من ه��ذا النظام عرب مظلوميتنا ،و
عرب اخالقياتنا ،وعرب السلمية اليت تعلمناها
من أهل البيت ،عليهم السالم ,فالعنف ليس
مسلك ائمتنا ،عليهم ال��س�لام .من هنا فان
حماوالت احلكومة جلر احلركة السلمية
الشعبية يف البحرين اىل العنف ،يُعد دلي ً
ال
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شعبنا ما يزال يستمد قوته من وعيه وثقافته ومعرفته الصحيحة
لالسالم ،وهذه املعرفة هي التي تعزز لدى شعبنا الصمود واالستقامة
يف مطالبته لالصالحات احلقيقية

ع��ل��ى ان ال��ع��ن��ف ل��ي��س يف ص��احل��ن��ا ،ب��ل يف
ص��احل احلكومة ال�تي حت��اول ان جترنا اىل
هذا املستنقع ,وباعتقادي أن العنف املسلح
ليس من مستوانا ،وال حنتاج اىل هذا االمر
يف ال��ب��ح��ري��ن ،تكفينا االس��ال��ي��ب السلمية
واالخ�لاق��ي��ة واحل��ض��اري��ة يف اق��ن��اع ال���رأي
العام العاملي وعقالء البشر يف ان يقفوا معنا
من اجل حتقيق أهدافنا الوطنية املشروعة،
و مطاليبنا العادلة ال�تي هي من حق كل
الشعوب يف احلصول عليها.
• ما يتعلق بمسألة القيادة يف البحرين..
هل هنالك امكانية بالتوصل اىل قواسم
مشرتكة وإط��ار موحد للقيادة يف مسار
احلراك بالبحرين ،يف ظل تعدد التوجهات
واالنتامءات؟
 مع االسف الشديد قيادة املعارضة يفالبحرين متشعبة ،وذات توجهات متعددة.
فهنالك لدى االسالميني عدة توجهات ميكن
حصرها يف االخوة يف «مجعية الوفاق» بقيادة
مساحة الشيخ عيسى امحد قاسم  -حفظه
اهلل -و أيضاً ميثله يف الذراع السياسي فضيلة
الشيخ علي سلمان ,واىل جانب هذه اجلمعية
و رجاهلا ،عندنا ايضاً اخلط الرسالي ،الذي
يتمثل يف مساحة العالمة الشيخ حممد علي
احملفوظ – حفظه اهلل – ورجاله يف الساحة،
وهو ممثل يف التوجه املعروف اآلن يف الساحة
باسم «مجعية العمل االسالمي» .ولدينا ايضا
ال��ت��وج��ه ال��ث��ال��ث ال���ذي ُع���رف يف البحرين،
متمث ً
ال بالرموز الذين طالبوا باجلمهورية
ً
املدنية ،ب��دال عن النظام القبلي .اىل جانب
ه��ذه التوجهات الثالث يف الوسط الشيعي،
هناك ايضا توجهات وطنية – علمانية ،ولكن
بدرجة اقل يف التأثري والتصدّي للحركة
االح��ت��ج��اج��ي��ة ،واىل ج��ان��ب ه���ذه ال��ق��ي��ادات
املعروفة ،هناك قيادات غري مكشوفة ،وتعمل
بقوة ،ال اقل يف املستوى امليداني ،وهم «شباب
ائتالف الرابع عشر من فرباير».
التعددية امر جيد ،وهذا من س ّنة احلياة،

إال ان النظرية االسالمية تدعو اىل الشورى،
وحنن ايضاً ندعو اىل شورى قيادة املعارضة،
ول��و استطعنا ان حنقق نظرية الشورى يف
االس�ل�ام على مستوى ق��ي��ادة االحتجاجات
الشعبية يف البحرين الستطعنا ان خنتصر
الطريق اىل النصر ب��اذن اهلل ,ه��ذا التشعب
ال��ق��ي��ادي أض��� ّر ك��ث�يراً بتضحيات شعبنا ,
وأخشى ان نصل اىل نوع من الفشل وخيبة
أمل ،اذا استمر هذا احلال ،يف قيادة املعارضة.
لذا ميكن القول :إن التأخري يف وصول شعبنا
البحراني اىل اهدافه يعود يف أهم اسبابه اىل
االختالف يف القيادة ،وع��دم جلوس القادة
حتت سقف واحد ملناقشة اخلطاب ،والبحث
يف اخلطوات العملية ،والتنسيق يف العمل،
سوا ًء امليداني او السياسي ،او ادارة االختالف
الذي حيدث يف كثري من مفاصل العمل.
من هنا؛ حنن حباجة اىل تشكيل جملس
ق��ي��ادي ،لنسميه جملس االئ��ت�لاف لقيادة
انتفاضة الشعب البحريين ،من اجل توحيد
اخلطاب  ،وأن تكون هناك خطوات مدروسة،
وتنسيق يف ال��داخ��ل واخل���ارج ،خلدمة هذا
الشعب املضحي ،وعلى القيادات ان تضحي
بالشخصنات واالنانيات من اجل هذا الشعب
الذي ضحى بكل شيء .اعتقد بهذه «القيادة
الشورائية» نستطيع ان حنقق الكثري من
آمال شعبنا املظلوم.
جرب
• بام أنكم أحد األح��رار ممن ّ
سجون النظام اخلليفي ،هل هناك رسالة من
السجون اخلليفية اىل العرب واملسلمني يف كل
مكان؟
 يف الواقع ملا دخلت قوات درع اجلزيرةاىل البحرين واعلنت احلكومة البحرينية
ما أطلقت عليه بـ «حالة السالمة الوطنية»,
فوجئنا ب��اق��ت��ح��ام��ات للبيوت وان��ت��ه��اك��ات
لالعراض  ,واعتقاالت عشوائية واسعة جداً,
وك���ان كثري م��ن ال��ش��ب��اب و رج���ال الدين
والكفاءات الناشطة واحلقوقيني من الرجال
وال��ن��س��اء ي��ت��ع��رض��ون ل�لاع��ت��ق��ال وال��س��ج��ن

وال��ت��ع��ذي��ب بشكل ت��ع��س��ف��ي ،وان���ا شخصيا
ك��ن��ت أح���د ه����ؤالء امل��ع��ت��ق��ل�ين  ,وش��اه��دت
بنفسي التعامل الوحشي اىل درجة ان الذي
يسب ويشتم ال
يعتقل والذي يضرب والذي ّ
يفعل ذلك إال من حقد ،ومن دافع التش ّفي,
وقد وجدنا اللغة اليت عوملنا بها يف مراحل
االعتقال والتحقيق ،وكل مراحل السجن
وحتى يف بعض جلسات احملاكمة ,ليست
لغة سياسة ،إمن��ا هي لغة طائفية بامتياز
مبعنى ،اننا مسعنا مجيع املصطلحات اليت
تستخدمها الوهابية يف أدبياتها ضد الشيعة،
على أل��س��ن رج���ال التحقيق والتعذيب يف
سجون البحرين ،و كأمنا ه��ؤالء ميثلون
التوجه الوهابي والسلفي والتكفريي يف دولة
البحرين.
يف االنتفاضات السابقة ،خ�لال حقبة
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات وال��ت��س��ع��ي��ن��ات ،ك��ان��ت اللغة
السياسية ه��ي ال��س��ائ��دة يف التحقيق مع
ال��س��ج��ن��اء ،وك��ان��ت االس��ئ��ل��ة تتجه ص��وب
القضايا السياسية ،بينما يف هذه االح��داث،
مت التحقيق معي شخصياً دينياً ومذهبياً،
واالس���ئ���ل���ة ك��ان��ت م��وج��ه��ة ب��ش��ك��ل إت��ه��ام
واس��ت��ه��زاء بالعقيدة ال�تي انتمي اليها .لذا
ف��ان السجناء ما زال��وا يف البحرين يعانون
نوعني من االمل :أمل نفسي وآخ��ر جسدي,
السب والشتائم
فاالمل النفسي حيث يتلقون ّ
وااله��ان��ات واالستهزاء بالعقيدة ,ه��ذا سوى
تهديدهم يف انتهاك االعراض ,وعلى املستوى
اجل��س��دي ي��ع��ان��ون أمل ال��ت��ع��ذي��ب وال��ض��رب
والصفعات والركالت والسياط واللسعات
الكهربائية اليت خيضعون هلا خاصة يف فرتة
التحقيق مع املعتقل.
إن رس��ال��ة سجنائنا م��ن وراء القضبان
احلديدية اىل كل االح��رار يف العامل واىل
اصحاب الضمائر يف البالد االسالمية هي
ال��رس��ال��ة ال�ت�ي ق��اهل��ا رس���ول اهلل ،ص��ل��ى اهلل
عليه وآل��ه وسلم« ،م��ن مسع رج��ل ينادي يا
للمسلمني و مل جيبه فليس مبسلم» .وحنن
مسلمون واملسلمون كاجلسد ال��واح��د ،اذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر االعضاء
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رسالة سجنائنا من وراء القضبان احلديدية اىل
كل االحرار يف العامل واىل اصحاب الضمائر يف البالد
االسالمية ،هي الرسالة التي أعلنها رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وآله وسلم« ،من سمع رجل ينادي يا
للمسلمني و مل يجبه فليس مبسلم»
��م��ى .ال ب��د لنا ان نرتقي اىل
بالسهر واحل ّ
مستوى ان نتأمل لبعضنا البعض .العراقي
حينما يسقط يف انفجار او حيرتق يف عملية
تفجريية جبانة ،فنحن ن��ت��أمل كما ك ّنا
نتأمل ل��ذاك ال��ع��راق��ي ال��ذي ك��ان يتعرض
للقمع والتعذيب يف زم��ن الطاغية ص��دام،
فقد وقف الشعب البحراني اىل جانب الشعب
العراقي يف معاناته وحمنته يف تلك الفرتة و
م��ازال ،وهو يقوم بنفس الدور املش ّرف فيما
يتعلق بالوضع يف سوريا ويف لبنان ويف مصر
ويف عديد ال��دول االسالمية اليت تعاني من
االزم����ات ,س���وا ًء يف فلسطني أو باكستان
أو افغانستان .فنحن شعب نقف م��ع كل
الشعوب املضطهدة واملظلومة ،وخاصة مع
معاناة شيعة امري املؤمنني عليه السالم ،حيث
يستهدفون مذهبياً من قبل التكفرييني ،وهذا
ما تصرح به احلركة االموية والسفيانية
اجلديدة.
ه���ذه امل��ع��ان��اة تتطلب م��ن شيعة أم�ير
امل��ؤم��ن�ين يف ك��ل م��ك��ان ،س����وا ٌء يف اخلليج
ويف غ�يره��ا ،أن ي��ت��وح��دوا ،وان يسموا على
خالفاتهم و يرتفعوا من سفاسف االمور ،وان
يتحدوا حتت سقف واحد يف سبيل احلفاظ
على املصري املشرتك ،ومواجهة التكفرييني ،و
التحديات االجنبية واالستعمارية.
• السؤال األخري :يف ظل املحاوالت
الرامية اىل رسم ص��ورة سلبية عن حترك
االسالميني ،أو التيار الرسايل ضد االنظمة
الديكتاتورية ،وأهنم سبب الفوىض والعنف
والطائفية ،هل من دور للمؤسسة الدينية
وعلامء الدين واخلطباء ،يف تقديم رسالة
األمن واالستقرار اىل الشعوب ،ومنها اىل
شعب البحرين ،بأن التغيري هو لصاحلهم؟
 -ال شك ان وسائل االع�لام السلطوية

و األنظمة ال��ف��اس��دة ،يف املنطقة ه��ي اليت
تسوق مثل ه��ذه املفاهيم السقاط شرعية
زج الشعوب يف زاوية
احلركات التحررية ,و ّ
ضيقة.
يف مواجهة مثل هذه االفكار من وسائل
االع�لام ،الب��د لنا ان ننشر الوعي الصحيح
ونصنع االعالم الصحيح والصادق للحوزات
ويف املؤسسات الدينية واالوس��اط العلمائية
وبني املهتمني باخبار الشعوب ،وننشر الوعي
واحلقائق اليت جتري على االرض.
حنن حالنا من حال كثري من الشعوب
ال��ت��ي ت����ض����ررت م����ن س���ي���اس���ات االن��ظ��م��ة
ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ،ول��ق��د ط��ال��ت ع��ل��ي��ن��ا ه��ذه
السياسات منذ عقود طويلة وبعض هذه
االنظمة كالنظام اخلليفي يف البحرين،
اصبح ل��ه م��ن العمر مئتان وث�لاث��ون سنة،
فهناك ض��رورات تستوجبها حركة الزمن
يف التغيري ،لكن م��ع االس��ف مل تتغري هذه
االنظمة ،ومل تغري ه��ي نفسها وسياساتها
وعقلياتها ،وبالتالي فالشعوب وخاصة جيل
الشباب ب��دأ يفكر بشكل طبيعي بالتغيري،
باملقابل ،ف��ان تلك االنظمة ال�تي تعيش يف
حالة الرفاه والبذخ واالستئثار ال تستجيب
للتغيري ،واذا كانت هناك اتهامات للحركة
التغيريية من قبل االنظمة ،فال بد لالنسان
املسلم ان يقف مع احلق وخاصة ،حنن ابناء
دين جاء لتحرير االنسان و مقارعة الظاملني،
وهناك الكثري من اآليات والروايات النبوية
الشريفة اليت حتث املسلم يف ان يقف بوجه
الظاملني.
ه��ن��اك ظلم عميق وواس���ع وق��دي��م يف
ال��ب�لاد االس�لام��ي��ة ،واس���اس ه��ذا الظلم هي
احلكومات الظاملة اليت جثمت على صدور
ال��ش��ع��وب امل��س��ل��م��ة ،فحينما ن��ق��ارن واقعنا
السياسي واالقتصادي والعلمي واالجتماعي
واملعيشي مع كثري من الشعوب املتقدمة،

جن���د ب���ون���ا ش��اس��ع��اً ف���ه���ذا م���ا ال ي��رت��ض��ي��ه
االس��ل�ام ،وال ي��رض��اه اهلل سبحانه وتعاىل
للمسلمني ,فمن الغريب جدا ان جند هناك
من يتناغم مع االعالم الطاغوتي ويقف مع
وسائل اعالم احلكومات ضد الشعوب وضد
امل��ظ��ل��وم�ين ،وه���ذا ش���يء م��ؤس��ف وان كان
ه��ذا بشكل حم��دود وتشكل أص��وات��اً ناشزة
يف الوسط االسالمي ،ليس هلا من قيمة أو
تأثري ،وبدأت الصحوة االسالمية ترتقي اىل
مستوى حبيث مييز الكبري والصغري ،بني
الصوت النشاز والفكر الذي يدعو للخذالن
واخلنوع واالستسالم واالذالل ،وبني الصوت
ال��ذي يدعو اىل التحرر وال��ع��زة والكرامة
فاحلمد هلل ،وسائل االعالم الفاسدة التابعة
لالنظمة الفاسدة ،مل يبق هلا تأثري يف كثري
من الشعوب ،حتى اصبح اطفالنا مييزون
ب�ي�ن اخل�ي�ر وال���ش���ر ،ب�ي�ن احل���ق وال��ب��اط��ل،
ولدينا يف البحرين وعي متقدم على كثري
من االص��وات اليت انبطحت لالنظمة  -مع
االس����ف -ه��ن��ال��ك اط��ف��ال حي��م��ل��ون ال��وع��ي
ال��س��ي��اس��ي ،وع��ن��دم��ا جي��ل��س أح��ده��م قبالة
ال��ت��ل��ف��از وي��س��م��ع أح����د م��س��ؤول��ي ال��ن��ظ��ام
البحريين يصرح أو يوعد ،فانه يسخر منه
بفطرته ومبستواه املتقدم ،من ذاك املسؤول
الكبري الذي يعيش يف اوهامه وخياالته.
• شكر ًا جزي ً
ال سامحة الشيخ..
 نشكركم لتجشمكم عناء هذا اللقاءونرجو جمللتكم الرسالية املباركة  ،املزيد
من االنتشار والتقدم ،وان تكون رسولة خري
اىل الشعوب وان حتمل من املفاهيم الرسالية
ال��واع��ي��ة واهل��ادي��ة اىل خمتلف الشعوب يف
أوس��ع ن��ط��اق ..و ب��ارك اهلل فيكم وجعل اهلل
ذل��ك يف م��ي��زان حسناتكم ,وال��س�لام عليكم
ورمحة اهلل وبركاته.

رأي

تجفيف منابع اإلرهاب  ..الى أين؟
* حسني حممد عيل

أجزم بعدم جهل املسؤولني واملعنيني بامللف
األمني يف العراق ،بكون حالة الفقر واحلرمان تشكل
أحد أهم عوامل رفد اجلامعات االرهابية بالعنارص
املنفذة ملختلف أنواع اجلرائم مقابل املال .وليست
دور الصفيح و األحياء املعروفة بـ «التجاوز» أو
«احلواسم» ،يف بعض مناطق ضواحي العاصمة
بغداد ،وايض ًا بعض املحافظات ،وعدها تشكل
حواضن ومنابع ملامرسة اجلريمة املنظمة .ثم هنالك
احلديث عرب وسائل االعالم ،ويف الندوات وخلف
الكواليس عن هذه املعضلة االجتامعية اخلطرية ،لكن
يبدو ان هذه االحاديث ،جمرد اسقاط للواجب ،وحتى
ال ُيتهم املسؤولون باجلهل .مع التأكيد عىل حقيقة ،أن
الفقر ،اشكالية اجتامعية واقتصادية مزدوجة ،يتحمل
عبئها االنسان الفقري وحده ،فنحن نرى يومي ًا البحث
عن العمل يف الشوارع واألسواق ،وهذا ربام يكون
ثغرة – ولو صغرية -يستغلها أصحاب املآرب اخلبيثة
واالهداف العدوانية.
وربام يكون رشيط الفيديو الذي رسبته بعض
اجلهات عرب وسائل االتصال ،لفتى صغري ،وهو
يديل باعرتاف رصيح بتنفيذه عملية تفجري جملس
عزاء يف منطقة «الصدر» ببغداد الشهر املايض ،مما
تسبب يف استشهاد وجرح العرشات من احلارضين،
مناسبة جديدة لطرح املوضوع بإحلاح عىل طاولة
البحث أمام املسؤولني املعنيني .الفتى الصغري الذي
ال يتجاوز عمره اخلامسة عرشة من العمر ،يسكن
منطقة «احلواسم» يف ناحية «الرشاد» ،إحدى ضواحي
بغداد ،و»احلواسم» تسمية يطلقها العراقيون عىل حالة
اللصوصية ورسقة األثاث من الدوائر احلكومية التي
انترشت يف الساعات االوىل الهنيار النظام الصدامي.
يقول الشاب الصغري بالرضس القاطع ،إنه نفذ
جريمته مقابل ( )600دوالر فقط.
هنالك أرقام وإحصائيات ال يمكن السكوت
عنها يف بلد يعد يف نظر اخلرباء ،األغنى بني دول العامل،
فقد أصدر املركز الوطني حلقوق االنسان يف وزارة
حقوق االنسان ،تقرير ًا ،نرش عىل املوقع الرسمي
للوزارة ،اىل ان العراق ،يعدّ من البلدان الغنية باملوارد
النفطية ،إال ان مستوى انفاق الفرد يعترب متدني ًا مقارنة
بالبلدان املجاورة .و أضاف التقرير أن االحصائيات
تشري اىل ان (  ) %18.9من سكان العراق هم دون
مستوى خط الفقر ويبلغ عدد السكان الفقراء () 6,4

مليون نسمة وال سيام بني سكان األرياف.
هذه إحصائية بسيطة حلالة الفقر يف العراق الذي
يسعى باستمرار لزيادة يف تصدير نفطه ليتجاوز
املليوين برميل يف اليوم ،ونق ً
ال عن املتحدث الرسمي
باسم وزارة النفط ،عاصم جهاد ،فان العراق جتاوز
عتبة (املليوين) برميل ،ليتصل صادراته خالل شهر
آب املايض ،اىل ( )2.579مليون برميل يومي ًا ،وجنى
واردات قدرها ( )8.3مليار دوالر.
واذا كنا نبحث عن معاجلة هلذه الظاهرة ع ّلنا
نسهم – وتسهم احلكومة -معنا يف تطويق ظاهرة
العنف واإلرهاب يف املجتمع ،لنستمع اىل نائب يف
الربملان العراقي عن كتلة «دولة القانون» وهو يعد
فقراء العراق أفضل حاالً من نظرائهم يف أمريكا!..
قياس ًا منه ،بني النسبة املتقاربة للفقر يف كل من العراق
و أمريكا .وقال« :عىل فقراء العراق أن يكونوا ممتنني
للسيد املالكي النه رفع مستوى معيشتهم و أصبح
بإمكان الكثري منهم اقتناء ثالجة او مربدة او حتى
جالكيس فور و ايفون فايف!»..
أما اذا اردن��ا التقدم خطوات أبعد إلنعاش
االقتصاد ،وليس فقط إهناء البطالة والفقر ،وصوالً
إىل «التنمية املستدامة» ،كام عرب عنها نائب رئيس
اجلمهورية ،خضري اخلزاعي يف كلمته أمام اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،فانه دعا العامل ملساعدة
العراق عىل «جتفيف منابع االرهاب وإرساء السلم
االجتامعي» ..وعندما نصل اىل احلكومة والقيادة
العامة للقوات املسلحة التي يتزعمها نوري املالكي،
فاننا سنجد قوة السالح شاخصة أمامنا بكافة اشكاهلا
واحجامها الباهرة.
إن برت العالقة بني الفقر كظاهرة اجتامعية
واقتصادية سائدة يف مجيع بالد العامل ،وبني اجلامعات
االرهابية والتكفريية الطارئة ،ليس باألمر الصعب
واملعقد ،بل حتى ال حتتاج اىل توزيع االموال عىل
بيوت الصفيح ،إنام االمر بحاجة اىل خطوات ملموسة
يف اجلانب االنساين ،فإزالة أي ظاهرة من ظواهر
احلرمان ،من الصحة والتعليم والعمل والسكن ،ولو
بدرجات معينة ،كفيل بأن يرفع االنسان اىل مستوى
الشعور باملسؤولية إزاء نفسه واآلخرين .وهذا ممكن
حتقيقه اذا ما تغريت نظرة احلكومة اىل االنسان الفقري
واملعدم الذي ال يمتلك املؤهالت العلمية ،وال املكانة
االجتامعية ،واجتهت نحو التوزيع العادل للثروة،
ومنحت فرص التعيني والعمل واخلدمات كافة
للجميع.

19

قضية الشهر

الوحدة والتعايش و تحقيق
السلم االجتماعي

* الشیخ عبداحلسن الفرايت
ان ال��س�لام وال��ت��ع��اي��ش ال ي��ع�ني غياب
الصراعات واحل��روب فحسب ،وامنا يتطلب
أيضاً عملية تشاركية اجيابية تشجع على
احل��وار ،ومن خالهلا تحُ ل الصراعات بروح
التفاهم والتعاون ،إذ ان الربط بني «الثقافة»
و»ال����س��ل�ام» ،أم���ر يف غ��اي��ة االه��م��ي��ة ،وه��و
ض���رورة حيوية لرتسيخ ال��س�لام يف عقول
البشر ،قبل استتبابه على االرض ،ولتعزيز
الثقافة البانية لالنسان وللحضارة.
ان السالم احلقيقي القائم على اسس
ال��ع��م��ل وال��ت��ف��اه��م وال��ت��ع��اي��ش واالح��ت��رام

املتبادل ،هو الذي يدعم الثقافة ويفتح امامها
اجليال الواسع لالبداع يف خمتلف اجملاالت،
يف ظ��ل احل��ري��ة وتكافؤ ال��ف��رص ،كما ان
مفهوم ثقافة السالم من املفاهيم اجلديدة
اليت عززت منظومة مفاهيم الفكر االنساني
املعاصر اليت ُتعد من روافد القانون الدولي.
ه��ذه القيم وامل��واق��ف وامن���اط السلوك
واساليب احلياة ،تتفق مجيعاً مع التوجهات
االسالمية ،وليس فيها ما ميكن االعرتاض
او التحفظ ع��ل��ي��ه ،مم��ا ي��ؤك��د للباحثني
املنصفني ،أن االس�ل�ام ك��ان رائ���داً وسباقاً
اىل توجيه االنسان حنو احلياة الكرمية اليت
تسود فيها قيم اخل�ير وال��ص�لاح والتفاهم
()1
والتعايش والسالم.
يف ه��ذا اخل��ض��م ،مي��ر عاملنا االس�لام��ي
 والعامل العربي بالذات -مبرحلة خطريةودق��ي��ق��ة ج����داً ،وال�ت�ي حي���اول فيها ال��غ��رب
االس��ت��ك��ب��اري ان حي���دد مستقبل الشعوب
االسالمية لقرن من الزمن او اكثر.

* مكائد املستكربين

لقد استطاع هذا املستكرب أن حيدد مصري

االمة االسالمية خالل القرن العشرين ،مبا
حبكه من مكائد ودسائس يف أواخ��ر القرن
التاسع عشر ،وال�تي بلغت أوجها يف احلرب
العاملية االوىل ،عندما متكن من إيهام القادة
والزعماء العرب اثناء هذه احلرب وقبلها أن
بامكانهم ان يثوروا على الدولة العثمانية
واالس���ت���ق�ل�ال ع��ن��ه��ا ،ث���م وان���ش���اء اخل�لاف��ة
العربية ،وكانت النتيجة ما يعرفه اجلميع،
وهو تقسيم البالد العربية يف الشرق نتيجة
اتفاقية «س��اي��ك��س بيكو» واح��ك��ام القبضة
االستعمارية على بقية الدولة االسالمية
يف افريقيا مبا فيها دول الشمال االفريقي،
وعلى الشعوب االسالمية يف الشرق االقصى.
وه���ذا االم���ر ك��ل��ف املسلمني غ��ال��ي��اً ،حيث
انطلقت ث���ورات حت��ري��ري��ة يف ك��ل مكان،
من اج��ل االستقالل واحل��ري��ة وال��وح��دة ،اذ
رغ��م ك��ل ص��ن��وف القمع واس��ال��ي��ب القهر
ك��ان اجلميع يف ال��ع��امل االس�لام��ي ميتلك
مشاعر واح��دة ،يف احلاجة اىل اىل احلرية
وال��وح��دة والتضامن .وق��د حتقق التحرر،
ولكن بصورة شكلية ،ألن االستعمار عرف
كيف يتسلل من جديد و حيكام القبضة
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شعرية احلج افضل منوذج يقدمه الرب تعاىل لنا يف هذه الدنيا
للتزود بالشعائر االلهية ,التي هي من تقوى القلوب ،لتحقيق املستوى
الثقايف واالجتماعي والسياسي املتقدم وبشكل موحد
اقتصادياً وسياسياً وحتى ثقافياً ،بالتحالف
مع النخب اليت صنعها واليت تلتقي معه يف
املصاحل واالفكار.
وال��ي��وم ،حيث ب���دأت ال��ش��ع��وب تتحرك
م��ن ج��دي��د ،فقد حت��رك التحالف القديم
بني النخب العميلة وال��دوائ��ر االستكبارية
واملخابراتية ..ومبا ان املسريات والتحركات
ت��ن��ط��ل��ق ب���داي���ة م���ن امل���س���اج���د و ال���زواي���ا
واحلسينيات ،كما هو مالحظ ،فان املخطط
ه��و استهداف االس�ل�ام م��رة أخ��رى بوسائل
القمع والتهميش واحملاربة بوسائل عديدة،
مثل نشر ثقافة التكفري والتصفية الدموية!
ومما ال شك فيه ،إن مما يثري حفيظة
اعداء االسالم قدمياً وحديثاً هو:
أو ً
ال :الدين االس�لام��ي ،مع كونه ديناً
يقاوم وجياهد ،إال انه منفتح ومتفتح ويتجه
اىل الناس مجيعاً.
ثانياً :دين يدعو اىل العدالة االجتماعية
وحماربة االستغالل واالحتكار والربح غري
املشروع.
ً
ث��ال��ث��ا :دي���ن ال���ش���ورى وال��دمي��ق��راط��ي��ة
وحماربة االستبداد والطغيان.
رابعاً :دين للناس كافة ..من هنا جاءت
حماربته للعنصرية والعصبية والطبقية
()2
والطائفية واملذهبية الضيقة.

* دولة الرسول (ص)  ..رمز االنسانية

ان دول���ة ال��رس��ول االك����رم ،ص��ل��ى اهلل
عليه وآله وسلم ،جامعة لكافة االجناس ،لذا
يشعر اجلميع بدفء عدالة االس�لام ،وانهم
يستظلون ب��روح االخ��وة االسالمية ،فكانت
مشاعرهم متجاوبة ،وأحاسيسهم متوافقة
مع هذا الدين احلنيف ،فحققوا بذلك قول
ال��رس��ول ،صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم« :مثل
املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد
ال���واح���د ،»..ف��ك��ان املسلم يف ال��ش��رق ي��أمل املا
يصيب أخ��اه املسلم يف ال��غ��رب ،كما كان
أخوه يبادله نفس الشعور ،وكان هذا الشعور

حيقق تضامناً اجيابيا بني املسلمني ،فكنت
ت��رى حشودا من اجملاهدين تندفع للتطوع
يف جيش االسالم ،لرد كيد االعداء ومحاية
دعوة اخلري ،وصيانة العقيدة من املتحاملني
عليها .
كما ان ال��دع��وة االسالمية ،هي دعوة
عاملية عقدية ،كما انها عاملية وحضارية،
ويصعب الفصل بينهما ،إذ الفصل بينهما هو
مسار الصراع بني الناس اليوم ،هذه الدعوة
االنسانية العاملية ،هي اليت اشار اليها الكاتب
والباحث مرسيل بوازر ،يف كتابه «إنسانية
االسالم» ،فيقول يف كتابه:
«ان االس��ل��ام ،ب��وص��ف��ه دي���ن���اً وم��ن��ه��ج��اً
اجتماعياً يف وق��ت واح���د ،الب��د أن يفصح
بشأن العاملية عن خصائص شتى تبعاً ألربع
وجهات نظر حمتملة :الوجهة املاورائية،
والوجهة الدينية ،والوجهة االجتماعية،
والوجهة السياسية ..وال ميكن بالطبع ان
ينتج عن هذه الرؤى االربع مفاهيم متباينة
تبياناً اساسياً ،ألنها صادرة عن مصدر واحد،
غري ان التعبري عن الفكرة ميكن ان يتنوع
بوصفه رد فعل منطقياً على وضع من نوع
()3
خاص».

* خمطط طائفي  -تكفريي

غري ان خصوم االس�لام مل يقتنعوا مبا
وصلوا اليه من نتائج ،بل استمروا يف تآمرهم،
و واصلوا العمل يف إع��داد امل��ؤام��رات وحبك
الدسائس وافتعال االزمات ملزيد من التم ّزق
وال��ت��ش ّ
��ض��ي ب�ين املسلمني ،ومب���رور الزمن
دب ال��وه��ن والفتور اىل النفوس ،فضعفت
ّ
الروابط اليت جتمع االم��ة االسالمية على
اخل�ي�ر ،وغ��ل��ب��ت الطائفية ع��ل��ى كثريين،
وحتكم التعصب هلذا املذهب او ذاك ،فشجع
ذل���ك االع����داء واخل��ص��وم ع��ل��ى االم��ع��ان يف
حبك خيوط التآمر وتوسيع الش ّقة ،ف ُنسبت
االقوال هلذا الطرف او ذاك ،كما مت تأليف
الكتب واملقاالت ،ونظم القصائد و إسنادها

اىل غري قائلها إذكا ًء لنار الفتنة وزيادة يف
تعزيز ع��وام��ل الفرقة وال��ش��ت��ات ،وساهمت
وس���ائ���ل االع��ل��ام احل��دي��ث��ة ك��االن�ترن��ي��ت
والفضائيات وصفحات التواصل االجتماعي
يف إشعال االجواء اكثر من قبل ،فض ً
ال عن
فتاوى التكفري و الذبح!..
فرغم اندحار الصليبيني ،ف��ان النتائج
املرتتبة على هذه املعارك مل تكن يف مستوى
االنتصار الذي حققه املسلمون ،بينما شكلت
هذه املرحة ،نقطة حتول يف احلياة الدينية
والعقلية ل��دى ال��غ��رب��ي�ين ،فانها بالنسبة
للمسلمني انتجت عكس ما ك��ان مأموال،
اذ اجت��ه املسلمون اىل ال��ت��واك��ل ،و إهمال
الوسائل الكفيلة بنهوضهم واستعادة الوحدة
()4
اليت اصيبت يف الصميم.
ول��ذل��ك ،ف�لا نستغرب ان يظهر ذلك
يف التصرحيات ال�تي يدلي بها ق��ادة بعض
البلدان الغربية يف مراحل خمتلفة ،فهم
اع���ت�ب�روا اح��ت�لال ال��ب��ل��دان االس�لام��ي��ة هو
استمراراً للحروب الصليبية! وهو ما صرح
به اجلنرال الربيطاني «اللنيب» ال��ذي هتف
بعد انتزاع فلسطني من الدولة العثمانية
ومن املسلمني نهائياً« :اليوم انتهت احلروب
الصليبية».
وال ي����زال ه���ذا ال��ن��ه��ج ه��و ال����ذي يسري
عليه ال��غ��رب ،فكلما ظهرت ب��ارق��ة أم��ل يف
توحيد الصف االسالمي واستعادة املسلمني
ل��ش��ع��وره��م االص���ي���ل يف ال���وح���دة وامل��ص�ير
والعيش املشرتك ،كلما حتركت العناصر
ال�ت�ي ت��ع��م��ل يف ال���ظ�ل�ام ،مل��واج��ه��ة اح��ت��م��ال
اليقظة والنهضة ،و أب��رز شاهد على ذلك،
قمع ث���ورة شعبية منتصرة تعيش أج��واء
احل��راك والربيع العربي ،كما هو حاصل
يف البحرين واملنطقة الشرقية من العربية
ال��س��ع��ودي��ة بعد إل��ص��اق تهمة «الطائفية»
ع��ل��ي��ه��ا ،او حم��اول��ة اس��ق��اط ن��ظ��ام م��ق��اوم
السرائيل حتت ذريعة «الدميقراطية» يف
ال��وق��ت ال��ذي تعيش ب��ل��دان اخ��رى جم��اورة
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يف اآلونة االخرية،
حيث برز الشعور االسالمي
متأججًا يف النفوس ,كانت
النتيجة ،ما نشاهده اليوم
من إحياء النعرات القبلية
والقومية التي عفا عليها
الزمان ،و إذكاء نار احلرب
الطائفية
هل��ذا البلد التخلف السياسي وال��ب��داوة يف
ن��ظ��ام احل��ك��م .ويف اآلون����ة االخ��ي�رة ،حيث
برز الشعور االسالمي متأججاً يف النفوس،
كانت النتيجة ،ما نشاهده اليوم من إحياء
النعرات القبلية والقومية ال�تي عفا عليها
الزمان ،و إذكاء نار احلرب الطائفية ،كما
نراهم يعيدون شعارات يعلمون مجيعاً إنها
من وضع املتآمرين على املسلمني منذ القدم.
وهكذا نرى االق�لام من هذا اجلانب وذاك،
قد ُصقلت لرمي االط���راف بعضها ببعض
بالكفر واالحل���اد وامل���روق عن ال��دي��ن ،كما
نشطت حركة التأليف الطائفي ،و وقع
البحث عن االق��وال الشا ّذة يف هذا املذهب او
ذاك ،لنشرها و إذاعتها بني الناس ،واذا كان
من يفعل ذلك عن حسن نية واعتباره قربة
يتقرب بها اىل اهلل ،فإن النتيجة  -والوضع
السياسي على م��ا ه��و عليه -ل��ن ت��ك��ون يف
صاحل وحدة املسلمني على أي حال .بينما ال
أحد يبحث اليوم عن إمجاعيات املروي عن
الرسول االكرم ،صلى اهلل عليه وآله وسلم،
اليت تسمو فوق الطائفيات ،مثل قوله ،عليه
الصالة والسالم:
«املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم
أدناهم وهم ي ٌد على من سواهم».

* التعايش مع غري املسلمني

ومل ت��ق��ت��ص��ر امل���ع���ارك ال��ط��ائ��ف��ي��ة بني
املسلمني ،بل امتدت بنفس الثقافة املتطرفة،
تزعزع التعايش املشرتك بني املسلم واهل
الر ُس ُ
ول
الكتاب ،متناسية قوله تعاىلَ [ :آ َم َن َّ
بِماَ ُأن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ِه َوالمُْؤْ ِمن َ
ُون ك ٌُّل َآ َم َن بِاللهَِّ
وملاَ ِئكَتِ ِه و ُكتُبِ ِه ورس ِل ِه لاَ ُن َفر ُق ب َ َأحدٍ
ِّ َ ينْ َ
َ
َُ ُ
َ َ
ِم ْن ُر ُس ِل ِه َو َقا ُلوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َر َّبنَا
َوإِ َل ْي َك المَْ ِص ُري] (سورة آل عمران ،)64 /وقوله
تعاىل[ :ولاَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي
َ

ِه َي َأ ْح َس ُن إِلاَّ ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا َآ َمنَّا
بِا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو ُأن ِْز َل إِ َل ْيك ُْم َوإِلهَ ُنَا َوإِلهَ ُك ُْم
و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون ] (سورة العنكبوت
َ
.)46/
بل من أوجه التعايش االجتماعي ،جواز
زواج املسلمني من نساء أهل الكتاب ،وايضاً
جواز طعامهم ،و جواز طعام املسلمني هلم،
ات
كما قال تعاىل[ :ا ْل َي ْو َم ُأ ِح َّل َلك ُُم ال َّط ِّي َب ُ
ِ
ِ
َاب ِح ٌّل َلك ُْم
َو َط َعا ُم ا َّلذي َن ُأوتُ��وا ا ْلكت َ
ِ
َات ِمن المُْؤْ ِمنَاتِ
َو َط َعا ُمك ُْم ح ٌّل لهَ ُ ْم َوالمُْ ْح َصن ُ َ
ِ
ِ
ِ
والمُْحصن ُ ِ
َاب م ْن
َات م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َق ْب ِلك ُْم إذا آ َت ْيت ُُم ُ
وه َّن أ ُج َ
ور ُه َّن محُ ْصننيَ غيرْ َ
ِ
ِ
ٍ
ُم َسافِ ِحنيَ َولاَ ُمتَّخذي َأ ْخدَ ان َو َم ْن َي ْك ُف ْر
بِالإْ ِ يماَ ِن َف َقدْ َحبِ َط ع ََم ُل ُه َو ُه َو فيِ الآْ َ ِخ َر ِة ِم َن
()5
الخْ َاسرِ ِ ي َن]( .سورة املائدة .)5/

* احلج ..مؤمتر التعايش والوحدة

وه��ب اهلل ت��ع��اىل ،وال��ش��ري��ع��ة املقدسة،
أم���ة االس��ل�ام وخ��امت��ة ال���رس���االت االهل��ي��ة،
تشريعاً مباركاً ،له الدور االكرب يف وحدة
الصف بني املسلمني كافة ،وتدعيم ركائز
التعايش االخوي بني مجوع املسلمني كافة،
من خالل هذا املؤمتر الوحدوي  -االهلي ،اليت
ت�برز اجلى منافعه عرب التعارف واملعايشة
االجيابية يف الديار املقدسة ،و أداء طقوس
احلج اليت تزخر بالدروس والعرب.
ان خت��ّل��ي احل���اج ع��ن م�لاب��س��ه امل��ع��ت��ادة
ل�ل�إح���رام ،وارت�����داء قطعتني م��ن القماش
االب��ي��ض اخل��ال��ي م��ن امل��خ��ي��ط ،مي��ث��ل أب��رز
للتوحد والتعايش،
ص���ورة وأروع ص���ورة
ّ
ونبذ التمييز بني الناس ،س��وا ًء من الناحية
القومية او االج��ت��م��اع��ي��ة ،واالن��ط�لاق من
م��واق��ي��ت اإلح����رام ،ص��وب الكعبة املشرفة،
حيث مهبط ال��وح��ي ال�تي أرس���ى قواعدها
رجل التوحيد االول ،ومهدم االصنام ابراهيم

اخلليل عليه السالم ،فتشتمل على دروس
التالحم واملؤاخاة واملواساة.
كما ان الطواف حول الكعبة املشرفة،
والصالة خلف مقام ابراهيم ،يشكل تكرمياً
وتعظيماً ملقامات االول��ي��اء والصديقني يف
كل بقاع االرض ،ويف الوقت نفسه حتدياً
لكل حماوالت النيل من هذه املقامات وايضاً
األضرحة املقدسة ،من قبل رجال التكفري.
و ال��س��ع��ي ب��ش��ك��ل مج��اع��ي ب�ي�ن الصفا
وامل�����روة ،ه��و س��ع��ي اىل اهلل ت��ع��اىل ،مبعية
املسلمني كافة ،ويف تشريع االف��اض��ة من
عرفات واملزدلفة ،ويف أعمال منى ،يؤكد
الرب تعلى على ضرورة احلركة اجلماعية
املنسجمة توقيتاً وموقعاً وذكراً ،حيث يقول
َّاس
يضوا ِم ْن َح ْي ُث َأ َف َ
تعاىلُ [ :ث َّم َأفِ ُ
اض الن ُ
ِ
ِ
يم] (سورة
ور َرح ٌ
اس َتغْف ُروا اللهََّ إِ َّن اللهََّ َغ ُف ٌ
َو ْ
البقرة .)199 /
ان شعرية احل��ج افضل من��وذج يقدمها
الرب تعاىل لنا يف هذه الدنيا للتزود بالشعائر
االهلية ،اليت هي من تقوى القلوب ،لتحقيق
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*الشيخ عبد الغني آل عباس

بينام كان كليم اهلل ،موسى ذاهب ًا إىل املنطقة املقدسة ،التي ورد يف
بعض األخبار أهنا بني مكة ومنى ،وقبل أن يطأها بقدميه جاءه النداء
اإلهلي املقدس طالب ًا منه االمتثال بخلع النعلني ،واخللع كام يقول
أرباب اللغة هو نزع اليشء امللبوس ،والذي كان عبارة عن نعلني كان
الكليم ينتعل هبام ،وهنا يمكن محل القرآن الكريم عىل ظاهره حيث
يأمر اهلل عز وجل موسى بخلع نعليه ،وألن الظهور حجة جيوز لنا
االستناد إىل هذا احلمل عىل الظاهر ،فيكون املراد حينها التجرد منهام
حتى يبارش موسى بقدميه الوادي املقدس فيحظى بربكة الوادي من
جهة قداسته ...وأما احلمل اآلخر فتبع ًا ملا جاء من روايات مؤولة
للنعلني بأهنام خوفان كانا يقلقان النبي ،األول :خوف من ضياع أهله
إذ تركها وهي يف حالة خماض .والثاين :خوف من فرعون الذي كان
يالحقه بجيشه العظيم.
ماذا يعني التجرد من النعلني؟ وهل أن املراد منه هذا اخللع هلذا
املصداق ،أم أن املراد منه يشء أعمق من ذلك؟
يبدو  -واهلل العامل -أن املراد من هذا التجرد واخللع هو التهيئة
واإلعداد خلطاب اهلل سبحانه وتعاىل ،فالكليم موسى كان يعد ألن
يكون مبعوثا رسوالً ،بعد هذا النداء كام جاء يف اآليات وبعدها يف
األخبار ،والترشف هبذه املنزلة حيتاج من اإلنسان إىل جترد من قيم
األرض وعالقات الرتاب حتى حيظى بتلك العناية اخلاصة ،ولذلك
يشري سامحة املرجع املدريس – دام ظله -يف تفسريه هلذه اآلية من
سورة طه ،إىل أن التجرد من ارتباطات اإلنسان وعالقاته مقدمة لفهم
الرسالة بتجرد .والشك هنا أيضا بأن العالقة بني خلع النعلني وبني
الوادي املقدس هو أن اإلنسان يف األماكن املقدسة جيب أن ال يكتفي
بخشوع القلب فقط وإنام جيعل مظهره أيضا داالً عىل أنه خاشع هلل
{سبحانه وتعاىل} ،ويف احلج أيضا نبدأ الواجب األول يف مناسكه
أال وهو اإلحرام ،ويف اإلحرام يشرتط نزع املخيط والتجرد منه ،وكام
ذكرنا يف مقدمة الكالم وكيف أن موسى أمر بالتجرد من النعلني

اللتني كانتا عبارة عن جممل االرتباطات الدنيوية ،كذلك احلال هنا
يف احلج حيث يؤمر احلاج بنزع املخيط واللباس من باب اإلشارة إىل
التخيل يف هذه األيام املعدودات وما بعدها عن هذه القيود ،وهلذا فإن
من يطالع تروكات اإلحرام يالحظ أهنا يف جانب منها دعوة لإلنسان
بأن يتخىل عن عالقات األرض وقيم الرتاب ،وهلذا جاء يف أحكام
احلج حرمة الزينة بكل أنواعها من لبس الثياب التي عادة ما تكون
مدعاة للتفاخر والتفاضل بني الناس واستعامل الطيب واالكتحال إذا
كان لزينة ولبس اخلاتم والساعة والنظر للمرآة كل ذلك إذا كان بقصد
التزين ،ألن فلسفة اإلحرام هي هذا التجرد من كل ما يربط اإلنسان
بالدنيا.
واالنقطاع عن الدنيا ومظاهرها أمر واضح وبني ،ألنك إن نظرت
إىل احلاج رأيته أشعث أغرب ،ال تغيب شمس ذلك اليوم وهو حمرم
إال وقد غابت ذنوبه مع زواهلا ،أو غروهبا ،قال رسول اهلل ،صىل اهلل
عليه وآله« :ما من حاج يضحى ملبي ًا حتى تغيب (ويف رواية تزول)
الشمس إال غابت ذنوبه معها».
إننا هبذه الكيفية من اإلحرام وهبذا القصد من التوجه ،تالمس
ذرات ذلك الرتاب الطاهر أبداننا ،فنحظى بربكة تلك املناسك املرشفة
التي زادها اهلل رشفا بتقلب أوليائه فيها من الرسل واألنبياء ،ألن احلج
هو رحلة عرفانية روحانية تذكر اإلنسان باهلل واآلخرة حتى أن البعض
ونعم ما ذكره القطب الراوندي يف «لب اللباب»:
يشبهه باملوت،
ّ
روي أن أحوال احلج كأحوال املوت ،فكام يكتب اإلنسان وصيته عند
املوت ،كذلك عند احلج ،وكام يركب عىل راحلته عىل اجلنازة .وكل
امرئ يوما سريكب كارها  ...عىل النعش أعناق العدى واألقارب،
وإذا دخل البادية فكأنام أدخل قربه ،واالغتسال لإلحرام كغسل
امليت ،ولبس ثياب اإلحرام كالكفن وإذا خرج من امليقات فكأنه نرش
من قربه ،والتلبية إجابة الدعاء ،ويرى أشعث أغرب فكأنه خرج من
قربه ،وكلام سلك عقبة يذكر عقبات يوم القيامة لعله يكفاها.
نسأل اهلل عز وجل أن يكتبنا من حجاج بيته احلرام يف عامنا هذا
ويف كل عام.
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كيف نستفيد من الحج؟
* الشيخ زكريا الداود

احلج عبادة وفريضة ختتزن يف مناسكها
ال��ك��ث�ير م��ن امل��ن��اف��ع ال�ت�ي ال مي��ك��ن ل��ع��ق��ل أن
يتصورها ،ولعل إطالق اآلية الكرمية للمنافع،
أحد أهدافه وأسبابه ،هو حصول املنفعة للناس
جبميع أش��ك��اهل��ا ومناحيها ،فليست منفعة
دنيوية أو يف جانب واحد منها ،بل هي كذلك
منفعة أخروية ،وتنكري لفظ «منافع» يوحي
بأن هذه املنافع اليت يريدها اهلل للعباد تتحقق
عرب هذه الفريضة ،وأن حصوهلا خمصوص
باحلج فقط ،وحن��ن إذا تأملنا مناسك احلج
رأيناها حتمل خمزوناً هائ ً
ال من املنافع اليت
تتحقق بعضها لكل احلجاج كما يف احلديث
الشريف امل��روي يف الكايف عن االم��ام الباقر،
عليه السالم ،ق��ال :ق��ال رس��ول اهلل ،صلى اهلل
عليه وآله ،احلاج ثالثة :فأفضلهم نصيباً رجل
غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر و وقاه اهلل
عذاب القرب ،وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه
ما تقدم منه ويستأنف العمل يف ما بقي من
عمره ،وأم��ا ال��ذي يليه فرجل حفظ يف أهله
وماله.

ويف رواي�����ة ع���ن اإلم�����ام ال���ص���ادق ،عليه
ال��س�لام ،يوضح امل��ف��ردة الثالثة م��ن احلديث
املتقدم ،فعندما ُسئل اإلمام بأي شيء حيفظ
فيهم (األه���ل وامل����ال)؟ ق��ال عليه ال��س�لام :ال
حي��دث فيهم إال م��ا ك��ان حي��دث فيهم وهو
مقيم معهم.
وميكننا وحنن نقرأ الروايات ال��واردة عن
ال��رس��ول وأه��ل البيت ،عليه وعليهم السالم،
أن نستخلص مخسة أبعاد مهمة هلذه املنفعة
وهي:
 -1البعد األخالقـي.
 -2البعد السيايس.
 -3البعد الثقايف.
 -4البعد االجتامعي
 -5البعد االقتصادي .
ولنركز يف حديثنا على البعد األخالقي
ال��ذي يكتسبه احل��اج يف رحلته العبادية إىل
اهلل ،ف��م��ن أه���م اجل���وان���ب ال����ذي ت��ب�رزه ه��ذه
املناسك وما تركز عليه فلسفة احلج ،حدوث
التغيري األخالقي يف شخصية اإلنسان املؤمن
إىل األح��س��ن ،وخصوصاً امل��وال��ي أله��ل البيت،
عليهم السالم ،فلو نظرنا ألول الواجبات وهو

اإلح��رام لرأينا أنه يركز على إبعاد اإلنسان
بشكل ت��ام عن األم��ور الدنيوية ال�تي حتجبه
عن فهم حقائق الدين ،وإبعاده عن االمتيازات
الظاهرية ،والتفاخر باأللبسة الثمينة ذات
األلوان الرباقة.
هنا االمتحان ،واملضمار واملقياس الذي
يعرفنا على زيف فعلنا ،أو على أصالته وقبوله.
احل��ج هنا وع��ن��د ه��ذا الشخص يعترب والدة
روح��ي��ة ج��دي��دة ،فهنا يصحو الضمري ،وهنا
تبدأ العالقة بينه وبني مصدر النور واهلدى،
ألن صاحب القلب الطاهر من احلسد ،والكرب،
والغل ،والرياء ،ومجيع قبائح األخالق ،جيعله
ق��ادراً على االستمداد من نبع الطهر ،فلتكن
هذه الشعرية بداية التغيري الذاتي ،وركيزة
التغيري االجتماعي ،وبوابة االنبعاث احلضاري
ألمتنا .ميكننا مجيعاً أن نشارك يف النهضة إذا
جعلنا احلج بشعائره ومناسكه ،يؤدي وظائفه
وأهدافه ولنبدأ من أنفسنا.

* احلج وتنمية الشخصية املؤمنة

ع�����ادة م���ا ي��ق��ف ال���ن���اس ع��ن��د ال��ظ��واه��ر
وال��ش��ك��ل��ي��ات ،دون أن ي��ن��ف��ذوا يف اجل��وه��ر
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عادة ما يقف الناس عند الظواهر والشكليات ،دون أن
ينفذوا يف اجلوهر واحملتوى ،وما يريده اإلسالم من املؤمن
هو العبور من الظواهر اىل احلقائق ،وهذا األمر يحتاج إىل
مقدمات عديدة
واحمل��ت��وى ،وم��ا يريده اإلس�لام من املؤمن هو
العبور من الظواهر اىل احلقائق ،وهذا األمر
حيتاج إىل مقدمات عديدة حتى ميكن لإلنسان
حتقيقه يف ذاته ،وحتى يصبح قاعدة مطردة
يف حياته وسلوكه وتفكريه ،وه��ذا م��ا تريد
تكريسه آيات القرآن الكريم ،اليت حتدثت عن
األقوام وحكت لنا سريتهم ،ففي نهاية اآليات
تقول لنا« :إن يف ذلك لعربة ألول��ي األلباب»،
وكلمة عربة تستبطن حالة العبور من أمر
آلخ��ر ،فالشكل والظاهر ليس هو الغاية ،بل
احلقيقة واحل���ق ه��و اهل���دف ،فهل ميكن أن
حنقق هذا األمر وحنن منارس أعمال احلج؟
وهل ميكن لنا أن نعرب من خالل هذه األعمال
واملناسك إىل احلقائق واجلوهر؟
ميكننا أن حنقق ه��ذا األم���ر إذا مارسنا
ه��ذه املناسك حب��دوده��ا وتأملنا يف حمتواها
وتفكرنا يف غاياتها ،وعلينا أن ن���درك أو ً
ال:
إن الدين إمنا جعل احلج إح��دى احملطات يف
مسرية اإلنسان العبادية ،ورك��ز عليه وحث
على فعله ألنه يريد أن ينمي يف اإلنسان بُعد
اإلمي���ان والتسليم هلل ت��ع��اىل ،وم��ن ث��م تأتي
ال��غ��اي��ات الثقافية واالجتماعية والسياسية
ال�تي تستبطنها ه��ذه ال��ش��ع�يرة ،ولكي يعرف
اإلن��س��ان ق��درت��ه على العبور م��ن املناسك اىل
احلقائق ،البد أن ينظر إىل ما حققته وحتققه
هذه الشعرية من تغيري يف شخصيته ،ورسم
أب��ع��اده��ا وحت��دي��د أه��داف��ه��ا ،وأه���م م��ا ي��ري��ده
ال��دي��ن م��ن خ�ل�ال مج��ي��ع ال��ع��ب��ادات ،ال سيما
احل��ج ه��و تكريس ح��ب اآلخ��ري��ن وااله��ت��م��ام
بشؤون األمة ونبذ روح األنانية وحب الذات،
ألن يف احل��ج ب��ذ ً
ال للنفس وتعريضها للتعب
واجلهد واملشقة ،وفيه بذل املال ،وفيه الغربة
عن األهل والوطن ،كل ذلك يسعى الدين من
خالله لتكريس حب القيم وما يتفرع عنها من
حب لآلخرين والسعي لصالحهم ،ففي احلج
يتكرس شعور اجلماعة وخت ّيم على ذهنية
امل��ؤم��ن ه��م��وم األم���ة ،وه���ذه أه��م مرحلة من
مراحل تكوين الشخصية وبنائها حبيث يكون
اإلنسان قادراً على االنبعاث احلضاري .ولننظر
هلذا احلديث الذي يوضح لنا هذا ال ُبعد املهم
يف شخصية عبد اهلل بن جندب أحد أصحاب
اإلمام الكاظم ،عليه السالم ،الذين تربوا على

القيم وهضموا يف نفوسهم أه��داف العبادات،
يقول اب��راه��ي��م ب��ن ه��اش��م :رأي��ت عبد اهلل بن
جندب يف املوقف ،فلم أ َر موقفاً كان أحسن من
موقفه ،ما زال م��اداً يديه إىل السماء ودموعه
تسيل على خديه حتى تبلغ األرض ،فلما صدر
الناس قلت له :يا أبا حممد ..ما رأي��ت موقفاً
قط أحن من موقفك.
قال :واهلل ما دعوت إال إلخواني ،وذلك أن
أبا احلسن موسى ،عليه السالم ،أخربني أن من
دعا ألخيه بظهر الغيب نودي من العرش :ولك
مائة أل��ف ضعف مثله ،فكرهت أن أدع مائة
ألف مضمونة لواحد ال أدري يستجاب أم ال.
من خالل هذه النماذج اإلميانية علينا أن
نقيس أنفسنا وننظر ما ال��ذي نريد حتقيقه
حن��ن؟ وم��ا ال���ذي ي��ري��د حتقيقه ال��دي��ن منا؟
وهل نتنازل عن ذاتنا وأفكارنا البالية من أجل
األمة وحتقيق نهضة حضارية يف هذه األمة؟
ولنكن حنن وأنتم نواة ومنطلق تكريس الوعي
احلضاري واالهتمام باآلخرين وإصالح شؤون
األمة ،وإال نبقى دون مضمون احلج ومفاهيمه
احلقيقية.

* احلج وال ُبعد الثقايف

الثقافة وال ُبعد املعريف الواسع واملختلف
األبعاد ،هو أهم ما مييز الشخصية الرسالية
ال��ت�ي حت��م��ل م���ش���روع���اً ن��ه��ض��وي��اً يستهدف
«حت��ض�ير» و «إح��ض��ار» األم���ة ،حتضريها من
خ�لال تكوين قيمي واس���ع األب��ع��اد ،متشعب
اجل��وان��ب ،يتحرك يف جانبني أحدهما ال��روح
وما حتمل من تطلعات ال نهائية ،واجلسد وما
حيمل من حاجات وقتية آنية ،هنا ميتاز الفكر
اإلس�لام��ي ع��ن غ�يره ،إن��ه يؤصل لإلنسان يف
بعديه األساسيني.
ويف ه��ذه النقطة بالذات يبدأ االحن��راف
البشري ،فالبعض ينجرف خلف امليتافيزيقيا،
ت���ارك���اً ال��ب��ع��د ال��ف��ي��زي��ق��ي ،وال��ب��ع��ض اآلخ��ر
يتحمس لل ُبعد اجلسدي ف�تراه يؤسس كل
حياته الفكرية والعملية لذلك ،بل يف أحيان
كثرية يسعى لتوظيف القيم واأليديولوجيا
إلن���ت���اج ف��ك��ر ت�ب�ري���ري ي��ض��ف��ي ع��ل��ى ن��وازع��ه
الصحة واحلقانية ،لكن العقيدة اإلسالمية
بأبعادها املختلفة وخصوصاً اجلانب العبادي،

تنفي تغليب أحد االجتاهني على اآلخر ،فهي
جتعل املمارسة العبادية ،حركة اجتماعية
وعطا ًء ثقافياً ث��راً ،فكل عبادة هلا بُعد ثقايف
وجانب اجتماعي ومن خالل وعي ذلك ،تتحول
العبادة إىل قيم حاضرة ،وقادرة على اإلحضار،
أي إحضار األم��ة ملمارسة الفعل احلضاري،
وهنا يبدأ تشكل الوعي العام حلركة االنبعاث.
ول��و سلطنا الضوء على ال ُبعد الثقايف يف
احلج ،هذه الشعرية اليت حتمل مضامني غاية
يف الثراء ،لرأينا الدين يسعى للتكوين الثقايف
– احلضاري ،يف كل نسك ويف كل واجب،
وما هذه الثروة من األدعية اليت ترافق اإلنسان
يف كل حركاته وسكناته ،إال تعبري صارخ عن
ه��ذه احلقيقة ،والثقافة ال�تي يريدها الدين
ليست معلومات ،أو نظريات تتخطى الواقع
ال��ع��ام ل�لأم��ة ،إمن��ا ال�تي ت��دع��وه للتفكر احلر
والواسع يف األهداف احلقيقية اليت من أجلها
بدأ اخللق ومن أجلها وخالهلا يستمر ،وهذا
الوعي املسؤول لألهداف اإلسالمية يسلب من
اإلنسان كل ما هو سليب ويعطيه كل ما هو
إجيابي.
ولنطلع قلي ً
ال على مضامني دعاء اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،يف يوم عرفة ،فهو خري
مرشد لنا ،عندما تتيه بنا السبل.
ه�����ذا ال����دع����اء ي���ض���ع ل�ل�إن���س���ان ال���ف���رد،
واجملتمع ،واألمة ،برناجماً حضارياً يستوعب
آف���اق ح��رك��ة اإلن��س��ان يف ماضيه وح��اض��ره
ومستقبله ،وم��ا يريده اإلم��ام احلسني ،عليه
السالم ،م ّنا أن نقرأ الدعاء من خالل ضبط
سلوكنا وفكرنا وحياتنا ،وليس فقط من
خ�لال ح��رك��ة ألسنتنا ،ولنقرأ ه��ذا املقطع
من الدعاء لنتأمل ما هي القيم واألفكار اليت
نستفيدها لتغيري حياتنا وواقعنا وسلوكنا
وفكرنا لألفضل ،يقول عليه ال��س�لام« :إهلي
أخرجين من ذل نفسي ،وطهرني من ش ّكي
وش���رك���ي ق��ب��ل ح��ل��ول رم���س���ي ،ب���ك أنتصر
فانصرني ،وعليك أتوكل فال تكلين ،وإياك
أس���أل ف�لا خت��ي��ب�ني ،ويف فضلك أرغ����ب ،فال
حت��رم�ني ،و جب��ن��اب��ك أن��ت��س��ب ف�لا تبعدني،
وببابك أقف فال تطردني».
-------------------* عامل دين من املنطقة الرشقية بالسعودية
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«عرفة» ..الطريق إلى اهلل
* السيد حممد الصاخن

مل تكن مقاييس التفاضل والتمايز بني
الشعوب واألمم يف يوم من األيام عند اهلل ،عز
وجل ،مبنية على النظرة املادية واجلمالية،
ب��ل جعل اهلل سبحانه وت��ع��اىل مقياساً آخر
حتدثت عنه اآليات القرآنية يف تفضيل أمة
على أخ��رى أو إنسان على أخ��ر ففي سورة
ُ
احل��ج��رات يتحدث الباري فيقولَ { :يا َأ هُّ َيا
ِ
َّاس إنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُش ُعو ًبا َوق َبائل ل َت َع َارفوا إن أك َْر َمك ُْم عندَ اهللِ
ِ
يم َخبِ ٌري} (سورة احلجرات
َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن اهللَ عَل ٌ
.)13/
وح��ت��ى يف امل��ن��اط��ق اجل��غ��راف��ي��ة مل جند
ال���ب���اري ع��� ّزوج���ل ،ف��ض��ل بقعة أو منطقة
جلماهلا أو لطبيعتها اخلالبة أو ألنها األفضل
عمراناً أو زرع��اً ،وإال ملا كانت مكة املكرمة،
أق����دس وأف��ض��ل ال��ب��ق��اع ع��ن��د اهلل سبحانه
وتعاىل ،أو صحراء سيناء اليت خياطب اهلل عز

وجل ،نبيه موسى بأن خيلع نعليه فيها ،قال
اخ َلع َنع َلي َك إِن ََّك بِا ْلو ِ
اد
َ
تعاىل{ :إِنيِّ َأنَا َر ُّب َك َف ْ ْ ْ ْ
ا ُمل َقدَّ ِ
س ُط ًوى} (سورة طه .)12/
فلماذا مل خيرت اهلل مناطق جزر سليمان،
أو طبيعة كشمري ،أو جنة هولندا ،اليت يشهد
هلا اجلميع باجلمال والطبيعة.
فنرى ال��ب��اري ي��ب��ارك «م��ك��ة» ،رغ��م أنها
كانت صحراء قاحلة ال يوجد فيها أبسط
سبل العيش واحلياة ،فكانت عبارة عن جبال
س��وداء حمرتقة ،ال زرع فيه وال كأل ،حتى
ك��ان��ت خالية م��ن عنصر البشر لصعوبة
األرض وامل��ن��اخ ،ول��ذل��ك يعرب عنها ن�بي اهلل
إبراهيم ،عليه ال��س�لام ،حينما أم��ره اهلل أن
يسكن زوج��ت��ه ه��اج��ر م��ع طفله الرضيع
َنت ِمن ُذ ِّر َّيتِي
{ر َّبنَا إِنيِّ َأ ْسك ُ
إمساعيل فيهاَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يمو ْا
بِ َواد َغيرْ ِ ذي زَ ْر ٍع عندَ َب ْيت َك ا ُمل َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
ِ
اج َع ْل َأ ْفئدَ ًة ِّم َن الن ِ
الص َ
َّاس تهَ ْ ِوي إِ َل ْي ِه ْم
ال َة َف ْ
َّ
ِ
َو ْارزُ ْق ُهم ِّم َن ال َّث َم َرات َل َع َّل ُه ْم َي ْشك ُُر َ
ون}
(سورة ابراهيم .)37/

ف���اهلل ،ع��ز وج���ل ،أراد أن ت��ك��ون م��وازي��ن
التمايز والتفاضل ،غري خاضعة ألهواء البشر،
لذلك أصبحت مكة املكرمة بعد ذلك مهوى
أفئدة املسلمني ،يقصدونه املاليني منهم لكي
يأتوا بأقدس العبادات ويقفوا بأشرف البقاع
ويتنقلوا يف مشاعرها يف جو روحاني إمياني
عظيم م��رددي��ن ع��ب��ارات التوحيد والتهليل
للخالق عز وجل .من هنا؛ «عرفة» كشاهد
على ذلك ،فاألرض مقدسة ،واليوم عظيم،
ومناسكها ركن أساسي من أركان احلج ال
يتم إال به .وهكذا نعيش أجواء تلك الفريضة
العظيمة يف جو مالئكي رائع.
ولعل من أبرز مواقع التشبيه والتقريب
ل��ي��وم ال��ق��ي��ام��ة يف ال��دن��ي��ا يتجلى يف أرض
وي��وم عرفة ،حيث موقف احلجاج األكرب
ملبني نداء اخلالق ،ولذلك ركزت الروايات
على الوقوف بعرفة حيث ورد عن الرسول
األعظم ،صلى اهلل عليه وآله« :احلج عرفة».
وعن أمري املؤمنني عليه السالم« ،إن يوم احلج
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األكرب ،هو يوم عرفة».
ويكمن التشابه بني عرفة ويوم القيامة
يف أمور:
أو ً
ال :ت���وج���ه ال���ن���اس ب���ص���ورة مهيبة
وعظيمة بلباس موحد وبصوت واحد« :لبيك
اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك »..إىل
أرض ع��رف��ات ،يذكرنا خب��روج الناس من
القبور حينما يسمعون نداء اجلليل يأمرهم
باخلروج إىل لقاء الرمحن.
{خ َّش ًعا َأ ْب َص ُار ُه ْم يخَ ُْر ُج َ
قال تعاىلُ :
ون
شرِ
ِمن الأْ َجدَ ِ
اث ك ََأنهَّ ُ ْم َج َرا ٌد ُّمن َت ٌ } (سورة
ْ
َ
ـو َم يخَ ُْر ُج َ
ي
{
تعاىل:
وقوله
.)7/
القمرة
ـون
َ ْ
ِمـن الأْ َجـدَ ِ
اث سرِ َ اعًا ك ََأنهَّ ُ ْم إِلىَ ن ُُص ٍ
ـب
ْ
َ
ُيوفِ ُض َ
ون} (سورة املعارج .)43/
ففي الرواية عن حيي بن إبراهيم ،عن
أبيه ،عن معاوية بن عمار ،عن االمام الصادق
عليه ال��س�لام ،ق��ال« :ق��ال علي ب��ن احلسني،
عليه السالم :أما علمت انه إذا كان عشية
عرفة برز اهلل يف مالئكته إىل مساء الدنيا ،ثم
يقول :انظروا إىل عبادي ،أتوني شعثا غربا،
وأرسلت إليهم رسوال من وراء وراء ،فسألوني
علي أن أجيبهم
ودعوني ،أشهدكم انه حق ّ
اليوم ،وقد شفعت حمسنهم يف مسيئهم ،وقد
تقبلت من حمسنهم ،فأفيضوا مغفورا لكم،
ثم يأمر ملكني فيقومان باملأزمني هذا من
هذا اجلانب وهذا من هذا اجلانب فيقوالن:
اللهم سلم سلم ،فما تكاد ترى من صريع وال
كسري».
ً
ثانيا :وقوف مجيع الناس يف مكان واحد
ووق��ت واح���د ،ليس هناك متايز ب�ين الغين
وال��ف��ق�ير أو ب�ين ال��ك��ب�ير وال��ص��غ�ير اجلميع
متوجه إىل اهلل بالدعاء والتوسل ،حيث خيرج
اإلنسان من بوتقة األنا وسجن املال وامللك،
وينسى نفسه املتعالية فيقف أم��ام قرينه
اإلنسان مهما صغر أو ك�بر .وهكذا احلال
يف ي��وم القيامة حيث وق��وف الناس مجيعا
للحساب أمام اخلالق جل ثناؤه.
ثالثاً :مكان االعرتاف :ففي أرض «عرفة»
تتسامى روح اإلن��س��ان إىل اخل��ال��ق ،يف جو
عظيم مفعم بالروحانية والتوجه ،معرتفا
بذنوبه وخطاياه أمام الرب الرحيم ،ولذلك
مسيت عرفة بهذا االسم هلذا املعنى« :يقول
معاوية بن عمار سألت أب��ا عبد اهلل (االم��ام
الصادق ،عليه السالم) ،عن عرفات مل مسيت
عرفات؟ فقال :إن جربائيل خ��رج بإبراهيم
ص��ل��وات اهلل ع��ل��ي��ه ي���وم ع��رف��ة ف��ل��م��ا زال��ت
الشمس قال له جربائيل :يا إبراهيم اعرتف
بذنبك واع���رف مناسكك ،فسميت عرفات

لقول جربائيل اعرتف فاعرتف»
ول���ذل���ك ي��ع�بر اإلم�����ام احل���س�ي�ن ،عليه
ال��س�لام ،ع��ن ه��ذا املعنى يف دع��ائ��ه العظيم
امل��ع��روف ب��دع��اء ي��وم ع��رف��ة« :ث��م أن��ا ي��ا إهلي
ُ
املعرتف بذنوبي فاغفرها لي ،أنا الذي أسأت،
أنا ال��ذي أخطأت ،أنا ال��ذي هممت ،أنا الذي
جهلت ،أنا الذي أغفلت ،أنا الذي سهوت ،أنا
ال��ذي اعتمدت ،أن��ا ال��ذي تعمدت ،أن��ا ال��ذي
وع��دت ،أنا ال��ذي أخلفت ،أنا ال��ذي نكثت ،أنا
ال���ذي أق����ررت ،أن��ا ي��ا اهل��ي اع�ت�رف بنعمتك
ع��ن��دي ،وأب���وء بذنوبي فاغفرها ل���ي ...إهلي
أمرتين فعصيتك ،ونهيتين فارتكبت نهيك،
ُ
فأصبحت ال ذا ب���راءة ف��أع��ت��ذر ،وال ذا قوة
فأنتصر ،ف��ب��أي ش��يء أستقيلك ي��ا م��والي،
أبسمعي ،أم ببصري ،أم بلساني ،أم بيدي،
أم برجلي ،أليس كلها نعمك عندي ،وبكلها
عصيتك».
ك��ذل��ك احل���ال يف ي��وم القيامة حينما

ليعلم اإلنسان
مهما كان جرمه
ومعاصيه ،بان رحمة اهلل
الواسعة يف يوم عرفة
كفيلة مبحوها وغفرانها،
بل هناك ذم وتوبيخ من
اهلل ملن يعتقد بعدم
غفران ذنوبه وعدم قبول
توبته
يقف اإلنسان معرتفا بذنوبه وان مل يعرتف
{و َما
بإرادته فكل شي يشهد عليه قال تعاىلَ :
ون َأ ْن َي ْش َهدَ َع َل ْيك ُْم َس ْم ُعك ُْم َولاَ
كُنت ُْم ت َْس َتترِ ُ َ
ِ
َأ ْب َص ُارك ُْم َولاَ ُج ُلو ُدك ُْم َو َلكن َظنَنت ُْم َأ َّن اهللَ لاَ
َي ْع َل ُم كَثِ ًريا ممِّ َّا َت ْع َم ُل َ
ون} (سورة فصلت .)22/
ِ
ٍ
نسان َأ ْلزَ ْمنَا ُه َطآئ َر ُه
واآلية الكرميةَ :
{وك َُّل إِ َ
ِ
ِ
ِ
فيِ ُعن ُِق ِه َون ْ
ُخ ِر ُج َل ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة كتَا ًبا َي ْل َقا ُه
َم ُ
ورا} (سورة اإلسراء .)13/
نش ً
إال أن ال��ف��ارق األك�بر بينهما ،إن يوم
القيامة ،ي��وم احلساب واجل���زاء ق��ال تعاىل:
{ون ََض ُع ا َمل َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة فَلاَ ُت ْظ َل ُم
َ
َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِن ك َ
َان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا
بهِ ا و َك َفى بِنَا ح ِ
اسبِنيَ } (االنبياء .)47/
َ
َ َ
بينما ي��وم عرفة ي��وم الرمحة واملغفرة
حيث ينظر ال��ب��اري إىل ع��ب��ادة ،فريمحهم،

وال خي��رج��ون م��ن ذل��ك امل��وق��ف إال باملغفرة
وامل��ف��ازة ،وخي��رج كيوم ولدته أمه مغتسال
من املعاصي والذنوب فعلى املؤمن أن جيتهد
ل��س��اع��ات قليلة ل��ك��ي ي��ف��وز جب��ن��ة عرضها
السماوات واألرض وخلود اب��دي يف النعيم
اإلهلي.
ففي الرواية عن حيى بن إبراهيم ،عن
أبيه ،عن معاوية بن عمار ،عن أبي عبد اهلل
عليه السالم :ق��ال« :احل��اج محالنه وضمانه
على اهلل ،فإذا دخل املسجد احل��رام وُكل به
ملكان حيفظانه عليه طوافه وسعيه ،فإذا
كانت عشية عرفة ضربا على منكبه األمين،
ثم يقوالن :يا هذا أما ما مضى فقد كفيته،
فانظر كيف تكون فيما تستقبل».
وجاء يف رواية طويلة حول فضل احلج
عن الرسول األك��رم ،صلى اهلل عليه وآل��ه:
«وي����وم ع��رف��ة ي��ب��اه��ي اهلل ب��ه امل�لائ��ك��ة ،فلو
أحضرت ذلك اليوم برمل عاجل وقطر السماء
وأيام العامل ذنوبا ،أذابه ذلك اليوم.»...
وم��ن دع��اء اإلم��ام زي��ن العابدين يف يوم
عرفة« :هذا يوم عرفة يوم شرفته وكرمته
و عظمته ،نشرت فيه رمحتك ،ومننت فيه
بعفوك ،وأجزلت فيه عطيتك ،وتفضلت به
على عبادك».
ول��ي��ع��ل��م اإلن���س���ان م��ه��م��ا ك���ان ج��رم��ه
ومعاصيه ،ب��ان رمح��ة اهلل الواسعة يف يوم
عرفة كفيلة مبحوها وغفرانها ،بل هناك
ذم وتوبيخ من اهلل ملن يعتقد بعدم غفران
ذنوبه وع��دم قبول توبته فقد روي عن أهل
البيت ،عليهم السالم« :إن من أعظم الناس
ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أن اهلل مل يغفر
له».
ويقول اإلمام الباقر ،عليه السالم« :ما من
ب ّر وال فاجر يقف جببال عرفات فيدعو اهلل
رب ففي حوائج الدنيا
إال استجاب اهلل له ،أما ال ّ
واآلخرة ،وأما الفاجر ففي أمر الدنيا».
فكما أن اهلل أخ��ت��ار ب��ق��ع��اً م��ن األرض
فقدسها وعظمها ليس جلماهلا وطبيعتها،
وإمن��ا لعلل هو اعلم بها منا ،كذلك جعل
مقياس التفاضل بني البشر خاضعا لقوانينه
ه��و ،فاإلنسان مب��ا يكسب م��ن تقوى وعمل
ص��احل ي��ك��ون مفضال ،وه��ي أم���ور كسبية
يسعى إليها اإلن��س��ان جب��ه��ده ،إذن؛ لنحول
يوم عرفة إىل مناسبة إلزالة غشاوة القلوب،
وأغالل النفس ،واىل تربية وتهذيب النفوس،
وننطلق إىل رحاب التقوى والعمل الصاحل.
--------------------* عامل دين من املنطقة الرشقية بالسعودية
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�سورة الفيل
هذه الأ�سئلة طرحناها،
فوجدنا �إجابتها يف

* حرمة الكعبة

مو�سوعة تف�سري «من

هدى القر�آن» ل�سماحة

املرجع الديني �آية الله

العظمى ال�سيد حممد
در�سي
تقي 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

ال��س��ورة امل��ب��ارك��ة ؛ نذكر – يف م��ا يلي –
اثنتني منها :
عن أبي عبد اهلل ،عليه السالم ،قال:
«من قرأ يف فرائضه {أَلمَ ْ َت َر َ
ك ْي َف َف َع َل
َرب َ
ُّك} شهد له يوم القيامة كل سهل و جبل
و مدر بأنه كان من املصلني ،و ينادي له يوم
القيامة مناد  :صدقتم على عبدي ،شهادتكم
له و عليه ،أدخلوه اجلنة وال حتاسبوه ،فإنه
()1
ممن أحبه اهلل و أحب عمله».
وج���اء يف حب��ار األن����وار ،خب��ط الشهيد،
رمحه اهلل  :ان الصادق ،عليه السالم ،كان
()2
يقرأ يف وجه العدو سورة الفيل.

* إعداد :السيد جواد الرضوي
• أين نزلت سورة الفيل املباركة؟ و
متى ؟ و كم هو عدد آياهتا ؟ و ماهو ترتيبها
النزويل و ترتيبها يف القرآن الكريم ؟
 نزلت ه��ذه ال��س��ورة املباركة يف مكةاملكرمة بعد سورة الكافرون  .عدد آياتها ()5
 .ترتيبها النزولي ( ،)18و ترتيبها يف القرآن
الكريم (.)105

* فضل السورة

• ما فضل هذه السورة املباركة ؟
 -هناك رواي���ات كثرية يف فضل هذه

• ما هو االط��ار العام هلذه السورة
املباركة ؟
 متوجت اجلزيرة العربية بالصراعاتال��دم��وي��ة ،و بقيت مكة امل��ك��رم��ة ب��ل��داً آمنا
كمثل جزيرة ساكنة يف حبر هائج ؛ حتى
أن ملك اليمن (أب��ره��ة)  -عندما سعى اىل
غزوها ُ -ر ّد على أعقابه بفعل طري غريب
رمت جيشه حبجارة من سجيل؛ و يف ذلك
دليل على حرمة البيت ،و آية إلك��رام اهلل
ألهله ،و نعمة عظيمة ينبغي أن يشكروا اهلل
عليها باالميان به و برساالته.

* القصة ِ
للعربة

• مل��اذا ُيذكّر القرآن الكريم بقصة
«اصحاب الفيل» فيقول َ :
{ألمَ ْ ت ََر َك ْي َ
ف َف َع َل
ك بِ َأ ْص َح ِ
اب ا ْل ِف ِ
َر ُّب َ
يل}؟
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 كثرية هي عرب التاريخ اليت ال تزالآي��ات��ه��ا م��رس��وم��ة ع��ل��ى ص��ف��ح��ات ال��زم��ن و
ْ
ولكن قليل هم الذين
يف ذاك��رة األج��ي��ال،
ينسلون من ضوضاء حاضرهم اىل كهف
التاريخ ليدرسوه بإمعان ،و يعتربوا حبوادثه
؛ و كانت قصة الفيل  -الذي أناخ بـ «املغمس»
من أطراف مكة ،ففزعت منه قريش ،والذت
باجلبال فرارا  -ال تزال عالقة يف أذهان أهل
مكة ،حتى قيل  :إن بعض من رافقوا محلة
«أبرهة» املشؤوم كانوا ال يزالون أحيا ًء ؛ بيد
أن قريشاً  -اليت أمنها اهلل من تلك الداهية
 كفرت بأنعم اهلل ،و جحدت آياته ،و جاءالَ :
الوحي يذكرهم قائ ً
{ألمَ ْ ت ََر َك ْي َ
ف َف َع َل
ك بِ َأ ْص َح ِ
َر ُّب َ
اب ا ْل ِفيل}.

* الرؤية بمعنى العلم

يبدو أن الرؤية  -هنا  -جاءت مبعنى العلم
بها ،و النظر اىل آثارها ،و مساع أنبائها مما
جيعلك كأنك قد رأيتها .

تصفية آثار احلنيفية اإلبراهيمية ،و توجيه
العرب اىل بيت جديد كان «أبرهة» قد بناه
يف اليمن .

سالح جديد
*
ٌ

*  ...وغري الطري

• من هم "أصحاب الفيل" حتديد ًا ؟
 أصحاب الفيل هم  :أبرهة بن الصباحاألش���رم ،ملك اليمن ،وج��ن��وده .و قد جتلت
عظمة اهلل يف ردع أكرب محلة قادها هؤالء
��ارج عن ظاهر
األع��داء ضد مكة ،و ٍ
بفعل خ ٍ
السنن اجلارية ؛ حيث دمرهم بطري أبابيل .
لقد عبؤوا طاقاتهم ،و جندوا اثين عشر
ألفا بأفضل عتادهم  -حسب ال��ت��واري��خ -و
ك��ان ال��ف��ي��ل( – )3ال���ذي اس��ت��ق��دم��وه إلث��ارة
اهليبة  -سالحاً جديداً يف حميط اجلزيرة
العربية ؛ زعمت العرب ان ال ِق�� َب َ��ل هلم به،
و لكن اهلل ّ
أضل كيدهم ،و أفشل خطتهم،
فلم حيققوا به الغاية املطلوبة ؛ و ذلك قوله
َ
ي َع ْل َك ْيدَ ُه ْم فيِ ت َْضلِ ٍ
يل}.
تعاىل{:ألمَ ْ جَ ْ

• و لكن الرسول االعظم ،صىل اهلل عليه
و آله – و هو ا ُملخا َطب يف هذه اآلية املباركة
– مل يشهد حادثة «اصحاب الفيل» ،و من
ثم مل ير كيف و ماذا فعل اهلل هبم؛ الن مولده
املبارك كان يف العام الذي وقعت فيه احلادثة،
(و هو عام  570م) ،فكيف خياطبه اهلل بقوله:
{أمل ت ََر} ؟

• ماذا كان كيدهم ؟ وما املراد بتضليل
ذلك الكيد ؟

 قد تكون احلادثة التارخيية شديدةالوضوح اىل درجة تكاد ُترى ،و ال حتتاج م ّنا
اىل ان نتوجه إليها بأعني بصرية ،و هكذا

 املراد بالكيد هو سعيهم لتدمري الكعبةاملشرفة  .و ق��ال بعضهم  :تضليل كيدهم
مبعنى فشلهم يف ه��دم الكعبة امل��ش��رف��ة ،و

* الكيد و التضليل

• كيف أضل اهلل كيدهم؟ أ بفعل طري
األبابيل فقط ،أم بأمر آخر ؟
 يبدو أن اآلية تشري اىل حادثة أخرىمل يذكرها املفسرون ،ولعل اصحاب الفيل
ابتلوا بأمراض فتاكة كاجلدري ،أو وقعت
بينهم الفتنة ،أو ضّلوا السبل ،أو ما أشبه ،أو
أصيب فيلهم بعاهة بسبب اختالف املناخ؛
وق��د أش��ارت ال��رواي��ات التارخيية اىل بعض
هذه القضايا .

* أرساب ًا فأرسابا

{و َأ ْر َس َل َع َل ْي ِه ْم
• و لكن اآلية املباركةَ :
َطيرْ ً ا َأ َبابِ َ
يل} تشري اىل الطري حتديد ًا؟
 ال ري��ب ان أخطر ما أصابهم وقضىع��ل��ى محلتهم ،ك��ان��ت ال��ط�ير ال�ت�ي قدمت
عليهم  -حسب التاريخ  -من ناحية البحر
مل تعرفها املنطقة؛ فرمتهم حبجارة قاتلة؛
{و َأ ْر َس َ
��ل َع َل ْي ِه ْم َطيرْ ً ا
وذل��ك قوله تعاىل َ :
َأ َبابِ َ
يل}.
ومل ختطئهم الطري ،بل اجتهت مباشرة
ال��ي��ه��م ،و ك��ان��ت ت��ت�لاح��ق عليهم أس��راب��ا
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الرؤية – يف
السورة املباركة
– جاءت مبعنى
العلم مبا فعل اهلل
بـ "اصحاب الفيل"،
و النظر اىل آثارها،
وسماع انبائها

اكرب حملة
قادها االعداء ضد
مكة املشرفة دمرها
طري ابابيل!

فأسرابا ،و هذا ما فسرت به كلمة «أبابيل»،
ق��ال��وا  :تعين جمتمعة ،و قيل :متتابعة ،و
قيل :متفرقة ،تأتي من كل ناحية ؛ و أصل
الكلمة من قوهلم  :فالن يؤبل على فالن ؛ أي:
يعظم عليه و يكثر ،و اشتقاقها من األبل .

* احلجارة القاتلة

• ذلكم الطري كان يرمي «أصحاب
الفيل» باحلجارة كام جاء يف قوله تعاىل:
يهم بِ ِ
ِ
ح َج َار ٍة ِم ْن ِس ِّج ٍ
يل} ،فكيف
{ت َْرم ِ ْ
كانت صفة الرمي؟ وبأية صورة؟
 ب���ع���د ان ان���ت���ش���رت ف���وق���ه���م ال��ط�يركسحابة س��وداء ،أخذت متطرهم حبجارة
( )4قاتلة ،قالوا  :كان كل طري حيمل ثالثة
أحجار  :واحد يف منقاره و اثنان بني رجليه،
و ك��ان��ت احل��ج��ارة إذا أص��اب��ت ج��ان��ب��ا من
أبدانهم ؛ فرقته و خرجت من الطرف اآلخر،
فاذا أصابت بيضة الرأس اخرتقت الدماغ و
خرجت من الدبر  .وق��ال ابن عباس  :كان
احلجر إذا وق��ع على أح��ده��م ،نفط جلده،
فكان ذلك أول اجلدري .

* من نار جهنم

• وصفت اآلية املباركة احلجارة باهنا
كانت من "سجيل" ،فام هي ماهية هذه املادة؟
 ق��ال��وا  :احل��ج��ارة م��ن ط�ي�ن ،طبختبنار جهنم ،وق��ال بعضهم :السجيل :أصله
ال��س��ج�ين ،و أب��دل��ت ال��ن��ون الم����اً ،وال يبعد
ذل��ك إذا ك��ان��ت الكلمة معربة للتساهل
فيما عربت من الكلمات ،وقال بعضهم  :بل
السجيل من السجل حيث كتب عليهم ذلك
؛ و األول أقرب .
ول��ع��ل احل��ج��ارة ك��ان��ت م��س��م��وم��ة ،أو
ك��ان��ت حت��م��ل ج��راث��ي��م أم����راض فتاكة
كاجلدري ،حسبما نقرأ يف التفاسري ؛ كما
جاء يف حديث مأثورعن االمام الباقر ،عليه
السالم ،عن قوم كانوا يقطعون السبيل ،و
يأتون املنكر:
 »...مع كل طري ثالثة أحجار :حجران
يف خم��ال��ب��ه ،و حجر يف م��ن��ق��اره ؛ فجعلت
ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم ؛ فقتلهم
اهلل عز وج��ل بها ،وم��ا كانوا قبل ذل��ك رأوا

شيئا من ذلك الطري وال من اجلدر».

()5

* كالقشور البالية

• إال َم يشري قوله تعاىلَ { :ف َج َع َل ُه ْم
ٍ
ف م ْأك ٍ
ُول} ؟
َك َع ْص َ
 ق��ال��وا :جعلهم اهلل ك���ورق ال���زرع إذاأكلته الدواب فرمت به من أسفل ،ذلك أن
العصف عندهم  :ورق الزرع ؛ كجلب القمح
و الشعري  .و قال بعضهم  :العصف املأكول :
الورق الذي أكل لبه و رمي قشره .
و يبدو أن م��رض اجل���دري قضى على
خ�لاي��ا أج��س��اده��م ،ح��ت��ى غ���دوا كالقشور
البالية .

* بداية تارخيهم

• كيف كانت قريش تنظر إىل حادثة
«أصحاب الفيل» ؟
 اهتمت قريش بقصة أصحاب الفيل،حيث أن��ه��ا ك��ان��ت تتخذ م��ن ه��ذه الواقعة
ذريعة لسيطرتها على أهل اجلزيرة ،و لذلك
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تضليل كيد «اصحاب الفيل» دليل على حرمة الكعبة
املشرفة ،و آية إلكرام اهلل ألهلها ،و نعمة عظيمة ينبغي
ان يشكروا اهلل عليها باالميان به و برساالته
جعلوها بداية لتارخيهم ،و قد كانت والدة
ال��ن�بي ،صلى اهلل عليه وآل���ه ،يف ذات السنة
حسب أشهر الروايات ،فأضفى عليها صبغة
شرعية .

* قصة اصحاب الفيل

واليكم – أعزاءنا القراء – قصة «أصحاب
الفيل» كما جاء يف تفسري "جممع البيان" :
أمجع الرواة على ان ملك اليمن  -الذي
ق��ص��د ه���دم الكعبة امل��ش��رف��ة  -ه��و «أب��ره��ة
بن الصباح األش��رم» ،و قيل :إن كنيته "ابو
يكسوم" ،ثم أن «أبرهة» بنى كعبة باليمن،
و جعل فيها قباباً من ذهب ،فأمر أهل مملكته
باحلج اليها ليضاهي بذلك البيت احل��رام،
ً
رج�ل�ا م��ن «ب��ن��ـ��ي ك��ن��ان��ة» خ���رج حتى
وأن
قدم اليمن ،فنظر اليها ،ثم قعد فيها  -يعين
حلاجة االن��س��ان  -فدخلها «أب��ره��ة» فوجد
تلك العذرة فيها ،فقال :من اجرتأ علي بهذا
و نصرانييت ؟! ألهدمن ذلك البيت حتى ال
حيجه حاج أبدا.
ودعا بالفيل ،و أذن لقومه باخلروج ومن
اتبعه من أهل اليمن ،و كان أكثر من اتبعه
منهم" :ع��ك" و «االش��ع��رون» و «خثعم» ،ثم
خ��رج يسري حتى إذا ك��ان ببعض طريقه،
بعث رج�لا م��ن «ب�ني سليم» ليدعو الناس
اىل ح��ج ال��ذي ب��ن��اه ،فتلقاه اي��ض��اً رج��ل من
«احلمس» من «بين كنانة» ،فقتله ،ف��ازداد
بذلك حنقاً ،و حث السري و اإلنطالق ،و طلب
ال ،فبعثوا معه رج ً
من أهل الطائف دلي ً
ال من
«هذيل» يقال له « نفيل» فخرج بهم يهديهم،
حتى إذا كانوا بـ «املغمس» ،نزلوه و هو من
مكة على ستة أميال ،فبعثوا مقدماتهم اىل
م��ك��ة ،فخرجت ق��ري��ش ع��ب��ادي��د يف رؤوس
اجلبال ،و قالوا :ال طاقة لنا بقتال هؤالء ،و
مل يبق مبكة غري عبد املطلب بن هاشم؛ أقام
على سقايته ،و غري شيبة بن عثمان بن عبد
ال��دار؛ أق��ام على حجابة البيت ،فجعل عبد
املطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول :
هم ان املرء مينع رحله فأمنع حاللك
ال ّ
ال ي��غ��ل��ب��وا بصليبهم و حم��اهل��م ع��دوا

حمالك
ال يدخلوا البلد احلرام إذا فأمر ما بدا لك
ث��م أن مقدمات «أب��ره��ة» أص��اب��ت َن َعما
ل��ق��ري��ش ،ف��اص��اب��ت فيها م��ائ�تي بعري لعبد
املطلب بن هاشم ،فلما بلغه ذلك ،خرج حتى
أتى القوم  -و كان حاجب «أبرهة» رج ً
ال من
«االشعرين» و كانت له بعبد املطلب معرفة
 فاستأذن له على امللك ،و قال له :أيها امللك! ج��اءك سيد قريش ال��ذي يُطعم إنسها يف
احلي و وحشها يف اجلبل .
فقال له  :ائذن له  -و كان عبد املطلب
رجال جسيماً مجي ً
ال  -فلما رآه «أبو يكسوم»،
أعظمه ان جيلسه حتته ،و كره ان جيلسه
معه على سريره ،فنزل من سريره ،فجلس
على االرض ،و أجلس عبد املطلب معه ،ثم
قال :ما حاجتك؟
ق���ال :ح��اج�تي م��ائ��ت��ا ب��ع�ير ل��ي أصابتها
مقدمتك .
فقال "أب��و يكسوم"  :واهلل لقد رأيتك
فأعجبتين ،ثم تكلمت فزهدت فيك.
فقال :ومل أيها امللك ؟
ق���ال  :ألن���ي ج��ئ��ت اىل ب��ي��ت ع��زك��م و
منعتكم م��ن ال��ع��رب و فضلكم يف ال��ن��اس،
و شرفكم عليهم ،و دينكم ال��ذي تعبدون،
فجئت ألكسره و أصيبت لك مائتا بعري،
فسألتك عن حاجتك ،فكلمتين يف إبلك ومل
تطلب إلي يف بيتكم !
فقال له عبد املطلب :
أيها امللك ! أنا أكلمك يف مالي ،و هلذا
البيت رب هو مينعه ،لست أنا منه يف شيء،
ف��راع ذلك «أب��ا يكسوم» ،و أمر برد إبل عبد
املطلب عليه .
ثم رج��ع ،و أمست ليلتهم تلك الليلة
كاحلة جنومها ،كأنها تكلمهم كالماً
القرتابها منهم ،فأحست نفوسهم بالعذاب ،و
خرج دليلهم حتى دخل احلرم و تركهم ،و
قام «االشعرون» و «خثعم» فكسروا رماحهم و
سيوفهم ،و برئوا اىل اهلل ان يعينوا على هدم
البيت ،فباتوا كذلك بأخبث ليلة .
ثم أدجلوا بسحر ،فبعثوا فيلهم يريدون
()6

أن يصبحوا مبكة ،فوجهوه اىل مكة ،فربض،
فضربوه ،فتمرغ ،فلم يزالوا كذلك حتى
كادوا أن يصبحوا .
ثم إنهم أقبلوا على الفيل ،فقالوا  :لك
اهلل ان ال نوجهك اىل مكة ،فانبعث ،فوجهوه
اىل اليمن راج��ع��اً ،فتوجه يهرول ،فعطفوه
حني رأوه منطلقاً ،حتى إذا ردوه اىل مكانه
األول ،ربض.
فلما رأوا ذل��ك ،ع��ادوا اىل القسم ،فلم
يزالوا كذلك يعاجلونه حتى إذا كان مع
طلوع الشمس ،طلعت عليهم الطري معها
احل��ج��ارة ،جعلت ترميهم ،و كل طائر يف
منقاره حجر ،و يف رجليه حجران ،وإذا رمت
بذلك مضت و طلعت أخرى ،فال يقع حجر
من حجارتهم تلك على بطن إال خرقه ،وال
عظم إال أوهاه و ثقبه .
ً
و ثاب «أبو يكسوم» راجعا ،وقد أصابته
بعض احل��ج��ارة ،فجعل كلما ق��دم أرض��اً
انقطع له فيها أرب ،حتى إذا انتهى اىل اليمن
مل يبق شيء إال باده .
فلما قدمها ،تصدع صدره و انشق بطنه
ُصب من «االشعرين» و «خثعم»
فهلك ،و مل ي َ
أحد ،و كان عبد املطلب يرجتز و يدعو على
احلبشة ،و يقول :
يا رب ال أرجو هلم سواكا يا رب فامنع
منهم مح��اك��ا ان ع��دو البيت م��ن ع��اداك��ا
()7
انهم مل يقهروا قواكا .
---------------------

( )1تفسري "نور الثقلني" ،ج ،5ص. 668
( )2بحار االنوار ،ج ،92ص. 338
( )3ورد يف بعض التفاسري بان جنود "ابرهة"
كان هلم ثالثة عرش فيالً ،و قيل غري ذلك .
( )4التاء يف احلجارة للجمع ال للتانيث،
مفرده حجر ،و مجعه  :أحجار ،و حجار ،و
أحجر  .و احلجران  :الفضة و الذهب
حجارة ،و ُ
.
( )5تفسري "نور الثقلني" ،ج ،5ص.672
(ِ )6
احلالل :القوم احلا ّلون يف املكان  .و
ا َملحال  :التدبري و القوة .
( )7تفسري "جممع البيان" ،ج ،10ص. 540
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اضاءات تدبرية

العالقة بين علوم القرآن وتدبره
* عىل سبيل التمهيد

ُيطلق
ُويراد من «علوم
القرآن» كل
العلوم اخلادمة
للقرآن الكرمي،
وعلى هذا
اإلطالق ،يدخل
علم االصول
واللغة والفقه
واحلديث و ..و
توسع بعضهم و
أدخلوا علم الطب
والبيئة والعلوم
االخرى

قبل ال��ب��دء يف دراس���ة أي علم،
ي��ق��وم العلماء ب��دراس��ة ن��وع العلم،
وموضوعاته ،والغاية منه ،و بالتالي
عالقة هذا العلم بالعلوم االخ��رى،
وثم
وما مييز هذا العلم عن اآلخرّ .
اخ��ت�لاف ب�ين العلماء يف منهجية
التحديد تلك ،هل ان املائز (وكذا
اجلامع) يف العلم هو موضوعاته ،أم
الغايات اليت يراد الوصول اليها من
خالل دراسة موضوعات العلم.
وي���ب���دو ان ال�����رأي األص����ح هو
الثاني ،اذ ان املوضوعات املختلفة
قد جتتمع معاً للوصول اىل غاية
حم��ددة ،فعلى سبيل املثال ،حينما
نتساءل عن العالقة بني موضوعات
(امل��ب��ت��دأ واخل��ب��ر) و (ال���ن���واس���خ) و
(ال���ت���واب���ع) و غ�ي�ره���ا ،س��ن��ج��د ان��ه��ا
مجيعاً تبحث أواخ���ر الكلمات من

حيث البناء واالعراب ،وتش ّكل نهاية
ع��ل��م ال��ن��ح��و ،و ال��ن��ح��و ي��ش�ترك مع
علوم الصرف ،والبالغة ،واملعاني،
والبديع ،يف انها مجيعاً تهدف صون
اللسان عن اللحن ،و إضفاء مجالية
ملنطق االنسان.
وهكذا االم��ر يصدق على علم
االصول ،فبدءاً من مباحث االلفاظ،
وم�������روراً ب��امل��ب��اح��ث ال��ع��ق��ل��ي��ة من
مستقالت وغري مستقالت ،و انتها ًء
ب��األص��ول العملية ،ب��اإلض��اف��ة اىل
عشرات املواضيع املختلفة ،كلها
جت��ت��م��ع ل��ت��ح��ق��ق غ��اي��ة اس��ت��ن��ب��اط
احل��ك��م ال��ش��رع��ي يف اط����ار اص���ول
الفقه.
وم���ن ه��ن��ا ،ف���إن ال��ب��اح��ث يف اي
علم ،عليه او ً
ال ،ان ي��درك العالقة
ب�ين امل��واض��ي��ع املختلفة يف العلم،
كما عليه ان يدرس العلوم االخرى
اليت تشرتك مع ما يدرسه ،يف سبيل

الوصول اىل تلك الغاية.
ومن يريد دراسة منهج التدبر
يف القرآن الكريم ،من ال�لازم عليه
ان ي���درس ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��واض��ي��ع
املختلفة اليت تتمحور حول حمور
واحد ،وعليه ايضاً ان يدرس العالقة
القائمة ب�ين منهج التدبر وسائر
العلوم املرتبطة بفهم القرآن الكريم
مثل مناهج التفسري ،وعلوم القرآن
وغريها.

* علوم القرآن

ب��ع��د ان أش��رن��ا – يف احللقات
السابقة – اىل اه��م مباحث التدبر
يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م بشكل جممل
وخمتصر ،رأينا من ال��ض��روري ان
نشري باختصار اىل العالقة القائمة
بني مباحث علوم القرآن و مباحث
منهج التدبر يف القرآن.
ولكن قبل بيان ذل��ك ،الب��د ان

اضاءات تدبرية
ن��ب�ين م��ا نعنيه م��ن م��ن��ه��ج «ع��ل��وم
ال��ق��رآن» ( ،)1اذ ان للعبارة اطالقني
واستعمالني:
األول :يُطلق وي���راد منه كل
ال��ع��ل��وم اخل��ادم��ة ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م،
وع��ل��ى ه���ذا اإلط��ل��اق ،ي��دخ��ل علم
االصول واللغة والفقه واحلديث و..
وتوسع بعضهم و أدخلوا علم الطب
والبيئة والعلوم االخرى.
ال���ث���ان���ي :ي��ط��ل��ق وي�������راد م��ن��ه
جمموعة من العلوم والبحوث ذات
الصلة املباشرة بالقرآن ،كتفسريه
وت���أوي���ل���ه ،ون���اس���خ���ه وم��ن��س��وخ��ه،
وحم���ك���م���ه وم���ت���ش���اب���ه���ه ،وع���ام���ه
وخاصه ،واسباب نزوله و..
و ه����ذا م���ا ن��ع��ن��ي��ه ف��ي��م��ا يلي
باطالقنا لعلوم القرآن.
وقد وردت مجلة من الروايات
عن طريق اهل البيت عليهم السالم،
تؤكد على ض��رورة التعرف على
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* العالقة بني
علوم القرآن والتدبر

ك���م���ا س���ب���ق وان ب���ي��� ّن���ا ان
امل���وض���وع���ات ق���د ت��ش�ترك لتحقق
ال��غ��اي��ة ال���واح���دة ،وم��ن هنا كانت
ب���ع���ض امل���ب���اح���ث م���ش�ت�رك���ة ب�ين
مباحث علوم القرآن ومنهج التدبر،
مثل معرفة احملكم واملتشابه ،اذ ان
معرفة احملكم واملتشابه يدخل يف
صميم التدبر يف ال��ق��رآن وكشف
املراد من اآلية ،على انه من املباحث
املتعلقة بعلوم القرآن الكريم.
و هكذا ،فال تعين دراس��ة علوم
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ،دراس���ة جمموعة
من البحوث القرآنية املتناثرة ،اليت
ال متت بصلة بفهم القرآن احلكيم.
ذل���ك ان ع��ل��وم ال���ق���رآن تتضح
ص��ل��ت��ه��ا ب��ف��ه��م ال���ق���رآن يف بعدين
اساسيني:

 -1املنطلق

ان جمموعة من مباحث علوم
ال��ق��رآن تشكل ال��ق��اع��دة واالرض��ي��ة
االس��اس��ي��ة لفهم اآلي���ات الكرمية،
مثل مبحث الوحي واالعجاز ،ترى
م��ن ال ي��ؤم��ن ب��ك��ون ال���ق���رآن وح��ي��اً
معجزاً من قبل اهلل ،أ ّنى له االرتقاء
اىل م��س��ت��وى ف��ه��م��ه ،ك��م��ن يزعم
ان القرآن الكريم هو نتاج عبقرية

النيب صلى اهلل عليه وآله ،او اآلخر
الذي يتصور أن القرآن الكريم ،إمنا
هي جمموعة رؤى لرسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله .ان هؤالء وامثاهلم ،ال
يقدرون على االستفادة من كتاب
اهلل ،ألنهم ال يؤمنون به باألساس،
فكيف هلم أن يعرفوا مقاصده ،لذا
فانهم يتعاملون مع القرآن الكريم،
كأي كتاب بشري آخر ،قال تعاىل:
ْج ِم ًّيا َلقا ُلوا
{ َو َل ْو َج َع ْلنا ُه ُق ْرآن ًا َأع َ
ِ
بيِ
ْجم ٌّي َو ع ََر ٌّ
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ِ
ِ
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ُون يف آذا ِ ْم َو ْق ٌر َو ُه َو
َع َلي ِهم عَمى ُأ ِ
ولئ َك ينادو َن ِمن مكانٍ
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ْ ْ ً
َبعيد}( .سورة فصلت )44/

 -2األداة

��م آخ���ر م��ن حب���وث علوم
وق��س ٌ
ال��ق��رآن يشكل أدا ًة لفهم ال��ق��رآن
ال��ك��ري��م ،ف��م��ن ال ي��ع��رف ال��ن��اس��خ
من املنسوخ ،واحملكم من املتشابه،
والظاهر م��ن الباطن ،و مل ي��درك
أس��ب��اب ال��ن��زول ،و ،..ل��ن يتس ّنى له
االغرتاف من معني القرآن الكريم،
واالهتداء بهديه.
بل قد يكون عدم التعرف على
هذه املباحث سبباً يف الفهم املغلوط
لآلية الكرمية ،كما ظهر لك من
خالل النص املذكور سابقاً ،حيث
ب�ّي�نّ االم���ام ال��ص��ادق عليه السالم،
سبب احنراف الصوفية عن اجلادة،
يف ع���دم اح��اط��ت��ه��م ب��ع��ل��وم ال��ق��رآن
ال��ك��ري��م ،االم���ر ال���ذي ادّى بهم اىل
قراءة وفهم سقيم لنصوص القرآن
احلكيم ،حيث قال عليه السالم هلم:
« َف ِم ْن َه ُ
اه َنا أُ ِتي ُتم».
--------------- -1ترتكب العبارة من لفظتي
(علوم) و (ال��ق��رآن) ،وامل��راد من
االول (العلم) ،حلظة كشف العقل
عن الواقع ،وبالثاين (القرآن) ،كالم
اهلل املنزل عىل نبيه صىل اهلل عليه
وآله ،واملتعبد بتالوته .وال خيفى ان
هناك خالف ًا يف هذه التعاريف ،ومن
اراد املزيد فله ان يراجع كتب علوم
القرآن املفصلة.
 -2وسائل الشيعة :ج  ،27ص
.184-183

من يريد
دراسة منهج
التدبر يف القرآن
الكرمي ،من
الالزم عليه ان
يدرس العالقة
بني املواضيع
املختلفة التي
تتمحور حول حمور
واحد ،وعليه
ايضًا ان يدرس
العالقة القائمة
بني منهج التدبر
وسائر العلوم
املرتبطة بفهم
القرآن الكرمي
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بناء الذات طريقنا إلى
تنمية المجتمعات
حينما تريد
ان حتدد اهدافك
فال تخشى
ان تطمح يف
الوصول اىل أعلى
املراتب؛ فمن
عادة احلياة ان
متنح كل واحد
ما يعتقد انه
سيناله

* الشيخ فارس اجلبوري
ان اس������اس ب���ن���اء ومن�����و جم��د
قائم
اجملتمعات ،ودعامة قوة األمم ٌ
على ب��ن��اء االن��س��ان .فكلما كانت
ال��ق��وان�ين ال��س��ائ��دة يف أم���ة م���ا او

جمتمع ما تساعد على عملية بناء
االن���س���ان ،وت��س��ه��م يف ص��ن��ع ال��ف��رد
املتكامل ك��ان��ت ه��ذه األم���ة وه��ذا
اجملتمع اق��رب اىل اجمل��د والعظمة
والنجاح واالنتصار .ان اهمية بناء
االن��س��ان ت��أت��ي م��ن أن ب��ن��اءه مقدم
على كل حترك .نعم؛ ابن االنسان
ث��م دع��ه يعمل ل�ترى ان��ه سيصنع
الكثري .أما عندما ال تربيه فعليك
ان ال تتوقع منه شيئاً .فاالنسان هو
الذي جيب ان ينمو .فما فائدة بناء
االحجار اذا كانت حباجة اىل من
يسكنها؟! وما جدوى إنشاء املصانع
اذا كانت حباجة اىل من يشغلها،

ويشرف عليها ؟! فالبد -إذن -من
ان نبدأ ببناء االنسان.
ومم����ا الش����ك ف��ي��ه ان ال��ب��ن��اء
ال��روح��ي لالنسان هو االه��م  ،وهو
االص���ل؛ الن بناء االن��س��ان بالشكل
ال��ص��ح��ي��ح روح���ي���اً ي��ن��ع��ك��س على
تفجري ط��اق��ات��ه فعلياً و واق��ع��ي��ا ،
إال ان ال��س��ط��ور ال��ت��ال��ي��ة سرتكز
على بعض الوصايا املهمة ،وال�تي
ساقها املختصون يف تنمية االنسان
وكيفية تطويره لذاته واعماله.

* لكي تنجح  ..ثق بنفسك

لو قدر لك ان تقابل كل الذين

مجتمع
احرزوا النجاح يف احلياة من زعماء
دين ،أو رجال اعمال ،أو سياسيني،
أو ك��ت��اب وغ�ي�ره���م ،ل���وج���دت أن
ه��ن��ال��ك ق��واس��م م��ش�ترك��ة جتمع
بينهم ،وان هناك خيطاً يشد افراد
ه��ذه اجملموعة بعضهم اىل بعض.
فالنجاح ليس نتيجة خلصوصية
ذات��ي��ة ي��ول��د ب��ه��ا ال��ب��ع��ض ويحُ���رم
منها آخ��رون ،وال هو حاصل ذكاء
مرتفع او مواهب خاصة ،وال دخل
ل��ه بالعائلة او البيئة ال�ت�ي يولد
فيها الناجحون .وم��ن هنا جند ان
الناجحني ليسوا فوق البشر ،وليس
هلم ارب��ع عيون ومثاني آذان وست
عشرة من االيدي ..بل هم من حلم
ودم و اعصاب .ويعرتيهم ما يعرتي
غريهم .ويتعبون مثل غريهم .إمنا
خي��ت��ل��ف��ون ع��ن ال��ف��اش��ل�ين مب��ق��دار
ث��ق��ت��ه��م ب��أن��ف��س��ه��م ،وط��م��وح��ه��م
وج��ده��م واج��ت��ه��اده��م  .وه��ي أم��ور
رمب��ا تتوفر لبعض ،وتنحسر عند
البعض اآلخر.
ان (ال��ب��ع��ض م��ن��ا ي��ف��ق��د ثقته
بنفسه؛ الن��ه ال ي��ري��د ان جي��رب .
ولو جرب فسوف يكتشف أن كل
ش��يء ممكن .ان فينا م��ن ال��ق��درات
والطاقات ما يكفينا الحراز النجاح؛
اذا عرفنا كيف نستغلها) .فيجب
ان ال نفقد ثقتنا بانفسنا لبداياتنا
امل��ت��واض��ع��ة .ف����ان االن���س���ان ينجح
ل��ق��درات��ه وليس الن��ه ميلك افضل
االمكانات.
ان ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف��س تتمثل يف
ان يعرف االن��س��ان نفسه ،ويعرف
طاقاته دون زي��ادة او نقصان .فهي
روح االعمال ورحيانة اآلمال .فمن
عرف ما ضمت عليه جواحنه فانه
ال يرضى باهلوان ،ويسعى لتحقيق
م��ا يصبو ال��ي��ه ب�لا ك��ل��ل؛ ليحرز
النجاح ال��ذي ينشد .وكما يقول
االم����ام ع��ل��ي ،عليه ال��س�لام« :ق��در
ال��رج��ل على ق��در همته ،وصدقه
على قدر مروءته ،وشجاعته على
قدر انفته  ،وعفته على قدر غريته»
(نهج البالغة الباب الثالث.)47

* الطموح وقود النجاح

أعمد اىل أقصى ما خيطر على

بالك فاجعله هدفا .فانك على جناح
الطموح تحُ َمل اىل القمم .فعندما
تكون همة الروح عالية فان اجلسم
ال ميلك إال ان يوفر هلا متطلباتها.
فالناجحون يطمحون او ً
ال ،ثم بعد
ذل��ك ينجحون .فحينما ت��ري��د ان
حتدد اهدافك فال َ
ختش ان تطمح
يف الوصول اىل أعلى املراتب؛ فمن
عادة احلياة ان متنح كل واحد ما
يعتقد انه سيناله .يقول االمام علي،
عليه السالم« :ما رام امرؤ شيئاً اال
وصله ،او مادونه» .ان البعض خياف
ان يصوب عالياً ظناً منه ب��ان ذلك
ي��ت��ع��ب��ه ،ع��ل��ى اس���اس «ان الطموح
الكبري سوف يكلف الكثري».غري ان
امل��س��أل��ة ليست ك��ذل��ك ،فالتاجر
ي��ت��ع��ب اق����ل مم���ا ي��ت��ع��ب احل���م���ال،
وصاحب املصنع يتحمل من املشاق
اقل مما يتحمله العامل فيه.
ف��ال��ط��م��وح ي��دف��ع االن��س��ان اىل
األع��ال��ي ،يقول احلديث الشريف:
«من كربت همته كرب اهتمامه».
غ���رر احل��ك��م ودرر ال��ك��ل��م .176/5
وي��ق��ول احل��دي��ث ال��ش��ري��ف« :ث�لاث
حي��ج��زن امل����رء ع��ن ط��ل��ب امل��ع��ال��ي،
قصر اهلمة ،وقلة احليلة ،وضعف
الرأي» .حتف العقول ،ص .234ومن
هنا ف��ان «م��ن صغرت همته بطلت
فضيلته» .غرر احلكم210/5،

* حدد أهدافك

أ تعرف أن سؤال« :ماذا تريد..؟
على الرغم من مجلته البسيطة ،هو
من اصعب االسئلة على االط�لاق؛
ذل���ك ان ال��ن��اس ي��رغ��ب��ون يف كل
ش���يء ،غ�ير ان رغ��ب��ات��ه��م تبقى يف
حدود الرغبة  ،وال تتجاوز اىل حد
تعيني اهدافهم يف احلياة.
أم���ا ال��ن��اج��ح��ون ف��ه��م وح��ده��م
الذين جيعلون ما يرغبون به هدفاً
حقيقياً هلم.
فهم مثل كل الناس يرغبون
يف كل ما لذ طاب  ،ولكنهم يريدون
بعض ذلك بالفعل فيجعلونه هدفا
هلم.
ان ارادة الناجحني ه��ي ارادة
حم��ددة وليست ضبابية .أم��ا ارادة
الفاشلني فهي مثل بوصلة معطوبة

تتجه حنو كل االجتاهات.
ان االن����س����ان ال�����ذي ل��ي��س له
هدف حمدد مثل سفينة بال د ّفة.
ك�لاه��م��ا جي��ن��ح يف ال��ن��ه��اي��ة اىل
صحراء رملية .ولذلك فان استقرار
اهل���دف ع��ل��ى ش���يء حم���دد ه��و اول
م��ب��ادئ ال��ن��ج��اح .ف��االن��س��ان الناجح
يركز تفكريه على ما يريده من
احل��ي��اة ،وجيعله هدفاً له وحينئذ
ي�ترك م��ا ال ي��ري��ده لكي حيقق ما
ي��ه��دف ال��ي��ه .ف��اجل��ه��ود امن��ا تعطي
نتاجها اذا مت��رك��زت ح��ول حمور
او حماور حمددة ،و اال فان اجلهود
ال تضيع فحسب بل وتتناطح ايضا.
فاذا بعمل تؤديه اليوم تناقضه غداً،
او أمر تبنيه اليوم تهدمه يف اليوم
التالي.

* ارسم خطة عملك

التخطيط للعمل يعزز فرص
النجاح ف��ي��ه ،فمشروع ي��ق��وم على
تصور مسبق يصبح سهل االجن��از.
أال ترى ان شركات املقاولة تقوم
بوضع كافة التفاصيل للمشروع
قبل ال��ب��دء بعملية ال��ب��ن��اء؟ ب��ل ان
ب��ع��ض��ه��ا ال ي��ك��ت��ف��ي ب���ذل���ك و امن��ا
يصنع جمسماً صغرياً له قبل بدء
العمل فيه .لقد ثبت ان التخطيط
اجليد يشكل مخسني يف املائة من
حتقيق جناح العمل ،كما ان اهمال
التخطيط ي���ؤدي ليس فقط اىل
ال��ف��وض��ى وض��ي��اع اجل��ه��ود ،ب��ل اىل
االهمال والتسويف ايضا.
ان��ك ق��ادر على احلكم بالنجاح
او الفشل على أي مشروع من خالل
نظرة فاحصة اىل خمططه .ف��اذا
ك���ان امل��خ��ط��ط ف��اش ً
�لا ف�لا ميكن
توقع النجاح ،أم��ا اذا ك��ان سليماً
ف���االم���ل ب��ن��ج��اح��ه ي��ك��ون ك��ب�يرا.
وه��ك��ذا ف��م��ن مي��ل��ك ه��دف��اً حم���دداً
وخطة سليمة لتحقيقه وميتلك
ارادة لتنفيذها ال يبقى عليه الكثري
لكي حيقق م��ا ي��ري��د .وه��ن��ا يقول
االم��ام علي عليه السالم« :التدبري
قبل العمل يؤمنك ال��ن��دم» .حتف
العقول ص 70وق��ال ،عليه السالم:
«قدّر ثم اقطع وفكر ثم انطق وتبني
ثم اعمل» .غرر احلكم .506/4

كل واحد
منا هو انسان
واحد ولكن بالعلم
سيتحول اىل
مليون انسان،
فباالجتهاد
والتقوى وتزكية
الذات والتوكل
على اهلل وتطوير
املهارات
والقدرات ،يصبح
االنسان الواحد
ّ
منا أمة
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* اشحذ مهتك و ارادتك

كل النجاح يبدأ بإرادة النجاح.
وك���ل ال��ف��ش��ل ي��ب��دأ ب��ف��ق��دان تلك
االرادة .فالطاقات ال�تي يف داخلك،
واالمكانات اليت يف الكون كلها رهن
ارادت��ك .فان اردت منها ان حتملك
اىل ال��ن��ج��اح ف��س��وف ت��ف��ع��ل ذل���ك ،
و إال س���وف حتملك اىل ال��ف��ش��ل..
ف��االرادة هي القدرة فمن اراد قدر
على ما اراد .واالرادة هي الفعل فمن
اراد فعل .واالرادة هي قلب احلياة
وج َ
���دت االرادة
وح��ي��اة القلب .واذا ِ
وج َد الطريق لتنفيذها ايضا .فمع
ِ
االرادة والصرب ال يبقى شيء صعب
وبدونهما ال يتحقق حتى الشيء
السهل.
ان ما حيدد مدى جناح االفراد
ل��ي��س ك��ث��رة االم���ك���ان���ات ل��دي��ه��م
ب���ل ق���وة االرادة ف��ي��ه��م ،ف��ك��م من
اشخاص تهيأت هلم كافة الوسائل
فخسروها؛ لضعف ارادتهم  ،وكم
من آخرين عاشوا ظروفاً صعبة من
الفقر والعوز وصنعوا جمدهم بقوة
ارادتهم.

* نظم وقتك

البعض
منا يفقد ثقته
بنفسه؛ النه ال
يريد ان يجرب
ولو جرب فسوف
يكتشف أن كل
شيء ممكن .ان
فينا من القدرات
والطاقات ما
يكفينا الحراز
النجاح؛ اذا عرفنا
كيف نستغلها

يف قضية ال��ن��ج��اح ف��ان الزمن
هو البعد االول وليس البعد الرابع.
ف�لا جن��اح م��ن دون ان يعرف امل��رء
كيف يصرف وقته .فالوقت ليس
شيئاً ميكنك إيقافه حتى يتسنى
لك معرفة ما تفعل به  .وال هو مثل
املال ميكن ادخاره او ختزينه لوقت
احلاجة  ،إمنا هو العمر الذي البد
ان ينقضي سواء استعملناه يف خري
أم يف ش��ر  .او ت��رك��ن��اه حتى مير
وينتهي.
والسؤال :كيف نوسع الوقت؟
اجل������واب؛ حب��س��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه،
وذلك يتطلب دراسة اوضاعنا معه
أوال؛ وم��ن ث��م التخطيط السليم
لالستفادة منه ثانيا .اننا كثريا
ما من��دد اعمالنا يف الوقت ب��دل ان
خنتزهلا فيه ؛ ولذلك نشعر وكأن
الشغل مي�لأ ك��ل ال��وق��ت بينما هو
ليس كذلك.
ول��و مل ختطط لوقتك فانك

ب��احل��ق��ي��ق��ة ال ت��ض��ي��ع وق���ت���ك ،بل
ت��ض��ي��ع اع���م���ال���ك .ان ال��ت��خ��ط��ي��ط
السليم ه��و امل��ف��ت��اح ل��ت��وف�ير وقتنا
الضائع وتنظيمه .ان من حاز على
ع���ادة تنظيم ال��وق��ت ف��ه��و يكتسب
وقتاً أط��ول .ام��ا ال��ذي يعتمد على
الفوضى فهو قد يرى نفسه مشغوال
ط��وال الوقت ،ولكنه ليس كذلك
فهو مشغول بصرف الوقت وليس
باجناز االعمال .

* ال تستسلم للفشل

كما ال نهار بال ليل ،وال ورد
ب�لا اش���واك ،وال رب��ي��ع ب�لا خريف،
كذلك ال جناح بال فشل  .وأحياناً
فان الفشل هو الطريق الوحيد اىل
ال��ن��ج��اح! ان ال��ن��اج��ح�ين يف احل��ي��اة
ل��ي��س��وا اول��ئ��ك ال��ذي��ن مل يفشلوا ،
بل هم اولئك الذين مل يستسلموا
للفشل .فلكي تنجح البد من ان ال
ختاف من الفشل قبل ان ُتق ِدم ،وان
ال تستسلم له اذا وقع.
يقول االمام علي عليه السالم:
«الناس من خوف اخلوف يف خوف»
 .وه���ذا يعين ان ال��ن��اس م��ن خوف
الفشل يف فشل.
ان ال��ف��ش��ل ق��د ي��ك��ون طريقك
اىل النجاح فلماذا اخلوف منه  .غري
ان ه��ذا ال يعين ان نتوقعه يف كل
اعمالنا وم��ن ثم نتصرف و كأنه
هو املطلوب وليس النجاح.
ان االن��س��ان يتعلم م��ن الفشل
اكثر بكثري مما يتعلم من النجاح.
وم��ا الفشل يف النهاية س��وى مثن
االق��دام واملغامرة .فمن اراد النجاح
فالبد ان يضع اخل��وف من الفشل
جانبا ،ويتقبله اذا وق��ع ،وم���ن ثم
ي���ت���ج���اوزه ب��ع��د ان ي��س��ت��ل��ه��م منه
ال����درس ال��ل��ازم.ان ال���ذي ل��ي��س له
وج����ود يف ح��ي��اة ال��ن��اج��ح�ين ليس
ال��ف��ش��ل ذات����ه ول��ك��ن آث����ار ال��ف��ش��ل
واه��م��ه��ا ف��ق��دان ال��ث��ق��ة بالنفس و
ال���ي���أس واخل���وف..ف���ب���ع���د ال��ف��ش��ل
عليك بامور اهمها :احملافظة على
الثقة بالنفس ،وال��ت��م��ت��ع ب��ال��روح
االجي��اب��ي��ة وال���ت���ف���اؤل ،وتصحيح
االخ����ط����اء،وال����ت����وك����ل ع���ل���ى اهلل
ومواصلة العمل بعد اع��ادة النظر

وتطوير اخلطط.

* توظيف التكنولوجيا

املبادرة اىل استخدام أي أداة من
شأنها ان توفر لنا اجلهد والوقت
يف حتقيق النجاح ،مثل االح�تراف
يف استخدام احلاسوب ،واالنرتنت،
واج������ه������زة االت������ص������ال ال���ذك���ي���ة
والسريعة ،والربامج احلديثة اليت
ت��ع��م��ل وف���ق ه���ذه ال��وس��ائ��ل .وه��ذا
التوظيف يتمخض وال ش��ك عن
ن��ت��ائ��ج م��ث��م��رة تنعكس ع��ل��ى كل
جم����االت احل���ي���اة ال���ع���ام���ة؛ وذل���ك
بتوفري ال��وق��ت واجل��ه��د .وعلينا ان
ال ننسى يف هذا اجملال ان استعمال
تلك الوسائل التكنولوجية ،تبدو
م��ك��ل��ف��ة يف ظ���اه���ر االم������ر ،ول��ك��ن
نتائجها االجيابية ال تلبث ان تغطي
تلك التكاليف وستكتشف حينئذ
ان مقتضيات التدبري االقتصادي
والتنظيم ان ن��ب��ادر اىل استعماهلا
قدر االمكان.

* تطويراملهارات اخلاصة

وخب���اص���ة م����ه����ارات ال���ق���راءة
ال��س��ري��ع��ة وال��ط��ب��اع��ة ال��س��ري��ع��ة
واحل��ف��ظ ال��س��ري��ع وال���ق���درة على
االن���ص���ات واس��ت�رج����اع امل��ع��ل��وم��ات
امل��س��م��وع��ة وال���ق���درة ع��ل��ى الكتابة
والتأليف وغريها.
وه���ك���ذا وم����ع االع���ت���راف ب��ان
الكثري م�� ّن��ا ق��د ال يستطيع تربية
امل�لاي�ين لتنمية جمتمعه ،إال اننا
ومما الشك فيه نستطيع ان نربي
انفسنا ونطور قدراتنا وطاقاتنا .ان
كل واحد منا هو انسان واحد ولكن
بالعلم سيتحول اىل مليون انسان،
فباالجتهاد والتقوى وتزكية الذات
والتدبر يف بصائر الوحي  ،والتدبر
يف التاريخ والعلوم والتوكل على
اهلل وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات وال���ق���درات
وتعلم ف��ن��ون ادارة ال����ذات ،يصبح
االنسان الواحد م ّنا أم��ة ،ففي ذاته
يكمن املاليني من البشر ،فعليه ان
ال ينسى نفسه اليت متتلك الطاقات
ال��ك�برى ،ي��ق��ول االم����ام ع��ل��ي عليه
ال��س�لام« :أت��زع��م ان��ك ج��رم صغري
وفيك انطوى العامل االكرب».

* حتسني عبد احلسني

من املمكن بحث نتائج الرشود الذهني من اجلهتني الفردية
واإلجتامعية ,وحتى العلل الفردية هي ليست منفصلة عن العلل
اإلجتامعية .فإن أعظم مشكلة يواجهها األفراد املصابني بالرشود
الذهني هي :هدر الوقت والطاقة ,فعدم الرتكيز عند أداء األعامل
يرض بالشخص نفسه.
ويمكن تلخيص موقف املجتمع إزاء الفرد املصاب بالرشود
الذهني ,جتاه عمله أو وعوده أو تعهداته بأنه موقف سلبي ,فالناس
سيحكمون عىل هذا الشخص بأنه ال يشعر باملسؤولية وغري ملتزم
بتعهداته ووعوده وال يمكن االعتامد عليه ,وسيصفونه بأنه رجل ال
أبايل ،وشيئا فشيئا سيتم عزله عن املجتمع.
ويف أحيان يؤدي الرشود الذهني إىل عواقب وخيمة وصدمات
بليغة ,وعىل سبيل املثال فقد سمعنا الكثري عن حوادث العمليات
أحس املريض بأوجاع خمتلفة وعند
اجلراحية ,إنه وبعد العملية
َّ
مراجعته للطبيب املعالج وإجراء الفحوصات وأخذ األشعة تبني
إنه وبسبب إمهال الطبيب وعدم دقته ،تم نسيان آلة جراحية يف
بطن املريض ,وكذلك احلال بالنسبة إىل الشخص الذي ينسى عقب
سيجارته يف مكان ما ويؤدي ذلك إىل نشوب حريق يف املكان.
إذن؛ ما الذي ينبغي فعله لتحقيق الدقة والرتكيز؟
امتالك الدقة وحتقيق الرتكيز سيمنعان رشود الذهن ،و مادام
هذا الرشود يسبب لنا خسائر يف هدر الوقت والطاقة والثروة فإنه
ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا يف سبيل التخلص من هذه احلالة
السيئة .واخلطوة األوىل تكون عن طريق الرتكيز عىل األحداث التي
تقع حولنا ,وأن نُصغي جيد ًا إىل أحاديث اآلخرين ,وأن نتذكر دائ ًام
بأننا ننسى ,وعليه جيب أن نامرس إرادتنا بأن نحفظ األشياء ونتذكرها
بشكل جيد ,وهذا معناه أن نبذل مقدار ًا من الطاقة يف سبيل تعلم
األشياء ,وقبل أن نتعلم أية مسألة علمية جيب أن نرصف ما يوازهيا
من الطاقة من أجل حتقيق الدقة والرتكيز.
وعندما ندع القضايا واحلوادث تسلك طريقها إىل الذهن،
سنتصور بأننا أودعناها يف مكان آمن ،وعندما تتطلب احلاجة نستطيع
أن نستدعيها ونتذكر تفاصيلها ويمكن وصف ذلك باالعتامد الكيل

عىل ذاكرتنا من أجل إستذكار احلوادث ,ولكن ينبغي القول إنه ال
يمكن اإلعتامد كُلي ًا عىل الذاكرة ,ألسباب خمتلفة منها :اإلنشغاالت
الذهنية واملشاكل اليومية التي تستويل عىل كل مدارك اإلنسان وتعيق
حركة املعلومات األخرى ,ونالحظ يف بعض األحيان أن املعلومات
املطلوبة ال تظهر أمام شاشة الذهن إال بعد إنتهاء األزمة أو إنتفاء
احلاجة إليها ..ومن ثم سنعتب عىل أنفسنا ملاذا مل نتذكر ذلك يف
الوقت املناسب.
وعىل هذا األساس جيب أن نقلل من إعتامدنا الكيل عىل الذاكرة
من خالل إعتامد آلية يف كتابة وتدوين املعلومات املهمة والرئيسية
األكثر حاجة بالنسبة إلينا والتي نظن بأن الذهن غري قادر عىل حفظها,
وذلك من خالل تسجيل أرقام اهلواتف وتدوين املواعيد واألعامل
التي جيب القيام هبا .و اعتامد التنظيم كوسيلة ذاتية إلعادة ترتيب
أولويات الذهن ,وعىل املرء أن يبدأ من مكان ما إلعادة ترتيب ذهنه,
فاألفراد الذين يعانون من التشويش الذهني هم أكثر الناس عرض ًة
للنسيان ,ويمكننا أن نورد جهاز احلاسوب كمثال صارخ وبارز
عىل أمهية ترتيب وتصنيف املعلومات وامللفات يف الذهن من أجل
حفظها بشكل جيد أو استعادهتا من دون تأخري ,فإنك إذا صنفت
املعلومات التي تدخلها إىل جهاز احلاسوب عىل أساس تصنيف
علمي فإنك لن تواجه مشكلة يف حفظها و ال صعوبة يف إستعادهتا،
أما لو كانت امللفات موضوعة من دون ارشفة و تصنيف فإنه يصعب
البحث عنها و إجيادها ،وكذلك الذهن البرشي هو بحاجة إىل إعادة
تنظيم وترتيب حتى يتمكن من تذكرينا يف الوقت املناسب.
واخري ًا فان القيام بتمرين اإلحياء الذايت بأن «ذاكرتنا قوية» ،ومن
أكرب األخطاء التي يامرسها كثريوا النسيان اختاذ ضعف الذاكرة حجة
لتربير نسياهنم لألشياء ,فمن أجل امتالك حافظة قوية جيب يف املرتبة
األوىل امتالك إرادة قوية ومن ثم ممارسة التامرين لتقويتها.
الدكتور الربت مورسل ،يف كتابه «طرق تقوية الذاكرة» ،يقول:
الذاكرة مثل واحدة من عضالت البدن ،فإذا روضناها ونم ّيناها ،بال
شك ستقوى وتنمو ,أما لو أمهلناها ستصبح ضعيفة وعاجزة عن
أداء دورها الطبيعي ويضيف :أن احلافظة هي جزء من ذواتنا وهي
ال هتبط علينا من السامء ,فأن ظروفها وقدراهتا متعلقة قبل كل يشء
بأوضاعنا النفسية والبدنية.
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البحث عن لغة مشتركة
للحوار بين الزوجين
* باقر ياسني

يف حالة
احلوار مع زوجتك
ال َّ
تبق ساكتًا ،بل
حاول أن تبني
من خالل بعض
اإلشارات الرمزية
بأنك تصغي
بشكل جيد
إىل زوجتك
وأنك مهتم
بكالمها

احل�����وار امل���ش�ت�رك وال���دائ���م بني
ال��زوج�ين يف خمتلف ش��ؤون احلياة
وب���اخل���ص���وص ف��ي��م��ا ي��ت��ص��ل بعمل
ال���زوج او عمل ال��زوج��ة وم��ا يرافق
ذل��ك العمل م��ن مشاكل وعقبات،
هو مطلب اساسي يف طريق حتقيق
السعادة الزوجية.
ول��ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ه��ذه
القضية نطرح هنا عدداً من احلاالت
االجتماعية املتصلة بهذا اخلصوص.
معلمة تواجه مشاكل حقيقية
يف كيفية التعامل م��ع التالميذ،
وتريد أن يشاركها زوجها الرأي بهذا
اخل��ص��وص وأن يساعدها يف بعض
املشاكل الرتبوية اليت تواجهها ،لكن
زوجها غري مهتم بهذه املسائل وهو
على إستعداد ألن يشاركها التفكري
يف القضايا العامة وغ�ير األساسية،
غري أن زوجته ال تقنع بهذا املقدار من

املشاركة وتريد املزيد ،فهي تشعر
بالوحدة وتقول يف داخلها :إن زوجي
ال ي��ك�ترث مل��ا أش��ع��ر وأح���س ب��ه ،وهو
منشغل يف قضاياه اخلاصة وال يعري
أية أهمية ملشاكلي.
غ�ي�ر أن زوج���ه���ا ال ي��ن��ظ��ر إىل
املسألة من هذا اجلانب ،وهو يعتقد
بأنه يؤدي دوره بأفضل ما ميكن وأنه
يساهم إىل حد كبري يف حل املشاكل
يقصر
اليت تواجهها العائلة ،وأنه مل ّ
مطلقاً يف هذا اجلانب.
فهل ال��زوج متجاهل وال أبالي،
كما وصفته زوج��ت��ه؟ أم إن��ه يؤدي
واجباته كما يعتقد هو بذلك؟
القضية ليست هي وضع حلول
ملشاكل تربوية تعاني منها املعلمة،
وإمن����ا ق��ض��ي��ت��ه��ا ه���ي أن��ه��ا ت��ري��د أن
تلمس املشاركة الوجدانية لزوجها
يف إح��اس��ي��س��ه��ا وم��ش��اع��ره��ا ،ال أن
يشاركها يف حل مشاكلها.
هذه القضية تبني مدى التفاوت

بني أحاديث الرجال والنساء ،فعندما
يتم احلديث مع امل��رأة املتزوجة فإن
شكواها األساسية هي:
إن زوجي ال يسمع ما أقوله يف أي
وقت من األوقات ،أو هو ال يعري أدنى
أهمية للقضايا املطروحة للنقاش ،أو
عندما أجته إليه بالسؤال يأخذ جانب
الدفاع ،أو يقود النقاش املطروح دوماً
إىل دائرة اجلدل.
وعلى حسب رأي أحد علماء اللغة
فان النساء والرجال رمبا يتحدثون
بلغة واح��دة ،لكنهم عندما يريدون
التعبري ع��ن مشاعرهم ،فكأمنا هم
ينتمون إىل ثقافتني خمتلفتني.
ي����ق����ول أح�����ده�����م :ان���ش���أن���ا م��ع
جمموعة من االصدقاء فريقاً لكرة
ال��ق��دم ،ويف أوق���ات االس�تراح��ة كنا
نتحدث يف كافة االم��ور اليت تهمنا
من موضوعات إقتصادية وسياسية
وغ�يره��ا ،ولكننا مل نتحدث يف يوم
من األي��ام يف املسائل اخلاصة ،ولكن

مجتمع
عندما إلتقت زوج�ت�ي ب��زوج��ة أحد
أفراد الفريق ،وبعد اللقاء أكدت لي
خرب رغبة أحد ابناء أصدقائي للزواج
ف��ت��ع��ج��ب ُ
��ت ل���ذل���ك! مل����اذا مل خي�برن��ي
وال���ده وه��و أح��د أص��دق��ائ��ي املقربني
بهذا امل��وض��وع ،فتذكرت أن النساء
وح��ده��ن ال�لات��ي يستطعن أقتناص
مثل هذه األخبار.
ويف جتربة أخرى علمنا بعد مدة
من إبتعاد أحد األفراد عن الفريق إنه
طلق زوج��ت��ه ألس��ب��اب مالية وك��ان
يعاني يف حياته الزوجية ،من دون أن
نعلم أي ش��يء عن مشاكله تلك يف
فرتة إنتمائه للفريق.
عندها أدركت أن عالقة النساء
بالنساء والرجال بالرجال متفاوتة
إىل ح ٍد كبري.
ويف جت��رب��ة ث��ال��ث��ة يظهر فيها
ال��زوج��ان ،وهما خمتلفان يف العمل
وال��ت��ف��ك�ير ،ف���ال���زوج ي��ع��م��ل م��دي��راً
يف إح���دى دوائ���ر ال��دول��ة ،وال��زوج��ة
موظفة يف احدى املؤسسات األهلية،
الزوج يتحدث يف القضايا السياسية،
إال ان زوج��ت��ه ال تفهم ه���ذه اللغة
وتظن بأن زوجها يلقي عليها خطاباً
سياسياً معقد الكلمات واللغة.
أما هو ،فيظن أن كالم زوجته
تافه و فارغ ،ألن معظم وقتها تتحدث
عما جيري هلا يف تلك املؤسسة اليت
تعمل فيها ،وه��ي ال ترغب حتى يف
احلديث عن املسائل التجارية كما
يرغب بذلك زوجها.
وق��د أك��د علماء األح��ي��اء وج��ود
مخس مفارقات أساسية بني النساء
والرجال وهي:

 -1طرح األسئلة:

يف أح���ادي���ث ال��ن��س��اء وال���رج���ال،
النساء َّ
هن األكثر طرحاً لألسئلة،
فهن يعتربن إث���ارة األسئلة طريقاً
إلدامة احلديث وإستمراريته ،بينما
جند الرجال هم أقل إهتماماً بطرح
املسائل اخلاصة ،فهم يفكرون بأنه
إذا رغ��ب��ت زوج�ت�ي ب��ال��ت��ح��دث ،فإنها
تستطيع أن توصل م��ا ت��ري��ده بدقة
بالغة ،بينما يذهب معظم الظن لدى
النسوة بأنهن إذا مل يثرن األسئلة فان
أزواجهن سيعتربونهن ال أباليات ،ويف
الوقت ال��ذي يعتقد فيه الرجال بأن
كثرة األسئلة هي مسة الفضوليني،

ف��إن ال��ن��س��اء يعتربن إث���ارة األسئلة
دل��ي ً
�لا على ق��وة وصميمية العالقة
الزوجية.

 -2إثارة جو الطمأنينة

يف سبيل إث����ارة الطمأنينة يف
ق��ل��وب م��ق��رب��ي��ه��ا ت��س��ت��ع��م��ل ال��ن��س��اء
ع��ب��ارات وح��روف التأييد والتأكيد
مثل «آوه» و «آه» ..ويظن الرجال أن
النساء يستعملن هذه اإلشارات لتأييد
كالمهم ،وقد يشعر ال��زوج باألسى
واإلن����زع����اج ع��ن��دم��ا ي��ف��ه��م أن ه��ذه
اإلشارات تستخدمها النساء من أجل
إث��ارة جو احل��ب وامل���ودة واإلطمئنان
يف البيت ،ومثله قد تصاب الزوجة
باالستياء ألنها تشعر بأن زوجها غري
مكرتث هلا ألنه ال يستعمل مثل هذه
اإلشارات والعبارات.

 -3إستعامل العبارات املبهمة

ف��ك��م��ا ي��ظ��ه��ر أن ال����رج����ال هم
أكثر إستعما ً
ال للعبارات والكلمات
املبهمة خالل أحاديثهم ،فان النساء
ف�لا حي��ب��ذن ذل���ك ،وق���د ي��ك��ون سبباً
إلزع��اج��ه��ن وم��ث��اراً لشكواهن ورمب��ا
جلأن للسكون كسبيل لإلعرتاض،
يف ال��وق��ت ال��ذي يعترب ال��رج��ال ذلك
بأنه مفتاح للحديث مع اآلخرين.

 -4الشعور بالتفوق

ي���ش���اع ب�ي�ن ال��ن��س��اء أك���ث���ر من
ال��رج��ال ك��ل��م��ات« :أن���ت» و «حن���ن»،
ّ
وهن اكثر إستيا ًء من إسلوب الرجال
يف احلديث ألنهن يعتقدن ب��أن هذا
االس��ل��وب يُ��ض��م��ر يف داخ��ل��ه الرغبة
الرجولية يف التسلط.

 -5اختاذ القرار

ت��ت��ش��ارك ال��ن��س��اء ف��ي��م��ا بينهن
احل��دي��ث ع��ن مشكالتهن اخل��اص��ة،
وه ّ
���ن اك��ث��ر ت��ط��ل��ع��اً وإس��ت��ف��ادة من
جت�����ارب اآلخ����ري����ن ،وأم�����ا ال���رج���ال
فانهم عندما يصغون إىل زوجاتهم،
حي��اول��ون خ�لال ذل��ك التفتيش عن
ح��ل��ول مل��ش��اك��ل��ه��ن ،وي��ش��ع��ر ال���زوج
ب��س��ع��ادة ك��ب�يرة ع��ن��دم��ا جي��د احل��ل
يف أس��رع وق��ت ممكن ،بينما النساء
ي��ف��ض��ل��ن ال����دخ����ول يف ال��ت��ف��اص��ي��ل
ومعاجلة كل جزء من املشكلة على
حدّة.

وبعد ال��ذي ج��رى احل��دي��ث عنه
م��ن امل��ف��ارق��ات ب�ين امل����رأة وال��رج��ل،
وبعد أن يدرك الطرفان حقيقة نوايا
الطرف اآلخ��ر ،فإنه سيعرف اللغة
اليت جيب أن يتحدث بها ويستوعب
ك��ل�ام اآلخ������ر ،وم����ن أج����ل إجن���اح
احمل���اورة ال��زوج��ي��ة ينبغي الرتكيز
على النقاط التالية:
ً
1ـ ح����اول أن ت��ف��ه��م ج���ي���دا لغة
ال��ش��ري��ك ،ف���إذا أدرك���ت أن زوجتك
تعزف عن مساع نصائحك حاول بعد
ذلك أن تغري من إسلوب حديثك.
2ـ يف حالة احلوار مع زوجتك ال
َّ
تبق ساكتاً ،ب��ل ح��اول أن تبني من
خالل بعض اإلشارات الرمزية بأنك
تصغي بشكل جيد إىل زوجتك وأنك
مهتم بكالمها.
3ـ ال ت��ق��اط��ع ك�ل�ام ال��ش��ري��ك،
فبإمكانك أن تبني وجهة نظرك بعد
أن ينهي الشريك كالمه يف املوضوع،
وإذا كان من عادة الدخول يف وسط
املوضوع ،فال تنتقده مباشرة ،واعترب
ذلك بأنه عادة سيئة ،جيب التخلص
منها بشكل تدرجيي بعد أن جيري
احل���دي���ث ع��ن��ه��ا يف ف��ت��رات اهل����دوء
واالستقرار.
4ـ جتنبوا طرح األسئلة واألجوبة
غ�ير امل��ف��ي��دة ،ألن حتقيق حم���اورة
ناجحة يتطلب طرح أسئلة وأجوبة
ناجحة ،ت���ؤدي يف النهاية إىل لقاء
مفيد و مثمر ،فعندما تعود من العمل
إىل املنزل ويسألونك :كيف جرت
األمور يف الدائرة؟ ال تقل :مل حيدث
شيء مثل كل مرة !..فإنه مبقدورك
أن ختتار موضوعاً م��ا ،ح��دث لك يف
الدائرة لكي تتحدث عنه يف البيت.
5ـ اع���ت���م���دوا ع���ل���ى األس���ال���ي���ب
العاطفية ،وتذكروا دائماً إنه ليس
هناك من زوجني على درجة كاملة
من التناسب ،وإن عدم التناسب هذا
رمبا يكون السبب يف عدم إجنذابهم
وتقربهم إىل بعضهم البعض ،ورمبا
كانت ه��ذه امل��ف��ارق��ات يف أول األم��ر
عامل إعجاب وإجن��ذاب ،لكنها شيئاً
فشيئاً ت��ك��ون عنصر ت��وت��ر وخ�لاف
بينهما ،لذلك جيب أن يتعلم االثنان
ك��ي��ف يتقبل أح��ده��م��ا اآلخ����ر ،مبا
هو عليه من السلبيات واإلجيابيات،
وأن يستخدما األساليب العاطفية
للتقريب فيما بينهما.

النساء
َّ
هن األكرث طرحًا
لألسئلة ،فهن
يعتربن إثارة
األسئلة طريقًا
إلدامة احلديث
وإستمراريته،
بينما جند الرجال
هم أقل إهتمامًا
بطرح املسائل
اخلاصة
39

ثقافة رسالية

{عجل اهلل فرجه}

* الشيخ معتصم سيد أمحد

اإلمام املهدي هو اإلمام الثاني عشر من
أئمة أه��ل البيت عليهم ال��س�لام ،وق��د أكد
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآل���ه أن األئمة
من بعده اثنا عشر إماماً كما يف «البخاري»
و «مسلم» ،فلو أُثبتت اإلمامة أله��ل البيت
عليهم ال��س�لام ،وث��ب��ت كونهم اث�ني عشر
إماماً ،وثبتت والدة اإلمام الثاني عشر فقد
ثبت املطلوب ،وأن��ا هنا لست يف مقام إثبات
ك���ل ذل����ك ،وإن دع���ت ال���ض���رورة ف��س��وف
أكتفي ببعض اإلشارات.
كثري من علماء النسب والتاريخ من
أهل السنة ،قد أثبتوا والدة اإلم��ام احلجة،

منهم على سبيل اإلمجال :أبو نصر سهل بن
عبد اهلل البخاري ،وهو من أعالم القرن الرابع
اهلجري ,ومن أشهر علماء النسب املعاصرين
للغيبة الصغرى ،يقول :و ولد علي النقي ابن
حممد التقي عليه السالم جعفراً ،وهو الذي
ّ
ّ
تسميه
وإمنا
اب,
ذ
الك
جعفر
اإلمامية
تسميه
ّ
اإلمامية بذلك الدعائه مرياث أخيه احلسن
عليه السالم ،دون ابنه القائم احلجة عليه
السالم ( ، )1ومل يطعن يف نسبه.
وي��ذك��ر ال��س��ي��د ال��ع��م��ري ،م��ن علماء
األنساب ومن أعالم القرن اخلامس اهلجري
حممد  -يعين اإلمام العسكري
قال :مات أبو ّ
عليه ال��س�لام  -وول���ده حم ّ��م��د م��ن نرجس
معلوم عند أصحابه وثقات أهله ،وسنذكر
حال والدته واألخبار اليت مسعناها يف ذلك(.)2
ويذكر الفخر الرازي الشافعي املتوفى
سنة (606هـ) ،حتت عنوان أوالد العسكري ما
نصه :أما احلسن العسكري فله ابنان وبنتان,
ّ
االب��ن��ان أح��ده��م��ا ص��اح��ب ال��زم��ان حم ّ��م��د,
والثاني موسى ,درج يف حياة أبيه  -أي مات
يف حياة أبيه  -ومل يلقه ،)3( .وذكر البنتني

بعد ذلك.
احلكمة
وما يهمين هنا هو التعرف على ِ
يف ما يعتقده الشيعة من غيبة اإلم��ام ،وهو
ب��ي��ان م��ا ي�ترت��ب على العقيدة بعد فرض
ثبوتها ،أما ثبوت نفس العقيدة فقد تكفلت
بها كتب الكالم.

* جهل األمة قيمة أهل البيت (ع)

احل��ك��م��ة ،ل��ي��س م��ن ب��اب
وال��ب��ح��ث ع��ن ِ
التدخل يف كشف م��ا ه��و غيب ،أو معرفة
ما سرته اهلل ،حتى يكون يف األم��ر تدخل يف
وحكمة،
ما اختص به اهلل لنفسه من تدبري ِ
وإمن��ا م��ن ب��اب معرفة م��ا يتصل باإلنسان
احل��ك��م��ة من
م��ن قضية ال��غ��ي��ب��ة ،فكما أن ِ
قضية اخل��ل��ق يف م��ا يتصل ب��اإلن��س��ان هي
ال��ع��ب��ادة ،فكذلك نبحث ع��ن الغيبة يف ما
يتصل باإلنسان من ِحكمة ،ومن ثم ،البد أن
نسأل عن فكرة الغيبة ومدى انسجامها مع
احلكمة العامة لإلسالم.
ِ
احلكمة
املدخل الطبيعي الكتشاف هذه ِ
واالق�تراب منها ،هو البحث عن سبب الغيبة

ثقافة رسالية
ألنه يشكل العامل املباشر يف معرفة حيثيات
الغيبة ،مع العلم أن معرفة ذلك ال تعين أن
احلكمة ،أو ه��ي السبب يف
تكون ه��ي ذات��ه��ا ِ
استمرار هذه الغيبة .ومن ثم ،البد أن نفرق
احلكمة ،فمث ً
ال السبب يف
بني السبب وبني ِ
احلكمة من
ولكن
املهندس،
بناء املدرسة هو
ِ
البناء شيء آخر ،كما أن خروج آدم من اجلنة
كان بسبب أكله من الشجرة ،إال أن هناك
ِحكمة يف ذلك اخلروج كما هو معلوم ،وقد
احلكمة مع السبب يف بعض األمثلة،
تتداخل ِ
إال أنه البد من وجود مسافة تفصل بينهما،
ورغم ذلك ،فإن دراس��ة األسباب تصلح ألن
تكون مدخ ً
احلكمة.
ال ملعرفة ِ
ما هو مطروح عند الشيعة ،أن السبب
يف الغيبة هو اخل��وف من القتل ،وق��د روى
الكليين يف ال��ك��ايف ،وال���ص���دوق يف إك��م��ال
الدين ،جمموعة روايات عن اإلمام الصادق
عليه السالم ،تشري إىل أن سبب الغيبة هو
التقية واخلوف على احلياة.
وق���ال الشيخ املفيد يف اإلرش����اد :خلف
َ
احلسن اب ُنه املنتظر لدولة احلق ،وكان قد
أخفى م��ول��ده وس�تر أم���ره ،لصعوبة الوقت
وشدة طلب سلطان الزمان له ،واجتهاده يف
البحث عن أمره ،لمِ ا شاع من مذهب اإلمامة
فيه وعرف من انتظارهم له ،فلم يظهر ولده
يف حياته ،وال عرفه اجلمهور بعد وفاته.
وع ّد املفيد أن الظروف احمليطة بغيبة
اإلم���ام امل��ه��دي ،أصعب بكثري م��ن الظروف
ال�ت�ي أح��اط��ت ب��األئ��م��ة ال��س��اب��ق�ين م��ن أه��ل
البيت ،الذين مل خيتفوا عن األنظار ،وكانوا
* استمرارية رسالة األنبياء
يتحصنون بالتقية ،وأن سالطني الزمان
كانوا يعلمون قيام املهدي بالسيف ،ولذلك
وال ميكن أن نفهم تلك ال��رمح��ة ،إال
ك��ان��وا أح��رص على مالحقته واستئصال
بفهمنا لوجود ِحكمة تقتضي تلك الرمحة،
ش��أف��ت��ه ،وأن ال��س��ب��ب ال����ذي ك��ان
وقد بينا يف ما سبق ،بأن خالفة آدم
ً
مينعه من اخل��روج هو قلة األعوان
يف األرض ك��ان��ت مت��ه��ي��دا لدولة
واألنصار.
ال��ع��دل ،وه��ذا م��ا غ��اب ع��ن املالئكة
طاملا جاءت األخبار ُم ِّ
ؤكدة
وأكد السيد املرتضى :أن سبب
فدعاها إىل القولَ { :أتجَ ْ َع ُل فِيها َم ْن
على كون األئمة من بعد الرسول
غيبته إخ��اف ُ��ة الظاملني له ومن ُعهم
ُي ْف ِسدُ فِيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ ما َء} ،كأمنا
ي��ده عن التصرف فيما ُجعل إليه
خ�لاف��ة آدم يف نظر املالئكة ليس
األكركم (ص) اثني عشر ،فإن رحمة
التدبري والتصرف فيه ،..فإذا حيل
فيها إال الفساد وسفك الدماء.
اهلل تقتضي احلفاظ على آخرهم،
بينه وبني مراده ،سقط عنه فرض
وخت���وُّف امل�لائ��ك��ة مل يكن من
اهلل،
من
السابقة
الرحمة
تلك
ولوال
ال��ق��ي��ام ب��اإلم��ام��ة ،وإذا خ��اف على
ش��خ��ص آدم ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،وإمن��ا
()4
لكان يكفي أن يأخذ اهلل هذه ُاأل ّمة
م��ن ذري���ت���ه ،وق���د ك���ان ن���زول آدم
نفسه وجبت غيبته ولزم استتاره.
إىل األرض مع نزول إبليس إليها،
وحصر الطوسي أسباب الغيبة
بدم احلسني عليه السالم ،كما أخذ
وكان ذلك بداية الصراع بني احلق
يف اخل��وف بقوله :ال علة متنع من
قوم صالح بسبب ناقة ،ومن هنا
الذي يتجلى يف أولياء اهلل ،والباطل
ظهوره عليه السالم إال خوفه على
بوصفها
الغيبة،
نفهم
أن
ميكننا
الذي يتجلى يف أولياء إبليس ،ومل
نفسه من القتل ،ألنه لو كان غري
ُ
يتأخر ه��ذا ال��ص��راع ك��ث�يراً ،فقد
ذل���ك مل��ا س���اغ ل��ه االس��ت��ت��ار ،وك��ان
مظهرًا لرحمة اهلل بهذه األ ّمة
يتحمل املشاق واألذى ،ف��إن منازل األئمة
وكذلك األنبياء ،عليهم السالم ،إمنا تعظم
منزلتهم لتحملهم املشاق العظيمة يف ذات
()5
اهلل.
ومن الواضح ،أن اخلصوصية اليت أشار
إليها هؤالء األعالم يف املهدي دون غريه من
األئ��م��ة ،ه��ي كونه آخ��ره��م ،وم��ن ث��م ،فإن
سرته حتى يتمكن من القيام ب��دوره ،أوجب
من ظهوره وقتله دون الوصول إىل غايته.
وم���ا ه��و م��ع��ل��وم ،أن إق��ام��ة ه���ذا األم��ر
ليس موقوفاً على وجود القائد فقط ،وإمنا
هناك ظروف موضوعية هلا عالقة بالواقع
التارخيي أيضاً ،فإن كانت الظروف مناسبة
والنفوس مهيأة خرج ،وإال وجب حفظه إىل
حني.
ولكي نق ّرب الصورة السابقة ،ونتعرف
بشكل م��ل��م��وس ع��ل��ى س��ب��ب ال��غ��ي��ب��ة ،منثل
األمر يف مثال تصويري ،ميكن أن حياكي
الواقع ،فلو فرضنا أن هناك منطقة تعيش
يف الظالم ،وقد حاولت احلكومة احمللية أو
إدارة البلدية ،أن تنري هلم الشارع الرئيسي يف
البلدة حتى يعتادوا على النور ،ومن ثم تقوم
ب��إن��ارة املنطقة كاملة ،وق��د أض���اءت هذه
اإلدارة الشارع مبصباح ،وجعلت يف مستودعها
أحد عشر مصباحاً احتياطياً ،حتى إذا تلف
املصباح ميكن تبديله ،واألم��ر الطبيعي أن
أه��ل ه��ذه املنطقة جي��ب أن ي��ك��ون��وا أكثر
حرصاً من غريهم على حفظ هذا املصباح،
ولكن الذي حصل أنهم جترأوا وقاموا بكسر
هذا املصباح ،ورغم ذلك مل تعاقبهم اإلدارة،
حلرصها على مصلحتهم ،فقامت بإحضار
املصباح الثاني من املستودع وجعلته مكان
األول ،وبنفس الطريقة مت االع��ت��داء عليه

من جديد وقاموا بكسره ،وألن هذه اإلدارة
كانت تتعامل حبكمة متناهية وبسعة صدر
ال ح��دود هلا ،قامت بإحضار املصباح الثالث
وجعلته مكان الثاني ،ثم مت كسره بنفس
الطريقة ،وهكذا الرابع واخلامس والسادس
والسابع والثامن والتاسع والعاشر واحلادي
عشر ،حتى مل يبق يف املستودع إال مصباح
احلكمة
واح����د ،ف��ه��ل ب��ع��د ذل���ك ي��ك��ون م��ن ِ
أن حتضر اإلدارة املصباح األخ�ير ،ال��ذي ال
عرضه أيضاً للكسر ،فالبد
متتلك غ�يره ل ُت ِّ
حينئذ أن ترتكهم يعيشون يف هذا الظالم،
حتى يعرفوا قيمة النور ويأتوا زحفاً إىل هذه
اإلدارة ،لتضع هلم هذا املصباح.
ه���ذا امل��ث��ال ال��ت��ص��وي��ري حي��اك��ي جهل
هذه ُ
األ ّمة بقيمة أهل البيت ،الذين جعلهم
اهلل منارات هلداية الناس ،فبني اهلل فضلهم
ومكانتهم واختارهم أئمة وقادة للمؤمنني.
احلكمة من جعل األئمة
حنن قد ال نفهم ِ
اثين عشر دون زيادة ،ولكننا ال نفهم أيضاً أن
يكون عددهم غري متنا ٍه ،فطاملا جاءت األخبار
ُم ِّ
ؤكدة على كون األئمة من بعد الرسول
صح عند
صلى اهلل عليه وآله اثين عشر ،مبا ّ
كل الفرق واملذاهب ،فإن رمحة اهلل تقتضي
احل��ف��اظ على آخ��ره��م ،ول��وال تلك الرمحة
السابقة م��ن اهلل ،لكان يكفي أن يأخذ اهلل
هذه ُ
األ ّم��ة بدم احلسني عليه السالم ،كما
أخذ قوم صاحل بسبب ناقة ،ومن هنا ميكننا
أن نفهم الغيبة ،بوصفها مظهراً لرمحة اهلل
بهذه ُ
األ ّمة.
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معنى خلالفة آدم وبعث األنبياء والرسل إال إلقامة حكم اهلل يف
ال جند
ً
األرض ،ومن يفهم الدين فهمًا ال ينتهي إىل وجوب حكم األرض بقيادة الصاحلني،
فكأمنا هو يجعل جهاد األنبياء والرسل والصاحلني جهادًا بال ثمرة
بدأت مالحمه يف أول ذرية آلدم ،فقد كان
هابيل امتداداً إلرادة اهلل ،وكان قابيل امتداداً
إلرادة إبليس ،وقد كان اخلالف الذي نشب
بينهما هو أول البداية لسفك الدم والفساد
يف األرض.
وهكذا استمر الصراع بني ذرية آدم ،فكان
منهم األنبياء واملرسلون وعموم الصاحلني،
ويف املقابل كان هناك من ميثل إرادة إبليس
من جبابرة وطواغيت ،ويف خامتة املطاف ،إما
أن تغلب إرادة اهلل فيحكم األرض الصاحلون،
ويكون يف ذلك رد عملي على ختوف املالئكة،
وإم��ا أن تغلب إرادة إبليس وحيكم األرض
الظاملون واملفسدون ،فتصدق نبوءة املالئكة،
وتكون خالفة آدم وبعث األنبياء بال حكمة ،إذ
كيف جيعل اهلل تعاىل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ،ثم يقول رداً على املالئكة:
{إِنيِّ َأ ْع َل ُم ما ال َت ْع َل ُم َ
ون}؟.
لقد أمهل اهلل ك��ل ه��ؤالء الطواغيت،
الذين أفسدوا يف األرض وسفكوا الدماء ،من
فاحلكمة من الغيبة
أجل ذلك اليوم املوعودِ ،
احلكمة من خالفة آدم ،وبعث
إذاً ،هي ذاتها ِ
األنبياء والرسل ،وهي الوصول إىل ذلك اليوم
املوعود.
معنى خلالفة آدم وبعث األنبياء
وال جند ً
والرسل إال إلقامة حكم اهلل يف األرض ،ومن
يفهم الدين فهماً ال ينتهي إىل وجوب حكم
األرض بقيادة الصاحلني ،فكأمنا هو جيعل
جهاد األن��ب��ي��اء وال��رس��ل وال��ص��احل�ين جهاداً
ب�لا مث��رة ،ورس��ال��ة ب�لا ِحكمة ،فبدل قوله
{و َل َقدْ َك َت ْبنا فيِ الزَّ ُب ِ
ور ِم ْن َب ْع ِد ِّ
الذك ِْر
تعاىلَ :
لحِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
الصا ُون} ،تصبح
َأ َّن األَ ْر َض َيرثها عباد َي َّ
أن األرض يرثها عباد إبليس املفسدون!..
وهذا ما يتمناه إبليس ويعمل على حتقيقه،
ول��ذل��ك طلب م��ن اهلل أن ميهله حتى يوم
َ
{قال َر ِّب َف َأنْظِ ْرنيِ إِىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون}
البعث:
(س��ورة احلجر  ،)39/أي إىل ي��وم القيامة،
ض له هذا الطلب ،ألن هناك
ولكن اهلل مل يمُ ِ
أج ً
�لا يُهزم فيه إبليس ويفسح فيه اجملال
للصاحلني.
ً
َ
{قال
ول��ذا ق��ال تعاىل ردا على طلبه:
َفإِن ََّك ِمن المُْنْ َظ ِرين * إِىل يو ِم ا ْلو ْق ِ
ت المَْ ْع ُلو ِم}،
َْ َ
َ
َ
فلم يكتف بالقول إن��ك من املنظرين ،وهو

��اف لإلجابة ،كما أن��ه مل يقل :إن��ك من
ك ٍ
املنظرين إىل ي��وم يبعثون ،كما ه��و طلب
إبليس ،وإمنا إىل يوم الوقت املعلوم ،فهناك
وق���ت م��ع��ل��وم ع��ن��د اهلل ،مي��ث��ل ن��ه��اي��ة املهلة
إلبليس ،وهذا اليوم الذي ال يعلمه إال اهلل،
ه��و ال��ي��وم ال���ذي ي��ق��ف ف��ي��ه ال��ف��س��اد وسفك
الدماء و ُي َغ ُّل فيه إبليس.
وإذا كان األمر كما قدمنا ،وأن األرض
يرثها ال��ص��احل��ون ،ف��إن املعلوم بالضرورة،
أن��ه��م ع��ب��اد اهلل املنتجبون امل��ص��ط��ف��ون من
األنبياء واألئمة ،فالبد أن تكون هذه الدولة
على يد آخرهم.
وال��س��ؤال :إذا كان اهلل قد اختار بعلمه
منذ ع��امل األزل م��ن خلقه بعض األنبياء
واملرسلني واألئمة الطاهرين ،فلماذا ّ
أخر اهلل
هذا األمر إىل آخر هؤالء املصطفني؟ وملاذا مل
يقم دولة العدل على يدي أي واحد منهم،
وكلهم يصلح هل��ذا األم���ر ،وخ��اص��ة منهم
األنبياء أول��ي العزم ،وآخرهم النيب حممد
صلى اهلل عليه وآله؟
ول��ك��ي نتمكن م��ن اإلج���اب���ة ع��ل��ى ه��ذا
ال��س��ؤال ،ال���ذي ميهد لنا الطريق إىل فهم
واحلكمة منها ،البد أن يرتكز فهمنا
الغيبة ِ
على وجود ِحكمة من بعث األنبياء والرسل،
وأن بعثهم مل يكن عبثاً ،وإمنا لتحقيق هدف
ي��ش�ترك ف��ي��ه ك��ل��ه��م ،حب��ي��ث يقتضي ه��ذا
اهل��دف ترتيبهم على الشكل ال��ذي مت ،وإذا
أصبح هذا األمر من بديهيات وعينا الديين،
تصبح اإلج��اب��ة لدينا واض��ح��ة ،وه��ي كما
يلي:
ً
أوال :إن إرادة اهلل تعاىل هي اليت ترسم
هذه األهداف لألنبياء والرسل ،وليس إلرادة
اإلنسان حق يف تغيريها أو تبديلها.
ث��ان��ي��اً :إن إرادة اإلن��س��ان ه��ي املسؤولة
ع��ن تطبيق ه���ذه األه������داف ،وإن���زاهل���ا إىل
محلها
أرض ال���واق���ع ،وه���ي األم���ان���ة ال�ت�ي ّ
اهلل ل�لإن��س��ان ،بعد أن أشفقت ع��ن محلها
ال��س��م��اوات واألرض{ :إِنَّا ع ََر ْضنَا األَما َن َة
ِ
ض َوالجِْ ِ
اموات َواألَ ْر ِ
َعلىَ
بال َف َأ َبينْ َ َأ ْن
الس
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ح َل َها اإلن ُ
ْسان إ َّن ُه
يحَ ْ م ْلنَها َوأ ْش َف ْق َن منْها َو مَ َ
َ
كان َظ ُلوم ًا َج ُهوالً} (س��ورة األح��زاب )72/
 ،فحمل اإلنسان املسؤولية دون أن تتدخل

إرادة اهلل ت��ع��اىل إلك��راه��ه عليها ،وبذلك
أصبح اإلنسان حر االختيار ،ومسؤو ً
ال عن
اختيارهَ { :أ ُن ْل ِز ُمك ُُموها َو َأ ْنت ُْم لهَ ا ِ
كار ُه َ
ون}
(سورة هود .)28/
ثالثاً :إن ِحكمة اهلل تقتضي التدرج يف
هذه األهداف ،وصو ً
ال إىل اهلدف النهائي.
راب��ع��اً :إن اهل��دف النهائي لكل األنبياء،
هو التوحيد يف كل األرض ،حبيث ال يبقى
هناك م��ش��رك ،وإق��ام��ة ال��ع��دل والقسط يف
األرض ،حبيث ال يكون هناك ظلم أو فساد،
ويف املقابل هناك إبليس الذي هدفه الشرك،
وإقامة الفساد وسفك الدماء يف األرض.
خ��ام��س��اً :إن ال��وص��ول إىل ال��غ��اي��ة ال�تي
هدف إليها األنبياء ،ليس موقوفاً على إرادة
اهلل فقط ،وإمن��ا أج��رى اهلل األم��ور بأسبابها
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،ف��ط��امل��ا أن إرادة اإلن���س���ان هي
املسؤولة عن تطبيق هذه األهداف ،فإن إرادة
اهلل تقتضي إرسال األنبياء للناس هلدايتهم
وإرشادهم ملا فيه صالحهم ،وإرادة اإلنسان
يدور أمرها بني الطاعة واالنقياد هلم ،وبني
اجل��ح��ود والكفر ب��ه��م ،أو حتى حماربتهم
السبِ َيل إِ َّما
وقتلهم ،قال تعاىل{ :إِنَّا َهدَ ْينا ُه َّ
ِ
شاكر ًا َوإِ َّما َك ُفور ًا} (سورة اإلنسان .)3/
واجل���م���ع ب�ي�ن ه���ذه ال��ن��ق��اط ،يتضمن
اإلج��اب��ة على ال��س��ؤال ال���ذي ت��ق��دم ،فاألمر
ليس موقوفاً على إرادة اهلل فقط ،ولو كان
كذلك خللق اهلل الناس مؤمنني مطيعني
ك��م��ا ج��ع��ل امل�ل�ائ���ك���ة ،وإمن����ا ام��ت��ح��ن اهلل
خلقه بطاعة رسله ،ومل جيربهم على هذه
الطاعة ،ولكن اإلنسان بظلمه وجهله محل
ح َل َها ِ
ْسان إِ َّن ُه َ
اإلن ُ
كان
{و مَ َ
هذه املسؤوليةَ :
َظ ُلوم ًا َج ُهوالً} ،ومترد بظلمه وجهله على
أنبياء اهلل ورسله وتبع أه��واءه اليت زينها له
إبليس ،وليس لنا أن نتوقع أن ينوب اهلل عنا
يف حماربة الظلم والفساد الذي انتشر ،ألن
اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم.
-------------- -1رس السلسلة العلوية – .39
 -2املجدي يف أنساب الطالبيني – .130
 -3الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية – .78
 -4رسائل املرتىض – .295 / 2
 -5الغيبة – .329

* كرار عبد احلسني

للفكر البرشي دور خطري يف توجيه حياة االنسان ذلك الن
البرش كائن حر يشرتك تفكريه يف صياغة حياته اشرتاك ًا فعاال بينام
ينحرص توجيه سائر االحياء يف ردود فعل غريزية واستجابات آلية
التستطيع تطويرها إال قليالً.
ولذلك فقد أولت الفلسفات القديمة واحلديثة اهتامم ًا بالغ ًا
بتوجيه الفكر االنساين يف حماولة جادة هلدايته اىل سبيل احلق
واخلري و إنقاذه من الضالالت واألخطاء التي تسبب للبرشية
ٍ
مآس ال تنتهي .فوضعت كل فلسفة نوع ًا من املنهج الفكري ،و
وفقت يف إنارة جانب من درب املعرفة ،ولكنها بالرغم من ذلك
فشلت يف اعطاء منهج متكامل للفكر يمنع من الضاللة واخلطأ،
ويعود السبب يف ذلك الفشل اىل طبيعة جهلها بجذور
مشكلة املعرفة عند االنسان ،لوضع حد مناسب
هلا ،فحاولت توجيه الفكر بأساليب
جامدة وبربامج مثالية للتفكري،
وكانت تشبه يف ذلك رج ً
ال
حي��اول تنظيف علبة مغلقة
من خارجها حيث تذهب
جهوده سدى.
وج��اءت رساالت
السامء لتضع اليد عىل
ج��ذر املشكلة ال��ذي
قالت انه يتلخص يف
سبات الفكر وغياب
ن��ور العقل ع��ن��ه ،ثم
أخ���ذت ت��ع��ال��ج االم��ر
باسلوب جديد وه��و اث��ارة
الفكر وتنبيه العقل متخذة
االيامن الوسيلة الوحيدة لتحقيق
هذا االمر اهلام ،ذلك ان االيامن باهلل
والتسليم ألمره ومعرفة اسامئه احلسنى،
وانه هو املهيمن يف كل حلظة عىل كل يشءَ {،ي ْع َل ُم َخ ِائنَةَ
ِ
ور} ،يضع القلب االنساين امام مسؤولية
الأْ َ ْعينُ ِ َو َما تخُ ْفي ُّ
الصدُ ُ
كبرية اذ يعتقد انه اليستطيع ان يفكر دون ان يكون مراقب ًا من قبل
اهلل املهيمن العليم ،ثم مسؤوالً امامه عن نوع تفكريه ،وما اذا كان
استثمر نعمة العقل – املوهبة ،واستخدم املقاييس الدقيقة التي زود
هبا يف حكمه عىل االشياء؟
وال يعذر اهلل سبحانه فرد ًا يربر ضاللته عن احلق بانه جاهل او
خمطئ ،النه قد ُوهب العقل وكفى به هادي ًا اىل احلق واىل رصاط
مستقيم ،وقد جاء يف احلديث ،ان اهلل حيتج عىل عباده يوم القيامة
ببساطة بالغة يقول سبحانه لالنسان :عبدي هال عملت ..فيقول:
ريب مل اكن أعلم حتى اعمل فيقول اهلل تعاىل :هال تعلمت..

هبذه املسؤولية الفكرية التي حيس هبا القلب املؤمن يستيقظ
العقل ويقوم بدوره يف توجيه الفكر واكتساح الضالالت من
النفس البرشية ،والتي ترتسب فيها عادة منذ عهد الطفولة ثم
يستعيض عنها بقيم احلق والفضيلة.
وهكذا يساهم االيامن يف تنوير القلب كام قال اهلل سبحانهَ { :يا
َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا ا َّت ُقوا اللهََّ َو َآ ِمنُوا بِ َر ُسولِ ِه ُيؤْ تِك ُْم ِك ْف َلينْ ِ ِم ْن َر مْحَتِ ِه
ِ
ويجَ ع ْل َلكُم نُورا تمَ ُش َ ِ ِ
يم}.
َ َْ
ور َرح ٌ
ون بِه َو َيغْف ْر َلك ُْم َواللهَُّ َغ ُف ٌ
ْ ً ْ
ان االيامن يعطي البرش نور ًا يميش به النه يزوده بمقاييس
دقيقة حتدد له وجوه الصواب وسبل اخلري ،اضافة اىل ان القلب
املؤمن ال يستقبل االساطري ،ألنه يعلم انه مسؤول امام اهلل العليم
عام يودعه عنده ،فأي فكرة حيملها القلب تعرض عىل العقل ،فإن
اطمئن هبا أخذها ،وإال رضهبا عرض اجلدار ،واالنسان املؤمن
يعرف سلف ًا ،ان أصل الدين هو العقل ،وان العقل رشع من
الداخل والرسول عقل من خارج ،كام جاء
يف احلديث ،لذا فهو يتبع تعاليم الدين يف
التفكري والتي تكرسها اآلية الكريمة:
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
{ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون
َأ ْح َسنَ ُه ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ُاه ُم اللهَُّ
َو ُأو َل ِئ َك ُه ْم ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب}.
ه��ذه اآلي��ة هت��دي اىل
أحسن القواعد الفكرية
والتي نوجزها يف نقاط:
أوالً :جيب ان يتحرر
االنسان من كل العوامل
الضاغطة التي قد تؤثر
يف تفكريه ويعرف ان احلق
أسمى من كل يشء ،كام جيب
ان يتحرر القلب من ضغط
ِ
ال��ك�بر واحل��س��د وح��ب امل��ال
والسيطرة وخوف املجتمع حتى
يكون الوصول اىل احلق غايته السامية
التي يضحي من اجلها بكل يشء.
ثانيا :جيب توفري احلرية الفكرية الشاملة يف املجتمع
لكي تتاح الفرصة لكل من يملك رأيا ان ينرشه ويتمكن املؤمن من
البحث عن احلق عرب االراء املطروحة.
ثالث ًا :جيب تقييم االفكار وفق مقياسني :االول :نور العقل
والثاين :هدى الرشع ،ولذلك قال اهلل سبحانهُ { :أو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن
َهدَ ُاه ُم اللهَُّ َو ُأو َل ِئ َك ُه ْم ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب} ،فبهداية اهلل وبالعقل
يستطيع املؤمن رفض الباطل ومعرفة احلق.
هذه هي االس��س الفكرية التي يوفرها االي�مان للمسلم
والتي استطاعت االمة الوصول بسببها اىل أرقى درجات التقدم
احلضاري ،والتي نرجو ان يعود املسلمون اليها ليعيدوا أجمادهم
التليدة.
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ثقافة رسالية

علمني السجن "5" .......

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

* الشيخ يارس الصـــالح

احلج والسجن جتربتان فريدتان ،تستحق
كل جتربة منهما الدراسة والتأمل ،فكالهما
م��درس��ة ك��ب�يرة مل��ن أراد أن يتعلم ،فاحلج
والدة ج��دي��دة ،وم��درس��ة عظيمة ،وجتربة
فريدة ،وكذلك السجن ،والعجيب يف األمر أن
هنالك تشابهاً كبرياً بني دروس احلج ودروس
السجن ،ولقد تعلمت منهما الكثري وسأحاول
من خ�لال ه��ذه األسطر القليلة أن أش�ير إىل
بعض هذه الدروس:

-١-

السجن مرآة صافية تعكس صورنا بشكل

واض���ح ،ليس فيها خ��داع وال ن��ف��اق ،فالسجن
يزيل ع ّنا مظاهر احلياة الكمالية ،فال جاه ،وال
منصب ،وال ثياب.
وهكذا نقف أمام املرآة متجردين من كل
ال��زي��ف ال���ذي كنا نعيشه يف اخل����ارج ،لنرى
صورنا احلقيقية مبا فيها من عيوب وحسنات،
وعند ذاك  -وألن��ك وحيد يف السجن ،ولديك
الوقت الكايف للتفكري  -تبدأ يف معاينة نفسك
يف امل���رآة ،والتدقيق يف ال��ص��ورة ،واستكشاف
أصغر ال��ع��ي��وب ،وال�تي مل تكن لتظهر ل��ك يف
ال عنها أو متغاف ً
السابق ،إما ألنك كنت غاف ً
ال
عنها.
وهكذا تبدأ التجربة اجلديدة والفريدة
يف الزنزانة ،ليكتشف اإلن��س��ان األخ��ط��اء اليت
ك��ان يعيشها ،وي��رى احلسنات يف حياته ثم
يعيد تقييم مسرية حياته ،ويسعى يف اصالحها
بعد أن اكتشف السّلم احلقيقي لألولويات يف
حياته .كذلك احلج  ..ففي احلج تتجرد من
الثياب ومن الكماليات ،وتدخل إىل حرم اإلله
ب��ث��وب�ين ،خملفاً ك��ل متع ال��دن��ي��ا ومتحم ً
ال
ال��ع��ن��اء وال��ت��ع��ب يف س��ب��ي��ل اهلل ،ويف حلظات

اخل��ل��وة وال��ت��أم��ل م��ن ه���ذه ال��رح��ل��ة تكتشف
ح��ج��م��ك احل��ق��ي��ق��ي ،وت����رى جب�ل�اء ص��ورت��ك
احلقيقية ،وكيف كنت حتيط نفسك بهالة
من القداسة ،وتعيش يف حبر من الكماليات
وامل��ادي��ات ،ويف تلك اللحظة تعود إىل نفسك
فتحاسبها ،وتتخذ قرارك املصريي بالعودة إىل
الذات ،ولزوم طريق النجاة ،والتخلي عن كل
احملرمات واملوبقات.
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يكوّن االنسان يف احلج شبكة واسعة من
ال��ص��داق��ات ،وع��ادة ما تستمر ه��ذه الصداقات
لفرتات طويلة ألنها مل تقم على أس��اس من
املصاحل املادية ،إمنا على احلب يف اهلل عزوجل
واالميان.
يف زمح��ة احل��ج تتعرف على شخص ال
ّ
ميت إليك بصلة قرابة وال ينتمي إىل بلدك،
وق��د ال ي��ش��ارك��ك يف ك��ل أف��ك��ارك وأمن��اط
حياتك ،إال أن��ه يلتقي معك يف ه��دف واح��د
ومهم وهو التوحيد واإلمي��ان ب��اهلل ،فكالكما
أتى إىل هذه البقاع طلباً ملرضاة الرب ،وطاعة

ثقافة رسالية
ل��ه ،ول��ذل��ك ف��إن ه��ذه ال��ع�لاق��ة القائمة على
أس��اس إمياني سليم بعيداً عن األس��س املادية
واملصلحية تكون عالقة وثيقة ،جيعل اهلل فيها
الربكة فتستمر معك إىل آخر عمرك.
ك��ذل��ك يف ال��س��ج��ن تلتقي مبجموعة
من الناس الذين ال تعرفهم ،وال توجد بينك
وبينهم مصاحل م��ادي��ة ،أو ص�لات مصلحية،
إال أن���ك ت��ك��وّن معهم ع�لاق��ات ق��وي��ة قائمة
على أس��اس اإلمي��ان ،حيث أن السجن واحلج
كالهما رحلة معنوية يتغلب فيهما اجلانب
املعنوي على املادي املصلحي ،وأهل البيت عليهم
السالم ،يطلبون منا أن نكوّن عالقاتنا بعيداً
عن املصاحل املادية الضيقة ولذلك فإن اإلمام
ال��ص��ادق عليه ال��س�لام ي��ق��ول« :ع��اش��ر اخللق
هلل ،وال تعاشرهم لنصيبك من الدنيا ،ولطلب
اجلاه ،والرياء ،والسمعة».
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السجن جتربة لرحلة املوت بكل تفاصيلها،
فأنت ُتؤخذ إىل السجن على حني غفلة ،كما
تساق إىل املوت فجأة ،ثم تقيد وتعصب عيناك
وت��س��اق إىل مصري جم��ه��ول ،ت���ارة ُت��وض��ع يف
زن��زان��ة صغرية مظلمة كأنها ق�برك ،وت��ارة
اخرى ُتؤخذ إىل التعذيب والتحقيق وكأنك
بني منكر ونكري ،وتارة أخرى ُترتك يف الزنزانة
لوحدك ال تعرف الليل من النهار ،تنتظر ما
يُفعل بك ،وكأنك ميت تنتظر حلظات نقلك
إىل اجلنة أو النار.
هذا يف السجن ،أما يف احلج فأنت جترب
امل��وت بنفسك فتخلع ثيابك بنفسك ،وتغسل
جسدك بنفسك  ،وتلبس أكفانك ،ثم متشي
بذل بني اخلالئق يف صحراء عرفات ،ال أحد
ل��ك فيعينك ،ك��ل يبحث ع��ن نفسه وشغله،
فتشعر أنك يف صحراء احملشر تنتظر حلظات
احلساب وحتديد املصري .جتربة املوت  -سواء
يف السجن أو احلج  -تذكر اإلنسان مبصريه
احملتوم ،وتنبهه إىل أجله القادم والذي ال مفر
منه أبداً ،وهناك يبدأ االنسان بإعادة حساباته
وحماسبة نفسه ،وتقييم حياته ألنه يستذكر
ي��وم احل��س��اب األك�ب�ر ،ويستشعر ق��رب ذلك
اليوم.
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كثرياً ما يقال :ال ميكن أن تعرف احلج
حتى حتج ،كذلك ال ميكن أن تعرف السجن
ح��ت��ى ت��س��ج��ن ،ف��ف��ي كليهما أم���ور ال ميكن
أن ُت��ت��ص��ور إال بالتجربة الشخصية ،فكم
م��ن ش��خ��ص مس��ع ع��ن احل���ج إال أن���ه ال يكاد
يكون إال ق��دراً يسرياً من احلقيقة ،وكذلك
السجن فمهما مسع اإلنسان من قصص حول

السجون إال انه ال يستطيع ختيل التجربة بكل
تفاصيلها إال حينما جيربها ،مع انين ال أمتنى
ألحد أن جيرب السجن ،وأمتنى احلج للجميع.
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ديننا اإلسالمي ،وفكرنا الرسالي يأمرنا
بالعمل واالج��ت��ه��اد إلجي��اد اجملتمع اإلمياني
الواعي املبين على أس��س سليمة ،ولذلك فإن
املؤمن يسعى بكل جد واجتهاد حنو هذا البناء،
ويبذل الغالي والنفيس من أجل إعالء كلمة
اهلل عز وج��ل ،والرساليون الطالئع يتقدمون
السرب يف ه��ذه املسرية حاملني على عاتقهم
هذه املسؤولية ،وعاملني جبد ومثابرة للوصول
إىل هذا اهلدف السامي ،ولذلك هم ال يفرتون
وال ميلون العمل ،وإن اختلفت امليادين اليت
يكونون فيها فاهلدف واحد ،بل إنهم يزدادون
نشاطاً يف بعض امليادين ألنهم يرون أنفسهم
مكلفني بالعمل واالجتهاد بشكل أك�بر ،فهم
ي��رون يف احل��ج أو السجن  -على سبيل املثال
 جمتمعاً متكام ًال ،وجي��دون يف ذلك فرصة
ساحنة للعمل والتغيري والبناء.
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ما زلت أذك��ر إح��دى احملاضرات القيمة
اليت ألقاها مساحة آية اهلل السيد هادي املدرسي
يف احلج ،حيث حتدث فيها عن التفكري يف بناء
املستقبل ،والتخطيط هل��ذا البناء ختطيطاً
س��ل��ي��م��اً ،وع���دم ش��غ��ل ال��ن��ف��س دوم����اً باملاضي
وم��ا فيه م��ن أخ��ط��اء وم��ش��اك��ل ،وأت��ذك��ر أن
مساحته قد أكد على أن اجملتمعات احل ّية هي
تلك اليت تقف لرتاجع ماضيها ،ولكن ال لكي
تغرق يف هذا املاضي ،وإمنا لكي تنطلق منه إىل
بناء املستقبل ،ثم قال مساحته :إن احلج فرصة
مثينة هلذا التخطيط ،ثم ذكر حديث أمري
املؤمنني ،عليه السالم« :ال تشعر قلبك اهلم على
ما فات ،فيشغلك عن االستعداد ملا هو آت».
جت��رب��ة ال��س��ج��ن ه���ي األخ�����رى ف��رص��ة
للتخطيط والتفكري يف املستقبل وإن أكرب
خطأ يقع فيه السجني :هو أن يعيش سجيناً يف
املاضي ،ويشغل نفسه وفكره به دون أن يتخذ
هذا املاضي نقطة انطالق للمستقبل.
يف ال��س��ج��ن ويف احل���ج تعلمت أن أح��ول
احملطات اليت أمر بها يف حياتي إىل حمطات
للتأمل والتخطيط وجت��اوز مشاكل املاضي،
واالنطالق حنو املستقبل ،مستفيداً من جتاربي
السابقة ومبعداً ظالل املشاكل ،وال�تي تلقي
بنفسها دوماً على تفكري اإلنسان.
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عالقتنا بالنيب األك���رم ،صلى اهلل عليه

وآله ،وأهل بيته األبرار ،عليهم السالم ،جيب أن
تكون عالقة قوية ،وصالتنا بهم جيب أن تكون
وثيقة ،فهم سفن النجاة وصراط اهلل املستقيم،
وعلينا أن نتمسك بهم مجيعاً بال استثناء ،إال
أنين أحب أن أتكلم عن االم��ام احلسني ،عليه
السالم ،ملا للعالقة بهذا اإلمام الشهيد من طعم
خاص يف كل من السجن واحلج.
يف ال��س��ج��ن ت��ع��م��ق��ت ع�ل�اق�ت�ي ب���االم���ام
احلسني ،عليه ال��س�لام ،وتعلمت منه الكثري،
فاحلسني ،عليه ال��س�لام ،ه��و ق��ائ��د مسريتنا،
ونهجه هو نهجنا وحبه هو دليلنا يف ال��دروب
املظلمة.
إن ك����ان ال��س��ج��ن ي���وص���ف ب��ال��ظ�لام،
فاحلسني ،عليه السالم ،أن��ار قليب و زنزانيت،
وإن كان السجن يوصف بالضيق فاحلسني،
وكسر القيود.
عليه السالم ،وسع هذا الضيق
ّ
يف السجن فهمت االم���ام احل��س�ين ،عليه
السالم ،فهماً جديداً ،مغايراً عن فهمي السابق،
فاحلسني ،عليه السالم ،ليس قضية تارخيية
مضت وان��ت��ه��ت ب��ل ه��و روح تنبعث يف قلوب
املؤمنني يف كل زمان.
احلسني ،عليه السالم ،حقيقة ماثلة أمام
الرساليني يف كل زمان ومكان.
احل��س�ين ،عليه ال��س�لام ،شعلة بيد كل
مؤمن تضيء الدروب املعتمة واجلنبات املظلمة.
ح��ي��ن��م��ا ت���ض���رب وت���ه���ان ألن�����ك ت��ذك��ر
احلسني ،عليه السالم ،وحينما متنع من املاء
ألنك حتب احلسني ،عليه السالم ،حينها تدرك
أن للحسني ،عليه السالم ،قوة عجيبة ختيف
الطغاة رغم أنه راقد يف قربه ،هذه القوة ستبعث
فيك روح اإلصرار والعزمية ،وسيتجلى أمامك
اإلميان بأعلى صوره ومراتبه.
وكذلك حينما تتحدث عن احلج البد أن
تتذكر موقف اإلم��ام احلسني ،عليه السالم،
ال��ب��ط��ول��ي ،وك��ي��ف أن��ه غ���ادر مكة واحل��ج��اج
يفدون إليها ،ال ألن��ه ال يريد احل��ج ،بل ألنه
يريد تطبيق مقاصد احلج ،وإحياء شعائره.
لقد جسد احل��س�ين ،عليه ال��س�لام ،احلج
وما فيه من أه��داف بشكل عملي حينما خرج
ال روح��ه على كفه ،ومتوجهاً
من مكة حام ً
إىل ك��رب�لاء ،أرض ال��ف��داء ،ليعلن لألمة أن
الدين ليس جمرد طقوس بل هو عمل وحقائق
وبالتالي يبني لألجيال القادمة طريق اإلميان
ومنهاجه.
إن جتلي احلسني ،عليه السالم ،يف السجن
جتل عجيب فأنت تشعر بروح
ويف احل��ج ،هو ٍّ
احلسني (عليه ال��س�لام) وه��ي تسري معك يف
كل خطوة مــــن خطــــوات هاتني الرحلتني،
والسعيد من متسك بهذه ال��روح ومحلها معه
يف حياته.
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بين عصر اإلمام الحسن {عليه السالم} ،وعصر الغيبة الكبرى

* د .عيل الفحام
م ّثلت احلقبة الزمنية املمتدة بني عامي
( 60 – 40هـ) ،حقبة صعبة يف تاريخ التشيع،
اختزنت بني طياتها كل تراكمات املاضي
ال��ق��ري��ب ،واره���اص���ات ال��ف�تن ال�ت�ي عصفت
باألمة اإلسالمية بعد وفاة رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وآل����ه ،و أوض��ح��ت م���دى هشاشة
الشخصية اإلسالمية يف عالقتها مع أئمة
أهل البيت ،عليهم السالم ،حبكم قلة الوعي
وعدم االستيعاب الكامل للعقيدة القرآنية يف
التعامل مع مفهوم الوالية والطاعة لوالة
األمر املنصوبني من قبل اهلل تعاىل .
لقد أظهرت جتربة األربع سنوات اليت
خاضها أمري املؤمنني يف الكوفة ،أن العقلية
الكوفية حتتضن تناقضات فكرية ح��ادة
تكفي إلجهاض أي مشروع للتغيري مهما
ك��ان��ت خلفيته النظرية متينة( ،ال��ق��رآن

ال��ك��ري��م) وم��ه��م��ا ك��ان��ت ق��ي��ادت��ه حكيمة
وخملصة (أمري املؤمنني عليه السالم.)،
وامل��ت��ت��ب��ع خل��ط��ب أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين ،عليه
السالم ،يف نهج بالغته ،يستشعر أن اإلمام،
عليه السالم ،استنفذ كل وسعه يف إصالح
رعيته املخدوعة ب��أل��وان ال��ف�تن ،فكان آخر
أي��ام��ه ي��ن��دب اخل��ّل��ص م��ن شيعته ال��ذي��ن
مضوا قبله فينادي م��ن على منرب الكوفة
وه���و حي���رض ال���ن���اس ع��ل��ى ال��ق��ت��ال« :أي���ن
إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على
احل��ق؟ أين عمار؟ وأي��ن ابن التيهان؟ وأين
ذو الشهادتني؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم
الذين تعاقدوا على املنية ،وأب��رد برؤوسهم
إىل الفجرة .ق��ال ن��وف البكالي :فما دارت
اجلمعة حتى ضربه امللعون ابن ملجم لعنه
اهلل ،فرتاجعت العساكر فكنا كأغنام فقدت
راعيها ختتطفها ال��ذئ��اب م��ن ك��ل مكان».
(نهج البالغة )2110

وم���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ج����داً أن ت��ش��ك��ل وف���اة
أم�ير املؤمنني عليه السالم ،منعطفاً يرتك
بصمات خطرية على واقع األمة اإلسالمية،
وفسح ه��ذا الغياب املفاجئ ألم�ير املؤمنني
عليه ال��س�لام ،اجمل��ال ل��ذوي الزيغ واأله��واء
أن ي��ت��ح��رك��وا حب��ري��ة أك��ب�ر مستغلني
حالة الصدمة ال�تي أصابت مفاصل البالد
اإلس�لام��ي��ة ،م��ع م��ا ختتزنه م��ن احنطاط
يف الوعي وقلة احلصانة ،فكانت الشام هي
احل��اض��رة األك��ث��ر ح��راك��اً على املستوى
امليداني يف دفع األمور حنو تصعيد الغرائز
والعصبيات واستغالها يف حتقيق املكاسب
السياسية.

* حكمة القائد وشجاعة املوقف

لقد أدرك اإلم��ام احلسن عليه السالم،
م��ن اللحظات األوىل الستشهاد أبيه أمري
املؤمنني عليه ال��س�لام ،أن خ��ط��ورة املوقف
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من أوجه التشابه املهمة أن كلتا احلقبتني كانت مقدمة للفتح املوعود،
فحقبة معاوية مقدمة مللحمة عاشوراء التي كانت فتحًا بتصريح اإلمام
احلسني ،عليه السالم ،وأما الغيبة الكربى فهي مقدمة للفتح املبني واملوعود
على يد املنقذ الذي تنتظره الشعوب املقهورة
تستدعي حت��رك��اً سريعاً لسحب البساط
من حتت أرجل األمويني ،ملنع توجيه ضربة
قاضية للبقية الباقية من املؤمنني ،فاستبق
اإلم�����ام ،ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام ،األح�����داث بتنظيم
الصفوف وتعبئة العساكر وس��د الثغرات
جرياً على سياسة أبيه أم�ير املؤمنني عليه
ال���س�ل�ام ،يف س��ل��وك خ��ط�ين م��ت��وازي�ين من
احلكمة والشجاعة .
ويبدو أن حالة التشرذم وصراع اإلرادات
وع��ق��دة العصبية اجل��اه��ل��ي��ة ال�ت�ي حكمت
العقلية اإلس�لام��ي��ة الفتية ،ق��د أصبحت
م��ن اخل��ط��ورة مب��ك��ان ،حبيث يكون احلسم
العسكري مع ذلك اخلليط املتشظي ضرباً
من االنتحار ،وسلوكاً حنو شطب اخلط
اإلمياني من املعادلة ،فكان القرار الشجاع
واجل�����ريء ل�لإم��ام احل��س��ن ع��ل��ي��ه ال��س�لام،
مبصاحلة معاوية بشروط هي أق��رب إىل
شروط الغالب املنتصر.
ل��ق��د أظ��ه��رت ردة ال��ف��ع��ل ال�ت�ي ع�برت
عنها الشخصيات املقربة من اإلمام احلسن
عليه السالم ،جتاه خطوة الصلح ،أن احلالة
الشيعية مل تكن بع ُد قد وصلت إىل املستوى
احلقيقي من اإلميان مببدأ الوالية والتسليم
لإلمام عليه السالم ،ورمبا كان الكثري من
الشخصيات احمليطة باإلمام تنظر إليه من
جانبه األسري واألخالقي الرتباطه برسول
اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه ،ولنفس شخصيته
الرفيعة اليت استحقت لقب سيد شباب أهل
اجلنة ،أما ما وراء هذا التصور من اإلميان
بطاعته وإمامته املفرتضة من اهلل تعاىل،
وأنه ينطق عن اهلل ،وال يعمل إال بأمر اهلل،
وأن��ه احلجة على اخللق كله ،فهذا ما مل
يكن تستوعبه األغلبية الساحقة من أتباع
اإلم���ام عليه ال��س�لام ،وهل���ذا ك��ان البعض
ينظر ل�لإم��ام م��ن وجهة نظر ضيقة ج��داً
تنطلق م��ن امل��ص��احل امل��رئ��ي��ة دون مالمسة
العمق الغييب ال��ذي حيكم ق��رارات اإلم��ام و
يؤطر كل حركاته وسكناته ،وم��ا تنقله
النصوص التارخيية م��ن االحتجاجات أو

االعرتاضات على وثيقة الصلح يكشف جانباً
من هذه احلقيقة.
ي��ق��ول «ال��دي��ن��وري» يف أخ��ب��اره ال��ط��وال
ص« :220وكان أول من لقي احلسن بن علي
رضي اهلل عنه ،فندمه على ما صنع ،و دعاه
إىل رد احل��رب ،حجر بن عدي ،فقال له :يا
بن رسول اهلل ،لوددت أني مت قبل ما رأيت،
أخرجتنا من العدل إىل اجلور ،فرتكنا احلق
الذي كنا عليه ،ودخلنا يف الباطل الذي كنا
ن��ه��رب م��ن��ه ،وأعطينا ال��دن��ي��ة م��ن أنفسنا،
وقبلنا اخلسيسة اليت مل تلق بنا ..فاشتد على
احلسن رض��ي اهلل عنه ك�لام حجر ،فقال
له :إني رأي��ت هوى عظم الناس يف الصلح،
وكرهوا احلرب ،فلم أحب أن أمحلهم على
م��ا ي��ك��ره��ون ،فصاحلت بقيا على شيعتنا
خاصة من القتل ،فرأيت دفع هذه احلروب
إىل يوم ما ،فإن اهلل كل يوم هو يف شأن».
إن الفرتة اليت عاشها اإلمام احلسن ومن
بعده اإلم��ام احلسني عليهما السالم ،خالل
حكم معاوية ب��ن أب��ي سفيان يف العقدين
الرابع واخلامس من القرن اهلجري األول
( 60 – 40هـ) تشرتك مع عصرنا الذي نعيشه
(زم����ن ال��غ��ي��ب��ة ال���ك�ب�رى) ،ب��ب��ع��ض ال��ص��ف��ات
املشرتكة نتيجة لوحدة املوضوع والتشابه
يف الظروف احلاكمة ،ورمبا ختتلف الغيبة
الكربى عن تلك احلقبة مبا يلي :
أو ً
ال  :اختالف الفرتة الزمنية ،ففي حني
استمرت تلك احلقبة عقدين م��ن الزمن،
امتدت الغيبة الكربى حتى يومنا أكثر من
( )1100ع��ام ،وه��ذا يكشف أن حجم التغيري
املنتظر من الغيبة الكربى ،أكرب وأوسع مما
كان متوقعاً من تلك احلقبة .
ثانياً  :إن اإلم���ام امل��ه��دي عليه السالم،
س��ي��خ��رج ول��ي��س يف ع��ن��ق��ه ب��ي��ع��ة لطاغية
زم��ان��ه خب�لاف اإلم��ام�ين احلسنني عليهما
السالم ،الذين أعطيا البيعة حلاكم زمانهما
(معاوية بن أبي سفيان) ،والبيعة يف املفهوم
ال��ع��ق��ائ��دي أله���ل ال��ب��ي��ت ع��ل��ي��ه��م ال��س�لام،
ال ت��ع�ني االع��ت�راف بالشرعية أو االل��ت��زام

بالسمع والطاعة ،وإمن��ا ختتص بااللتزام
بعدم اخلروج ،والسكوت عن املطالبة باحلق
الشرعي لإلمام عليه السالم ،وهكذا تفهم
بيعة اإلم��ام أمري املؤمنني عليه السالم ،ملن
سبقه من اخللفاء وكذلك بيعات األئمة
لكل خلفاء اجل��ور وح��ك��ام الضاللة الذين
تعاقبوا على حكم البالد اإلسالمية ،وخيتص
إم���ام زم��ان��ن��ا م��ن ب�ين ك��ل األئ��م��ة عليهم
السالم أن��ه خي��رج وليس يف عنقه أي بيعة
لطاغية زمانه ،يقول اإلمام احلجة املنتظر،
عجل اهلل ف��رج��ه ،يف توقيعه املشهور ال��ذي
خرج إلسحاق بن يعقوب« :وأما عّلة ما وقع
من الغيبة فإن اهلل عز وجل يقول} :يا أيها
الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
تسؤكم{ ،إن��ه مل يكن أح��د م��ن آب��ائ��ي إال
وق��د وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه،
وإن��ي أخ��رج حني أخ��رج وال بيعة ألح��د من
الطواغيت يف عنقي»( .غيبة الطوسي )292

* أوجه التشابه مع الغيبة الكربى

وب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��م��اي��زات امل��وج��ودة بني
احلقبتني إال أن أوج��ه��اً للتشابه ميكن أن
تقرأ على خلفية العناصر املشرتكة ،ولعل
التمعن يف هذه العناصر مي ّكن الباحث من
فك بعض الرموز والعقد اليت حتيط بالواقع
امل��ع��اص��ر وت��س��اع��ده يف ت��ف��س�ير ال��ك��ث�ير من
املواقف اليت ميكن أن يتخذها للتعاطي مع
الوضع الراهن ،وهذه النقاط املشرتكة هي :
أو ً
ال  :إن كلتا احلقبتني شهدت غياب
اإلمام الشرعي عن الساحة السياسية ،واختاذ
العزلة طريقاً للتعاطي مع األح��داث على
خلفية احنطاط مستوى النضج العقائدي
لألمة ،يقول الشيخ املفيد يف (اإلرشاد :)15\2
«ومل��ا استقر الصلح بني احلسن صلوات اهلل
عليه ،وبني معاوية على ما ذكرناه ،خرج
احلسن عليه السالم ،إىل املدينة فأقام بها
كاظماً غيظه ،الزم��اً منزله ،منتظراً ألمر
رب��ه جل امس���ه .»..ه��ذه العزلة مشابهة من
ب��ع��ض ال��وج��وه حل��ال��ة الغيبة ال��ت��ام��ة ال�تي
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ثقافة رسالية

أظهرت ردة الفعل
التي عربت عنها الشخصيات
املقربة من اإلمام احلسن
عليه السالم ،جتاه خطوة
الصلح ،أن احلالة الشيعية
بعد قد وصلت إىل
مل تكن ُ
املستوى احلقيقي من
اإلميان مببدأ الوالية والتسليم
لإلمام ،عليه السالم
يعيشها اإلمام املهدي ،عجل اهلل فرجه ،منذ
ألف ونيف من السنني ،ويبدو أن هذه العزلة
هي العالج الناجع حلالة االهتزاز العقائدي
الذي دب يف جسد األمة  -وما يزال  -حتت
تأثري السياسة وتيارات االحن��راف الفكري،
وتعمل العزلة يف جانبني :األول يستهدف
تنمية الوعي وتعريض اجملتمع حلالة من
التصحيح الذاتي املعتمد على تراكم املعاناة
وتنامي الصراع الداخلي مع قوى االحنطاط
العقائدي ،والثاني يستهدف تعرية األنظمة
ال���ف���اس���دة ال��ت�ي حت��ك��م ب���أمس���اء وع��ن��اوي��ن
خمتلفة وحت��ت ش��ع��ارات متلونة للتغطية
على الشرعية املستباحة ألهل البيت عليهم
السالم.
ً
ثانيا  :ص��دور األوام��ر من قبل األئمة،
عليهم ال��س�لام ،يف كال احلقبتني بوجوب
ّ
الكف والصرب وعدم اخلروج على السلطان
اجل���ائ���ر ،وه����ذه األوام�����ر ه��ي يف احلقيقة
انعكاس حلالة التبعية اليت جيب أن حتكم
العالقة بني الشيعة وأئمتهم ،واليت تعكس
املفهوم السليم للتمسك ال���وارد يف حديث
الثقلني الشريف ،وهذا املعنى مستفيض يف
صحيح اآلثار املنقولة عن العرتة الطاهرة،
ومن تلك الروايات الشريفة :
* ع��ن أم�ير املؤمنني عليه ال��س�لام ،أنه
قال« :انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا مستهم
واتبعوا أثرهم فلن خيرجوكم من هدى،
ولن يعيدوكم يف ردى .
فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا.
وال تسبقوهم فتضلوا ،وال تتأخروا عنهم
فتهلكوا»( .نهج البالغة – شرح حممد عبده
)189\1
* ع��ن االم����ام ال���ص���ادق عليه ال��س�لام،
أنه ق��ال« :ف��واهلل لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا،

وتصمتوا إذا صمتنا ،وحنن فيما بينكم وبني
اهلل ،ما جعل اهلل ألحد خرياً يف خالف أمرنا».
(الوسائل )73\27
وانطالقاً من ه��ذا التأصيل ،وحيث أن
العزلة وت��رك التصدي ك��ان هو احلاكم
ع��ل��ى منهجية اإلم���ام�ي�ن احل��س��ن اجملتبى
واإلم��ام املهدي عليهما السالم ،فقد أصدر
األئمة أوامر مشددة لشيعتهم بوجوب التزام
البيت وع��دم اخل��روج يف معمعة الصراعات
السياسية املشتعلة بني األح��زاب احلاكمة
س����واء يف ت��ل��ك احل��ق��ب��ة ال��ص��ع��ب��ة م��ن حكم
معاوية أو يف زمن الغيبة .
أم��ا يف زم��ن الغيبة ال��ك�برى فالروايات
بهذا املعنى تصل إىل حد االستفاضة ورمبا
ال��ت��وات��ر ال��ق��ط��ع��ي ،وه����ذه من����اذج م��ن تلك
املرويات الشريفة ،راج��ع ( :غيبة النعماني
: )200
 – 1عن سدير قال :قال أبو عبد اهلل -عليه
السالم : -يا سدير ألزم بيتك ،وكن حلساً
من أحالسه ،واسكن ما سكن الليل والنهار،
فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا
ولو على رجلك ( .وسائل الشيعة )51\15
 -2عن أبي بصري ،عن أبي عبد اهلل ،عليه
السالم ،قال :إنه قال لي أبي  -عليه السالم: -
لنار من أذربيجان ال يقوم هلا شيء ،وإذا
ال بد ٍ
كان ذلك فكونوا أحالس بيوتكم ،و ألبدوا ما
ألبدنا ،ف��إذا حترك متحركنا فاسعوا إليه
ولو حبوا ،واهلل لكأني أنظر إليه بني الركن
واملقام يبايع الناس على كتاب جديد ،على
العرب شديد.
 - 3عن أب��ي املرهف ،ق��ال :ق��ال أب��و عبد
اهلل -عليه السالم : -هلكت احملاضري  .قال :
قلت  :وما احملاضري ؟ قال  :املستعجلون ،وجنا
املقربون ،وثبت احلصن على أوتادها ،كونوا

أحالس بيوتكم ،فإن الغربة على من أثارها،
وأنهم ال يريدونكم جبائحة إال أتاهم اهلل
بشاغل إال من تعرض هلم .
 -4عن أبي بكر احلضرمي ،قال  :دخلت
أنا و أب��ان على أبي عبد اهلل (عليه السالم)،
وذلك حني ظهرت الرايات السود خبراسان،
فقلنا  :ما ترى ؟ فقال  :اجلسوا يف بيوتكم فإذا
رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا
بالسالح.
ثالثاً :ومن أوجه التشابه املهمة أن كلتا
احلقبتني ك��ان��ت مقدمة للفتح امل��وع��ود،
فحقبة معاوية مقدمة مللحمة ع��اش��وراء
اليت كانت فتحاً بتصريح اإلم��ام احلسني،
عليه ال��س�لام« ،أم���ا بعد ف��إن م��ن حل��ق بي
استشهد ،ومن مل يلحق بي مل يدرك الفتح»
(كامل الزيارات  ،)157وأم��ا الغيبة الكربى
فهي مقدمة للفتح املبني امل��وع��ود على يد
املنقذ الذي تنتظره الشعوب املقهورة والثلة
املستضعفة يف أرج���اء املعمورة بعد امتالء
األرض ج�����وراً ،ع��ن اإلم����ام ال���ص���ادق عليه
السالم« :ي��وم الفتح ،ي��وم تفتح الدنيا على
القائم ال ينفع أح��داً
تقرب ب��اإلمي��ان ما مل
ٌ
يكن قبل ذل��ك مؤمناً وب��ه��ذا الفتح موقناً،
فذلك ال��ذي ينفعه إميانه ،ويعظم عند اهلل
قدره وشأنه( »..معجم أحاديث اإلمام املهدي
)345\5
وم���ن ه��ن��ا ي��ب��دو أن ال��ت��ش��اب��ه يف امل��ه��ام
املوكلة للشيعة يف هاتني احلقبتني ينطلق
م��ن ت��ش��اب��ه يف اهل���دف ويف ال����دور امل��رس��وم،
وأن االختالف يف طول احلقبتني قد يعزى
إىل اختالف يف سعة ال��دور التغيريي املتاح
لكلتيهما .
----------------* استاذ يف جامعة الكوفة

* السيد جواد الرضوي

احلديث عن الغدير حديث عن اإلمامة ،واحلديث عن اإلمامة
حديث عن إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب واالئمة األحد عرش
من بعده ،عليهم افضل الصالة والسالم ،حرص ًا.
واحلديث عن الغدير حديث عن « كل « االسالم بعد رحيل
الرسول األعظم ،صىل اهلل عليه وآله ،و حديث عن الثقافة التي َغ ّي َبها
نفر قليل عن األمة بكاملها .
إن تغييب ثقافة «الغدير» عن األمة ،تغييب للقرآن الكريم
والسنة النبوية الرشيفة عن األمة ,ونقول ذلك بالفم املآلن .
فالقرآن الكريم قال عن يوم الغدير :
يت
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُ
{ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ
َلك ُُم إْ ِ
ال ْسلاَ َم ِدينًا} ،فإكامل الدين لنا كان بوالية االمام عيل بن ايب
طالب ،عليه السالم ،و إمتام النعمة علينا كان بواليته ،ايض ًا ،و رضا
الرب لنا االسالم دينا ،كان بواليته ،كذلك .
والسنة النبوية الرشيفة زاخرة بمئات النصوص املباركة التي
ترصح بأسامء االئمة االثنى عرش ,عليهم افضل الصالة والسالم،
ّ
وصفاهتم ،و حتى ترتيبهم يف التصدي لسدّ ة القيادة االسالمية بعد
الرسول األعظم ،صىل اهلل عليه وآله.
وعندما َغ ّيب أولئك النفر ،ثقافة «الغدير» عن األمةَ ،غ ّيبوا
عنها – بالرضورة -الفقة االسالمي ،والفكر االسالمي ،والسياسة
االسالمية ،واالقتصاد االسالمي ،واملجتمع االسالمي ،وكل ما
يمت لالسالم بصلة .

نعم؛ لو كانت سياسة «الغدير» هي احلاكمة ،ولو كان اقتصاد
«الغدير» هو املهيمن ،ولو كان فقه الغدير هو املنترش ،لفتح اهلل علينا
بركات من السامء و االرض ،و لسقانا خري ًا عمي ًام غدق ًا من حيث
نحتسب و من حيث ال نحتسب .
األمرين؛ فال
منه
نعاين
واقع
من
واليوم ،نحن أمام ما نعيشه
ّ
نكاد نخرج من أزمة إال و نقع يف أزمات ،و ال نكاد نتخلص من
إرهايب إال ونواجه ألف إرهايب  .وال نكاد ننفض أيدينا من متس ّلط
جرى.
عىل رقابنا إال و ُيكرش االنياب متسلطون آخرون...
وهلم ّ
ّ
ويف اليوم الثامن عرش من شهر ذي احلجة احلرام من كل عام،
متر علينا  -وعىل املسلمني مجيع ًا -ذكرى عيد الغدير األغر ،وهي
فرصة ثمينة لنجلس  -مع ًا وسوية -عىل ضفاف هذا الغدير العذب
وغربوا ،و
الصايف الذي ال ولن ينضب .و أينام شرَ ّ ق املسلمون ّ
أي فكر ،وثقافة ،وتنظيم ،وحزب ،ومذهب جربوا ،فاهنم لن
ّ
جيدوا خالصهم إال يف طريق واحد و واحد فقط ،وهو طريق أهل
البيت،عليهم افضل الصالة والسالم؛ وهو الطريق الذي اختاره اهلل
 تعاىل  -و ارتضاه ،و رسم معامله الواضحة ،الرسول االعظم ،صىلاهلل عليه وآله  .ان السبيل الوحيد الذي يؤدي اىل االسالم هو طريق
«الغدير» ،والعلم الوحيد ،هو علم «الغدير» ,والفقة الوحيد هو فقه
«الغدير» ،واالرتواء احلقيقي من «الغدير» ,والضفاف الوحيدة هي
ضفاف «الغدير».
اللهم إنا نحمدك ونشكرك عىل إكامل الدين لنا ،و إمتام النعمة
علينا ،و رضا االسالم لنا دين ًا بوالية االمام عيل بن أيب طالب ،عليه
السالم؛ فنسألك ان تثبتنا عىل هذه الوالية ما حيينا.
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اسوة حسنة

إطاللة على «غديرخم» في ذكراها ..

الوالية لعلي (ع)  ..فهم وسلوك
* حسني حممد عيل

يف واقعة (غديرخم) ،وهو عيد الوالية،
تتجسد املعاني الكاملة والناصعة لوالية أهل
البيت ،عليهم السالم ،ومكانتهم عند النيب
االك���رم ،صلى اهلل عليه وآل��ه ،واي��ض��اً عند
ابناء االمة االسالمية ،لذا البد لنا من الوعي
الكامل حلقيقة الوالية.
فالوالية ليست كلمة تقال أو شعاراً
يرفع أو انتماء لفظيا أو مذهباً قشرياً ،وإمنا
هي أثقل ما يوضع يف ميزان العدالة اإلهلية،
وألن��ه��ا ك��ذل��ك؛ ف�لاب��د ان ن��ف��ه��م ب��ص��ورة
واضحة عملية تبادل التهاني يف يوم الغدير
وال��ت��م�ني ب��االن��ت��م��اء إىل خ��ط علي ب��ن أبي
طالب ،ك��أن يقول الواحد منا« :جعلنا اهلل
و إياكم من املتمسكني بوالية علي بن أبي
طالب» ،ألن اإلمام علياً قد يرفضك ويقول:
ان سلوكك وفكرك وعملك ومنهجك يف
احلياة ال يتناسب مع ما تدعيه من والييت،
وبعدئذ ماذا يفعل اإلنسان؟!
ان م��ش��ك��ل��ة اإلن���س���ان ال��رئ��ي��س��ي��ة ان��ه

حمجوب عن احلقائق يف ه��ذه الدنيا ،فإذا
مات انتبه ،وإذا انتبه بعد املوت ال ينفعه ذلك،
ألن ذلك اليوم خمصص للحساب واجل��زاء
والعاقبة وليس خمصصاً للعمل والتحرك.
ان ال��والي��ة اإلهل��ي��ة ت��ع�ني اخل��ض��وع هلل
والتسليم ألوام��ره ،وان يعرف اإلنسان ربه،
وما ال��ذي يريده منه ثم كيف يعمل وفق
مرضاة ربه ..معرفة اهلل من أصعب األعمال،
ثم تليها معرفة أحكام اهلل لتطبيقها وهذه
صعبة أي��ض��ا ..وحن��ن يف ه��ذه األي���ام ندّعي
والي��ة االم���ام علي /عليه ال��س�لام ،رغ��م ان
الذي يوالي علياً جيب ان يكون هو ولي اهلل
الذي يوالي أولياء اهلل ويعادي أعداءه.
وبعد م��رور األي��ام نتساءل :هل عرفنا
اهلل؟ وهل طبقنا واليته على أنفسنا؟
إننا نكرر األذكار الشريفة كثريا مثل:
«ال إله إال اهلل» ،ونعلم بأن من ُخ ِتم له بـ «ال
إل��ه إال اهلل» ،دخ��ل اجل��ن��ة  -ي��ق��ول ال��رس��ول
األكرم ،صلى اهلل عليه وآله -وان من قاهلا
زرع��ت ل��ه شجرة وارف���ة ال��ظ�لال يف اجلنة
ال��واس��ع��ة ،وه��ي أث��ق��ل م��ا ي��وض��ع يف ميزان

العبد املؤمن ،وأنها حصن اهلل الذين من دخله
أم��ن م��ن ع��ذاب��ه - ،يقول احل��دي��ث القدسي
املعروف حبديث سلسلة الذهب واملروي عن
اإلمام الرضا ،عليه السالم -كل ذلك نعلمه
ولكن ال��ذي ال نعلمه ه��و معنى «ال إل��ه إال
اهلل» ،فنحن نركع ونسجد كل يوم مرات
عديدة ،و نكرر قول« :سبحان ربي العظيم
وحبمده» ،و «سبحان ربي األعلى وحبمده»،
إال أننا ال نتوجه – على األغلب  -إىل عمق
هذه الكلمة؟
هناك قصة تنقل ع��ن الشيخ اب��ن فهد
احللي  -رض��وان اهلل تعاىل عليه -حيث جاء
إليه أحد القساوسة وقال له :كيف تثبتون
سالمة طريقتكم ومنهجكم؟
فأخذه الشيخ وذه��ب معه إىل كنيسة
م��ن كنائسهم ،ون����ادى ب��ص��وت ع���ال« :اهلل
أكرب»! واذا بالكنيسة تفطرت وكادت تهوي
إىل السقوط .ان كلمة «اهلل أكرب» هلا معنى
عميق فهل وعيناه حنن؟
ان والية اهلل تعين اخلروج من واليتني
شيطانيتني على االن��س��ان أن جيهد نفسه

اسوة حسنة
للخروج منهما وهما:

*  -1اخلروج من والية الذات:

كل واحد من البشر حني يولد ويصبح
كبريا ،فإنه طبيعياً يدخل يف والية الذات،
ويرى ان لنفسه عليها والية ،ويقول انا أملك
نفسي..
وه��ذا الظهور الكالمي ،متهيد لوجود
فكرة شيطانية غريبة ،ألن اإلنسان إذا عمل
مبفهوم «األن���ا» فهو يقصد ان��ه ه��و ،مبا فيه
من خري وش��ر ..ومب��ا ان والي��ة اإلن��س��ان هي
والية الذات ،فإن اخلروج منها تكون عملية
صعبة ،وأكثر الناس خيرجون لفظياً من
هذه الوالية ،إال أنهم متمسكون ومتشبثون
يف ك��وام��ن أن��ف��س��ه��م ،وي��ع��ب��دون ذوات��ه��م،
ولذلك جتد ه��ؤالء حينما يصّلون – مث ً
ال-
ال جيدون صعوبة بالغة يف الصالة ،فهم ال
خيوضون املواجهة مع الشيطان ،نظراً اىل أن
الصالة متثل ،موقع مواجهة مع الشيطان
املاكر ،وما دام هؤالء مل خيرجوا من والية
ذوات��ه��م ،فإنهم ال حياربون الشيطان ،ومن
ال حيارب يف موقع احلرب واملواجهة ال جيد
لذة الصالة ،فتصبح كلماته وأقواله جمرد
لقلقة لسان.
إن املؤمنني حقا هم ال��ذي جي��دون ل ّذة
يف الصالة واملناجاة ،ألنهم يعرفون مغزى
ه��ذه الكلمات ،فحني السجود يذلل نفسه
ويقهرها ليخرج من طغيان نفسه ويصل
إىل مقام عبادة اهلل.
وهذا يصدق على الشعوب الطاحمة اىل
التغيري واإلصالح يف بالدها ،وتسعى ملكافحة
اشكال الفساد واالحن��راف ،فانها ما مل ُتقهر
«األنا» وعبادة الذات ،واخلروج إىل والية اهلل
احلقيقية ،ف��إن احتجاجاتهم وكفاحهم
وحتى تضحياتهم تكون كمن يريق امل��اء
الزالل يف األرض السبخة ،ألن الذي يعترب
ن��ف��س��ه ف���وق اجل��م��ي��ع ،وم���ص���دراً ل�لأوام��ر،
ومقياساً للحق ،فإنه لن يكون ق���ادراً على
تغيري اآلخرين ،ألن ببساطة سريى نظراء
ل��ه يف التصور وال��ت ّ
��وه��م ،ي��س�يرون يف نفس
االجتاه .والنتيجة؛ اجلميع موالون ألنفسهم،
وليست هنالك والية حقيقية للقيم واملبادئ
اليت تدعو اليها السماء .تقول اآلية القرآنية:
{و َل َقدْ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ
اق َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل َو َأ ْر َس ْلنَا
إِ َل ْي ِه ْم ُر ُسلاً ُك َّلماَ َجا َء ُه ْم َر ُس ٌ
ول بِماَ لاَ تهَ ْ َوى
َأ ْن ُف ُس ُه ْم َف ِري ًقا ك ََّذ ُبوا َو َف ِري ًقا َي ْق ُت ُل َ
ون}( .سورة
املائدة )70/
من هنا؛ من يريد أن يكون موالياً لعلي

مبا ان والية
اإلنسان هي والية
الذات فإن اخلروج
منها عملية صعبة..
وأكرث الناس يخرجون
لفظيًا من هذه
الوالية إال أنهم يف
الواقع ال يزالون
يعبدون ذواتهم
ابن أبي طالب ،البد ان ينهج نهجه ويقتفي
أث����ره .مي��ر االم����ام ع��ل��ي ،عليه ال��س�لام ،يف
معركة ب��در ،بأخيه عقيل ،جي��ده مغلو ً
ال
مكب ً
ّ
فيغض الطرف عنه،
ال باحلديد والقيود
ً
��ب عقيال ،وه��و أخ��وه
اإلم���ام علي ك��ان حي ّ
أنضم
الذي يكربه بعشر سنوات ،ولكن ألنه
ّ
إىل جيش األع���داء ،انتهت القرابة ،ومل��ا رآه
عقيل قال له :رأيتين وتعمدت ّ
الغض عنيّ ،
فلم يلتفت إليه اإلم���ام وأس���رع إىل رس��ول
اهلل ،خيربه مبا جرى ،فقال الرسول :كفوا
ع��ن ع��ق��ي��ل ،وآن��ئ ٍ��ذ أط��اع��ه اإلم����ام يف ذل��ك،
ويف حادثة أخ��رى ،يأتي عقيل ليطلب من
بيت م��ال املسلمني فال يعطيه اإلم��ام ،ألنه
كان متنمرا يف ذات اهلل ،خارجاً عن والية
الذات إىل والية الرب ،شجاعاً يف سبيل اهلل،
والقصة معروفة للجميع.

*  - 2اخلروج من والية الطغاة:

ان كلمة «ال إله إال اهلل» تعين سقوط
ك��ل األن��ظ��م��ة ال��ب��اغ��ي��ة واحمل�����اور امل��زي��ف��ة
واإلنتماءات املنحرفة وسائر العالقات اليت
مل يشرعها اإلس�ل�ام ،وب��د ً
ال من ذل��ك ،على
اجلميع االئتمار بأوامر اهلل واالن��زج��ار عن
نواهيه.
البعض ينجح يف اجتياز القضية األوىل،
فيحارب الطغاة باعتبارهم وج���ودات غري
شرعية الن االع��ت�راف بشرعية حكومات
الطغاة ،ه��و ع�ين ال��ش��رك ب��اهلل ع�بر الداللة
التطابقية اليت يقول بها املناطقةـ ولكنه ال
يستطيع اخلروج من والية اإلقليم والقوم
واجلماعة ال�تي تعود يف النهاية إىل والية
الشيطان.
ان والية اهلل احلقيقية ،تعين ان ال والية

غ�ير والي���ة اهلل ،ع��ز وج���ل ،وح��ادث��ة غدير
خ��م ه��ي جتسيد هل���ذه احل��ق��ي��ق��ة ،ف��رس��ول
اهلل ،صلى اهلل عليه وآل��ه،ح�ين نصب علياً
ك��ان يعلم مبا سيجري بعده ،ألن العاقل
يف ذل���ك ال��ي��وم ال���ذي ي��ع��ي طبيعة ال��ق��وى
السياسية امل��وج��ودة يف اجملتمع اإلسالمي،
يعرف أن ري��اح السلطة س��وف جت��ري إىل
غ�ير م��ا تشتهيها س��ف��ن احل��ك��م��ة وال��ع��ق��ل،
لوجود جمموعة من ضعاف اإلميان ..ولكن
ال��رس��ول األك���رم ،ك��ان يهدف أس��اس��اً إىل
رسم خارطة اليوم ،بوضعه مقياساً للحكم
اإلسالمي ،ولكي يُنشئ يف األمة اإلسالمية
خطاً رسالياً واضحا ،وجيعله املسلمون أبداً و
دوماً ،نرباساً ألنظمتهم وحكوماتهم.
إن «عيد الغدير» ،هو أعظم عيد إسالمي،
وه��ذا يؤكد أهميته من جانب أنه مقياس
وم��ن��ه��اج مل��دى ق��رب أو بعد أي ن��ظ��ام حكم
يف البالد االسالمية ،عن النظام الصحيح
ومعرفة اتصالنا باإلسالم احلق أو انفصالنا
عنه.
وبعد أربعة عشر قرنا من بزوغ اإلسالم،
ال ت���زال حقيقة ال��والي��ة غ��ام��ض��ة ،رغ��م ان
بعض احلقائق تعرف بسرعة ،ولكن بعض
احلقائق ال تعرف وتصبح غامضة.
جاء رجل إىل اإلمام علي ،عليه السالم،
سائ ً
ال إياه :ما هو احلق الذي يشبه الباطل؟
فقال ،عليه السالم :انه املوت.
ورغم وضوح حقيقة املوت ،إال ان الناس
ال ي��ص��دق��ون��ه ،ألن ذوات���ه���م اش��ت��م��ل��ت على
جيسد
حجاب ضد هذه احلقيقة ،هذا املثلّ ،
والية علي ،ومنهاج يوم الغدير ،فالروايات
تؤكد والقرآن يشري إىل مثل هذه احلقيقة،
إال ان نفس اإلنسان تأبى ذلك.
وب��ع��د أل���ف وأرب��ع��م��ائ��ة ع���ام ال ت���زال
البشرية تبحث عن نور ومصباح يضيئه يوم
الغدير ،الن هذا العصر هو أحوج ما يكون إىل
حاكم كاإلمام علي بن أبي طالب (ع) ،الن
نظام احلكم ال��ذي يسري على هدي الغدير
ي��ض��ع ح���داً ل��ك��ل االحن���راف���ات وال��ت��ج��اوزات
ال�تي يشهدها ال��ع��امل ب��اس��ت��م��رار ،اذ يعيش
ال��ع��امل يف العصراحلاضر الطبقية املقيتة
وسيادة منطق القوة واهليمنة وانعدام القيم
االخالقية ،ومواجهة كل ذلك باملستحيل او
من قبيل اطالق الشعارات ،الننا لو اكتشفنا
حقيقة الوالية واجرينا عملية مطابقة مع
واقعنا وب��دأن��ا ب��اص�لاح األخ��ط��اء والثغرات
ع��ن��ده��ا تتبلور ام��ام��ن��ا ال��ب��دائ��ل احلقيقية
والعملية للواقع الفاسد.
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الهاشميات من بنات الحسن [ع] ..
غصن وسط البساتين من الشجرة النبوية
* إعداد :أجمد عيل الربيعي

يضم ت��راب ال��ع��راق م��راق��د كثرية من
األولياء الصاحلني ،وختتص منطقة الفرات
االوسط بنصيب كبري من تلك املراقد ,وهذه
املنطقة هي مثلث ميتد من الكوفة  -حضارة
العرب االوىل -اىل واسط ،مروراً باهلامشية
ومن ثم اىل بغداد ،وقد جعل الباري عز وجل،
هذه املراقد رمحة و رأفة للناس واملؤمنني،
ح��ي��ث ي��ل��ج��أ ال��ي��ه��ا ال���ن���اس ل��ب��ث ش��ك��واه��م
وهمومهم اىل اهلل ،كما كان يفعل أولئك
ال��ص��احل��ون واجمل��اه��دون إب���ان حكم الطغاة
والبغاة والظاملني.
رمب��ا ه��ي املشيئة اإلهل��ي��ة أن ال ينقطع
ع ّنا نسل اإلمام احلسن السبط ،عليه السالم،
ويبقى ل��ه أث��ر بيننا ،كما ألخيه احلسني
عليه السالم ،فشاء القضاء أن يبقى احلسن
املثنى ،جنل اإلمام احلسن عليه السالم ،ح ّياً
بعد واقعة كربالء ،رغم أن املؤرخني وأرباب
املقاتل يؤكدون مشاركته يف احل��رب بني

عمه احلسني عليهما السالم .وقد لقب
يدي ّ
باملثنى مت��ي��ي��زاً ل��ه ع��ن أب��ي��ه االم���ام احلسن
اجمل��ت��ب��ى ،عليهما ال��س�لام .أم���ه خ��ول��ة بنت
منظور بن زياد الغزاوي.
ويشري امل��ؤرخ��ون  ،اىل أن احلسن املثنى
أثخن ب��اجل��راح خ�لال مشاركته يف واقعة
الطف ،ومل��ا أرادوا أخ��ذ ال��رؤوس وج��دوا فيه
رم��ق��اً ،ف��ق��ال أمس���اء ب��ن خ��ارج��ة ب��ن عبيدة
ال��غ��زاوي :دع��وه ل��ي ..ف��إن وهبه بن زي��اد لي،
و إال رأى رأي��ه فيه .فرتكوه له فحمله اىل
الكوفة وحكوا ذلك البن زياد فقال :دعوا البي
حسان ابن اخته ..فعاجله امساء حتى برئ من
جراحه ،ثم حلق باملدينة واستوطن يف أرض
أبيه يف منطقة يُقال هلا «سيالة» ،وهي قرية
جامعة بينها وبني املدينة املنورة ( )29مي ً
ال يف
الطريق اىل مكة املكرمة.
ومن احلسن املثنى ،خرجت ذرية صاحلة،
منهم البنون ،أبرزهم عبد اهلل احمل��ض ،وقد
سمُ��ي ب��ـ «احمل����ض» ،ك��ون أب���اه جن��ل اإلم��ام
احل��س��ن ،وأم��ه فاطمة بنت االم���ام احلسني

عليهما السالم ،وهو بذلك أول رجل جتتمع
فيه العصمتان احلسنية واحلسينية .كما له
من البنات ست وهن :زينب ،و أم كلثوم ،وأم
القاسم ،و ملكية ،وفاطمة ،و رقية.

* فاطمة و رقية

يقع مرقد العلويتني اهلامشيتني "فاطمة
ورق��ي��ة" عليهما ال��س�لام ،يف منطقة تسمى
«املهناوية» تابعة لناحية «سدة اهلندية» ضمن
حمافظة ب��اب��ل بالطريق امل���ؤدي اىل قضاء
اهلندية ،و تعيش جوار املرقد الطاهر ،عشرية
عريقة تسمى عشرية «اليسار الطائية» إحدى
العشائر العراقية العربية املعروفة ،والقرب
ال��ش��ري��ف يقصده ال��ن��اس للتربك وال��دع��اء
وال��ن��ذر ،وي��ق��ع امل��رق��د الطاهر وس��ط أرض
زراعية ،ذات طبيعة مجيلة أما كنيتهما فهي
«خضرة و سعدة» ،وه��ذه الكنية دارج��ة عند
العامة من الناس ،ملن يليب الطلب بسرعة
االجابة يف قضاء احلوائج و إجابة الدعاء عند
التوسل بهما اىل اهلل تعاىل.
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«خضرة» و «سعدة» ..الكنية التي يعرف
الناس بها هاتني العلويتني من بنات اإلمام
احلسن عليه السالم ،ويقع املرقد الطاهر وسط
أرض زراعية ،ذات طبيعة جميلة
ت��ش�ير امل��ص��ادر ال��ت��ارخي��ي��ة ،ان السيدة
فاطمة بنت احل��س��ن املثنى و أم��ه��ا حبيبة
الرومية ،حينما تزوجت معاوية بن عبد اهلل
بن جعفر الطيار أقامت معه يف املدينة ،اىل
وفاته يف مطلع القرن الثاني للهجرة ،وبعد
وفاته انتقلت مع اوالدها منه؛ «احلسن ويزيد
وص��احل» ،اىل الكوفة ،وهما بصحبة أخيهم
ألبيهم عبد اهلل بن معاوية قبل ع��ام 127ه��ـ
وم��ن املرجح انهم سكنوا منطقة «بامخرا»
لقربها م��ن الكوفة ،ويف اغلب الظن ال��ذي
يقرب م��ن اليقني ،أن فاطمة بنت احلسن
امل��ث��ن��ى ،ت��وف��ي��ت يف ه���ذه احل��ق��ب��ة ،أي بني
جميء أوالدها وهي معهم اىل الكوفة ،وبني
خروجهم منها ،ودفنت يف املكان احلالي ،أي يف
منطقة املهناوية.
أم��ا اختها ،السيدة رق��ي��ة ،فلم تسعفنا
املصادر التارخيية بأي معلومة عن حياتها
عليها السالم ،حيث سكتت املصادرعن ذكر
زوج��ه��ا م��ا ي��دل على أن��ه��ا توفيت قبل سن
ال��زواج ،وتوفيت بعد أختها و أنها دفنت اىل
جوار اختها السيدة فاطمة يف املكان احلالي.
وهذا هو شأن التاريخ واملؤرخني ،إذ ال سرية
وال ذك���ر ل��ش��خ��ص ،إال اذا ارت���ب���ط امس��ه
حباكم أو والي ،سواء مدحاً أو ذماً ،سلباً أو
اجياباً.
عندما تدخل اىل الصحن الشريف فإنك
تواجه الفته كبرية كتب عليها زيارتهما
عليهما ال��س�لام ،وفيها يقرأ ال��زائ��ر عبارات
يتوسل فيها اىل اهلل باملنزلة اليت لديه هلاتني

العلويتني املظلومتني ،بالشفاعة وطلب
احل��وائ��ج املختلفة .وه��ذا دأب امل��وال�ين ألهل
البيت عليهم السالم ،ليس يف العراق ،إمنا يف
كل مكان ،يأتون اىل هذه امل��زارات املشرفة،
وي��س��ت��ذك��رون م��ا ج���رى ع��ل��ى أه���ل البيت
عليهم السالم ،من ظلم وتعسف ،وما القوه
من تشريد وح��رم��ان واضطهاد ،وه��ذا حبد
ذاته يشد فيهم العزمية على اإلميان العميق
والصادق بهم ومبنزلتهم عند اهلل تعاىل.

* املرقد يف الوقت احلارض

عال وتوجد أواوين و
حييط باملرقد سياج ٍ
أماكن السرتاحة الزوار ،واملرقد ذات مساحة
كبرية ،وذات قبة مغلفة بالكاشي الكربالئي
اجلميل.
تبلغ مساحة املرقد تقريباً اكثر من
( )4000مرت مربع ،أم��ا مساحة احل��رم فتبلغ
اكثر م��ن ( )1000م�تر م��رب��ع ،وت�لاح��ظ على
جدران املرقد الفتات شكر وعرفان للعلويتني
اهلامشيتني لشفاء مرضى ،توسلوا اىل اهلل
باملنزلة اليت لديهما عنده تعاىل.
من الداخل يالحظ أن شباك الضريح
مصنوع من النحاس ،أما اجلدران فهي مغلفة
بالسرياميك ،وال��ط��ارم��ة اخلارجية مغلفة
أيضا بالسراميك ،وتوجد فيها عشرة أعمدة
خرسانية ،يبلغ ط��ول ال��واح��د منها ،سبعة
أمتار .ويف فناء احلرم الشريف ،هنالك غرف
إدارية ،اضافة اىل مغاسل ومحامات صحية
خارجية ،إال ان املالحظ هو قّلة االعمار يف

هذا املرقد ،حيث االرضية مازالت من مكسوة
من مادة «الشتايكر» .وللمرقد أربعة ابواب،
اثنان للرجال ومثلها للنساء.
ومبا أن املنطقة ،حمط رحال الزائرين،
فمن الطبيعي أن تنشأ بالقرب منها متاجر
وباعة هلدايا وسلع اخ��رى ،وكما هي سائر
االماكن اليت تضم مراقد أهل البيت عليهم
السالم ،فإن الربكة وعوام احلياة ،تنبعث من
تلكم املراقد الشريفة .وميكن مالحظة وجود
خمفر للشرطة يف املنطقة ،ملزيد من ضمان
أمن وسالمة الزائرين هلذه املنطقة.
أما اليوم اخلاص واملعروف لزيارة هاتني
العلويتني فهو يوم االربعاء ،حيث يكثر توافد
الزائرين ،يف هذا اليوم أكثر من بقية االيام.
واهل��امش��ي��ات حم��ط��ة م��ن حم��ط��ات السري
اىل كربالء املقدسة ،يف أي��ام اربعني االمام
احل��س�ين عليه ال��س�لام ،وذل���ك لقربها من
قضاء اهلندية «طويريج» ،وهي على الطريق
الرابط بني كربالء املقدسة وحمافظة بابل.
وللسيدتني الطاهرتني كرامات كثرية
وعظيمة جداً ،من أجل ذلك ،حيرص الناس
ع��ل��ى ال��ت��واف��د ع��ل��ى ه���ذا امل��رق��د ال��ط��اه��ر يف
السابع من شهر صفر من كل عام ،وهو يوم
الذكرى األليمة الستشهاد اإلم��ام احلسن
اجمل��ت��ب��ى عليه ال���س�ل�ام ،وذل����ك م��ش��ي��اً على
االقدام لتعزية العلويات بوفاة جدهما ،وطلب
احلوائج ّ
منهن جباههن عند اهلل تعاىل وجباه
أبيهن االمام احلسن السبط وسيد شباب اهل
اجلنة عليه السالم.
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إضاءات من «النهج» على الطريق

إقبال القلوب وإدبارها
* مرتىض املوسوي
قدمياً قيل إن أكثر من يتصف بالتغيرّ
والتقّلب هو «القلب» ،بل ان املعنى اللغوي
هلذه املفردة تد ّلنا جل ّياً على معناها ،ومبا ان
معظم سلوكيات وحاالت ومواقف االنسان
يف حياته تنبع من هذا اجلانب املهم واحليوي
يف كيانه ،فان من الضروري مبكان اختاذ
مجلة م��ن االج����راءات االح�ترازي��ة للحؤول
دون حصول حتوالت وتقّلبات رمبا تكون يف
غري صاحل االنسان أو تدفعه اىل مسارات ال
حيمد عقباها.
وخ�ي�ر م��ن يعطينا ال��ص��ورة الناصعة
واجلميلة للقلب هو أمري املؤمنني علي بن
أبي طالب ،عليه السالم ،ففي فصل من «نهج

البالغة» ،ويف باب املختار من حكمه ،يقول
عليه السالم:
«لقد عّلق بنياط ه��ذا اإلن��س��ان بضعةً
هي أعجب ما فيه وذلك القلب .وله مواد من
احلكمة وأض���داد من خالفها ،ف��إن سنح له
الرجاء أذ ّله الطمع ،وأن هاج به الطمع أهلكه
احلرص ،وأن ملكه اليأس قتله األسف ،وان
عرض له الغضب اشت ّد به الغيظ ،وأن أسعد ُه
الرضا نسي التح ّفظ ،وأن نال ُه اخلوف شغل ُه
احلذر ،وأن اتسع له األمر استلبت ُه ال ِغ ّرة ،وان
أفاد ما ً
ال أطغا ُه الغنى ،وأن أصابت ُه مصيبة
ُ
فضحه اجل���زع ،وأن ّ
عضته ال��ف��اق��ة شغله
البالء ،وأن جهده اجلوع قعد به الضعف ،وأن
أفرط به الشبع ّ
كظته البطنة ،فكل تقصري
به ُمض ّر ،وكل إفراط له مفسدٌ».

مهية القلب ومكانته لدى اإلنسان
*أ ّ
القلب يلعب دوراً م��ص�ّي�رّ ي��اً وه��ادي��اً يف
اجلسم وهو ذو عالقة وطيدة بسائر األعضاء
حبيث أن صحة وس�لام��ة اجل��س��م يتوقف
عليه.
فالقلب ،بداللته املعنوية ،أو ما يسمى
ب���ال���روح ،ل���ه ال�����دور األس�����اس ع��ل��ى صعيد
شخص ّية اإلنسان.
ً
ول��ذل��ك ،ليس عجيبا أن يقول االم��ام:
«لقد عّلق بنياط ه��ذا اإلن��س��ان بضعة هي
أعجب ما فيه :وذلك القلب».
فكما أن القلب هو مركز للعلم ومصدر
للحكمة ،كذلك ميكن أن يصبح مصدراً
للجهل والسفاهة ،فيما إذا مل يسع اإلنسان
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كما أن القلب هو مركز للعلم ومصدر للحكمة ،كذلك ميكن أن يصبح
مصدرًا للجهل والسفاهة ،فيما إذا مل يسع اإلنسان يف سبيل تطهريه وجعله
على خطى الهداية والصالح
يف سبيل تطهريه وجعله على خطى اهلداية
والصالح.
فمن أجل نقل صورة واضحة عن القلب
وحاالته املختلفة واملتضادّة ،ينقل لنا اإلمام
أمرياملؤمنني ،عليه ال��س�لام ،من��اذج وص��وراً
هلذا العضو احلساس يف اجلسم.

* الصورة األوىل :األمل

��م��ي��ة األم���ل
ف�ل�ا خي��ف��ى ع��ل��ى أح����د أه ّ
بالنسبة الستمرار احلياة ،فباألمل يطمح
اإلنسان للسعادة واحلياة املثلى فيكون األمل
نافعاً ومفيداً حينما يكون متزناً ويف غري هذه
احلالة فإنه سوف يكون مضراً ويو ّلد حاالت
مرض ّية خمتلفة ،فاألمل بهذا املعنى يؤدي
حينئذ ان
إىل اهلالك فينبغي على اإلنسان
ٍ
يراقب نفسه عرب خطوتني تاليتني:
 -1ان يكون أمله وتعلقه باألمور املفيدة
واملصريية.
 -2أن يسيطر على آم��ال��ه وطموحاته
وجيعلها ضمن صورها الطبيعية.

* الصورة الثانية :اليأس

من إحدى حاالت «القلب» حالة اليأس
واليت يقابلها حالة األمل .فهناك بعدان هلذه
احلالة:
البعد السليب واملضر ،والبعد اإلجيابي
واملفيد فالبعد اإلجيابي هو ،اليأس عما يف
اي��دي الناس ،كما يعرب احلديث الشريف،
فهذا النوع من اليأس ،جيلب لإلنسان الرفعة
واالح�ت�رام ،كما أن النظر إىل ما يف أيدي
الناس جيلب املذ ّلة واالستصغار.
فالبعد السليب حلالة اليأس هو ،حالة
اليأس من احلياة ،وهذا يُعد أم��راً مرفوضاً
وخطرياً للغاية ينبغى معاجلته.

* الصورة الثالثة  :الغضب

ال��غ��ض��ب ..وه���و م��ن ت��ل��ك احل����االت ال�تي
يصاب بها اإلن��س��ان عند مواجهته ألم��ر أو
حلالة ال يوافق وال يالئم طبائعه وميوله،
فرغم أن��ه يعد أم��راً الزم��اً لإلنسان حبسب
ت��ك��وي��ن��ه ال��ن��ف��س��ي ،ف��ه��و حب��اج��ة أي��ض��اً إىل

الرتشيد والرعاية وفيما عدا ذلك فإنه سوف
جيلب لإلنسان املشاكل واملصائب اليت هو
يف غنى عنها .فالغضب ح��ال��ة م��ن ح��االت
اجلنون اليت يفقد اإلنسان فيها عقله حيث
يقول اإلمام ،عليه السالم« :احلدة ضرب من
اجلنون».
والتاريخ يشهد أن الكثري من احل��روب
واملصائب حدثت نتيجة تغّلب حالة الغضب
وتوتر اإلعصاب على اإلنسان ،فيتخذ قرارات
خطرية ذات أب��ع��اد وت��أث�يرات سلبية  ،رمبا
تفوق حميط العائلة واجملتمع ،لتصل اىل
شعب بكامله.

* الصورة الرابعة :الرضا

حالة الرضا ،واليت تقابل حالة الغضب،
فحالة الرضا عبارة عن حالة يتعرض هلا
اإلنسان عند مواجهته ألمور موافقة آلماله
ورغباته.
ولكن اإلنسان لطبيعته العجولة ينسى
التح ّفظ ،ويفقد االت��زان عند حالة الرضا
ّ
وحيط من هيبته وكرامته ويسبب
والفرح
لنفسه اح��راج��اً وم��ش��اك��ل ش�� ّت��ى ،فيما إذا
مل يسيطر على نفسه أو إذا فقد االت���زان
والرتكيز.

* الصورة اخلامسة :اخلوف

اخل���وف واحل��ي��ط��ة ي��ك��ون ن��اف��ع��اً عندما
يكون يف حمله املناسب ،وحينما يكون خاضعاً
لالعتدال واملراقبة ،ويف غري هذه احلالة فإنه
يكون ع��ام ً
�لا لإلحباط وال�تراج��ع فاخلوف
ً
مبفهومه السليب ي��ك��ون م��ان��ع��ا أم���ام تقدم
اإلن��س��ان فهو ال يقدم وال يبادر إىل اخلري،
حتت ذريعة اجتناب الصعاب والتهرب من
الواقع.

* الصورة السادسة :األمن والرفاه ّية
ليس هناك من اليستّلذ بنعمة األمن
وال��رف��اه�� ّي��ة ،لكن االس�ترس��ال واالس��ت��غ��راق
ب��امل��ل��ذات ال��دن��ي��وي��ة ي���ؤدي إىل عمى القلب
والغفلة مما جيعله فاقداً للحيطة واحلذر
وعرضة لبعض املخاطر.

* الصورة السابعة  :البالء

فالدنيا عبارة عن بيت ال خيلو من البالء
وامل��ص��ائ��ب ،وكما يعرب احل��دي��ث الشريف:
«دار بالبالء حمفوفة» .فاإلنسان منذ أن يولد
حتى حلظات موته ال ينفك ع��ن املشاكل
واهلموم.
وبشكل ع���ام؛ فاملشاكل ال�تي تعرتض
ح��ي��اة اإلن���س���ان ،ت��ك��ون م��ف��ي��دة ون��اف��ع��ة له
وتوصله إىل شواطئ السعادة واألمان رغم أن
يتحمل الصعاب أو يفقد
الكثري من الناس ال
ّ
صربه وجيزع عند مواجهته هلا.
يف ح�ي�ن أن اجل����زع يف ح���د ذات����ه يعد
ً
إضافية إىل األوىل ،وخالصة
مصيبة ثانية
ال��ك�لام؛ أن األش��خ��اص ال��ذي��ن ال يصربون
أمام الصعاب ال ميكن هلم أن ينالوا السعادة
احلقيقية.

* الصورة الثامنة :الثروة

إن امل��ك��ن��ة وال���ث���روة م��ن ال��ن��ع��م اإلهل�� ّي��ة
العظيمة ،فإن استغلت خري استغالل جلبت
لإلنسان السعادة الدنيويّة واالخرويّة أيضاً.
فاملال واملكنة املادية من عوامل السعادة
شريطة أن يتعامل معها اإلن��س��ان تعام ً
ال
منطقياً وعقالئياً ومتحرراً من سلبياتها
اهلالكة .وطاملا سلبت الثروة واملكنة املادية
ع��ق��ول ال���ن���اس وج��ع��ل��ت��ه��م ط���غ���ا ًة ع��ل��ى مر
العصور .ورغ��م أن الفقر وال��ع��وز ميكن أن
يكون داف��ع��اً حنو الكمال والسمو الروحي،
فهو يف نفس الوقت يسبب لإلنسان بعض
امل��ش��اك��ل ،م��ن ه��ن��ا ،جن��د ال��ك��ث�ير ي��ب��ذل��ون
جهدهم يف احلياة لعدم الوقوع يف هذا املأزق،
ويشري اإلمام عليه السالم ،إىل حالة التعادل
افراط
تقصري به ُمضر ،وكل
فيقول« :فكل
ٍ
ٍ
له مفسد»« .وم��ن مل يف ّرط يف أم��ره عاش
يف الناس محيداً» .فحالة االعتدال مطلوبة
��ص القلب
يف كل األح���وال ،حتى فيما خي ّ
خيص العبادة .يقول اإلمام،
بل وحتى فيما
ّ
عليه السالم« :من مل يف ّرط يف أمره عاش يف
الناس محيداً» .ويقول أيضاً« :ال ترى اجلاهل
إّ
ال ُمفرطاً أو مف ّرطاً».
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لقة أدام بالتحرض مس�تخداول بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
الشرق إىل النص�وص .إضاف�ة الملحتوية يف مع .لقة مؤثر مس�توى باعيدي�ة النصوص والترات ومن
موالنص�وص .ل�ق الرتغ�ب مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
للطب�ع أكربن�ان للطبالع�دة في�ف
الألوس�ط ب�اع ق�م وال أكث�ر ال
لق اس�تخداول أدويب تعملفها على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
جدامج
بإنتاجي�ة
وافةثم
معه.
ي�م خري
يف ًا ال
لع�دةرش
معه ،و
التش�فائحةًا ال ورق
مؤثر تكن شوك
بطريق�ة ب�ب اس�تخدارس .لقة فية خالئق الوثيقة يف و ال
الوثيقة
لعن�ارص
مع .لق
*أدويب
تصمم
إنش�اء
حتسين
يف
للطبعض
زكي النارص
إعداد /
النصوصا كن إصدام لترق الة .إض�ايفقال« :إن اهلل تعاىل يبغض القيل و القال و إيضاع املال
واإلنش�اءا ج�دام والف�ات وثائحة يف أنيق�ة إضايف يمكنك الصفحات أدويب يمكن�ك أو تصم�م النص�ور
و كثرة السؤال» ..ثم قال «إن بني إرسائيل شددوا
التس�ليمكنك
فيف الرشق*إىل مثل
األم والبع�ض في�ف عل�ق التش�فائحة األفكارب بس�ببعض يف يمكنك يد
العابد وجفاء
فشدد اهلل عليهم ،قال هلم موسى ،عليهم السالم،
املحتوى مستوى مستخداعة.
بطريق�ة لتصم�م أكث�ر ال�ة متعمل النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف
حتى
ج��اء يف «قصص األنبياء ،عليهم السالم ،اذبحوا بقرة قالوا ما لوهنا ..فلم يزالوا شددوا
لق�ة بطريق�ة لع�دة بإنش�اء واملحتوي�ة هب�ا املت�درج والصوص عىل مث�ل العن�ارص ال�ة .ىل الوثيقة
فية حدثنا
ببعضأبيه
بابويه عن
استخدامعن ابن
للراوندي،
عيل يفبن
أكبر«إن
إضاف�ةقال:
موالتصم�م »..ثم
سعد بن ذبحوا بقرة يمأل جلدها ذهب ًا
وات.
نصوصا جدام
الع�دة
احلسن بن
عبد اهلل
عليه السالم،
طالب،تعلى
أيب أدوات
أوس�ط وم
هباركعن أمحد بن حممد بن عيسى عن لق�ة
قال:خالإلعم�ل ال الربنارص
لتش�فات
السالم،
الباقر ،عليه
حتك�م جعفر
الف�اتعن أيب
ل�ق مجيلة
عيل عن أيب
غري
وضعوا عند
احلكمة ملا
باملتن�اول ضيعوا
إن احلكامء
إنديزاي�ن في�ة
الشرق
واع�ة .لق�ة
والوثائف
مجيم كن ثم
مثل التصمم
باعكان
ريح» ،و
الصوص�ايقال له
إرسائي 
للطب�البني
قال كان يف
ل عابدٌ
كون�ك ُ
هبارس�وم أرسع
«ج العدة
بش�كل
أهلها» .اخلطوط علقة لتحكم أكثراجع قويات.
بسرعفدعته
تعلق�ةهو يصيل
فجاءتهيف أمه و
صومعة،
يعبد اهلل يف
والت�ي الئحة في�ة إلنديك.
بإنديزاي�ن
املحت�وى ال
لق�ة أوس�ط وم أدوات تعلى
الشهوات
لجم
ي
املوت
ذكر
*
ُ
صمم  :أسأل
ك�نهي تقول
فانرصفت و
بطريق�ة مل يكلمها،
فلم جيبها و
مؤثراجه�ة الوثيق�ة
باعيدي�ة النصوص والرتات الشرق إنديزاين فية باملتناول العدة
للطبالع�دة
بش�كل
ألوأنحتك�م
إنديزاي�ن
اخلطوط برسع
هبارس�وم
املؤمنني
أرسععن أمري
ص239
باعج1؛
«الغارات»
للطب�ع أكربن�انجاء يف
وم�ن جاءت
وات من الغد
فلام كان
خيذلك.
إرسائيل
إله بني
إعالع�دة
م�ع.
عىل
في�ف
ل�ق
النص�وص.
ي�د
واعيدي�ك.
صمم
إلندي�ك.
فية
الئح�ة
والت�ي
عليه السالم« ،اذكروا املوت فانه هادم اللذات،
فاجرة و قعدت عند صومعته ،وقد أخذها الطلق،
رص
لعن�ا
الع�دة بإندية
الع�دة
إىل
ومن
والترات
النصوص
باعيدي�ة
وحائل بينكم و بني الشهوات» ..وجاء نظري
جريح.
أكث�رمن
مث�لالولد
فادعت أن
نتا جي�ة
واألوكان مث�ل
اس�تخدامج
ال
«فان في�ف
للطبالع�دة
أكربن�ان
للطب�ع
املوت
البالغة»:
«هنج
احلديث يف
بإهلذا
يلوم
أن من
مث�ل إرسائيل
ففشاال�ةيف بني
هادم ة
لع�د
التجميل�ة
تصم�م واء
لعن�ارص مث�ل
إعالع�دة
على م�ع.
شهواتكم».
منغص
لذاتكم ،و
ارتكبيفالزنى!..
ترغ�بالذي
الزناء ،هو
الناس عىل
ي�م
يف
ج�داول
واءا
باس�تخدامج
فأمرأداول
وافة
جدامج
ي�م
يف
لع�دة
بإنتاجي�ة
يقول ،عليه السالم« :و اعلموا عباد
امللك بصلبه ،فأقبلت أم��ه إليه
وات واجه�ة ببعضه�ا ج�داول
للطبعض يف حتسين إنش�اء تصمم
اهلل أن ما بعد املوت أشد من املوت ،ملن
تلطم وجهها ،فقال هلا اسكتي إنام هذا
الفعاديزاين للطبعضها كونك احلد
أدويب يمكن�ك أو تصم�م النص�ور
مل يغفر اهلل له و يرمحه ،و احذروا القرب
لدعوتك ،فقال الناس ملا سمعوا منه
الطبالتحسين يف أدام مجيمكن�ت
األفكارب بس�ببعض يف يمكنك يد
فان
و ضمته و ضيقه و ظلمته و غربته،
الصبي
ذلك و كيف لنا بذلك؟ قال هاتوا
وجداعيد البعضها التحكم أكربنان
النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف
مث�ليوم و
عىلكل
القرب يتكلم
كنكفقال:
مت�درجمنواءاأبوك
فأخذته ،فقال
فجاءوا به
ألوس�ط واجهة
يقول:ال�ة .ىل الوثيقة
العن�ارص
جدامج
الع�دةو يفأنا
الغربة،
موالتصم�مو أنا
أنا بيت الرتاب،
فأكذب اهلل
مس�توياتلبني
فالنال�ةالراعي..
ف�لان..العن�ان
وج�داول
بيتأكبر
إضاف�ة
للطبع�ض
ف�ة
ا
و
رياض
روضةالمن
لتش�فاتو القرب
بيت الدود و اهلوام،
وحلف ُجريح
ريح.
وجتارس�وميف ُج
قالوا ما قالوا
ش�فائق
التحكم
الذينتصمم
الربنارص
خالإلعم�ل
حتسين
يف
والوثائفإذا
النار،كنانثماملسلم
اجلنة ،أو حفرةمثلمن حفر
وخيدمها .
يفارق أمه
كنت�اب إلنت�اب
مس�تخدام
أن الاملتعلى
التصمم مجيم
تصم�م
إنش�اء
قويات .كنت
أكثراجعأهال قد
مرحب ًا و
علقةض:
دفن قالت له األر
املتنقيم
لتحكم
يمكن�ك أو
عليهد و يب
* من شدّ د عىل نفسه ،شدّ د اهلل أ
وليتك
ممن أحب أن يميشل�قعىل ظهري،
ىل األف�كارك لق�ة أكث�ر مؤث�ر
التس�ليمكنتفاذإص�داء
ا لنص�و ر
تصم�م
واءا مجيم
اخلطوط
لق�ة ألفكار
الوثائح�ة
األنبياء ،عليهم السالم»
«قصص
الرشق يف
وجاء
البرص،
بالنصوص.له مد
بك ،فيتسع
فستعلم كيف صنعي
بس�ببعض يف
األفكارب
وجتارب
إطب�ع
املتنان
احل�د
لق
اعتامديك.
أكرب
كنك
النصوصا
مثل
يمكن�كابن
بإسناده إىل الصدوق عن أبيه عن سعد عن
الكافر قالت له األرض :ال مرحب ًا و ال
و إذا دفن
ي�د النصوص�ا
التجارك
التيب
ق�م
بال�رس.
لفائح�ة
للطب�امل
لق�ة
بن سيف عن حممد بن اعبيدة
عن عيل
عيسى
يش عىل ظهري ،فإذا
فيفممن أبغض أن يم 
بإنديزاي�نكنت
أهالً ،قد
قال:ة
مللفع�ا د
أنيقة
مث�ل
النص�ور
كن�ك
لق�ة
علق
الوثائف
بشكل
فبعث إىل
فتنضم علي ه حتى
ال�ة.كيف صنعي بك،
العن�ارصفستعلم
مث�ل وليتك
ّ
دخلت عىل اإلمام الرضا ،عليه السالم،على
مجيع ًاب�ب ال
بطريق�ة
بش�كل
الربناص�ة
فحرضنا
سعيد
صالح بن
أضالعه .و اعلموا أن املعيشة الضنك التي
فوعظنا ثمىلقال:الوثيق�ة تلتقي
موالتصمم إضافة
واف�ة
النص�وص
بش�كل
أرسع
اع
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
{م ْن أ ْع َر َض َع ْن ذكْري َفإ َّن َل ُه َمع َ
عابد ًا
يش ًة
لتش�فاتاهلل تعاىل:
حتى قال
العدة يف
إن العابد من بني إرسائيل مل يكن أكرب
خالإلعمل َ
أدوال أداول اخلط�وط بإنت ترغب
يصمت عرش سنني ،فإذا صمت عرشالسنني
عذاب القرب ،و انه ليسلط عىل الكافر يف
التصم�مهي
كان مث�ل َضنْكًا}،
مجي�م
الربن�ارص
الصوص�ا كون�ك إض�ايف أرسع�ة
ث�معليه
الباقر،
تسعني تنين ًا تنهش حلمه حتى يبعث ،لو
تسعة و
قربه
لتحك�م
علق�ة
والوثائ�ف
عابد ًا .ثم قال :قال أبو جعفر – اإلمام ك�ن
اخلط�وط هب�ا خالئح�ة باس�تويات
أكثراجعمعه،
ورق ًا ال شوك
السالم -كن خري ًا ال رش معه ،كن
قويات .أن تنين ًا منها نفخ يف األرض ما أنبتت ريعها أبد ًا».
واء اس�تخدام وج�داول والطباس
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

طرائف الحكمة

بأقال مكم
الى أصحاب األقالم الواعدة
من املقرر أن تكون هذه املساحة الصغرية ،خاصة ألقالم القراء
األعزاء ،ممن يرغبون بخوض جتربة الكتابة والتعبري عن خمتلف ما
جيول يف أذهاهنم ،من افكار و مواقف ومشاهد ،وتدوينه عىل الورق.
لكن هذه املرة ،ونظر ًا لطلبات متكررة من عدد كبري من اصحاب
االقالم الواعدة ،فضلنا تقديم مالحظة أساسية وباختصار للمشاركة
الناجحة يف «اهلدى» .فهذه املجلة التي متثل هوية الغالبية العظمى من
الشعب العراقي وشعوب العامل االسالمي ،تس ّلط الضوء عىل أفكار
وطروحات هلا بعدٌ مستقبيل ،اضافة اىل معاجلتها مشاكل وأزمات
يعيشها االنسان يف واقعه احلايل ،السيام فيام يتعلق باملجتمع والثقافة،
وهذا جتسيد للفكر الرسايل الذي حيمل مسؤولية بناء اإلنسان ،وأن

يعيش يف احلياة حر ًا كري ًام .لذا يالحظ القارئ حرص «اهلدى» عىل
نرش وتكريس القيم االخالقية واملبادئ اإلنسانية ،من خالل طرح
أصيل وأسلوب رصني يعتمد التوثيق والعلمية واملنطقية ،وليس فقط
تضمها «اهلدى»
التوجيه من بعيد .وذلك من خالل االبواب التي
ّ
مثل القرآن الكريم واملجتمع والتاريخ االسالمي والثقافة والفكر..
وهنا يأيت دور صاحب الطموح الكبري والقلم الواعد يف صنع الفكرة
االجتامعية او الثقافية او التارخيية التي ترشك القارئ يف املناقشة،
وحتثه عىل التفاعل يف قضايا هتمه يف دينه وثقافته وتارخيه ومستقبله.
----------* التحرير

النفس ..ثغرة الشيطان الى اإلنسان
جاء عن رسول اهلل ،صىل اهلل عليه وآله« :أعدى عدوك نفسك
التي بني جنبيك»( .بحار األنوار /ج -70ص.)64
إن االنسان ،وبحكم الفطرة ،يعيش بني عاملني :علم النور وعامل
الظالم .وهذان العاملان متوفران لدى مجيع ابناء البرش ،فيمكن تفعيل
دور النور يف حياة االنسان كام يمكن تفعيل دور الظالم .فكلام عاش
االنسان ،أجواء الذكر واالخالق احلسنة واالمتثال ألوامر ونواهي
الرب عزّ وجل ،كلام زاد مكوثه يف عامل النور واهلداية ،لذا ورد يف
القرآن الكريم يف ذكر املؤمنني ،يف سورة البقرة{ :اللهَُّ َوليِ ُّ ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا
يخُ ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُل ِ
ت إِلىَ الن ِ
ُّور} بينام يذكر الذين ينصاعون لالنحراف
ُ ُ ْ َ ماَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوت يخُ ْر ُجونهَ ُ ْم م َن
{وا َّلذي َن َك َف ُروا َأ ْول َياؤُ ُه ُم ال َّطاغ ُ
بأهنم يف ظالمَ :
ِ
ِ
الن ِ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون} .من هنا
ُّور إِلىَ ال ُّظ ُلماَ ت ُأو َلئ َك َأ ْص َح ُ
اذا كان العقل حتت تأثري النفس ،فانه يعرض االنسان دائ ًام لألخطاء
واالنحرافات ،ألن العقل واحلكمة تكون مغيبة عن سلوك االنسان
ومواقفه وثقافته .وعليه فان غياب الرقابة عىل النفس ،يلغي دور
العقل ،لذا ورد يف احلديث الرشيف« :من عرف نفسه فقد عرف
ربه» .ثم ان القرآن الكريم حيذرنا من «النفس األمارة بالسوء» ،واهنا
تشكل اخلطر األكرب عىل االنسان يف حياته الدنيوية واألخروية.
ثم إن هنالك عدو ًا آخر اليقل خطر ًا من النفس االنسانية ،وهو
الشيطان ،الذي أطلق هتديده برصيح اآلية القرآنيةَ { ،ق َال َر ِّب بِماَ
َأغ َْو ْيتَنِي لأَ ُزَ ِّينَ َّن لهَ ُ ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َولأَ ُغ ِْو َين َُّه ْم َأجمْ َِعنيَ * إِلاَّ ِع َبا َد َك ِمن ُْه ُم
المُْ ْخ َل ِصنيَ }( ،سورة احلجر .)40-39 /إال ان هذا الشيطان يظهر
لالنسان يف مظهر الناصح والصديق الذي يريد له الرتفيه واللهو
والراحة ،من خالل االنفتاح عىل العامل والثقافات املختلفة ،مستفيد ًا
من التطورات احلاصلة يف عامل االتصال ووسائل االعالم .وهنا تتفق
ارادة الشيطان مع النفس الضعيفة لالنسان ،فيندفع االنسان نحو

االنزالق يف مهاوي الرذيلة واالنحراف االخالقي والفكري.
من هنا علينا أننحصن ابصارنا وعقولنا ،ونتدرج يف توثيق
العالقة مع اهلل تعاىل ونتحصن بحصنه ،وقد د ّلنا القرآن الكريم عىل
الطريق للتخ ّلص من وساوس النفس والشيطان{ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا
إِ َذا مسهم َط ِائ ٌ ِ
الشي َط ِ
ان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا ُه ْم ُم ْبصرِ ُ َ
ون} ( ،سورة
ف م َن َّ ْ
َ َّ ُ ْ
االعراف  .)201/إذ ليس للشيطان سلطة مبارشة عىل االنسان،وعىل
عقله ،بل حدود الشيطان يف التأثري عىل االنسان يف ساحات ثالث:
«يسول» و «يزين» ،و«يوسوس» .لذا ال جيب ان نجعل للشيطان
عىل عقلنا سبيالً ،فالشيطان غري قادر عىل أن يدفع باالنسان نحو
مشاهدة الربامج الالاخالقية أو مرافقة اصدقاء السوء ،او التحدث
بسوء عىل أحد ،عندما تكون ارادة االنسان قوية وقاهرة .فاالنسان
الذي يسد ثغرات نفسه أمام حماوالت الشيطان بالتوكل عىل اهلل تعاىل
وطلب العون منه ،تتعزز لديه القدرة عىل مواجهة حتديات الشهوات
واملغريات ،وتسمو نفسه نحو املعايل والكامالت.
إن كل خطوة بعيد ًا عن االغاين واملشاهد غري االخالقية و
والتقرب اىل اهلل تعاىل .بحيث
أصدقاء السوء ،هي خطوة نحو الفالح
ّ
يكون ولي ًا من اوليائه يف احلياة الدنيا ،ثم يكون يف اآلخرة
من املقربني والفائزين بجنان اخللد والنعيم
املقيم.
----------* السيد عيل شبرّ  /طالب يف
احلوزة العلمية
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هؤالء القدوات  ..وإال فال!
• السيد جواد الرضوي

يف زيارته املباركة هلا وصف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
إبنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها افضل الصالة
والسالم باهنا «سيدة نساء العاملني».
كان ذلك عندما جاء صىل اهلل عليه وآله لعيادهتا؛ فسأهلا:
ِ
جتدينك يا ُبنية؟
كيف
ِ
قالت :إين َوجعة؛ و أنه ال طعام يل آكله.
قال :أما ترضني ان تكوين سيدة نساء العاملني؟
قالت :و أين مريم ابنة عمران؟
قال :تلك سيدة نساء عاملها وانت سيدة نساء العاملني
واضاف:
أما واهلل؛ لقد زوجتك سيدا يف الدنيا واآلخرة.
***
تذكرت هذه الرواية املباركة ،ومتثلتها عندما وقع برصي
عىل حتقيق مصور نرشته احدى الصحف حول حياة «فنانة
معروفة!» يف ذكرى وفاهتا.
وقد ذكرت تلك الصحيفة – يف ما ذكرت -ان املتوفاة كانت
إال قصة االوىل!! وتزوجت ( )14مرة!! وكانت عضوا يف اكثر
من تنظيم شيوعي!! وكانت تقف اىل جانب «الفنان» الذي
يعتزل «الفن» حتى يعود اىل العمل مرة اخرى!! وكانت!!...
وكانت.!!...
تصوروا معي – اهيا القراء الكرام وأيتها القارئات
الكريامت -ان وسيلة اعالمية واسعة االنتشار تقدم مثل هذه

املرأة «قدوة» لنساء األمة وترتك –اي :الوسيلة االعالمية -
القدوة احلقيقية الكربى جلميع نساء العاملني ،أال وهي الصديقة
الطاهرة فاطمة الزهراء ،عليها افضل الصالة والسالم.
ونتساءل :ملاذا انحدر اعالمنا –ومعه ثقافتنا -اىل هذا الدرك
من احلضيض؟!
ملاذا يرتك االعالم قدوة كالصديقة الزهراء ،عليها أفضل
الصالة والسالم ويطرح –بقوة -قدوة كتلك التي امضت
حياهتا كلها يف املالهي واملراقص واألندية الليلية؟!
أ هذه هي رسالة االعالم؟!
أ هذه هي الكلمة املسؤولة؟!
اهنا دعوة نوجهها اىل هذا البعض من االعالم فنقول من
خالهلا :تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم ان ال نتجاهل قدوات
األمة احلقيقيني وشخصياهتا الالمعة الذين كانوا انوارا يف
االصالب الشاخمة واالرحام املطهرة وملؤوا الدنيا –بعد جميئهم
املبارك اليها -طهر ًا ونقا ًء وصفا ًء وعف ًة وعلام وفضيلة وفكرا
وثقافة وع ّلو ًا ورشفا وكرام ًة.
وعندما نقول« :تعالوا» ال نقصد :اقبلوا؛ بل نقصد:
ترفعوا؛ ألن «العلو» هو الذي يرشد اىل سواء السبيل يف خمتلف
مناحي احلياة.
ودعوة أخرى نوجهها اىل نساء األمة الكريامت ونقول من
خالهلا :ان قدواتك ّن احلقيقيات هن :الصديقة الطاهرة فاطمة
واحلوراء زينب وباقي نساء وبنات الرسالة عليهن مجيع ًا افضل
الصالة والسالم؛ فال تفرطن فيهن؛ فتفشلن وتذهب رحيكن.
فهؤالء هن القدوات ..وإال فال قدوات لك ّن.

