




*حممد عيل جواد تقي
عجبًا؛ بعد مرور عام ونيف عىل االحداث الدامية يف سوريا 
وقبلها يف البحرين، جيهل البعض، و يتجاهل آخر، السبب الذي 
هو  السبب  و  االعراض.  وأنتهكت  الدماء،  أجله  من  أريقت 
قرص النظر الذي يبتىل به بعض ممن حيملون صفة "السيايس". 
الضيقة  الرؤية  ضحية  احيانًا  تسقط  نفسها  "السياسة"  فحتى 
واملصالح اخلاصة الشخاص و دول، يف حني يفرتض ان تكون 
البحرين هنالك مساٍع  ففي  االنسان.  لتنظيم حياة  خري وسيلة 
حممومة لنقل املعارضة اجلامهريية السلمية يف الشارع، من احلالة 
و..   والتصالح،  التفاوض  كواليس  اىل  واإلصالحية،  الثورية 

بينام نجد يف الساحة  السورية مساعي أخرى ال تقل مّحى عن 
نظريهتا "البحرينية"، لنقل املعارضة السياسية املسلحة من 

حالة حرب الشوارع ولعبة "القط والفأر"، اىل الساحة 
ضاق  البحرين  ففي  سوريا.  يف  العامة  اجلامهريية 

الثورة،  لشباب  العنيدة  بالتحديات  ذرعًا  البعض 
مطالبهم  لتحقيق  يقدموهنا  التي  والتضحيات 
الدماء  بكثرة  اآلخر،  البعض  ضاق  كام  احلّقة. 

السوري ومنظر آالف  الشعب  ابناء  من  املسفوحة 
وانتشار  املهدمة،  للمباين  أخرى  وآالف  املرشدين 

الصورة القامتة السوداء عن سوريا اجلميلة. 
وليس  الساموية،  االديان  مجيع  لدى  حمرٌم  "القتل 

السنّي،  لدى  حمرٌم  هو  وكام  االسالمي..  الدين  يف  فقط 
الوزراء  رئيس  يذكرنا  هكذا  الشيعي.."!  لدى  حمرٌم  فهو 

امام ضيوفه يف مؤمتر  اردوغان، يف كلمته  الرتكي رجب طيب 
"الصحوة العربية" باسطنبول، و الرامي لدعم عملية اإلطاحة 
بالنظام السوري.. انه يرى من العدل واحلق، أن ال تراق قطرة 
البحرين،  املسفوحة يف  الدماء  لكنه نيس  دم واحدة يف سوريا، 
من  اردوغان  بموقف  علينا  ال  سفكها..؟!  احلالل  من  فهل 
البحرين، لكن املؤسف واملؤمل يف ذلك ، أن نسمع من تركيا.. 
البلد االسالمي الكبري، كام سنسمع من غريها، نداءات تبتعد 
عن إرادة الشعوب احلقيقية يف اإلصالح والتغيري يف نظم احلياة. 
انه خياطب النظام السيايس بالنيابة عن اجلامعات املسلحة، وال 
امام  يتحدث  كان  ألنه  غريه،  او  السوري  بالشعب  له  شغل 
شخصيات مسيحية واخرى مسلمة ومن كل الطوائف، دعاهم 
الذي  املسامل  العثامين  النموذج  هلم  ليقدم  العامل،  دول  عديد  من 
القتل،  عىل  يشجع  وال  املرة،  هذه  واخلنجر  السيف  حيمل  ال 
وحمبب  مفهوم  خطاب  وهو  العنف،  ونبذ  للتعايش  يدعو  إنام 

للنفوس، ربام ملغازلة االوساط املسيحية يف املنطقة ويف العامل. 

حياته  يف  االنسان  عنها  يدافع  مبادئ  وال  قيم  ال  وإذن؛ 
وينترص هلا لتحقيق اهدافه السامية – حسب اعتقاد اردوغان- 
عندما  للهجرة   61 عام  اخلالد  النموذج  يف  ذلك  جتّسد  كام 
انترص االمام احلسني عليه السالم للقيم والفضيلة، فيام انترص 
األمويون للسلطة واهليمنة. هذه الرسالة اخلالدة محلتها شعوب 
وأمم، وما تزال تستنري هبا يف طريق اإلصالح واحلرية والكرامة، 
من  حذر  عندما  خطأ،  فقرأها  اردوغان،  ذلك  عن  عجز  لكن 
مضمون   – بعدها  املسلمون  له  تعرض  الذي  االنقسام  تكرار 

كالمه- ! 
فهو  اردوغ��ان،  من  ليس  اخرى،  مرة  باحلقيقة،  نعجب 
الثقافية  النخبة  عىل  املحسوبني  عديد  من  إنام  واحد،  شخص 
املنطلقة  االنسانية  الفطرة  نداء  يسمعون  وهم  واالجتامعية، 
 ، "اإلصالح"  ب�  ينادون  االسالمية،  الشعوب  أفواه  من 
لكنهم يبدأون باحلديث بلغة ثانية عن أمور اخرى، كام 

لو أنه "حوار طرشان".. 
اليوم  له  يراد  العظيم،  االنساين  املطلب  هذا 
حمكومة  شعوب  فهناك  سياسيًا،  ثوبًا  ُيلبس  أن 
بالثورة وإراقة الدماء يف الشوارع، كام هو حاصل 
جتلس  أن  هلا  ُيراد  شعوب  هناك  بينام  سوريا،  يف 
هو  كام  احلاكمني،  فتات  عىل  وتقتات  البيوت  يف 
احلال يف البحرين والسعودية، وهناك من هو حمكوم 
الوجه، كام هو االرصار عىل  ماء  مع سقوط  بالسقوط 
بشار األسد، بينام هناك من َحظي بالسقوط مع حفظ بعض 
ماء وجهه املحرتق من غضب اجلامهري، كام حصل مع عيل 

عبد اهلل صالح. 
لو  إذ  "اإلصالح"،  هو  الوحيد  اخلارس  اللعبة،  هذه  يف 
احلسينية"  "النسخة  تطبيق  من  االسالمية  الشعوب  متكنت 
لإلصالح عىل واقعها الراهن، فان اخلارس هنا سيكون لصوص 
يبذلون  برحوا  ما  الذين  الدولية  املصالح  وسامرسة  السياسة 
الثائرة،  العربية  الشعوب  مطالب  لرسقة  املليارات  وينفقون 
"اإلصالح"، أو تفريغه من حمتواه، ومن اجل  وحتديدًا مطلب 
هذا نشهد كل هذه املشاهد البشعة من القتل اجلامعي والتعذيب 
الشديدة عىل  الضغوط  لذا نجد  اهلائل.  والدمار  واالنتهاكات 
تطبق  ألن  الواعية،  ونخبتها  الناهضة  االسالمية  الشعوب 
النسخة السياسية من اإلصالح، وما يتمخض من اللعبة، جمرد 
فساد  عن  احلديث  سيكون  فيام  السيايس،  النظام  يف  تغيريات 
البد من إصالحه، أو التفريق بني احلق والباطل، "تغريد خارج 
"األمل"  تسبب  احلسينية،  املدرسة  اىل  العودة  ألن  الرسب". 

و"االنقسام"، كام يقول أردوغان.

اإلصالح.. النسخة الحسينية أم السياسية 
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مؤتمر القرآن الكريم العاشر في مدينة سيهات..

الدعوة الى ترسيخ الوعي والثقافة االعالمية في ظل القرآن الكريم 
التيار  يف  القراآنية  للفعاليات  ا�ستمرارًا 
�سماحة  لتوجيهات  دائمة  وتلبية  الر�سايل، 
القراآن  ثقافة  لتكري�س  املدر�سي  املرجع 
افتتح  احلياة.  وعموم  املجتمع  يف  الكرمي 
الر�ساليني والباحثني  ثّلة من علماء الدين 
�سيهات  مدينة  الكرمي يف  القراآن  علوم  يف 
ملوؤمتر  العا�سرة  ال��دورة  ال�سعودية،  �سرق 
�سهر  من  ع�سر  ال�سابع  يف  الكرمي  القراآن 
الباحثون  وقدم  املا�سي،  املبارك  رم�سان 
مدى  على  القراآنية  وبحوثهم  درا�ساتهم 
ثالثة ايام يف هذا املوؤمتر الذي حمل عنوان 
"الإعالم والأمة جدلية الواقع والنهو�س".

يف اليوم الول من املوؤمتر الذي عقد يف 
جامع الر�سول الأعظم )�س(، قدم كٌل من 
ال�سيد جعفر العلوي وال�سيخ هاين احلكيم 
درا�ساتهم  ع��ب��ا���س،  الغني  عبد  وال�سيخ 
ال�سيد  درا���س��ة  حملت  ح��ي��ث  ال��ق��راآن��ي��ة، 
العلوي عنوان "الإعالم والوعي"، وقال يف 
كلمته: "اإن �سوؤال البحث الذي تدور حوله 
العادي  الإن�سان  مبقدور  هل  هو:  درا�سته 
الإعالمية،  ال�سبكة  �سطوة  من  يتحرر  اأن 
ويتخذ خياراته مبعزل عن هيمنتها فتكون 

مبينًا  ذلك"؟  يتاأتى  وكيف  خيار،  جم��رد 
البيئة  ت��اأث��ر  حكى  احلكيم،  ال��ق��راآن  اأن 
الثقافية التي هي الإعالم على الب�سر حيث 
ا  اإَِنّ َنا  َرَبّ "َوَقاُلوا  الكفر،  تيار  مع  ين�ساقون 
ِبيَل"  ال�َسّ ُلّوَنا  �سَ َفاأَ اءَنا  َوُكَبَ �َساَدَتَنا  اأََطْعَنا 

)الأحزاب-67(".
 وخالل عر�سه لتعريف )الر�سد( �سمن 
والوعي؛  الإع��الم،  هما:  اآخرين  تعريفني 
بني الباحث كيفية تاأثر الإعالم يف الب�سر، 
"ير�سم  ع��ام��ل  )ال��ك�����س��ل(،  اأن  مو�سحًا 
عقله"،  ا�ستخدام  لعدم  لالإن�سان  برجمة 
"�ساأن  من  باأنها  و�سفها  التي  و)الأنانية( 
وبث  ال�سهوات،  اإث���ارة  اجلاهلي  الإع���الم 
الع�سبيات، وتخويف النا�س"، و)اخلوف( 
يخاف  "من�ساع  اىل  الإن�سان  يحول  الذي 
من املجهول، وما يخاف منه عامة النا�س، 
وي��خ�����س��ى وح�سة  الف�����راق  م��ن  وي��خ��اف 

النفراد، فين�ساق مع احل�سد".
هذا  ع��الج  اأن  العلوي  الباحث  وي���رى 
ومنظومة  امل��ن��ه��ج��ي،  "التفكر  ب���  ي��ك��ون 

املعاير، ومنظومة التباين".
اأما ال�سيخ هاين احلكيم فقد قدم الورقة 
الثانية حتت عنوان "ال�سد عن �سبيل اهلل، 

درا�سة يف الآفاق الجتماعية واحل�سارية". 
ال�����س��ي��خ احل��ك��ي��م يف م��ق��دم��ة بحثه  وب���نّي 
اأن  اإل  احلق"،  معرفة  و�سيلة  "العقل  اأن 
الإن�سان وكما عب عنه الباحث باأنه "مظنة 
النجاح والفالح اإن اعمل عقله، اأو الردي 
والهالك اإن باع عقله لهواه فاأ�سله"، ملفتًا 
�سبحانه،  اإىل اهلل  الدعوة  اأ�ساليب  اأن  اإىل 
تتنّوع بنف�س القدر الذي تتنوع فيه اأ�ساليب 

ال�سد عن دينه احلق.
)ال��ع�����س��ب��ي��ة  اأن  احل��ك��ي��م  واأ�����س����اف 
�سبيل  عن  لل�سد  اآخ��ر  �سبب  اجلاهلية(، 
اهلل، مو�سحًا بذلك مبوقف الر�سول الأكرم 
�سلى اهلل عليه واآله، "عندما �سرب بعي�سى 
وخلقه  زه���ده  يف  مثال  لقومه  م��رمي  اب��ن 
ر�سولهم  اإىل  ال��ع��رب  ب��ه  ليهتدي  واآي��ات��ه 
من  اأنه  ل�سيما  ي�سدون،  بهم  اإذا  الكرمي 
منعت  رمب��ا  ال��ذي��ن  اإ�سرائيل  بني  اأنبياء 
منعت  كما  قبولهم  م��ن  ال��ع��رب  ع�سبية 
ع�سبية اليهود، قبول ر�سالة النبي العربي، 
واجلاهلية  القومية  الع�سبيات  فا�ستفزاز 

حجاب ي�سّد من يلتزمه عن �سبيل اهلل".
للباحث  ف��ك��ان��ت  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ورق��ة  اأم���ا 
الغني  ع��ب��د  ال�����س��ي��خ  ���س��م��اح��ة  ال���ق���راآين 

"من  اأن  مقدمته  يف  ق��ال  حيث  ع��ب��ا���س، 
يت�سدى  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  اأه���م 
ل��ه��ا ال�������س���احل���ون، ر����س���د الجت���اه���ات 
التي تت�سكل يف املجتمعات لكونها  الثقافية 
اإرها�سات لتيارات تكب وتت�سع �سيئا ف�سيئا 
م�سوؤولية  )الإع���الم(  حمماًل  ذلك"،  بعد 
هذا  اإىل"اأن  وملفتًا  الجتاهات،  هذه  نقل 
الإعالم يف غالب الأحيان ل ميتلك موازين 
امل�سارات  لهذه  والتب�سر  الدعوة  قيمية يف 
ال�سيخ م�سوؤولية  الثقافية".وو�سف �سماحة 
الجت��اه  ه��ذا  ب��ط��الن  اأو  �سحة  اكت�ساف 
الأوىل،  بالدرجة  �سخ�سية  باأنها  ذاك  اأو 
تنعدم  ع��ن��دم��ا  ت��ك��ون  امل�سكلة  اأن  مبينًا 
الأق��وال  خمتلف  بني  التمييز  على  القدرة 
والثقافات، ومن هنا يرى الباحث �سرورة 
باإمكانها  ثقافية  مرجعية  اإىل  ال��رج��وع 
واإرج���اع  املختلفة  الثقافات  ب��ني  الف�سل 
اأن  م�سيفًا  ال�سحيح،  ن�سابها  اإىل  الأمور 
"�سلك املتدينني مبختلف مراتبهم؛ فقهاء، 
الأدنى  باحلد  مطالبون  و�سباب،  وعلماء، 
�سحة  عن  للك�سف  الذاتية  القدرة  بتوفر 

الأفكار من عدمها".
ويف اليوم الثاين للموؤمتر ، قدم كٌل من 
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و�سماحة  املحفوظ  حممد  ال�سيخ  �سماحة 
ال�سيخ حممد العمر درا�ساتهما القراآنية، 
حتت  املحفوظ  ال�سيخ  درا�سة  ج��اءت  فقد 
والتح�سني  ال���س��ت��م��اع  فقه  "يف  ع��ن��وان: 
من  اأن  مقدمتها:  يف  ذك��ر  الإعالمي". 
نظام  القراآنية:  املعرفية  "الأنظمة  �سمن 
املعرفة  �سبل  اأح���د  ب��و���س��ف��ه  ال���س��ت��م��اع، 
الفعل"،  ونظام  القول  نظام  بني  والرابط 
مبينًا اأنه يف هذه الدرا�سة يحاول "تظهر 
اأحد  بو�سفه  املعريف  النظام  هذا  عنا�سر 
واملعيارية،  والأخالقية  القيمية  الأجهزة 
من  ال�����س��ل��ب��ي  ال���ت���اأث���ر  دون  ال��ت��ي حت����ول 
الإعالمية،  وموؤ�س�ساتهم  الآخرين  اأق��وال 
القول  لنظام  املوؤ�س�سي  ال�سكل  بو�سفها 
والجتماعي  والثقايف  وال�سيا�سي  الديني 

والأخالقي".
قدمت  التي  الخ��رة  الدرا�سة  وكانت 
ناق�س  التي  العمر  لل�سيخ حممد  للموؤمتر، 
"العالم املعا�سر املنطلقات  فيها مو�سوع 
والآليات". وقد بنّي الباحث اأنه يهدف من 
منهج  على  ال�سوء  "ت�سليط  درا�سته  خالل 
القراآن الكرمي يف ت�سكيل الروؤية الإعالمية 
عنها".  املنبثقة  املقرحة  الآليات  ثم  ومن 
يف  والتاأثر  التاأثر  "منهج  عن  حديثه  ويف 
القراآن الكرمي"، يقول الباحث "اإن جوهر 
الآخ��ر،  الإع���الم هو عملية )ال��ت��اأث��ر( يف 
وج����ذب ع��ق��ل��ه، و���س��ن��اع��ة من��ط ت��ف��ك��ره، 
ومزاجه  ال��دائ��م،  للتحول  ذوق��ه  وتعري�س 

لأغرا�س ال�سوق والثقافة"
امل���وؤمت���ر  ال��ث��ال��ث اخ��ت��ت��م  ال���ي���وم  ويف 

اأب��زره��ا  ع�سر  تو�سيات  بعر�س  فعالياته 
نعي�سه،  ملا  اأ�سا�سيا  بل  واف��را  "ق�سمًا  اأن 
كذلك  م�سيفًا  الثقايف"،  للم�سكل  يرجع 
اأنف�سنا  "تقدمي  اإ�سكالية  من  نعاين  اأننا 
امل�سرك  لالآخر  املتجاوز  الأو���س��ع،  للعامل 
املوؤمتر  واأو���س��ى  الأر�س".  بقعة  يف  معنا 
منفتح"  نه�سوي  "خطاب  وجود  ب�سرورة 
اأن  م���وؤك���دًا ع��ل��ى اأن ه���ذا اخل��ط��اب لب���د 
واخلرافة،  اللهو  ثقافة  "نبذ  فيه  يراعى 
وت��ك��ري�����س )ال��ع��ق��الن��ي��ة( و)الأخ��الق��ي��ة( 
اأو�سى  الوا�سع". كما  مبفهومها احل�ساري 
املوؤمتر ب�سرورة العمل على تاأ�سي�س مراكز 
تخ�سع  متخ�س�سة  الإعالمية  للدرا�سات 
الر�سالية  القيادة  وروؤى  توجيهات  حتت 
الإعالم  "حرية  على  املوؤمتر  واأكد  احلقة. 

وا�ستقالليته"، كما دعا يف ختام تو�سياته 
والعلمية  وال��ن��خ��ب  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل���ه���ات 
حتاكم  قوانني،  �سن  على  للعمل  والثقافية 
اإعالمية  و�سيلة  ع��ب  ي�سعى  م��ن  وجت���رم 
اىل ت�سليل اأو كتمان احلق عن املجتمع، اأو 
اأو التحري�س  يعمل لإثارة الفنت الطائفية، 
يف  والبغ�ساء  الكراهية  لثقافة  اإ�ساعته  اأو 

�سفوف املجتمع.
على  يواظب  الر�سايل  التيار  ان  يذكر 
عقد موؤمتر القراآن الكرمي �سنويًا، يف بلدان 
الفكرية  املوا�سيع  ومناق�سة  لطرح  ع��دة، 
والثقافية والجتماعية بروؤية قراآنية، حيث 
يهدف املوؤمتر من خاللها الحتكام باملنهج 
الفكرية  الأ���س��ع��دة  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال���ق���راآين 

والثقافية والجتماعية وال�سيا�سية.

إغالق نواٍد ليلية في بغداد بطلب من األهالي

اأث���ار ق���رار اإغالق عدد م���ن اأماكن 
الرذيل���ة والفج���ور يف العا�سمة بغداد، 
اجله���ات  بع����س  م���ن  احتجاج���ات 
ال�سيا�سي���ة، وا�سفًة العمل بانه "جتاوز 
عل���ى احلرية الفردي���ة"، فيم���ا اأكدت 
جه���ات م�سوؤولة اأن الج���راء جاء بناًء 
عل���ى طلب م���ن الأه���ايل القريبني من 

هذه الماكن امل�سبوهة. 
وكان���ت ق���وة م�سلح���ة ق���د اقتحمت 
�سالت خا�سة باملنا�سبات تقول جهات 
ر�سمي���ة انه���ا حتول���ت اىل م���الٍه ليلية 
واأماكن للبغ���اء والفج���ور، ا�سافة اىل 
ما ي�سمى ب�"الن���وادي الجتماعية" يف 
عدد من مناط���ق العا�سمة بغداد. وقد 
اتهم���ت بع����س الو�س���اط اأن مرتادين 
لل�س���رب  تعر�س���وا  الماك���ن  له���ذه 
والهان���ة على يد ق���وات الأمن. وبغ�س 
الت���ي  الماك���ن  طبيع���ة  ع���ن  النظ���ر 
تعر�س���ت للهج���وم، وم���ا اذا كان "ناٍد 
احتف���الت"،  "�سال���ة  او  اجتماع���ي" 
فانه ب���ات من املوؤكد ان ق���رار الهجوم 
واإغ���الق هذه الماك���ن امل�سبوهة، جاء 

بطل���ب من اله���ايل الذين يب���دو انهم 
�ساقوا ذرعًا بالت�سرفات الالاخالقية 
القريبة منهم، وح�سب املتحدث با�سم 
قي���ادة عمليات بغ���داد �سي���اء الوكيل، 
فان عملية اغالق النوادي الليلية، جاء 
بناء على "ن���داءات ا�ستغاثة من الأ�سر 
العراقي���ة"، واأك���د ذلك رئي����س اللجنة 
المني���ة يف جمل����س حمافظ���ة بغداد، 
عبدالك���رمي ال���ذرب حي���ث ق���ال: " اإن 
املواطنني من اهايل بغداد ي�ستنجدون 
بن���ا للخال����س م���ن املاله���ي الليلي���ة 
والماك���ن امل�سبوهة الت���ي ميار�س فيها 

البغاء".
وحول التهامات ب�سرب املوجودين 
يف تلكم النوادي، اأك���د املتحدث با�سم 
عملي���ة  ان  بغ���داد،  عملي���ات  قي���ادة 
وكف���اءة  "مبهني���ة  نف���ذت  الإغ���الق 
الن�س���ان".  كام���ل حلق���وق  واح���رام 
م���ن جانب���ه نف���ى رئي�س جلن���ة حقوق 
الن�س���ان يف جمل����س حمافظ���ة بغداد، 
التهامات بح�سول انتهاكات للحريات 
ال�سخ�سي���ة باإغ���الق الن���وادي  الليلية 
الج���راءات  ان  مو�سح���ًا  بغ���داد،  يف 

الت���ي اتخ���ذت ه���ي تنفي���ذ لق���رارات 
مقّرة �سابقًا. واأك���د رئي�س اللجنة علي 
نا�سر: "عدم وج���ود انتهاك للحريات 
ال�سخ�سي���ة يف ق���رارات الإغالق التي 

ا�ستندت اىل ا�سا�س قانوين". 
اللجن���ة  دع���ت  ذات���ه  ال�سي���اق  ويف 
المني���ة يف جمل����س حمافظ���ة بغداد، 
اجلمع���ة، اه���ايل املحافظ���ة اإىل البدء 
بحمل���ة جمع التواقي���ع لإغالق املالهي 
الليلي���ة والماك���ن امل�سبوه���ة املوجودة 
يف بع�س املناطق. ودع���ا رئي�س اللجنة 
المني���ة "املواطن البغ���دادي اإىل جمع 
التواقيع وار�ساله���ا اإىل اللجنة المنية 
يف جمل����س املحافظة لغر�س رفعها اىل 
الق�ساء والذي بدوره يتخذ الجراءات 

القانونية بهذا ال�ساأن".
وكان القائم���ة العراقي���ة يف مقدمة 
اجلهات ال�سيا�سي���ة التي اأدانت اإغالق 
ه���ذه الماك���ن عل���ى ل�س���ان املتحدث���ة 
با�سمه���ا مي�س���ون الدملوج���ي وا�سف���ة 
حكومي���ة  اج���راءات  بان���ه  الج���راء 
اله���دف منها الت�سيي���ق على احلريات 

ال�سخ�سية.

ويف ع���ام 2010 مت اإغالق ن���اٍد تابع 
بغ���داد  يف  والكت���اب  الدب���اء  لحت���اد 
بع���د ال�ستباه بكون���ه مرك���زًا ملمار�سة 
اعم���ال ل اخالقي���ة وتعاط���ي اخلمور. 
واأث���ار القرار يف حين���ه موجة من ردود 
الفع���ال ب���ني موؤيد ومعار����س، لكن مل 
تر�ُس الق�سية على �ساحل معني، وبقيت 
بع�س �س���الت الحتفالت يف ظاهرها 
تفتح ابوابها ملمار�سات لاأخالقية، اىل 
جانب وجود الن���وادي الليلية التي رمبا 
تغط���ى با�سم���اء )ن���واٍد اجتماعية( او 
غر ذلك. وب�سبب الج���واء ال�سيا�سية 
املخيم���ة على جممل الو�ساع يف بغداد 
وعموم العراق، فان اأي اجراء من هذا 
النوع، حتى واإن جاء بطلب من ال�سكان 
واله���ايل، ويك���ون ذا �سبغة اجتماعية 
واخالقية، ياأخ���ذ بعده ال�سيا�سي فورًا، 
الم���ر الذي يتطلب ت�سريعًا قانونيًا من 
جمل�س النواب، اىل جانب تطبيق دقيق 
للقانون واج���راءات بعيدة ع���ن التوتر 
وال�ستفزاز، ب�س���كل يجعل غلق مراكز 
الرذيلة والفجور مطلبًا جماهريًا من 

املعيب الدفاع عنه.
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إعدام االرهابيين و استمرار االرهاب ضد المواطنين االبرياء 

حكٌم اأ�سدره الق�ساء العراقي طاملا 
انتظ���ره ذوو ال�سه���داء مم���ن �سقط���وا 
املفخخ���ة  ال�سي���ارات  انفج���ارات  يف 
والعب���وات والحزم���ة النا�سف���ة و�س���ط 
ال�س���واق واملناطق ال�سكني���ة، واحلكم 
لي�س اأكرث من اإنزال حكم الإعدام بحق 
21 مدان���ًا بتنفيذ ه���ذه اجلرائم خالل 
الفرات املا�سية. ولكن هذا احلكم مل 
يُرق ملنظمة دولي���ة مثل الأمم املتحدة، 
وكذل���ك جلماع���ة �سيا�سي���ة وحيدة يف 
البل���د ، وال�سب���ب وا�س���ح للجميع؛ وهو 
وج���ود ط���ارق الها�سم���ي ب���ني الذي���ن 
ينتظرون تنفيذ حك���م العدام لدانته 

بارتكاب اعمال قتل. 
الع���دام  حك���م  تنفي���ذ  وبع���د 
باملجرمني، كان وفٌد من الأمم املتحدة 
يف لق���اء وزي���ر الع���دل العراق���ي ح�سن 
ال�سم���ري، حيث طلب من���ه وقف تنفيذ 
مطالب���ًا  الع���راق،  يف  الع���دام  حك���م 
با�ستب���دال احلك���م بال�سج���ن املوؤب���د، 
وج���ود  اىل  املتح���دة  المم  واأ�س���ارت 
ميث���اق يف المم املتح���دة يحظ���ر على 
الدول الع�ساء ا�س���دار حكم العدام 
بحق مواطنيه���ا، مهما كانت ال�سباب. 
لك���ن القان���وين العراقي عل���ي التميمي 
ذّك���ر املنظم���ة الدولي���ة مبيث���اق المم 

املتح���دة ال���ذي يت�سم���ن مب���داأ ع���دم 
التدخ���ل يف ال�س���وؤون الداخلي���ة للدول، 
واأن "الأم���ر يع���ود للت�سري���ع العراق���ي 
والقوانني اخلا�سة، والدول هي الأدرى 
مب�ساحله���ا وهي التي ت�س���رع القوانني 

على وفق مبادئها" . 
وم���ن الوا�سح اأن المم التحدة التي 
هرع���ت اىل جن���دة املدان���ني باعم���ال 
ارهابي���ة، كان���ت تنظ���ر بع���ني واح���دة 
اىل الق�سي���ة، وه���ي الع���ني ال�سيا�سية، 
وعّدت حكم الق�س���اء �سيا�سيًا، اأو رمبا 
يك���ون املجرمون ينتم���ون اىل جماعات 
�سيا�سي���ة مناف�س���ة، يف ح���ني ان هوؤلء 
املجرم���ني ه���م امل�سوؤولون ع���ن تهديد 
ال�سل���م الهل���ي يف العراق، وه���ي التي 
يفر����س ان تكون اأول م���ن يفكر باأمن 
وا�ستقرار �سع���وب العامل. و رمبا يخفى 
على املنظمة الدولية اإن عدد )1200( 
ارهاب���ي معدوم منذ عام  2004 ح�سب 
اح�سائيتها، ح�س���دوا ع�سرات الآلف 
من ال�سه���داء واجلرحى م���ن الطفال 
والن�س���اء والبري���اء ال���ذي �سقط���وا يف 
العملي���ات الرهابي���ة خ���الل ال�سنوات 
املا�سية. وقال احلقوقي علي التميمي: 
ان الق�س���اء العراق���ي ينظ���ر بعين���ني: 
واحدة على املته���م والخرى على ذوي 
ال�سحايا، من عوائل ال�سهداء واليتام 

والرامل.
وينتظر )200( ارهابي اآخر مدانون 
باعمال قتل ون�سف البت بحكم العدام 
بحقهم، فيما حت���اول القائمة العراقية 
اإثارة املو�سوع لنق���اذ هوؤلء من خالل 
جتميد احلك���م، حل���ني الت�سويت على 
ق���رار العفو العام يف البملان. على اأمل 

ان ي�سمل بع�س هوؤلء املجرمني. 
وقد مّهد الج���راء الق�سائي الخر 
ارهابي���ة،  باأعم���ال  املدان���ني  باإع���دام 
الع���دام  حك���م  لأ�س���دار  الر�سي���ة 
الغياب���ي بحق ط���ارق الها�سمي و�سهره 
ومدي���ر مكتب���ه اأحمد قحط���ان، وذلك 
بع���د �سل�سلة من التجاذب���ات الق�سائية 
من جه���ة وال�سيا�سية. من جهة اخرى، 
راأت عديد من الطراف يف ال�ساحة اأن 
املفر����س ان ي�س���در احلك���م قبل هذا 
بكث���ر، وع���دم املماطلة في���ه، مادامت 
الأدلة متوفرة والدلئل دامغة منذ فرة 
طويلة. اإذ ان البع�س يربط بني احلكم 
الق�سائي بتنفيذ الع���دام باملجرمني، 
و اي�س���ًا اإع���الن حك���م الع���دام بح���ق 
الها�سمي، وب���ني املوعد ال���ذي تنتظره 
القائم���ة العراقية حتت قب���ة البملان، 

ملناق�سة وت�سويت قانون العفو العام.
 اأم���ا ع���ن ردود الفعل فه���ي ل تعدو 
اأن تكون روتينية م���ن القائمة العراقية 

الت���ي يع���د الها�سم���ي اأح���د اقطابه���ا، 
وكذلك من م�سعود البارزاين احلا�سن 
)الك���ردي( ، وم���ن تركي���ا احلا�س���ن 
الأقليم���ي لط���ارق الها�سم���ي، حتى ان 
الب���ارزاين هدد الع���راق باأ�سره باندلع 
حك���م  تنفي���ذ  مت  اذا  طائف���ي  �س���راع 
العدام بالها�سمي! فيما رف�ست تركيا 
الت���ي حتم���ي الها�سم���ي، ت�سليم���ه اىل 

العراق.
لكن بني هذا وذاك، يجب اأن نتذكر 
ويتذكر معنا جميع امل�سوؤولني يف بغداد، 
ان اهتزاز جذع ال�سجرة، يعني اهتزاز 
اآخ���ر غ�سن له���ا يف اأعل���ى منطقة من 
ال�سج���رة. وم���ن دون اأي ت���ردد او كثر 
حتليل وتفكر، يربط املواطن العراقي 
حكم املحكمة ب�سل�سلة النفجارات التي 
ا�ستهدف���ت املدني���ني يف انح���اء عديدة 
املئ���ات  وراح �سحيته���ا  الع���راق.  م���ن 
م���ن �سهيد وجري���ح. واإل ف���ان حمكمة 
اجلنايات العلي���ا تقوم بدورها باإ�سدار 
احلكم العادل مع توف���ر الأدلة الكاملة 
�س���د املته���م. لك���ن تبق���ى النعكا�سات 
على الواقع المني وال�سيا�سي من مهمة 
واملوؤ�س�س���ة المنية  التنفيذية  ال�سلط���ة 
التي يجب ان حت�س���ب لهكذا قرار األف 
ح�س���اب، حتى يعرف العراقيون من هو 

على هدًى ومن هو يف �سالل مبني.
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هن���اك خ�سية كب���رة تبديها اأطراف 
فاعل���ة عل���ى ال�ساح���ة البحريني���ة م���ن 
قرار غ���ر معلن "بالإبق���اء على احلالة 
الراهن���ة"، رغ���م النزي���ف امل�ستم���ر يف 
ال�س���ارع البحرين���ي، واي�س���ًا ا�ستم���رار 
التجاوزات والنته���اكات التي ميار�سها 
النظ���ام اخلليفي باأذرع عدي���دة، �سواًء 
بقوات ال�سرطة، اأو بجماعات الل�سو�س 
و )البلطج���ة(، او بعنا�س���ر التج�س����س 
والتل�س����س بني �سف���وف الث���وار. فقد 
ب���ات م���ن ال�سعب عل���ى ابن���اء ال�سعب 
البحرين���ي و�سباب���ه الثائ���ر يف ال�سارع، 
حتديد اأفق حمدد للتغير والإ�سالح يف 
بلدهم، رغ���م الت�سحيات اجل�سام التي 
قدموها قيا�سًا بحجم نفو�سهم وبلدهم 
ال�سغ���ر الواق���ع يف خا�س���رة اخلليج، 
ب�سب���ب املواجه���ة غ���ر املتكافئ���ة، وهي 
املعادلة الظاملة التي تفر�سها على ار�س 
الواق���ع، اط���راف اقليمي���ة ودولي���ة ، يف 
مقدمتها ال�سعودية وامريكا وبريطانيا. 
وهذا حتدي���دًا هو الذي جعل النظام 
احلاك���م ي�ست�سهل اتخاذ ق���رار ا�سدار 
احلك���م اجلائ���ر بحق قادة الث���ورة، من 
ك���وادر جمعية العم���ل ال�سالم���ي، ويف 

ال�سي���خ  العالم���ة  �سماح���ة  مقدمته���م 
حمم���د عل���ي املحفوظ. مم���ا يوؤكد مرة 
اخ���رى للبع����س م���ن الآمل���ني بالتو�سل 
ب���دًل م���ن خي���ار  اتف���اق �سيا�س���ي  اىل 
ب���اأن  اجلماه���ري،  التغي���ر  ارادة  و 
النظام اخلليفي يتح���دث ويتعامل لي�س 
م���ن منطل���ق �سيا�س���ي او بلغ���ة املنطق، 
واملفاهيم والقيم، اإمن���ا متاأثرًا بجذوره 
القبلي���ة واجلاهلية، التي تعطي الأولوية 
للحك���م والهيمن���ة والق���وة الع�سكري���ة، 
مهم���ا كان الثم���ن، فه���و اإن مل يح���رم 
ه���ذا املعار�س، فانه بالتاأكيد لن يحرم 

املعار�س الآخر.. 
وج���ود  توؤك���د  مّطلع���ة  م�س���ادر 
نح���و  لفت���ح طري���ق جدي���د  حم���اولت 
التواف���ق ال�سيا�سي بني اح���دى اجلهات 
احلاك���م،  النظ���ام  وب���ني  املعار�س���ة، 
يتج���اوز الإرادة اجلماهرية احلقيقية 
بالتغي���ر والإ�س���الح، وتغيي���ب رجالت 
الث���ورة ع���ن ال�ساح���ة، وهذا ُيع���د احد 
ماآلت هدر الفر�س���ة الذهبية التي كان 
من املفر�س ال�ستف���ادة منها يف بداية 
الح���داث يف البحري���ن، وال�سغ���ط بيد 
واح���دة عل���ى النظام اخلليف���ي وانتزاع 
يج���د  ل  الآن  بينم���ا  من���ه،  التن���ازلت 

نف�سه جمبًا حت���ى لتغيرات �سكلية يف 
النظ���ام احلاك���م، ف�ساًل ع���ن املطالب 
ب� )امللكي���ة الد�ستوري���ة(، والتنازل عن 
مطل���ب )ي�سق���ط حم���د(، وق���د ذكرت 
بع�س امل�سادر، اأنهم يتذرعون ب�سعوبة 
اإقن���اع رئي�س الوزراء خليف���ة بن �سلمان 
اآل خليفة، بالتنّح���ي عن املن�سب الذي 

اأعتاد عليه منذ حوايل اربعني عامًا..! 
وج���ود  ذل���ك،  كل  م���ن  والأخط���ر 
حماولت القفز عل���ى الدماء امل�سفوحة 
والعرا����س املنتهك���ة، طيل���ة العام���ني 
ل���دى  عليه���ا  وامل�ساوم���ة  املا�سي���ني، 
النظام احلاك���م، وتقدمي �سيغة مقبولة 
م���ن النظ���ام اأوًل للحال���ة اجلدي���دة يف 
البحرين، عل���ى اأن ما حتقق هو مك�سب 
لل�سع���ب البحريني وج���زاٌء ملا قدمه من 

ت�سحيات ! 
الهاج����س  ه���ذا  م���ع  ت�سام���ن  وق���د 
اجلماه���ري، تنظيمات ورم���وز عديدة 
يف �ساح���ة املعار�س���ة، ابرزه���ا "اأن�سار 
ث���ورة الراب���ع ع�سر من فباي���ر"، حيث 
جت���ارب  "اإن  له���م:  بي���ان  يف  اأك���دوا 
ال�سيا�سية  الثوري���ة واحلرك���ة  احلرك���ة 
لأك���رث م���ن اأربعني عام���ا م���ن الن�سال 
ال�سيا�س���ي والثوري اأثبتت ب���اأن املطالبة 

بالإ�س���الح يف ظ���ل النظ���ام اخلليف���ي، 
مطالب���ات غر جمدي���ة ، لأن اآل خليفة 
ل يوؤمن���ون بامل�ساركة ال�سيا�سية واحلياة 
واأن  ال�سلط���ة  وت���داول  الدميقراطي���ة 
ال�سع���ب هو م�سدر ال�سلطات جميعا.." 
وج���اء يف البيان: ومنذ اليوم الأول واإىل 
يومنا ه���ذا حذرنا اأخوتنا يف اجلمعيات 
ال�سيا�سي���ة املعار�سة م���ن مغبة الدخول 
يف حوار مع هذه ال�سلط���ة، واأن ت�ستفيد 
دكاك���ني  جم���رد  يكون���وا  ب���اأن  منه���م 
�سيا�سية لتثبي���ت �سرعيتها ، واأن عليهم 
اأن يدركوا متام���ا باأن اآل خليفة يريدون 
اأن يفرق���وا �س���ف املعار�س���ة م���ن اأجل 
اأن يحكم���وا ، واإن نواياه���م �سيئ���ة اإزاء 
ال�سع���ب واملعار�س���ة ال�سيا�سية مبختلف 

اأطيافها".
مع ذلك، فان ا�ستم���رار التظاهرات 
والعت�سام���ات وحتدي ق���وات واجهزة 
وعنا�س���ر القم���ع اخلليف���ي يف ال�سارع، 
بح���د ذاته ُيع���د ح�س���ورًا �سجاعًا جتب 
و�سائ���ل العالم العاملي���ة على تغطيتها، 
وتعل���م ال���راأي الع���ام العامل���ي واملعنيني 
هنال���ك  ب���اأن  الدولي���ة،  العوا�س���م  يف 
�سعبًا يريد احلي���اة والكرامة بعيدًا عن 

ديكتاتورية وا�ستبداد اآل خليفة.
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بصائر

إعداد/ نعامن التميمي
م���ن خ�سائ�س ال�س���الم الرئي�سية انه 
نظام قيم���ي اجتماع���ي، لن الإن�سان خلق 
اجتماعي���ًا، ولب���د لكل جمتم���ع من نظام. 
واف�سل النظمة ذل���ك الذي اوحى به ربنا 
�سبحانه وتعاىل ع���ب كتابه الكرمي. وكلما 
كان انتماء الن�سان اىل المة اأ�سد وا�سمل 
كلما كان يف منعًة وع���زة وكرامة.. ولذلك 
جت���د ان اهلل تع���اىل ياأمرن���ا ويذكرنا املرة 
بعد الخرى بتفا�سيل هذا النتماء، ومنها 
طاع���ة القي���ادة، والتفاع���ل م���ع القاعدة، 
والتوا�س���ي والت�ساور، والتع���اون، وبالتايل 
الندم���اج اك���رث فاك���رث يف تل���ك املجموعة 
الواحدة.. ومن اأبعاد هذا النتماء؛ التوجه 
والنتب���اه اىل الثقاف���ة الت���ي تنت�سر داخل 

هذه المة ويف حميطها. 
 ومن هنا فاأن الإن�سان املوؤمن قد ي�ستمع 

اىل اأي قول ولكنه ل يتبع ال ما هو الأح�سن، 
وه���و يتعر�س ملوجات م���ن ال�ساعات التي 
يذيعها اجلاهل���ون او العداء، ولكنه يكون 
ح���ذرا ب�س���را،  ي�سطف���ي م���ن الأف���كار 
والق���وال م���ا ي�سل���ح وي���رك م���ا يف�سد. 
ولذلك ربنا تع���اىل حينما يذكرنا بالقراآن 
الكرمي، وانه كتاب متكامل ل ياأتيه الباطل 
من بني يدي���ه ول من خلف���ه، يذكرنا بهذا 
ُروَن القرآن  اجلان���ب املهم ويقول :﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ
َوَل�ْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِ اللَِّ َلَوَج�ُدوْا فِيِه اْختاِلًفا 

َكثًِيا﴾ )سورة النساء /82(.

ملن قيادة هذه االمة؟  
القراآن الكرمي ياأمرنا باأن ُنكّون ونن�سئ 
تل���ك الم���ة الواح���دة، الم���ة التوحيدية ، 
الم���ة القوية املتعاون���ة، ول ميكن ان يكون 
اأمر الق���راآن الك���رمي للم�سلم���ني متجزئًا، 
فياأمرنا ربنا من جه���ة بتوحيده ولكنه من 

جه���ة اخرى يرك الب���اب مفتوحًا لكل من 
ه���ب ودب لقيادة هذه الم���ة، كال؛ فقيادة 
ه���ذه المة لب���د ان تكون نابع���ة من ذاتها 
و قيمه���ا ومن عمق انتمائه���ا، وربنا تعاىل 
ن�س���ب القيادة له تعاىل، ث���م للر�سول �سلى 
اهلل علي���ه واآله، ومن ثم لأويل الأمر الذين 
اختاره���م للنا�س وهم الئم���ة املع�سومون 
عليهم اف�سل ال�سالة وال�سالم، ومن اتبع 
هداهم من الفقهاء الربانيني امل�ستنبطني 
لالح���كام م���ن الق���راآن الك���رمي وال�سن���ة 
ال�سريفة ب�سفته���م م�ستنبطني وب�سفتهم 
فقهاء والقرب اىل حقائق الدين والقرب 
اىل قي���م الر�سال���ة والك���رث اتباع���ًا لتلك 
احلقائ���ق والقي���م، فبهذا العتب���ار ولي�س 

باعتبار اآخر.
وه���ذه ال�سف���ة يف الم���ة م�ستوحاة من 
عم���ق التوحي���د لأن اأمة التوحي���د ل ميكن 
ان تتج���زاأ قيمه���ا، كاأن يكونوا فيما يرتبط 

ال��ح��رب  ظ���ل  يف 
يجب  االع��ام��ي��ة 
ونتيقظ،  ننتبه  أن 
آي���ات  اىل  ون���ع���ود 
الن  الكريم،  الذكر 
هو  الكريم،  القرآن 
عاج مشاكلنا، وال 
نعيش  ان  لنا  يجوز 
م��ش��ك��ل��ة ح���ادة 
شاملة، ثم ال نرجع 
اىل الكتاب الكريم 
كما  ونستنطقه، 
اىل  نرجع  أن  الب��د 
أول���ي األم����ر،  واىل 
واضحة  مرجعية 

رشيدة

القيادة المرجعية طوق نجاة األمة بين أمواج 
الفتن واإلشاعات 



بصائر

بال�س���الة وال�سيام يوح���دون الرب، لكن 
فيم���ا يرتبط بالقي���ادة واحل���رب وال�سلم، 
يطيع���ون كل فاجر وفا�سق، او كل جاهل..! 
فالتوحي���د كل ل يتج���زاأ، توحي���د اهلل يف 
العقيدة وتوحي���ده يف العبادة، وتوحيده يف 
طاع���ة اأويل الم���ر الذي���ن يج�س���دون قيم 

احلق.

العودة اىل اأويل االأمر 
كذلك يف ما يرتبط بالوحدة الثقافية.. 
فالتوحي���د يف الثقافة، التوحي���د يف الفكر 
، حت���ى التوحي���د فيم���ا يرتب���ط بال���كالم 
الذي يق���ال لالعالم، ويعب عن���ه اليوم ب� 
)ال�سائع���ة(، وربن���ا يق���ول: ﴿َوإَِذا َجاَءُه�ْم 
َن األَْمِن َأِو اْلَ�ْوِف َأَذاُعوْا بِِه﴾.  مبعنى   َأْم�ٌر مِّ
�س���يء يرتبط ام���ا بال�سلم والم���ن وحالة 
ال�ستقرار، او اخلوف، وحالة ال�سطراب 
والتوت���ر، او احل���رب وما ا�سب���ه، )اذاعوا 
ب���ه( اي انه���م يخو�س���ون يف ال���كالم م���ن 
دون موازين وا�سح���ة و�سليمة، وربنا يقول 
وُه إَِل  يف �سي���اق الآي���ة الكرمي���ة: ﴿َوَل�ْو َردُّ
ِذي�َن  ُس�وِل َوإَِل ُأوِل األَْم�ِر ِمنُْه�ْم َلَعِلَم�ُه الَّ الرَّ
 .)83/ النس�اء  )س�ورة  ِمنُْه�ْم﴾  َيْس�َتنبُِطوَنُه 
اأي ل���و ردوه  اىل الر�س���ول K يف اي���ام 
حيات���ه  وت�سدي���ه، واىل اويل المر منهم 
يف اي���ام ت�سديه���م، وه���م الذي���ن يف خط 
الر�سول Kلأتخ���ذوا موقف���ا قائما على 
ا�سا����س العل���م واملعرف���ة والقي���م. باأعتبار 
انهم ي�ستنبطون هذا العلم من معدنه، وهو 
 ،K القراآن الكرمي والر�سول واهل بيته
اإل ان القلي���ل م���ن النا����س  و العق���ل ...، 
K ه���م الذي���ن يتبع���ون ه���دى الر�سول

ويرجع���ون يف ال�سائعات، فيما يذاع و يقال 
وينت�س���ر من الثقافة، من الإعالم والأقوال 
املختلف���ة، يرجعون فيه���ا اىل القيادة، اىل 
الفقي���ه الع���امل الرب���اين، يرجع���ون الي���ه 
ومن خالله يتخ���ذون املوقف، ول يتخذون 
املواق���ف ارجتال واتباع���ا لهوائهم وتاأثرا 

بال�سائعات.

حرب ال�شائعات
التوا�س���ل  ع���امل  ب���ات  الي���وم  الع���امل 
والت�س���ال بعدما انفتح بع�سه على بع�س، 
بف�سل انت�سار و�سائل التوا�سل الجتماعي 

بال�سبك���ة  ي�سم���ى  م���ا  او  )الن���ت(  ع���ب 
العنكبوتي���ة و الف�سائي���ات وع���ب الو�سائل 
الأخ���رى، وبات���ت الإ�ساع���ات تنت�س���ر بني 
الأمم ب�س���ورة �سريعة، لأنه���ا جتد اأمواجًا 
هائلة وعدي���دة م�ستعدة لنقل الإ�ساعة من 
موقع اىل اآخر، فه���ذه الظاهرة قد ت�ستغل 
من قبل الهواة اجلهلة او من قبل العداء، 
وت�ستخدم يف �سبيل حتطيم معنويات المة 
ون�س���ر الفكار ال�سلبي���ة يف او�ساط العديد 
م���ن عنا�سرها وفئاتها، وم���ن ثم ت�سعيف 
عنف���وان المة وقوة الم���ة وعزمها. ونحن 
يف ظ���ل وجود هذه الظاهرة بحاجة اىل اأن 
ننتبه ونتيقظ ونعود اىل اآيات الذكر الكرمي 
لن القراآن الك���رمي هو عالج مل�ساكلنا، ول 
يج���وز لنا ان نعي�س م�سكلة حادة �ساملة ثم 
ل نرج���ع اىل الكتاب الك���رمي ون�ستنطقه، 
كما لب���د اأن نرج���ع اىل اأويل الأمر،  واىل 
مرجعية وا�سحة ر�سيدة ذات روؤية �سليمة. 
 ان احل���رب الإعالمي���ة تع���د يف ه���ذا 
الع�س���ر متهيدًا للح���رب ال�ساخن���ة؛ وهي 
ح���رب بكل م���ا يف كلمة احلرب م���ن معاٍن 
وابعاد، وفيها الكثر من الدوات والآليات. 
ويف ع�س���ر الر�س���ول الك���رم K، كان 
هنال���ك احل���رب العالمي���ة اي�س���ًا، وكان 
ل�سالح ال�سائعات دوره يف ال�ساحة اآنذاك، 
م���ن قبي���ل ق�سة "الف���ك" والف���كار التي 
K، وقبي���ل ح���رب  ايام���ه  ا�سيع���ت يف 
اخلن���دق وح���رب الحزاب، وح���رب احد، 
اأي ح���رب م���ن  وفت���ح مك���ة، وكذل���ك يف 
احل���روب الت���ي فر�س���ت عل���ى امل�سلم���ني 
وخا�سه���ا النبي K، فق���د كانت هناك 
الإ�ساع���ة حا�س���رة و ت���رّوج، م���ع اختالف 

ال�ساليب والظروف.

الفتنة الطائفية مقبورة 
ويف ع�سرن���ا ويومن���ا ه���ذا ب���ات ه���ذا 
ال�س���الح وو�سائل���ه اأك���ب واأخط���ر و اأو�سع 
الع���راق  يف  نح���ن  بال���ذات  و  انت�س���ارًا.. 
ا�سبحن���ا يف موقع يتو�س���ط �ساحات تلتهب 
م���ن حولن���ا، وهن���اك �سراع���ات كثرة يف 
املنطق���ة، منه���ا دموية، و اأخ���رى �سيا�سية 
واقت�سادي���ة و اأخ���رى اإعالمية.. فالبد ان 
يكون �سع���ب العراق ح���ذرًا متيقظا ع�سّيًا 
على ه���ذه احلرب العالمي���ة و ال�سائعات 

واهدافها.. ويف ه���ذا ال�سياق مثاًل: ن�سهد 
كي���ف انه���م مرة يروج���ون ب���اأن ال�سفياين 
ق���ادم..!، ُترى من قال لك���م ان ال�سفياين 
الدل���ة  ه���ذه  اي���ن  وم���ن  وماه���ي  ق���ادم 

على ذلك؟ . 
وم���رة يقول���ون انه هناك فك���رة لإن�ساء 
ما ي�سمى "اجلي����س احلر يف العراق" على 
غ���رار ما موج���ود يف �سوري���ا.  وقبال ذلك 
لب���د ان جنيب بان ال�سعب العراقي جتاوز 
مرحلة احل���رب الطائفية من���ذ زمن، وقد 
و�سل اىل ر�س���ده و وعيه، وه���ذه الألعيب 
واملخطط���ات، والف���نت الت���ي حت���اك اليوم 
م�س���ت وانته���ى مفعولها، نع���م هناك فنت 
اخ���رى ولك���ن ه���ذه الفتنة الطائفي���ة التي 
اري���د له���ا ان تدم���ر ال�سعب والبل���د ُقبت 
واحلم���د هلل بتوفي���ق اهلل تع���اىل وب�سمود 
ابناء العراق وبعزمية املجاهدين والعلماء  
وامل�سوؤول���ني الوفي���اء، والع���راق اليوم بلد 
ق���د و�س���ل اىل مكان���ة و و�س���ع جي���د، فيه 
نظ���ام �سيا�سي منبعث م���ن الد�ستور، وهو 
د�ستور عل���ى الرغم مما فيه من ال�سلبيات 
واملاآخ���ذ، و احلاجة اىل اإع���ادة النظر فيه 
يف يوم من اليام، اإل انه يعد اليوم د�ستورًا 
متفوق���ًا على كث���ر من الد�سات���ر املوجوة 
يف املنطق���ة، وهك���ذا احلك���م يف الع���راق 
متفوق عل���ى كثر من النظمة املوجودة يف 

املنطقة.
وعل���ى �س���وء ذل���ك ن�سيحتن���ا لأنف�سنا 
واإخواننا واأبناء �سعبنا اأن: كونوا �سامدين 
الي���وم، كم���ا انك���م �سم���دمت ام���ام الفتنة 
الطائفي���ة وام���ام الكث���ر م���ن التحديات 
وامل�ساكل التي تعاقبت على ال�سعب العراقي 
يف الف���رة املا�سية.. ا�سم���دوا امام حرب 
ال�سائع���ات اي�سا. اأنتم اليوم م�سوؤولون عن 
بلدك���م وم�ستقبل���ه، و امل�سوؤولي���ة ا�سبحت 

م�سوؤولية اجلميع والكل م�سوؤول.
 اليوم كل فرد مّنا  بحاجة يف كل موقف 
وكل كلم���ة تق���ال وُت�سم���ع اىل اأن ميح����س 
ويدقق وي�ساأل عنها ويتحقق ومن ثم يتخذ 
املوق���ف املنا�سب الذي متليه عليه م�سلحة 
البل���د وال�سع���ب  العام���ة اوًل، وثانيا القيم 
التي يوؤمن بها، وثالثا املرجعية التي ينتمي 
اليها. فاملجتمع ال�سالمي هو جمتمع متني 

قوي متفاعل ا�سيل �سجاع.

االمة  هذه  قيادة 
البد ان تكون نابعة 
قيمها  و  ذات��ه��ا  م��ن 
انتمائها،  عمق  ومن 
نسب  تعاىل  وربنا 
القيادة له تعاىل ثم 
اهلل  صلى  للرسول 
باعتباره  واله  عليه 
ومن  اهلل  عند  م��ن 
ث���م إلول�����ي االم���ر 
ال���ذي���ن اخ��ت��اره��م 
االئمة  وهم  للناس 
عليهم  املعصومون 
اف���ض���ل ال���ص���اة 
اتبع  ومن  والسام 
الفقهاء  من  هداهم 

الربانيني.

ع���ل���ى ال��ش��ع��ب 
يصمد  ان  العراقي 
وحرب  الفتن  أم��ام 
ال����ش����ائ����ع����ات ، 
ك��م��ا ص��م��د ام���ام 
الطائفية،  الفتنة 
وام��������ام ال��ك��ث��ر 
م����ن ال��ت��ح��دي��ات 
وامل���ش���اك���ل ال��ت��ي 
تعاقبت عليه خالل 
ال��ف��رة امل��اض��ي��ة.. 
ف���امل���س���ؤول���ي���ة 
اصبحت مسؤولية 
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دعا �سماح����ة املرجع الديني اآي����ة اهلل العظمى 
ال�سيد حممد تق����ي املدر�سي – دام ظله- النخبة 
الواعية من ابناء المة اىل التحرك ب�سرعة لن�سر 
علوم وف�سائل و�س����رة الر�سول الأكرم واأهل بيته 
�سل����وات اهلل عليه����م، قب����ل ان يتج����راأ املتطرفون 
والنا�سبي����ون عل����ى ال�س����اءة له����ذه ال�سخ�سيات 

العظيمة واملقد�سة.
ويف حدي����ث ل����ه م����ع جم����ع م����ن طلب����ة العل����وم 
الديني����ة وعلماء الدين يف كرب����الء املقد�سة، دعا 
�سماحة املرجع املدر�سي اىل حتمل م�سوؤولية ن�سر 
ال�س����الم يف الآف����اق، موؤك����دًا اإن �سف����ة "املوؤمن" 
يجب ان تق����رن مب�سوؤولية حمل الر�سالة الإلهية، 

وهو م����ا قام به النبي����اء والو�سياء وال�ساحلني، 
ولق����وا يف ه����ذا الطريق �سن����وف الأذى والعذاب 

على يد احلكام والطغاة.
ويف معر�����س ا�سارت����ه اىل ردود الفعل العنيفة 
والغا�سب����ة الت����ي تفّجرت����ا م����ن قب����ل امل�سلمني يف 
للر�س����ول  امل�س����يء  الفيل����م  عل����ى  الع����امل  انح����اء 
الكرم �سلى اهلل علي����ه واآله، وقال: رمبا يتظاهر 
امل�سلم����ون يف كل م����كان، وحت����دث امل�سادم����ات 
وي�ست�سهد البع�س دفاع����ًا عن النبي الأكرم، لكن 
هل هذه الردود العاطفية كافية للدفاع عنه �سلى 

اهلل عليه واآله..؟ 
ويف معر�����س اجابت����ه طال����ب �سماح����ة املرجع 
العلمي����ة  واحل����وزات  الدي����ن  علم����اء  املدر�س����ي 

وا�سح����اب القل����م والبي����ان لأن يب����ادروا اىل بيان 
اجلوان����ب امل�سرق����ة م����ن الدين ال�سالم����ي، ومن 
الم����ام ال�سادق علي����ه ال�سالم – ال����ذي يتزامن 
ذكرى ا�ست�سهاده- و ما قدمه للعامل من اجنازات 
علمي����ة باهرة، كما علينا ان نظه����ر اأئمتنا عليهم 
ال�س����الم بال�س����كل الالئ����ق واملوؤثر لل����راأي العام.. 
وت�سائل �سماحته: كم كتاب كتب عن النبي الكرم 
�سل����ى اهلل علي����ه واآله..؟ ل����و اجرين����ا اح�سائية، 
وجدن����ا ان ما كتب ع����ن النبي من قب����ل الغربيني 
اك����رث بكثر مما كتب من قب����ل امل�سلمني، وهم يف 
ذل����ك يهدفون حلرف احلقائق ود�ّس �سمومهم يف 

الحداث التاريخية.   
ووجه �سماحته خطاب����ه اىل احلوزات العلمية، 

المرجع المدرسي: األساس والواجب، نشر رسالة 
االسالم وثقافة النبي االكرم)ص( وأهل البيت )ع( 

ردًا على الفيلم المسيء للرسول األكرم صلى الله عليه وآله:
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ل يكف����ي اأن يك����ون الإن�س����ان موؤمن����ًا ويعتزل 
النا�����س ويجل�س يف زاوية البي����ت اأو زاوية امل�سجد 
اأو يف �سومع����ة اأو م����ا اأ�سبه ويذك����ر اهلل بال�سبحة 
وي�سّل����ي لرّبه، لأّن اهلل �سبحان����ه وتعاىل قد خلق 
الإن�سان اجتماعّيًا، فالبّد اأن تكون ع�سوًا �ساحلًا 
يف املجتم����ع، ولب����ّد اأن تتعاطى م����ع املجتمع، واأن 

يكون تعاطيك هذا اإيجابّيًا.
ج����اء هذا يف حديث �سماح����ة املرجع الديني 
اآي����ة اهلل ال�سيد حممد تقي املدر�سي – دام ظله- 
لعدد من الخوة املوؤمنني، مبينًا امل�سوؤولية امللقاة 

على النخبة املوؤمنة وهي:
1� علين����ا اأن نق����وم بواج����ب التوا�س����ي، وهي 
م����ن اأب����رز �سفات املوؤمن����ني ، مبعن����ى اأن اأحدهم 
الكلم����ة  و  واملع����روف  باخل����ر  الآخ����ر  يو�س����ي 
الطيب����ة، فالكلم����ة الطيب����ة �سدق����ة، واأن تدع����و 
النا�����س دائم����ًا اإىل الئت����الف واإىل الوحدة واإىل 
العم����ل ال�سال����ح والإح�س����ان لالآخري����ن. وعل����ى 
الن�س����ان اأن يح����ذر ب�س����دة م����ن اأن ي�س����ارك يف 
ب����ث الثقاف����ة ال�سلبي����ة يف املجتم����ع. اإن مما خلق 
اهلل �سبحانه وتعاىل ، ح�سرتني: الذبابة والنحلة. 
فالذباب����ة تنق����ل امليك����روب من م����كان اإىل مكان، 
بينما النحلة متت�ّس الرحيق من الوراد، ويتحّول 
ه����ذا الرحي����ق يف بطنه����ا اإىل �س����راب �سائ����غ فيه 
�سفاء، حاول اأن تكون مثل النحل، ت�سعى من اأجل 
اأن تنق����ل من هذا اإىل ذاك الرحي����ق وهي الكلمة 

الطيبة.
2�  مل يودع اهلل �سبحانه وتعاىل كّل العلوم يف 
نف�����س واحدة، اإمنا اأعطى ل����كل واحد هداه، ولكي 
يعي�����س املجتمع التكام����ل لبّد اأن يت�س����اوروا حتى 
يجمع����وا عق����ول بع�سه����م وعلوم بع�سه����م، واأعلم 
النا�����س من جمع عل����م النا�س اإىل علم����ه، واأعقل 
النا�����س من جمع عق����ول النا�����س اإىل عقله. وربنا 

بينهم". �سورى  �سبحانه وتعاىل قال: "واأمرهم 
3� الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة 

اإىل اخلر.
4� التعاون.

5� الإح�سان.
واأو�سح �سماح����ة املرجع املدر�سي اإن بامكان 
اأي جمموعة �سواء كانت يف م�سجد اأو يف ح�سينّية 
اأو يف موؤ�س�س����ة خرّية، اأو يف ع�سرة و قبيلة اأو يف 
منطقة �سكنية، اأو يف حّي، بل و زمالء يف الدرا�سة، 
ويف العم����ل، اأن ت�س����كل جتمع����ًا �سمات����ه التوا�سل 
والتوا�س����ي والتع����اون، واأداء الواج����ب ال�سرع����ي 
جتاه الآخ����ر، وهناك واجبات اأخ����رى مذكورة يف 
القراآن الكرمي تت�سمن حق����وق النا�س. فاذا كوّنا 
التجّمع����ات القوي����ة، نتمك����ن من ت�سكي����ل املجتمع 
الق����وي و الأّم����ة القوية، �س����واء كان����ت التجّمعات 
خرّي����ة اأو دينّية اأو طالبّي����ة اأو مهنّية اأو فكرّية اأو 
�سيا�سّي����ة، واأي جتّمع يف الأّم����ة، لأّن اهلل �سبحانه 
وتع����اىل يريدن����ا اأن نعي�����س مع بع�����س، ول يريدنا 
اأن نبق����ى متفّرق����ني ، وهو الذي اأمرن����ا باأن نوّحد 
اأنف�سنا بالتم�سك والعت�سام بحبله: "واعت�سموا 
بحبل اهلل جميع����ًا ول تفّرقوا"، مبعنى اننا اذا مل 
نعت�سم بهذا احلبل، ومل يجمعنا، ف�سوف نتفّرق، 
وحينم����ا نتفّرق حتّل الكارث����ة، حيث ل ميكن بناء 
ح�س����ارة ول بناء جمتمع ول حت����ى العي�س ال�سليم 

يف هذه احلياة من دون الجتماع.
واأ�س����اف �سماحت����ه اإن التجّمع����ات تتكام����ل 
ب�س����ورة هرمي����ة حت����ى ت�س����كل دول����ة، و الإ�سالم 
رّكز على الأمة ولي�����س على الدولة، لأن الدولة يف 
احلقيق����ة تعبر عن الأّمة وع����ن املجتمع، وتعك�س 
الدول����ة ما يف هذا املجتم����ع: "كيفم����ا تكونوا يوّل 
عليك����م"، ف����اإذا كان املجتم����ع متعاون����ًا، وقوّي����ًا، 
وجماه����دًا ف�س����وف ل تكون هناك دول����ة او �سلطة 

ظاملة حتكمه. 

وق����ال: ان الذي����ن تطوعوا يف �سبي����ل اهلل، وحملوا 
الراي����ة، ه����م ال����ذي اختاره����م اهلل تع����اىل، حني 
وفقهم ليكون����وا دعاة اىل احلق، ه����وؤلء يجب ان 
يعرف����وا دوره����م، بانه لي�����س �سلبيا، امن����ا هو دور 
ايجاب����ي، مبعنى ان الواحد منه����م يجب ان يوؤلف 
الكت����ب وين�سر ويدع����و اىل اخالق النب����ي الكرم 

و�سفاته وكلماته و ن�سر القران الكرمي .
وا�س����ار �سماحته من جانب اآخ����ر اىل الو�سائل 
املواق����ع عل����ى )النرن����ت(،  مث����ل  الآن  املتاح����ة 
داعي����ًا اىل ال�ستفادة منه����ا لن�سر الفكر والثقافة 
ال�سالمي����ة اىل العامل، كما هن����اك فر�سة ال�سفر 
والتنق����ل ، ه����ي الخ����رى يج����ب ال�ستف����ادة منها 
لن�س����ر عل����وم اه����ل البي����ت والثقاف����ة ال�سحيحة، 
وهك����ذا و�س����ل ال�س����الم اىل نيجري����ا – يق����ول 
�سماحت����ه- واىل الفلب����ني والهن����د و�سائ����ر البالد 
يف الع����امل، حيث نق����ل ال�سالم عدد م����ن التجار 
وامل�سافري����ن يف القرون املا�سية، من الذين كانوا 
يحملون م�سوؤولية ر�سالية لن�سر ال�سالم وتعاليمه 

ال�سمحاء وقيمه الن�سانية.
واأك����د �سماحته بالق����ول: ان الفك����ر النطوائي 
واجلام����د ه����و امل�س����وؤول ع����ن و�سعن����ا الراه����ن. 
وا�ست�سه����د �سماحته برم����وز النه�سة الر�سالية يف 
الع�س����ر احلا�سر، مثل اخلطي����ب املرحوم ال�سيد 
حمم����د كاظ����م القزوين����ي والعالمة ال�سي����خ باقر 
�سريف القر�سي وال�سيخ اأ�سد حيدر، الذين نذروا 
حياته����م لن�س����ر عل����وم وثقافة اهل البي����ت عليهم 
ال�س����الم اىل العامل، وحتى وهم على فرا�س املوت 
مل ي�سع����وا القلم جانب����ًا، بل وا�سل����وا الكتابة عن 

حياة و�سرة اأهل البيت عليهم ال�سالم.
و�س����دد �سماحة املرج����ع املدر�سي عل����ى اأننا ل 
يجب ان ننتظر �سخ�س يهودي اأو قبطي ن�سراين، 
ي�ستفز م�ساع����ر امل�سلمني، حتى ننتف�س ونغ�سب، 
اإمن����ا يتحم����ل ابن����اء الأم����ة جميعه����م امل�سوؤولية، 
حلم����ل م�سعل الدي����ن والقيم، واأو�س����ح �سماحته؛ 
بان التظاهر واإع����الن الغ�سب وال�ستنكار واجب 
على ال�ساءة الت����ي ارتكبتها املوؤ�س�سات ال�سليبية 
و ال�سهيونية، لكن الواجب وال�سا�س هو ان نكون 
على ط����ول اخلط يف حالة حرك����ة ون�ساط وعطاء 
لن�س����ر ال�سالم و ر�سالة النب����ي والقران الكرمي و 
�س����رة النب����ي و املخل�سني من ا�سحاب����ه و �سرة 
الأئم����ة املع�سوم����ني، ويف ذلك الي����وم �سن�سهد ان 

العامل تنّور بنورهم.

م بتجمعات 
ّ
المجتمع المنظ

 من سيطرة الحكام 
ٌ

مصان
الظالمين
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 ال ينهزم اإلنسان في الحياة إال بعد هزيمة داخلية نكراء
المرجع المدرسي مخاطبًا طلبة العلوم الدينية:

ماذا ن�سنع لنكون يف م�سر عبادة اهلل عزوجل 
ون�س����ل اىل ذل����ك التكام����ل والت�سام����ي الذي يعد 
اله����دف ال�سا�س م����ن اخللقة؟ وكي����ف ميكننا ان 
نق����اوم انف�سن����ا و�سهواته����ا، وابلي�����س و و�ساو�س����ه 
لن�سل اىل ذل����ك املعني ال�سايف املودع يف ارواحنا، 

لننهل منه �سرابًا طهورا؟
ه����ذا الت�ساوؤل ج����اء يف حدي����ث �سماحة املرجع 
الدين����ي اآي����ة اهلل العظم����ى ال�سي����د حمم����د تقي 
املدر�س����ي – دام ظل����ه- يف لقائ����ه بثّلة م����ن طلبة 
العلوم الدينية. ويف معر�س اجابته قال �سماحته: 
ان طري����ق الو�س����ول اىل ه����ذه املرحل����ة يحتاج اىل 

قطع مراحل معينة هي التالية:
اأولً: الأمل: 

لكيال تف�س����ل يف احلياة فالبد ان تطرد الف�سل 
م����ن داخل����ك اولً، عب حمارب����ة الياأ�����س والقنوط 
وا�سبابهم����ا، فال ينهزم الن�سان يف احلياة ال بعد 
هزمي����ة داخلية نكراء. وهذا هو عمل ابلي�س، حيث 
يعمل لي����ل نهار ليدخ����ل ال�سك وال�سبه����ة والياأ�س 
والقنوط يف قلب الن�سان، ليمنعه من الكد والعمل 
وال�سع����ي، فيمنع ال�ساب عن طاعة اهلل بحجة انه 
�ساب له م����ن الطاقات ما له، فال يح�سن �سرفها 
يف العبادة، ويو�سو�����س للكهل بانه قد ق�سى عمره 
يف مع�سي����ة اهلل، فكيف له العودة اىل اهلل والنابة 
اليه والقيام بالعم����ال ال�ساحلة؟ ويف الواقع فاإن 

ثقافة  الياأ�س والقن����وط الذي يو�سو�س بها ابلي�س 
لالن�س����ان، رمب����ا تكون خفّي����ة ج����دًا ل ي�سعر بها ، 
ولكنه����ا ذات تاأثر كب����ر على روح����ه التي تتحول 
اىل روح مهزوم����ة، الم����ر الذي يظه����ر عند اتخاذ 

القرارات امل�سرية واملواقف احلا�سمة. 
ثانياً: اتخاذ القرار

و تتمثل يف اتخاذ القرار و�سحذ العزمية والرادة 
ال�سلب����ة. وهنا لبد ان تك����ون الرادة لفعل اأمر، اأو 
ترك اأم����ر اآخر مع����د م�سبقاً، اأي يف وق����ت الرخاء 
قب����ل جميء الب����الء. فاملوؤم����ن ي�ستغ����ل املنا�سبات 
الديني����ة مثالً، مثل لي����ايل �سهر رم�س����ان املبارك 
واللي����ايل املبارك����ة الخ����رى، لتقوي����ة ارادة التق����وى 
لدي����ه، فيحدث نف�سه دائمًا ب����رك الذنوب عندما 
ت�سن����ح الفر�سة لقرافها، و ينوي فعل اخلر متى 
ما متكن من التيان به، وهذا من المور امل�ستحبة 
يف ال�س����رع، فقد جاء التاأكي����د على خو�س اجلهاد 
او حديث النف�����س باجلهاد يف �سبيل اهلل، وحديث 
النف�����س ل يك����ون ال يف الوقات العادي����ة. ومن مل 
يفع����ل ه����ذا المر، ف�سيك����ون من املحتم����ل ان تزل 

قدماه عند اتخاذ القرار احلا�سم. 
ولتت�س����ح الفك����رة لبد م����ن بيان م�س����داق ملن 
بّي����ت نية اخلر، لت�سنح الفر�س����ة فينتهزها للفوز 
بر�س����وان الرب تعاىل. فقد كان لأب����ي ذر الغفاري 
ر�س����وان اهلل عليه عبد ا�سم����ر ي�سمى ) جون(، ل 
ح�س����ب له ول ن�س����ب، ولكن روح اب����ي ذر اأّثرت فيه 

تاأث����رًا بالغ����اً، حت����ى �سنع����ت منه رج����اًل �ساحلاً، 
وكي����ف ل يفعل ابوذر ذلك وهو م����ن ن�سر ال�سالم 
والت�سي����ع يف جن����وب لبن����ان حيث يفتخ����ر املوؤمن 
هناك بان ا�سالفه ت�سرف����وا باعتناق الت�سيع على 
يد ابي ذر. وبعد ان تويف ابو ذر ر�سوان اهلل عليه يف 
الربذة، انتقل جون ليخدم المام احل�سن املجتبى 
عليه ال�سالم مدة ع�سر �سنوات، وكفى بهذا الفعل 
دلي����ال على �س����الح نية الرج����ل، وبع����د ا�ست�سهاد 
المام انتقل خلدمة المام احل�سني عليه ال�سالم، 
ويف كل تل����ك امل����دة، كان الرجل يخط����ط مع نف�سه 
ليكون جنمًا لمعًا يف �سم����اء ال�سالم والدفاع عن 

احلق وعن اهل البيت عليهم ال�سالم. 
ويف ي����وم عا�سوراء، تق����دم الرج����ل وكان قد بلغ 
م����ن العمر مبلغًا عظيم����اً، يطلب الذن من المام 
احل�س����ني عليه ال�سالم للمبارزة – ومل تكن العادة 
ان يقات����ل العبي����د يف احل����روب – ولك����ن الم����ام 
علي����ه ال�س����الم مل ياأذن له راأفًة ب����ه قائالً: "اأنت يف 
اإذن من����ي.. اإمن����ا تبعتنا طلب����ًا للعافي����ة فال تبتل 
بطريقن����ا.. فقال: يا ابن ر�سول اهلل، اأنا يف الرخاء 
اأحل�س ق�ساعك����م و يف ال�سدة اأخذلكم.. و اهلل اإن 
ريح����ي لن����نت، و اإن ح�سب����ي  للئيم،  و ل����وين لأ�سود، 
فتنف�����س عل����ّي باجلن����ة، فتطيب ريح����ي و ي�سرف 
ح�سب����ي و يبي�س وجهي، ل و اهلل ل اأفارقكم حتى 
يختلط هذا ال����دم الأ�سود مع دمائك����م ". ثم قاتل 
الرجل حتى ا�سُت�سهد، فوقف عليه احل�سني عليه 

المرجع و األمة



المجتمع العراقي يحدوه األمل بالتغيير والبناء

ْب ِريَحُه  �����سْ َوْجَهُه َو َطِيّ ُهَمّ َبِيّ ال�س����الم، وقال: "الَلّ
ٍد َو  َمّ َو اْح�ُس����ْرُه َم����َع الأَْبَراِر َو َعِرّْف َبْيَن����ُه َو َبنْيَ حُمَ
����ٍد". َو ُرِوَي َع����ِن اْلَباِق����ِر عليه ال�سالم َعْن  َمّ اآِل حُمَ
ا�َس َكاُنوا  �َسنْيِ عليه ال�س����الم: اأََنّ الَنّ َعِلِيّ ْب����ِن احْلُ
ْعَرَكَة َو َيْدِفُن����وَن اْلَقْتَلى َفَوَجُدوا َجْونًا  ُروَن امْلَ َيْح�سُ
َواُن  �ْسِك ِر�سْ ����اٍم تُفوُح ِمْنُه رَاِئَح����ُة امْلِ َبْع����َد َع�ْسَرِة اأََيّ
ْي����ِه. وه����ذا يثب����ت اأن����ه ل ميك����ن لالن�س����ان  ِ َعَل اهلَلّ
احل�سول على هذا املقام العايل واملرتبة ال�سامقة 
م����ن دون ارادة وعزمية، فل����م تكن همة هذا الرجل 
احل�سول على �سلطة ومن�سب او املال او اي �سيء 
اآخر، بل اراد جماورة اهل البيت عليهم ال�سالم يف 

اجلنة.
ف����اىل اي����ن يري����د الن�س����ان ان ي�سل؟..يق����ول 
����ُة * ارِْجعي  اإىِل   ْف�ُس امْلُْطَمِئَنّ ُتَه����ا الَنّ تع����اىل: "يا اأََيّ
����ًة *َفاْدُخل����ي  يف  ِعب����ادي *َو  َيّ َي����ًة َمْر�سِ ����ِك را�سِ َرِبّ
تي " ، ها هنا مبل����غ اآمال املوؤمنني، بان  اْدُخل����ي  َجَنّ
ي�سل����وا اىل ه����ذه املرحلة من الكم����ال، فيدخلهم 
اهلل يف عب����اده، وهم عباده املكرمون يف الدنيا قبل 
الآخرة، وه����ذه النعمة اأهم من اجلن����ة نف�سها، ال 

ت����رى ان ذكر اجلنة قد تاأخر ع����ن ذكر الدخول يف 
عباد اهلل عزوجل ؟

ت ب���ني املبيت يف فندق فخم  اأراأي���ت لو انك ُخِرّ
ذي خم�س���ة جنوم لليلة واح���دة، وبني اجللو�س اىل 
عامل رباين يف ك���وخ لال�ستماع اىل علمه و ن�سحه 
ور�س���ده، فانك �ستخت���ار الثاين بال ت���ردد؟ كذلك 
املوؤم���ن يخت���ار اجللو����س والخت���الط والرفق���ة مع 
النبي���اء والو�سي���اء والئمة يف اجلن���ة على اجلنة 
كله���ا، مع ح�سولهم على النعي���م يف اجلنان. واذا 
و�س���ل الن�س���ان اىل ه���ذه املرحلة �سيك���ون مكّرمًا 
عن���د اهلل عزوج���ل، بحيث ورد يف بع����س الروايات 
اأن ذل���ك ي�سل اىل درجة اأن ياأمر الرب ملك املوت 
با�ستئذان���ه يف قب����س روح���ه، فياأتيه مل���ك املوت 

ب�سور خمتلفة لتهيئته نف�سيًا لقب�س روحه.
ثالثاً: 

ل ي�س���ر الن�سان يف طري���ق اإل وهو بحاجة اىل 
من يدّله اىل اجلادة، وطريق الو�سول اىل العبودية 
وال�سل���وك اىل اهلل عزوج���ل اأخط���ر م���ن الط���رق 
املادي���ة يف الدنيا، فه���و بحاج���ة اىل مر�سد ودليل 

ي���دل الن�سان على ال�سراط امل�ستقيم. وهذا المر 
يتج�س���د يف اتخ���اذ القدوات ال�ساحل���ة يف طريق 
العبودي���ة، وينبغ���ي ان تكون الق���دوة ممن ي�سلح 
القت���داء بها، من النبي���اء والو�سي���اء والئمة، او 
ا�سح���اب الأئم���ة الطه���ار عليه���م ال�س���الم واهل 
بيتهم، ل ان يتخذ الن�س���ان �سخ�سيات م�سبوهة 
ق���دوات لنف�سه للو�س���ول اىل اهلل عزوج���ل، فتلك 
الرم���وز ل تزيد الن�سان ال بع���دًا من اهلل عزوجل. 
واتخاذ القدوة ال�ساحلة بحاجة اىل عدة خطوات 
ليك���ون القتداء بها ام���رًا ممكنًا مل���ن يريد طريق 
احلق والهدى، و نوجزها ايجازا �سريعا وخمت�سرا:

اأ : اختيار القدوة : كاأن يختار ال�ساب عليًا الكب 
عليه ال�سالم قدوة له، او اأبا الف�سل العبا�س عليه 

ال�سالم مر�سدًا له يف طريق الو�سول اىل اهلل.
ب : التحقي���ق والدرا�س���ة يف �سرته���م واقوالهم 
وافعاله���م واخالقهم واهدافه���م، لالقتداء بهم يف 

هذا اجلانب، األي�سوا هم ا�سوته يف هذا الطريق؟
ج: الرتب���اط  بهم ع���ب زياراتهم م���ن قريب او 

بعيد...

القيم  نواجه  ان  اىل  نحتاج  العراق  يف  نحن 
والثقافة املادية التي غزت بالدنا ، هذه القيم 
يجب ان ننتبه اليها، اأن ل تكون القيمة والثقافة 
املال  لأن  وامل��ال،  الرثوة  زيادة  لدينا  ال�سا�سية 
يتحول  ول  �سعادة  اىل  يتحول  ل  ال��ذي  الزائد 
يتحول  �سالح،  عمل  اىل  يتحول  ول  اإنفاق  اىل 
املجتمع.  على  ووب��ال  �ساحبه،  على  وب��ال  اىل 
ول��ع��دة  ال��ع��راق  ي�سبح  ان  ال��ع��ي��ب  م��ن  األ��ي�����س 
�سنوات الدولة الثانية او الثالثة يف الف�ساد املايل 
ما  عن  مثال  يتحدثون  والقت�سادي؟  والداري 
جرى ويجري يف وزارة الكهرباء او غرها ، انا 
يف احلقيقة اقول اإن الق�سية لي�ست ق�سية وزير 
او مدير بل اإنها ق�سية نظام وقيم، الق�سية هي 
فهل  ال�سامية؟  القيم  على  جمتمعنا  نبني  كيف 
ان جمتمعًا يف العامل قامت له قائمة على ا�سا�س 
امل��ايل  وال��ف�����س��اد  والح��ت��ي��ال  وال��ن��ه��ب  ال�سرقة 

والف�ساد الدراي؟
ان جمتمعنا توارث عب التاريخ قيم النفاق 
وال�����س��دق��ات والح�����س��ان، وق��د م��ّر يف ظ��روف 
�سعبة، ولكنه عا�س حياة وظروفا اف�سل ، فقد 

اخلبزة  العائلة  رب  ي��وزع  الفقر  اأي��ام  يف  ك��ان 
يدع  الع�ساء  ولقمة  ج��اره،  وب��ني  بينه  ال��واح��دة 
ن�سفها لبنائه ون�سفها لالمام احل�سني �سالم 
ال��زوار.. وه��ذه هي من  اهلل عليه، حتى يطعم 
النعم  تقبل  وح��ني  علينا.  النعم  ن��زول  عوامل 
على �سعب وبلد كبلدنا او غره ، يجب ان لتبدد 
وُتهدر، فالن�سان حينما تقبل عليه النعمة، تاأتي 
ب�سورة تدريجية، فاذا �سكر النعمة زادها اهلل، 
و اذا كفر بها ومل ي�سكر اهلل عليها، فاإن النعمة 
تتوقف وتتال�سى، بل و ت�سبح وباًل، يقول تعاىل: 
َوَلِئْن  ُكْم  َلأَِزيَدَنّ �َسَكْرمُتْ  َلِئْن  ُكْم  َرُبّ َن  َذّ َتاأَ "َواإِْذ 
َكَفْرمُتْ اإَِنّ َعَذاِبي َل�َسِديٌد"، اإن هذا اعالن و وعد 
نتيجة �سكر  الزيادة والطماأنينة هي  باأن  اإلهي، 

النعم، وان العذاب والبالء نتيجة كفرانها. 
ومبادرة  اإيجابية،  نف�سّية  عن  يعب  وال�سكر 
تتمّتع ب�سفة ال�ستباق اىل اخلرات، وامل�سارعة 
نحو العمل ال�سالح، فتعالوا نن�سر يف جمتمعنا 
ثقافة  ولي�س  والراحم،  والنفاق  العطاء  ثقافة 
ب��اأي طريقة ممكنة  والث��راء  امل��ال  البحث عن 
مهما كانت �سيئة، وهنا امل�سوؤولية على اجلميع، 
وم�سوؤولية  ابنائه،  تربية  يف  الب  فم�سوؤولية 

وم�سوؤولية  ال�سغار،  تالميذه  تربية  يف  املعلم 
واحلديث  الكبر  واملوظف  اجلامعي  ال�ستاذ 
وم�سوؤولية  ال��روؤ���س��اء  م�����س��وؤول��ي��ة  دائ���رت���ه،  يف 
اخلطباء،  العلماء  وم�سوؤولية  البملان  اع�ساء 
جمتمع  ان��ه  ال���س��الم��ي  املجتمع  �سفات  فمن 
ال��ت��وا���س��ي.. )ي��ت��وا���س��ون ب��احل��ق وامل��رح��م��ة(، 
مبعنى يو�سي بع�سهم بع�سًا، لكي يعملوا جميعا 
من اجل ال�سالح وال�سالح ، ومن اجل انف�سهم 
وجمتمعهم وم�ستقبلهم، ومن اجل ر�سا الرب، 
من  النعمة  ي�سلب  ل  و   ، علينا  ي�سخط  ل  اأن  و 
جديد، وقد راأينا وعرفنا كيف ان الن�سان يعاين 

حينما يبتليه اهلل او يعذبه ببع�س اعماله..
ل��ن��ن جم��ت��م��ع��ن��ا ون���رّب���ه ع��ل��ى ق��ي��م ال��ع��دل 
والعتدال واحلق، والأمل يحدو املجتمع العراقي 
الذي جنده - واحلمد هلل- قد امتزجت ثقافته 
و روؤاه، بولية اهل البيت عليهم ال�سالم وبحب 
ودرا�سة  ومبعرفة  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
القراآن الكرمي ، كما اإن الأمل ي�سّع اأمام املجتمع 
ومثال  منوذجيًا،  جمتمعًا  يكون  لأن  العراقي 
للتغير  الطاحمة  واملجتمعات  لل�سعوب  �ساحلًا 

والبناء.
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 قضية الشهر 

في رحاب الحج..

قيمة التعاون أداة بناء الشخصية

* السيد حممود املوسوي

 ل���كل عب���ادة م���ن عب���ادات الإ�س���الم، غاي���ة 
حتققه���ا يف بناء ال�سخ�سي���ة، بالإ�ساف���ة اإىل ما 
تبنيه يف جوانب اأخرى، ولكل عبادة خ�سو�سيتها 
واآلياته���ا يف بلوغ هدف بناء ال�سخ�سية واإي�سالها 
اإىل املقام���ات ال�سامي���ة م���ن التق���وى وال�س���الح 
والإ�ستقام���ة، واحل�س���ول على الت���وازن الروحي، 
م���ن اأج���ل التغل���ب عل���ى امل�س���كالت والأزم���ات، 

وت�سخر اإماكاناته يف �سبيل تقّدمه و�سالحه.
ومن خ�سو�سيات احل���ج ومنا�سكه اأنه ي�ساهم 
يف بن���اء ال�سخ�سي���ة، عل���ى امل�ست���وى الفردي من 
خالل املجموع، ومن خالل اغتنام فر�سة اجتماع 
النا����س يف هذه الرحل���ة املباركة، وبالرغم من اأن 
الف���رد ميكن���ه اأن يحقق نتائج باه���رة يف �سياغة 

�سخ�سيت���ه وبنائه���ا فرديًا، ومن خ���الل اخل�سوع 
والنظ���ر لالأعم���ال، م���ن خ���الل معرف���ة معانيها 
وم�سامينه���ا املعنوي���ة، اإل اأن بناء ال�سخ�سية من 
خ���الل املجموع ل ميكن جت���اوزه اأو غ�ّس الطرف 

عنه.
فاأن���ت ميكن���ك اأن ت�سّل���ي هلل يف ج���وف الليل 
�سّرًا والنا�س ني���ام.. وميكنك اأن تخرج من مالك 
�سدقة تدفعها �سّرًا.. وميكنك اأن ت�سوم ومت�سك 
ع���ن الطعام دون اأن ي�سعر ب���ك اأحد من النا�س.. 
اإل اأن���ه ل ميكن���ك اأن حت���ج حج���ًا خفي���ًا �سامت���ًا 
مبفردك.. فالبد اأن ترحت���ل مع املجموع وجتتمع 
م���ع النا�س وتتعامل مع املختلفني.. لبد اأن حتتاج 
اإىل غ���رك من النا�س �سواء جئ���ت راجاًل اأو على 
�سامر. ففي كل تفا�سيل رحلة احلج �ستحتاج اإىل 

التعامل مع الآخرين.
وميك���ن اأن ن�سيغ هذه املعاين وهذه الآليات يف 
الإ�س���الح وبن���اء ال�سخ�سية يف احل���ج من خالل 
املجم���وع، يف عبارة )التعاون(، كقيمة معبة عن 
عم���ق حركة التعامل مع النا����س يف مو�سم احلج، 
بو�سفه���ا اأداة لالإ�س���الح، واآلة لبن���اء ال�سخ�سية 

ال�سوّية وامل�ستقيمة، فاإننا نرى اأن اآية التعاون التي 
جاءت يف القراآن الكرمي التي حتّث امل�سملني عليه 
يف ال���ب والتقوى، وتنهاهم عن التعاون على الإثم 
والع���دوان، ج���اءت يف �سياق احلدي���ث عن احلج 

والتواجد يف بيت اهلل احلرام وال�سهر احلرام.
ِذيَن آَمنُوْا الَ ُتِلُّوْا َش�َعآِئَر  َا الَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
�َن  �ْهَر اْلَ�َراَم َوالَ اْلَ�ْدَي َوالَ اْلَقآلِئ�َد َوال آمِّ اللهِّ َوالَ الشَّ
ِْم َوِرْضَوانًا َوإَِذا َحَلْلُتْم  بِّ ن رَّ اْلَبْيَت اْلَ�َراَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل مِّ
وُكْم َعِن امْلَْسِجِد  ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َأن َصدُّ َفاْصَطاُدوْا َوالَ َيْ
اْلَ�َراِم َأن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَل اْل�رِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا 
ُق�وْا اللهَّ إِنَّ اللهَّ َش�ِديُد اْلِعَقاِب﴾  َع�َل اإِلْث�ِم َواْلُع�ْدَواِن َواتَّ

)سورة املائدة / 2(.

اأن تكون متعاونًا مع الآخرين واملختلفني، فهذا 
يعن���ي اأنك جتاوزت العديد من امل�سافات للو�سول 
امل���راد  الجتماع���ي  ال�سل���م  واإىل  التعاي����س  اإىل 
حتقيق���ه يف رحلة احل���ج، وعندما يك���ون الإن�سان 
�سيف���ًا يف بي���ت اهلل احل���رام، وم���ن خ���الل هذا 
التوجي���ه الجتماع���ي يف عبادة احل���ج اجلمعية، 
ميك���ن للفرد اأن يبني �سخ�سيت���ه ويطور من ذاته 

وي�سيغ روحه يف قالب اإمياين.
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ولذل���ك فاإنن���ا ن���رى اأن هنال���ك جمموعة من 
الآف���اق الت���ي وردت يف احل���ج وجتّل���ت يف ه���ذه 
الرحل���ة املباركة، �سواء يف اأحكامها اأو يف اأجوائها 
اأو يف م�ستلزماته���ا، تعزز فاعلي���ة التعاون يف بناء 
ال�سخ�سي���ة، وهن���ا نذك���ر بع�سها، لتك���ون موردًا 
لدخ���ول الف���رد يف بن���اء �سخ�سيته ع���ب وعيها و 

وعي لوازمها.
1. اجلماعة

ج���اءت خطابات القراآن الكرمي يف الدعوة اإىل 
احل���ج، ويف بي���ان اأحكامه وبي���ان منا�سك احلاج 
ب�سيغة جمعية، حيث ق���ال تعاىل يف دعوة النا�س 
اإىل احلج لك���ي يتوافدوا بكثافة وتن���ّوع: ﴿َوَأذِّن ِف 
النَّ�اِس بِاْلَ�جِّ َيْأُتوَك ِرَجاالً َوَعَل ُكلِّ َضاِم�ٍر َيْأتَِن ِمن ُكلِّ 

َفجٍّ َعِميٍق﴾. )سورة الج / 27(.

فاحل���ج رحل���ة جماعية ياأتي���ه النا����س من كل 
بل���د �سحي���ق، فيتواف���دون يف مكان واح���د وزمن 
واحد مما ي�ستدع���ي حتقيق التعاون يف كل حركة 
تدف���ع باجتاه بلوغ اأهداف احل���ج العليا كالو�سول 
اإىل التق���وى واحلف���اظ عل���ى ال�س���الم يف النف�س 

والعالقات والأمن الجتماعي.
2. املنافع

يف رحلة احل���ج، منافع الدنيا وحوائج الآخرة، 
وه���ذه املنافع ي�سهدها احلاج حي���ث يقول تعاىل: 
ْعُلوَماٍت  اٍم مَّ ﴿لَِيْش�َهُدوا َمنَافَِع َلُْم َوَيْذُكُروا اْس�َم اللَِّ ِف َأيَّ
�ن َبِيَمِة اأْلَْنَع�اِم َفُكُل�وا ِمنَْه�ا َوَأْطِعُموا  َع�َل َم�ا َرَزَقُهم مِّ

اْلَباِئ�َس اْلَفِق�َي﴾. )س�ورة ال�ج / 28(. ول حت�س���ل 

املناف���ع، ول تتحق���ق ه���ذه الغاي���ة اإل ع���ب مبداأ 
التعاون الذي ينظر لالآخرين على اأنهم ي�سركون 
مع���ه يف الإن�سانية ويف الدين، فمادام اأنه �سي�سكر 
اهلل تعاىل على ما رزقه من بهيمة الأنعام، ويجب 
عليه اأن ي�سحي بها ليطعم الأطراف ال�سعيفة يف 
املجتمع، فالبد هنا اأن ت���ذوب احلواجز النف�سية 
التي تخل���ق التعايل على الآخرين والتكب عليهم، 

لتحقيق هذا الهدف.
3. ال�شروط

يف رحلة احل���ج العبادية والت���ي يبداأها احلاج 
بلب����س ثوب���ي الإح���رام، ث���م يعق���د نيت���ه، فتحرم 
عليه جموعة من الأفع���ال، هو مطالب باأن ينتهي 
عنه���ا، فم���ن اأهم م���ا يح���رم عليه، م���ا يكون يف 
امل�س���ار الجتماعي، حيث الخت���الط مع النا�س، 
وم���ا ت�ستوجب���ه ه���ذه الرحل���ة اجلماعي���ة، يقول 
ْعُلوَم�اٌت َفَم�ن َف�َرَض فِيِه�نَّ  تع���اىل: ﴿اْلَ�جُّ َأْش�ُهٌر مَّ

اْلَجَّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُس�وَق َوالَ ِج�َداَل ِف اْلَجِّ َوَما َتْفَعُلوْا 
ُقوِن  اِد التَّْقَوى َواتَّ ُدوْا َفإِنَّ َخْيَ الزَّ ِمْن َخْيٍ َيْعَلْمُه اللهُّ َوَت�َزوَّ

َيا ُأْوِل األَْلَباِب﴾. )س�ورة البقرة / 197(. فال )رفث( 

حي���ث تهذي���ب ال�سه���وة اجلن�سي���ة والمتناع عن 
مبا�سرة الن�ساء وما يتبع ذلك من اأفعال متالزمة 
مع ال�سه���وة، و ل )ف�سوق( لكي ل يح�سل التعايل 
على الآخري���ن حيث التجّرد من كل عالئق الدنيا 
ليك���ون مع الآخري���ن �سواء، ول )ج���دال( ل�سبط 
وتنظي���م التح���اور م���ع النا����س لتك���ون عالقاتهم 

عالقة عنوانها ال�سالم والأمن.
4. التعاون

ويتجّل���ى مب���داأ التع���اون ب���ني النا����س يف رحلة 
احل���ج مبراعاة الظروف اخلا�س���ة عند ال�سعفاء 
���ة، ف���اإن حك���م  واأ�سح���اب الحتياج���ات اخلا�سّ
مرافقة الن�ساء لق�ساء منا�سكهن من هذا القبيل، 
واحل���اج الرجل تنطبق عليه بع����س اأحكامهن اإذا 
كان مرافق���ًا له���ن، كج���واز اإفا�سته م���ن امل�سعر 
احل���رام اإىل منى لرمي اجلم���رات لياًل، فهو فعل 
جائز للن�ساء �سمن ظروفهن، واملرافقني لهن من 
الرج���ال، يجري عليه���م هذا احلك���م اأي�سًا، كما 
اأكد ال�س���رع على قائد القافل���ة اأو )احلملة( على 
مراع���اة املراأة الت���ي تطرقها عادته���ا عند دخول 
مك���ة اأو ما�سابه ذلك، مما يتطل���ب منها التمّهل. 

فعن علي بن اأبي حمزة، اأنه �ساأل اأبا احل�سن عليه 
ال�سالم ع���ن احلائ�س، فذكر احلدي���ث.. اإىل اأن 
ق���ال: قلت  اأبى اجلمال اأن يقي���م عليها والرفقة، 
ق���ال: فقال: لي�س لهم ذلك، ت�ستعدي عليهم حتى 

يقيم عليها، حتى تطهر وتق�سي منا�سكها .
5. الطهر املادي واملعنوي

البي���ت احلرام مه���وى اأفئ���دة النا����س من كل 
ح���دب و�سوب، ولذل���ك فهو يحت���اج اإىل الرعاية 
والهتم���ام، ولأنه املوقع ال���ذي يلتم�س فيه النا�س 
الطه���ر، فال بد اأن يكون طاه���رًا ومطهرًا من كل 
جن�س معنوي اأو مادي، حيث اأوعز اهلل تعاىل اإىل 
الأنبي���اء والر�س���ل اأن يقوموا بهذه املهم���ة لتهيئة 
امل���كان ل�ستقب���ال الوف���ود من �سي���وف الرحمن، 
فقد قال تع���اىل: ﴿َوَعِهْدَن�ا إَِل إِْبَراِهيَم َوإِْس�َ�ِعيَل َأن 
ُجوِد﴾. )سورة  ِع السُّ كَّ اِئِفَن َواْلَعاِكِفَن َوالرُّ َرا َبْيتَِي لِلطَّ َطهِّ

البقرة / 125(.

وق���د توع���د اهلل تع���اىل كل م���ن يعم���ل خالف 
ذلك، وي�سد هذه املهام اخلدمية اجلليلة، وي�سد 
النا�س عن البيت احل���رام يف قوله عز وجل: ﴿إِنَّ 
ِذي  وَن َعن َسبِيِل اللَِّ َوامْلَْسِجِد اْلََراِم الَّ ِذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ الَّ
َجَعْلنَاُه لِلنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف فِيِه َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإِْلَاٍد 

بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم﴾. )سورة الج / 25(.

وق����د دع����ى امل�س����دود واملعت����دى علي����ه، اأن ل 
يعت����دي على من �س����ّده ول يتجاوز ح����ّده، لكي ل 
حت�سل الفتنة ويتحّول البيت احلرام اإىل �ساحة 
اقتت����ال ونزاع بني الأطراف، فقد قال جّل �ساأنه: 
وُكْم َعِن امْلَْس�ِجِد اْلََراِم  ِرَمنَُّكْم َش�نَآُن َقْوٍم َأن َصدُّ ﴿َوالَ َيْ

َأن َتْعَتُدوْا﴾.

6. ا�شتقبال احلاج
رحلة احل���ج حمفوفة بامل�سارك���ة الجتماعية، 
فكما اأكد ال�سرع على ا�ستحباب الحتفاء باحلاج 
وح�سن ا�ستقباله وتوقره، فاإنه وجه اخلطاب اإىل 
احل���اج لياأخذ مع���ه من احلج حتف���ة هدية احلج 
الت���ي تعّب عن توا�سله مع اأحبابه واأهله، فعن اأبي 
عبد اهلل عليه ال�سالم، اأنه قال: )هدية احلج من 
احلج(. وقال ال�س���ادق عليه ال�سالم: )من عانق 
حاج���ًا بغباره كان كاأمنا ا�ستلم احلجر الأ�سود( . 
وعنه علي���ه ال�سالم ق���ال: )كان علي بن احل�سني 
عليهم���ا ال�سالم، يق���ول: يا مع�سر، م���ن مل يحج، 
ا�ستب�سروا باحل���اج و�سافحوهم وعظموهم، فاإن 

ذلك يجب عليكم ت�ساركوهم يف الجر( .
*كاتب وباحث من البحرين

مع  م��ت��ع��اون��ًا  ت��ك��ون  أن 
فهذا  واملختلفني،  اآلخ��ري��ن 
العديد  ت��ج��اوزت  أن��ك  يعني 
م���ن امل���س���اف���ات ل��ل��وص��ول 
السلم  وإىل  التعايش  إىل 
تحقيقه  امل���راد  االجتماعي 
وعندما  ال��ح��ج،  رح��ل��ة  يف 
ي��ك��ون اإلن��س��ان ض��ي��ف��ًا يف 
خالل  ومن  الحرام،  اهلل  بيت 
يف  االجتماعي  التوجيه  هذا 
يمكن  الجمعية،  الحج  عبادة 
شخصيته  يبني  أن  للفرد 
ويصيغ  ذات����ه  م��ن  وي��ط��ور 

روحه يف قالب إيماني

أفئدة  مهوى  الحرام  البيت 
الناس من كل حدب وصوب، 
ولذلك فهو يحتاج إىل الرعاية 
الذي  املوقع  وألنه  واالهتمام، 
الطهر،  الناس  فيه  يلتمس 
ط��اه��رًا  ي��ك��ون  أن  ب���د  ف���ال 
نجس  ك���ل  م���ن  وم���ط���ه���رًا 

معنوي أو مادي
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بيت

*آية الل الشيخ حممد حسن البيب
ق���ال تع���اىل ﴿َوإِْذ َجَعْلنَ�ا اْلَبْي�َت َمَثاَب�ًة لِلنَّ�اِس َوَأْمنًا 
ِ�ُذوا ِم�ْن َمَق�اِم إِْبَراِهي�َم ُمَص�لىًّ َوَعِهْدَن�ا إَِل إِْبَراِهي�َم  َواتَّ
�ِع  كَّ اِئِف�َن َواْلَعاِكِف�َن َوالرُّ �َرا َبْيتِ�ي لِلطَّ َوإِْس�َ�ِعيَل َأْن َطهِّ

ُجوِد﴾ )سورة البقرة، آية 125(. السُّ
قالوا: اأن امل���راد من اجلعل ه���و الإيجاد واخللق، 
وقال بع�سهم: هو التقدير فيكون اخللق متاأخر عنه، 

وق�سموه اإىل ق�سمني:
الأول: اجلع���ل التكوين���ي؛ وه���و ال���ذي يجعل على 
�س���ورة معينة يف اأ�س���ل اخللقة ول يك���ون للمخلوقني 
اأث���ر يف تلك ال�سورة م���ن حيث الوج���ود اأو العدم اأو 
غرهم���ا، مثل جعل ال�سوء والنور يف كل من ال�سم�س 
�ْمَس  ِذي َجَعَل الشَّ والقم���ر كما يف قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَّ

ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا﴾ )سورة يونس(.
الث���اين: اجلع���ل الت�سريعي؛ وهو اأم���ر اهلل باإيجاد 
�س���يء م���ن خ���الل تكلي���ف املخل���وق، وهذا يعن���ي اأن 
حتققه يف اخلارج بحاجة اإىل التزام املخلوق بتكليف 
اخلال���ق له. مثل الأوامر والنواهي الواردة يف ال�سارع 

املقد�س.
وال�س���وؤال هن���ا: ه���ل اأن اجلع���ل ال���وارد يف ه���ذه 

املباركة تكويني اأم ت�سريعي؟
يظهر من بع����س املف�سرين اأن اجلعل "بخ�سو�س 
اأمن مّكة له جهتان: فم���ن جهة منحها اأمنا تكوينّيا، 
القلي���ل  الن���زر  اإل  و لذل���ك مل ت�سه���د يف تاريخه���ا 
م���ن اإخ���الل الأمن، و من جه���ة ثانية منحه���ا الأمن 
الت�سريع���ي، اأي اإن اهلّل اأق���ّر اأن ياأم���ن جمي���ع النا�س 
- وحّت���ى احليوان���ات- يف هذه الأر����س. و منع �سيد 

احليوان���ات، و عدم متابعة املجرم���ني الذين يلجئون 
اإىل حرم الكعبة”. ]1[

ولك���ن النزر القليل الذي �سرح ب���ه البع�س هو يف 
حقيق���ة الأمر كث���ر، خ�سو�س���ا واأن اجلرائ���م التي 
حدثت يف هذه البقعة املباركة من قبل الظلمة كثرة، 
مب���ا فيها رمي الكعبة امل�سرفة باملنجنيق، لذا ي�سعب 
القول بالتكويني من اجلعل، اللهم اإل اأن يقال اأن اهلل 
اأودع يف قلوب هوؤلء مبا فيهم الكفار والظلمة تعظيم 
البي���ت مما دفعهم لتثبيت الأمن فيها غالبا، اأو يقال 
اأن اجلع���ل التكوين���ي بحاج���ة اإىل اأن يح���اط بجع���ل 

ت�سريعي لإبعاد اأيدي العابثني عنه. 

البيت مثابة للنا�س
البي���ت يف الّلغ���ة ه���و امل���اأوى و املن���زل. و املرادب 
البي���ت هو الكعب���ة امل�سرفة. ق���ال تعاىل: ﴿َجَع�َل اللَُّ 
اْلَكْعَب�َة اْلَبْي�َت اْلََراَم﴾. و امَلثاب���ُة يف اللغة هو: املو�سع 
ة بع���د اأُخرى.  ال���ذي ُيث���اُب اإلي���ه اأَي ُيْرَج���ُع اإلي���ه مَرّ
وقي���ل: املو�س���ع اّلذي يثاب اإليه من ث���اب يثوب مثابة 
و مثاب���ا اإذا رجع اأو مو�سع الثواب اأي يثابون حلّجة و 
اعتماره. وكالهما �سحيح فمن ق�سد البيت احلرام 
بقلبه وروحه ونف�سه وج�س���ده وذاق طعم العروج اإىل 
ع���امل الإميان. �ستك���ون نف�سه تواق���ة اإىل العودة اليه 
ثاني���ة، ويزيده���ا �سوق���ا واندفاع���ا، الأج���ر اجلزيل 
والثواب امل�ساعف ملن فعل اخلرات واأقام ال�سلوات 

والتزم بالواجبات هناك.
لفئ���ة  لي�س���ت  باأنه���ا  توح���ي  "للنا����س"  وكلم���ة 
خم�سو�س���ة اأو ل�سعب مع���ني بل هي جلمي���ع الب�سر، 
فمن اآب اإىل ربه وا�ستح�سل على الأهلية التي تخوله 
للو�س���ول اإىل البي���ت فاإن اأحدا ل يج���وز له اأن ي�سده 
عن الو�سول اإىل البيت احلرام، علما اأن ا�ستح�سال 
الأهلي���ة بيده ه���و ولي�ست بيد اأحد م���ن اخللق فمثال 
الكاف���ر الذي مينعه الكف���ر من الو�س���ول اإىل البيت 
باإمكان���ه اأن ينط���ق بال�سهادتني ع���ن يقني فرتفع ما 

مينعه من الو�سول.

يق���ول اأ�ستاذن���ا �سماح���ة املرجع الدين���ي اآية اهلل 
العظم���ى ال�سيد حمم���د تقي املدر�س���ي - دام ظله-: 
هنال���ك حجتان مت�س���ك بهما اأهل مك���ة للدللة على 
اأنهم اأقرب اإىل اهلّل من غرهم و بالتايل فلهم احلق 
يف ال�سي���ادة على العرب: الأوىل: اأنهم اأبناء اإبراهيم 
و ورثت���ه عل���ى البيت و ق���د دح�سها الق���راآن يف الآية 
)124( م���ن �سورة البقرة. واحلج���ة الثانية: اإن اهلّل 
مّن على بلدهم بالي�س���ار واخلر، و مثل كل الأغنياء 
يف الأر����س يزعم���ون اأن اهلّل مل ينع���م عليهم بالغنى 
اإل لأنه���م اأق���رب النا����س اإليه �سبحان���ه، و يف الآيتني 
التاليتني دح����س هذه احلجة ال�سخيف���ة، يقول اهلّل: 
﴿َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس﴾، مبعنى مركزا للنا�س 

يف اجلزيرة يعودون اإليه ملا خرجوا منه. ]7[

البيت االآمن
الأم���ن �سد اخلوف ويف الغال���ب ل يعرف الإن�سان 
قيم���ة ه���ذه النعم���ة اإل عند ط���رد اخل���وف وبالتايل 

الإح�سا�س بالأمن.
ونظ���را لأهمي���ة الأم���ن يف حي���اة العب���اد واإعمار 
الب���الد، فقد ج���اء الركيز عل���ى اأن البي���ت احلرام 
بي���ت اآم���ن وبل���د البي���ت، اآم���ن اأي�س���ًا: ﴿َوَه�َذا اْلَبَلِد 
األَِم�ِن﴾، ورب البي���ت ه���و م�س���در الأم���ن والأمان: 
ِم�ْن  َأْطَعَمُه�ْم  �ِذي  الَّ  ]3[ اْلَبْي�ِت  َه�َذا  َربَّ  ﴿َفْلَيْعُب�ُدوا 

ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف ﴾]4[ ".
وو�سف البيت والبل���د بالأمن، اأحيط بعناية اإلهية 
كتدخ���ل ال�سماء يف رجم اأبره���ة بحجارة من �سجيل 
حينم���ا عزم عل���ى هدم الكعب���ة وتوجي���ه احلاج اإىل 

كعبته.
ت�سريع���ات  فر����س  العناي���ة،  تل���ك  جان���ب  واإىل 
حمكم���ة تف�سي بتوافر الأمن والأمان فيها. ومن تلك 
الت�سريع���ات حرمة ال�سيد فيها، بل وكل ما له عالقة 

باأمر ال�سيد كالإم�ساك والدللة والأكل وما اأ�سبه.
فاحلي���وان اإذًا، ل بد اأن ينع���م بالأمن من ال�سيد 
والذب���ح م���ا دام يف احل���رم، ف���اإذا كان ه���ذا ح���ال 
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مكنونات الحج 

*الشيخ يارس الصالح
بواٍد غر ذي زرع، يتوافدون جماعات.. جماعات، 
ليلبوا نداء اإبراهيم اخلليل، حاملني يف قلوبهم �سوقًا 
متوق���دًا لروؤي���ة حمبوبه���م، ترك���وا الأه���ل والدي���ار، 
و�سافروا يف اآفاق الروح، باحثني لهم عن موطئ قدم 
عل���ى اأر�س داعبتها ن�سائم الر�سالت، عّلهم يتعلقون 
باأ�ستار البيت العتي���ق، فتطوف اأرواحهم مع املالئكة 
امل�سبحني، و تهرول اأج�سادهم بني جبلني؛ عّلها جتد 

�سفاءًا لنف�ٍس اتعبتها اأدران اخلطيئة.
تتجاف���ى جنوبهم عن امل�ساج���ع، وحتّلق اأرواحهم 
يف عرف���ات، باحث���ة ع���ن معرف���ة حقيقي���ة خلال���ق 
احلقائق. يذرفون الدم���وع اأنهارًا، ويفّجرون القلوب 
براكينًا، ويبيتون لربهم �سج���دًا وقيامًا، ومناجاتهم 
ال�سارخة تكاد تطر مع الن�سيم، فتنت�سر يف الأرجاء 
وكاأنه���ا عط���ٌر يفوح من ال���ورود.. فمناج���اة الع�ساق 
يف عرف���ات ُت�سع���ل القلوب وتزيد م���ن ال�سوق. فنداء 
ا�ستكانة من هذا: "..اإلهي اأنا الفقر يف غناي فكيف 
ل اأك���ون فقرًا يف فقري.." ، وهم�سة تذلل من ذاك: 
"..اأن���ا يا اإلهي املع���رف بذنوبي فاغفرها يل.. اأنا 
الذي اأ�ساأت.. اأنا ال���ذي اأخطاأت.." .. وثالث يناجي 
جبار ال�سماوات فيقول: "..اإلهي اأمرتني فع�سيتك.. 
ونهيتني فارتكبت نهي���ك.. فاأ�سبحت ل ذا براءة يل 
فاأعت���ذر.. ول ذا قوة فانت�سر"، و عيونهم من الدمع 
قد فا�ست، وقلوبهم م���ن لوعة الفراق قد احرقت ، 
وكاأن احل�س���ني عليه ال�س���الم ، قد ع���اد معهم رافعًا 
يديه الكرميت���ني اإىل ال�سماء خماطب���ًا رب الأرباب: 
اإله���ي.. مت���ى غبت حتى حتت���اج اإىل دليل يدل   .."
عليك.. ومتى بعدت حتى تكون الأثار هي التي تو�سل 

اإليك.. عميت عني ل تراك عليها رقيبًا..".
و لكن العبادة تبقى جوفاء ما مل تلتحم مع العمل، 
و تن�سهر يف بوتقة القيم، و يبقى الدمع عدمي الطعم 
اإذا مل مُيزج باملعرفة.. فيخطئ من يظن اأن التقرب 
اإىل اهلل ع���ز وجل هو فقط بالب���كاء اأو بال�سالة دون 

حتم���ل امل�سوؤولي���ة .. ُترى م���ا قيمة ركع���ات ي�سليها 
عب���د يف ظ���الم اللي���ل وحوله مئ���ات م���ن املظلومني 
ي�ست�سرخون���ه ف���ال يجيبهم؟ وم���ا قيمة اآي���ات تتلى 
اآن���اء الليل واأط���راف النهار، ولكنه���ا ل جتد لنف�سها 

م�ساحات يف �سوح العمل.
و احل�سني عليه ال�سالم، هذا الإمام العظيم الذي 
اأظهر للع���امل كله اجلواه���ر املكنون���ة يف العبادات.. 
وخا�سة يف عبادة احلج، من خالل تاأ�سيله للمعارف 
احلق���ة يف دعائه املعروف بدعاء ي���وم عرفة، والذي 

العبودي���ة  مع���اين  في���ه  ب���نّي 
ال�سادق���ة، و اأو�سح فيه املعارف 
الإلهي���ة العميقة.. ثم انطلق من 
العمي���ق  اجلوه���ر  اإىل  العب���ادة 
فهاج���ر اإىل اهلل وح���ّط برحاله 
ليفّج���ر  كرب���الء  ت���راب  عل���ى 
مكنونات العبادة، ويظهر للنا�س 
املعن���ى احلقي���ق لالرتباط باهلل 
ع���ّز وج���ّل، فحف���ر يف �سفحات 
ا����سُ  "..النَّ  : كلمت���ه  التاري���خ 
ي���ُن َلِعٌق َعَلى  ْنَيا، َو الدِّ َعِبي���ُد الدُّ
ْت  َدرَّ َم���ا  َيُحوُطوَن���ُه  اأَْل�ِسَنِتِه���ْم، 
وا ِباْلَباَلِء  �سُ َذا حُمِّ َمَعاِي�ُسُهْم، َفاإِ
اُن���ون.."، ليك�س���ر عليه  يَّ َق���لَّ الدَّ
ال�سالم ، القيود التي ُبنيت حول 
العب���ادة، وحرره���ا لتك���ون قلبًا 
ينب����س باحل���ب هلل ولأوليائه، و 
تكون �سرارًا يحرق وجوه الطغاة 
والظلمة. فلم تكن عنده العبادة 
جمرد طقو�س ميار�سها بل كانت 
منه���اج حي���اة، ومن���ارة ه���دى، 

واأ�سلوب عمل . 
وكث���رًا ما ارتبط ا�س���م احلج با�سم ه���ذا الإمام 
العظي���م، لذل���ك يتذك���ر احلجاج يف كل ع���ام خروج 
احل�س���ني علي���ه ال�س���الم من مك���ة واحلجي���ج ياأمون 
البي���ت العتي���ق، مغ���ادرًا اإىل حيث اأم���ره رب البيت، 
لر�سم لن���ا درو�سًا نحن يف اأم�س احلاجة اإليها اليوم 
ونح���ن ن���وؤدي فري�س���ة احلج ك���ي نع���ود اإىل اأوطاننا 
حامل���ني معنا عب���ادة بروح نقي���ة ومنا�سك ممزوجة 
مبعرفة عميقة، و حّج���ًا تتفجر فيه مكنونات العبادة 

من قلوب احلجاج العابدين.

عليه  الحسني 
ال����س����الم.. ه��ذا 
العظيم  اإلم�����ام 
للعالم  أظهر  الذي 
ك��ل��ه ال��ج��واه��ر 
امل���ك���ن���ون���ة يف 
العبادات، وخاصة 
الحج،  ع��ب��ادة  يف 
تأصيله  خالل  من 
الحّقة  للمعارف 
املعروف  دعائه  يف 
عرفة،  يوم  بدعاء 
ث����م ان���ط���ل���ق م��ن 
العبادة إىل الجوهر 
العميق، فهاجر إىل 
اهلل وحّط برحاله 
على تراب كربالء، 
مكنونات  ليفجر 
ويظهر  ال��ع��ب��ادة، 
ل���ل���ن���اس امل��ع��ن��ى 
لالرتباط  الحقيق 

باهلل عزّ وجّل

احلي���وان فا�ست�سع���ار الأمن والأم���ان والطماأنينة يف 
البيت وحواليه من باب اأوىل، ولذا ورد الن�س بالنهي 
عن اإقامة احلد على اجلاين اإذا التجاأ اإىل احلرم ما 
دام هناك. وقد �ُسئ���ل الإمام ال�سادق عليه ال�سالم: 
َرِم؟  َرِم ُثَمّ َيْلَجاأُ اإِىَل احْلَ ُج���ِل َيْجِني يِف َغْرِ احْلَ يِف الَرّ
فقال عليه ال�س���الم: )اَل ُيَقاُم َعَلْيِه اْلَ�دُّ َو اَل ُيْطَعُم َو اَل 
ُه إَِذا ُفِعَل بِِه َذلَِك ُيوِشُك َأْن  ُم َو اَل ُيَباَيُع َفإِنَّ ُيْسَقى َو اَل ُيَكلَّ
َيْ�ُرَج َفُيَقاَم َعَلْيِه اْلَ�دُّ َو إِْن َجنَى ِف اْلََرِم ِجنَاَيًة ُأِقيَم َعَلْيِه 

ُه َلْ َيَر لِْلَحَرِم ُحْرَمة(.]10[ اْلَدُّ ِف اْلََرِم َفإِنَّ

التوحيد واالأمن من ركائز البيت
التوحي���د اأ�سا�س البيت واأ�سا����س رفع القواعد منه 
ول���ذا اأ�سبح رم���زا للتوحيد وكعب���ة املوحدين وحمط 
رحاله���م على طول التاريخ، وهو امل���كان الآمن الذي 
جعل���ه الب���اري اأمنًا للنا�س جميع���ًا، وهذا يك�سف عن 

وجود عالقة بني عقيدة التوحيد والأمن.
يظه���ر م���ن الآي���ات الت���ي تتح���دث ع���ن الأم���ن 
وال�س���رك، اأن الأخر �سبب اأ�سا����س يف اإيجاد اأ�سباب 
اخل���وف وه���دم ركائز الأم���ن، والدي���ن ل ينظر اإىل 
الأعرا����س واملظاه���ر الناجتة عن ال�س���رك فقط بل 
يعال���ج امل�سكل���ة من اجل���ذور من خ���الل الدعوة اإىل 

توحيد اهلل �سبحانه ونفي ال�سرك مبختلف األوانه.
وم���ن الوا�سح اأن ر�سوخ الإن�س���ان لالآخر، اأيًا كان 
ب�س���رًا، كالطواغيت اأو جم���ادًا، كالأ�سنام والكواكب 
وغرهم���ا، ينبئ ع���ن وجود �سع���ف يف النف�س، ناجت 
عن اعتقاده بامتالك ال�سريك للقدرة على التاأثر يف 
�سوؤونه اأو يف احلي���اة العامة. وبالتايل قدرة ال�سريك 
عل���ى توفر جملة م���ن امل�سالح ومنه���ا الأمن واإبعاد 

جملة من املخاطر كاجلوع واخلوف وغرهما.
والق���راآن الك���رمي يعال���ج ه���ذا ال�سع���ف بتوجي���ه 
الإن�س���ان اإىل الواحد الأح���د باعتب���اره املهيمن على 
ْكُتْم َوال  كل �س���يء. قال تع���اىل: ﴿َوَكْيَف َأَخاُف َم�ا َأْشَ
ْكُتْم بِاللَِّ  ْكُت�ْم بِاللَِّ َوال َتَاُفوَن َأنَُّك�ْم َأْشَ َتَاُف�وَن َأنَُّكْم َأْشَ
ْل بِِه َعَلْيُكْم ُس�ْلَطانًا َف�َأيُّ اْلَفِريَقْنِ َأَحقُّ بِاألَْمِن إِْن  َما َلْ ُينَزِّ
ِذي�َن آَمنُوا َوَلْ َيْلبُِس�وا إِيَ�َنُْم بُِظْلٍم  ُكنُت�ْم َتْعَلُموَن )81( الَّ

ُأْوَلِئَك َلُْم األَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾ )سورة األنعام(.
________________________
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الشيخ محمد حسن الحبيب يتحدث لـ )الهدى( عن:
ام والتكفيريين من الحقوق المشروعة

ّ
الروح النهضوية في شرق السعودية، وجذور الحركة الرسالية في الخليج، وخشية الحك

* نأمل أن يكون العراق الجديد مركزًا الستراتجية إعالمية لمقارعة الظلم ونصرة المظلومين 
* اإلصالح والتغيير والبناء ، خيار الشيعة في المنطقة الشرقية 

*أجرى اللقاء / حممد عيل جواد تقي

ال�شرقية  املنطقة   لو حتدثونا قلياًل عن 
املنجزة  وامل�����ش��اري��ع  فيها،  الثقافية  واالأج�����واء 

خالل الفرتة املا�شية؟
املنطقة  اأن  ن��ع��رف  اأن  ينبغي  ال��ب��دء   يف 
تتاألف  ال��ب��الد  يف  منطقة  اأك��ب  وه��ي  ال�سرقية 
تاريخيا من واحتي القطيف والأح�ساء املعروفتني 
جزيرة  اإليهما  وي�ساف  "هجر"،  و  "اخلط"  ب� 
ال�سم  وهذا  بالبحرين،  اليوم  املعروفة  "اأوال" 
اأعني  الثالث:  املناطق  على  تاريخيا  يطلق  كان 
اخلط، و هجر، و اأوال، ولذا ترى الت�سابه الكبر 
والتقاليد،  والعادات  والإنتماء  الثقافة  يف  بينهم 
ال�سرقية  املنطقة  تاريخ  يف  لباحث  ميكن  ل  بل 
للتداخل  نتيجة  )البحرين(  اأوال  يتجاوز  اأن 
الكبر بينهم، وي�ستد التداخل بني اخلط و اأوال، 

)القطيف والبحرين(.

وقد ارتبطت هذه املناطق بالإ�سالم مع بداية 
ا�سالمها  واأع��ل��ن��ت  ال�سريفة،  النبوية  الهجرة 
بع�س  وي�سر  قتال،  دون  ومن  تامة،  قناعة  عن 
ب�  العبدي املعروف  اأن املنذر بن عائذ  املوؤرخني، 
الهجرة  قبل  مكة  اىل  اأخته  ابن  بعث  )الأ�سّج(، 
وقيل يف عامها، وهناك التقى مع ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله، فعاد م�سلمًا، واأبلغ الأ�سج فاأ�سلم 

اأي�سا وكتما ا�سالمهما.
الك��رم  الر�سول  بعث  ال�ساد�سة،  ال�سنة  ويف 
�سلى اهلل عليه واآله، ال�سحابي اجلليل العالء بن 
احل�سرمي اىل املنذر بن �ساوى العبدي احلاكم 
النبي �سلى اهلل  اإليه كتاب  على البحرين، فدفع 
عليه واآله فاأعلن ا�سالمه ثم عر�س الإ�سالم على 
اأهل البحرين فمنهم من اأ�سلم ومنهم من ف�سل 

دفع اجلزية.
من  وف��د  ذه��ب  للهجرة،  ال�سابعة  ال�سنة  ويف 
ي�سلوا  اأن  وقبل  الأ�سّج،  يتقدمهم  البحرين  اأهل 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: "لياأتنّي ركب 
وحني  الإ�سالم".  على  ُيكرهوا  مل  امل�سرق  م��ن 
"مرحبًا بالقوم  و�سلوا قال �سلى اهلل عليه واآله: 
اغفر  "اللهم  لهم:  ندامى" ثم دعا  ول  ل خزايا 
"يا مع�سر  بهم:  اأ�سحابه  واأو�سى  القي�س".  لعبد 
الأن�سار اأكرموا اإخوانكم فاإنهم اأ�سبه النا�س بكم 
ول  مكرهني  غر  طائعني  اأ�سلموا  الإ���س��الم،  يف 

موتورين".

غياب  أن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
 ، النمر  القائد  الشيخ 
يف  كبريًا  فراغًا  أح��دث 
ال��س��اح��ة، وب��ال��رغ��م أن 
م��ا ج���رى ع��ل��ي��ه أدم��ى 
لم  ذل��ك  ولكن  القلوب، 
يدخلنا  ول���م  ي��دخ��ل��ه، 
بل  حرجة،  مرحلة  يف 
أدخل خاطفيه يف حرج 

شديد
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اأمرين  على  التعرف  منها  اأردن��ا  املقدمة  هذه 
اأ�سا�سيني لأبناء هذه املنطقة: 

الأول: الأ�سالة، من خالل ارتباطهم بالإ�سالم 
البيت  اأهل  التزامهم مبنهج  و  عن وعي وقناعة، 
البيت هم  اأهل  باأن  اإميانا منهم  عليهم ال�سالم، 
من ميثل المتداد احلقيقي لر�سالة الر�سول �سلى 

اهلل عليه واآله.
ال���ث���اين: الن��ف��ت��اح ع��ل��ى خم��ت��ل��ف الأط��ي��اف 
املتميز  اجل��غ��رايف  للموقع  نتيجة  وال��ث��ق��اف��ات 
واخلرات التي تزخر بها املنطقة. وهذا الأمر قد 
يوؤثر �سلبا يف ثقافة اأبناء املجتمع، اإل اأنهم جعلوا 
اأر�سية  على  الت��ك��اء  خ��الل  من  ق��وة  عامل  منه 

الأ�سالة يف عملية النفتاح.
الثقافية  الأج��واء  نفهم  اأن  لنا  ميكن  هنا  من 
ال�����س��ائ��دة ال���ي���وم يف امل��ن��ط��ق��ة، ف��ب��ال��رغ��م من 
التحديات الكبى التي تعر�س لها اأبناء املنطقة 
وخ�سو�سا املرتبطة بهويتهم وانتمائهم، اإل اأنهم 
بل  وقيمهم  ثقافتهم  على  احلفاظ  من  متكنوا 

وعاداتهم وتقاليدهم اأي�سا.
املنطقة  اأبناء  بني  ال�سديد  لاللت�ساق  ونظرا 
الأكب هو  الهاج�س  الإ�سالمي، فقد كان  والدين 
احلفاظ على املراكز الدينية؛ )احلوزة، امل�سجد، 
احل�سينية(، باعتبارها املنطلق لأي ن�ساط ديني 
اأو ثقايف اأو اجتماعي، وهذا ما مت فعال فاحلوزات 
كاأمر  عادت  ال�سنوات  لع�سرات  اإغالقها  مت  التي 
والت�سدي  العلماء  بناء  يف  ن�ساطها  ت��زاول  واقع 
ل��دف��ع ال�����س��ب��ه��ات وال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء ال��ق��درات 
اجلن�سني،  م��ن  املتخ�س�سني  ل��غ��ر  وامل���واه���ب 

وهكذا بالن�سبة للم�ساجد واحل�سينيات.
موؤ�س�سات  ب��ن��اء  م��ن  مت��ك��ن��ت  امل���راك���ز  ه���ذه 
تطوعية حتمل على عاتقها البعد التنموي لأبناء 
العوملة  الناجتة عن  ال�سلبيات  ومعاجلة  املنطقة، 
الوافدة،  الإيجابيات  وتعزيز  احلديثة،  واملدنية 
ال�سرع  وقواعد  تتعار�س  مل  ما  وم�سمونا،  �سكاًل 

احلنيف.
 ومي��ك��ن لنا ال��ق��ول ب�����س��راح��ة: ب��ال��رغ��م من 
الوا�سح،  القانون  وان��ع��دام  ال�سديد  الت�سييق 
نحو  قدما  ال�سر  من  متكنوا  املنطقة  اأبناء  فان 
اأو ما يطلق عليه مبوؤ�س�سات  )ماأ�س�سة املجتمع(، 
املجتمع املدين، لذا جتد بالإ�سافة اإىل احلوزات 
علوم  يف  املتخ�س�سة  امل��راك��ز  هنالك  العلمية، 
الثقافية  واملراكز  واللجان  واملنتديات  القراآن، 
والأدبية، واملراكز الأ�سرية، والهيئات احل�سينية، 
وم��راك��ز  وال��ر���س��م،  والت�سوير  التمثيل  وجل���ان 

للح�سار  ونتيجة  ذل��ك  اإىل  وي�ساف  التدريب، 
اإىل  توجهوا  فقد  املنطقة،  اأبناء  على  الإعالمي 
املتنوعة  املواقع  من  املئات  حيث  )النت(  ع��امل 
على ال�سبكة العنكبوتية، والإ�سهام يف العديد من 

الف�سائيات، وغرها من الأن�سطة.
ك��ل ذل��ك خ��رج م��ن رح��م ال��ت��ح��دي وامل��ع��ان��اة 

واجلهد املتوا�سل املمزوج بالأمل والت�سحيات.  

ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  االر���ش��ي��ة  دور  ت����رون   كيف 
عملية التغيري واالإ�شالح؟

 كثر من النا�س يخ�سون التغير، ويخافون 
من الإ�سالح، لأن من يطاِلب بالإ�سالح يتعر�س 
الت�سفية  ورمبا  وال�سجن  والتعذيب  التنكيل  اإىل 
يخ�سى  بالإ�سالح  يطاَلب  ومن  اأي�سا،  اجل�سدية 
من حتديد نفوذه وتقلي�س �سالحياته واإخ�ساعه 
القمع  اإىل  يلجاأ  ول��ذا  وامل�ساءلة،  املحا�سبة  اإىل 

والإرهاب والبط�س.
وهذه حقيقة مرة، ولكنها لي�ست حتمًا مق�سيا 
على ال�سعوب، والقمع لي�س هو احلل للحكام، بل 
جديد،  عقد  على  التوافق  الطرفني  لكال  ميكن 
املجتمع  ثوابت  مع  بنوده  ت�سطدم  ل  اأن  �سريطة 
وهي يف جمتمعاتنا، قواعد وقيم ال�سرع احلنيف.
توؤمن  التي  النه�سوية  الثقافة  دور  ياأتي  وهنا 
اخلا�سة  وواج��ب��ات��ه  بحقوقه  املعرفة  لالإن�سان 
الواقع  اأر�س  على  ذلك  ملمار�سة  وتدفعه  والعامة 

وتبعث يف نف�سه الثقة بالذات والدين.
فمن ل يعرف اأنه والطبقة احلاكمة مت�ساوون 
يطالب  اأن  ل��ه  ك��ي��ف  وال��واج��ب��ات،  احل��ق��وق  يف 
اأن قدره اأن  بالعدل وامل�ساواة؟ ومن يعتقد جهال 
يطالب  اأن  له  كيف  �سيدَا  واحلاكم  عبدًا،  يكون 

باحلرية؟ 
ومن ل يعرف، لكنه ل ميار�س ذلك على اأر�س 
وملتزم  بالإ�سر  مكبل  اأن��ه  يعني  فهذا  ال��واق��ع، 
بالأغالل، فيحتاج اإىل الثقافة الر�سالية الأ�سيلة 
النف�س  الثقة يف  زرع  تعالج ذلك من خالل  التي 
والدين حتى يتمكن من ك�سر القيود والتعاطي مع 
املوجود  خالل  من  ولي�س  به،  يوؤمن  مما  الواقع، 

اخلاطئ، وحينها ينطلق نحو التغير والإ�سالح.

 مع وج���ود ق���در ك��ب��ري م��ن ال��ت��ف��اع��ل بني 
املنطقة  ال���دي���ن، يف  ع��ل��م��اء  وب����ني  اجل��م��اه��ري 
ال�����ش��رق��ي��ة، م���ن خ���الل ال���رام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات 
بني  العالقة  تقيمون  كيف  عندكم،  املختلفة 

القاعدة والقيادة الر�شالية؟

أن���ه  ي���ع���رف  ال  م����ن 
وال��ط��ب��ق��ة ال��ح��اك��م��ة 
الحقوق  يف  متساوون 
وال����واج����ب����ات، ك��ي��ف 
بالعدل  يطالب  أن  ل��ه 
يعتقد  وم��ن  وامل��س��اواة؟ 
يكون  أن  قدره  أن  جهال 
سيدَا  والحاكم  عبدًا، 
ي��ط��ال��ب  أن  ل���ه  ك��ي��ف 

بالحرية؟
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�سهدت  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  �سبعينيات   يف 
خ�سو�سًا،  وال�سيعية  عمومًا  الإ�سالمية  ال�ساحة 
�سحوة ا�سالمية من خالل عمل مراكم لت�سدي 
العلماء واملفكرين لفرات طويلة، ومنطقتنا هي 
تاأثرت بذلك وتفاعلت معه،  التي  املناطق  اإحدى 
ولكن الأثر الأكب هو للدور الذي قام به كل من 
اآية اهلل العظمى  �سماحة املرجع الديني املرحوم 
ال�سيد حممد ال�سرازي )قد�س �سره(، و�سماحة 
املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد حممد تقي 
اإقامتهما يف الكويت  اأثناء  املدر�سي )دام ظله(، 
يف تلك الفرة، حيث كان لهما بالغ الأثر يف زرع 

بذور ال�سحوة وتنميتها يف املنطقة.
وقد عمل �سماحة ال�سيد املرجع املدر�سي على 
الثقافة  ن�سر  خالل  من  هناك،  ال�سحوة  جتذير 
�سفوف  يف  حينها  املتاحة  بالو�سائل  الر�سالية 
واملثقفني  العلماء  م��ن  جيل  وت��رب��ي��ة  ال�����س��ب��اب، 
ال�سحوة  اأعباء  حتمل  على  قادرين  الر�ساليني 

وقيادتها.
انت�سار  جاء  ال�سبعينات،  نهاية  اق��راب  ومع 
ال��ث��ورة الإ���س��الم��ي��ة يف اإي����ران ب��ق��ي��ادة الإم���ام 
اخلميني )قد�س �سره(، لرفع من�سوب ال�سحوة، 
اجلوانب  متعددة  م�ساريع  لبناء  املجال  ويفتح 
من  وتطويرها  ال�سحوة  حالة  لرفد  والأب��ع��اد 
الكثر من  موؤ�س�سات تخ�س�سية، خّرجت  خالل 
هذا  يف  تعمل  تزال  ول  عملت  التي  ال�سخ�سيات 

امل�سمار.
ال�سحوة  اآث��ار  من  اأن  بيان  املفيد  من  ولعل 

ومقلديه،  املرجع  بني  العالقة  تعزيز  ال�سالمية، 
يف  الفتوى  على  بينهما  العالقة  يف  فالقت�سار 
احلقوق  وا�ستالم  وال�سخ�سية  العبادية  الق�سايا 
ال�سحوة،  اأبناء  عند  مقبول  يعد  مل  ال�سرعية، 
لأنهم يرون اأن العالقة يجب اأن تكون بني مرجع، 
وطموح  ناه�س  جمتمع  وب��ني  مت�سٍد،  ق��ائ��د  و 
العدل  لتحقيق  به  ي�سر  اأن  قيادته  من  ينتظر 
الظلم  عنه  ويرفع  وامل�ساواة،  والكرامة  واحلرية 

وال�سطهاد والتبعية وال�ست�سالم.  

 كيف تقيمون رد الفعل ال�شيعي ب�شكل عام 
اهلل  اآي��ة  �شماحة  اختطاف  عملية  على  عندكم 
يف  بت�شوركم  املطلوب  هو  وم��ا  النمر؟  ال�شيخ 

هذه املرحلة احلرجة؟
منر  القائد  ال�سيخ  اهلل  اآي��ة  �سماحة   اأوًل: 
وعلم من  املنطقة،  الطائفة يف  رموز  النمر، من 
باملعروف  اآم���رًا  احل��ق  راي��ة  رف��ع  وق��د  اأعالمها، 
الإ���س��الح،  �سبيل  ومنتهجا  املنكر،  عن  وناهيًا 
واحلجة  ال�����س��ادق��ة  الكلمة  ب�سالح  ومت�سلحًا 
واحلرية  والعدل  احلق  اإحقاق  اأجل  من  البالغة، 
ف��اإن  ل��ذا  و�سيعة،  �سنة  ال��ن��ا���س  لكل  وال��ك��رام��ة 
اختطافه  ثم  ومن  النار،  باإطالق  عليه  العتداء 
واحتجازه، يعد اعتداًء على هذه القيم، واعتداًء 
على رموز الطائفة وقاماتها العالية واعتداًء على 

الطائفة كلها.
ثانيًا: كان اأبناء املنطقة ول زالوا �سّباقني اإىل 
الوقوف مع كل مظلوم من اأبناء الأمة الإ�سالمية، 
بغ�س النظر عن اجلغرافيا والنتماء واحل�سابات 
ال�سيقة، وتاريخهم �ساهد على ذلك، ففي العراق 
املن�سور، اكت�سف اأبناء املنطقة الدكتاتور �سدام 
حكومات  وقبل  وداع��م��ي��ه،  اأ���س��ي��اده  قبل  ح�سني 
الأب��ي  العراقي  ال�سعب  اإىل  ف��ان��ح��ازوا  املنطقة 
العاملني  من  خمتلفة  اأطيافًا  ونا�سروا  املظلوم 
يف ميدان مقاومة ظلم املقبور �سدام، ومل ي�سجل 
يف  حكوماتهم  جانب  اإىل  وق��ف��وا  اأن��ه��م  التاريخ 
تاأييده، حني كانوا يوؤيدونه، ويف ن�سرته حني كانوا 
املحطات،  كل  ويف  الأب��ي  لبنان  ويف  ينا�سرونه، 
قاعدة  من  املنطلق  املوقف  ذات  هو  املوقف  كان 
فقد  الظامل،  وجه  والوقوف يف  املظلوم  منا�سرة 
خالف  ليعلنوا  جهارًا،  نهارا  املنطقة  اأبناء  وقف 

العالقة  يف  االقتصار 
ب����ني امل����رج����ع واألم�����ة 
واستالم  الفتوى،  على 
لم  الشرعية،  الحقوق 
أبناء  عند  مقبواًل  يعد 
ال��ص��ح��وة، ألن��ه��م ي��رون 
أن  ي��ج��ب  ال��ع��الق��ة  أن 
تكون بني مرجع، و قائد 
مجتمع  وب��ني  م��ت��ص��دٍ، 
ينتظر  وط��م��وح  ناهض 
به  يسري  أن  قيادته  من 
والحرية  العدل  لتحقيق 

والكرامة واملساواة
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وتاأييدهم  منا�سرتهم  ويظهروا  الر�سمي  املوقف 
للموؤمنني املقاومني للعدوان ال�سهيوين الغا�سب.

كل  مع  يقفون  املنطقة  ه��ذه  اأب��ن��اء  هم  هكذا 
اأن �سرة  واأظ����ن  وي��ن��ب��ذون ك��ل ظ���امل،  م��ظ��ل��وم 
تكون  اأن  ينبغي  اأو  هكذا  مكان  اأي  يف  املوؤمنني 
العلمية  احلوا�سر  ت�سطلع  اأن  اأمل  وكلنا  كذلك، 
الآمال  واأن  خ�سو�سا  املجال  هذا  يف  اأكب  بدور 
وهي  �ساخ�سة  اإليها  والأب�����س��ار  معقودة  عليها 

اليوم يف موقع القدرة والقرار.
اأحدث  القائد  ال�سيخ  غياب  اأن  بالرغم  ثالثا: 
جرى  ما  اأن  وبالرغم  ال�ساحة،  يف  كبرا  فراغا 
ومل  يدخله،  مل  ذلك  ولكن  القلوب،  اأدم��ى  عليه 
اأدخل خاطفيه يف  بل  يدخلنا يف مرحلة حرجة، 
حرج �سديد، ونحن ننا�سدهم بل�سان النا�سحني، 
حتى  املعتقلني  كل  و�سراح  �سراحه  يطلقوا  اأن؛ 
جميع  يتمتع  فيه  ظلم  ل  وط��ن  بناء  من  نتمكن 
اأب��ن��ائ��ه ب��احل��ري��ة وي��ت�����س��اوى اجل��م��ي��ع احل��اك��م 

واملحكوم باحلقوق والواجبات.

ان  اىل  ت�شري  الراهنة  املرحلة   معطيات 
نار التطرف والتكفري واالإرهاب الدموي تعود 
باعتقادكم ميكننا  كيف  اأ�شحابها،  على  كارثياً 
على  واالنت�شار  الفر�شة  ه��ذه  من  اال�شتفادة 
ا�شحاب هذا التيار، واإثبات حقانية ق�شيتنا يف 

عموم البالد اال�شالمية؟
التكفري  التيار  اأن  هي  امل�سكلة  اأن   اأعتقد 
راح  و  ال�ستبداد،  دول  اأي��دي  يف  اأداة  اإىل  حتول 
يعمل دمويته خدمة لأجندات الغر باملجان وبال 
بالأم�س من  اجتماعهم  وا�سح من  وهذا  مقابل، 
من  والدمار  القتل  اآلة  لإعمال  و�سوب  حدب  كل 
وتوجههم  العراق،  يف  والغتيال  التفجر  خالل 
يف  املهمة  ذات  وتنفيذ  ال��دور  ذات  لأداء  اليوم 

�سوريا.
�سوى  العراق  فعلوه يف  ما  ثمار  وهم مل يجنوا 
املقد�سات  وهتك  الأرواح  واإزهاق  الدماء،  اإراقة 
والإف�ساد يف البالد والإ�سرار بالعباد، ولن يجنوا 
يف  ح�سل  ما  اإل  �سورية  يف  ال�سنيع  عملهم  من 

العراق.
فهذا التيار، هو تيار بائ�س م�سكني ُيبكى عليه 
وينبغي العمل على اإنقاذهم مما هم فيه من التيه 
وال�سالل، واأظن اأن الوقت قد حان لكي تقوم كل 
هوؤلء  فيها  ت�ستنقذ  مببادرة  وتون�س  م�سر  من 
َياِة  َلّ �َسْعُيُهْم يِف احْلَ "اَلِّذيَن �سَ ال�سباب التائهني 

ْنًعا". ُهْم ُيْح�ِسُنوَن �سُ ْنَيا َوُهْم َيْح�َسُبوَن اأََنّ الُدّ

ل  اأن  فعليهم  املحّقة  الق�سايا  اأ�سحاب  اأم��ا 
ين�سغلوا بالو�سائل، لأن هدف مموليهم وداعميهم 
اإ�سغال ال�ساحة باملواجهات  واملخططني لهم، هو 
ذات الطابع املذهبي والطائفي والبتعاد عن بناء 
والكرامة  واحلرية  العدل  اأ�سا�س  على  الأوط��ان 

وامل�ساواة.
عليهم  يتوجب  املحقة  الق�سايا  اأ�سحاب  اإن 
املزيد من التعا�سد والتعاون لن�سر روح الت�سامح 
و  الظلم  لرفع  �سويا  والعمل  واحل��ري��ة  وال��ع��دل 

العدوان والتفرد عن بني الب�سر.

 م���ا ه���ي ر���ش��ال��ت��ك��م اىل االع������الم امل��ل��ت��زم 
ال����ذي ي��ت��ب��ن��ى ق�����ش��اي��ا ال�����ش��ع��وب اال���ش��الم��ي��ة، 
االن��رتن��ت  وم��واق��ع  الف�شائية  ال��ق��ن��وات  م��ث��ل 

وال�شحف واملجالت؟
 من املفر�س اأن يقوم الإعالم بنقل �سورة 
الواقع كما هي، وحينها يتمتع باحليادية والواقعية 

ل���ه، ابتعاد  ي��وؤ���س��ف  وامل�����س��داق��ي��ة، ول��ك��ن مم��ا 
للم�سالح  يعمل وفقا  ر�سالته، فراح  الإعالم عن 
اأو  باأ�سحابها  مرتبطة  �سيا�سية  حل�سابات  اأو 

مموليها.
ورمبا دخلت بع�س الو�سائل الإعالمية العاملة 
ال�سعوب  لق�سايا  املتبني  امللتزم  الإعالم  يف فلك 
يف ذات الإ�سكال اأو قريب منه، ولعل ذلك نتيجة 
نتمنى  لذا  موحدة،  اعالمية  ا�سراتيجية  لغياب 
اأن يجتمع العاملون يف حقل الإعالم امللتزم لر�سم 
و  الظلم  ملقارعة  موحدة  اعالمية  ا�سراتيجية 
ال�سطهاد  ون�سرة املظلومني، وتبني ق�ساياهم، 
ول  الدين  قيم  على  الإ�سراتيجية  هذه  وتعتمد 
العراق اجلديد  اأن يقوم  اأمل  الواقع، وكلنا  تغفل 

احلر الأبي بهذا الدور املهم. 

كلمة اأخرة..
ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل ملجلة 
اإتاحة  على  فيها  والعاملني  واإدارتها  "الهدى" 
الأمة،  تبنيها هموم وق�سايا  الفر�سة يل، وعلى 
لن�سر  اأن يوفقها والعاملني فيها  اأ�ساأل  ومن اهلل 

راية احلق والعدل واحلرية.

 �سكرًا جزياًل لكم.. وفقكم اهلل لكل خر.

تيار  هو  التكفري،  تيار   
يبكى  مسكني  بائس 
العمل  وي��ن��ب��غ��ي  عليه 
هم  مما  إن��ق��اذه��م  على 
والضالل،  التيه  من  فيه 
قد  ال���وق���ت  أن  وأظ����ن 
من  كل  تقوم  لكي  حان 
بمبادرة  وتونس  مصر 
ه��ؤالء  ف��ي��ه��ا  تستنقذ 
"الَّذِينَ  التائهني  الشباب 
اْلحياةِ  يف  سعيهمْ  ضلَّ 
يحسبوَن  وَه��مْ  نيا  الدُّ

َأنهمْ يحِسنوَن صنعا"

يجتمع  أن  ن��ت��م��ن��ى 
ح��ق��ل  يف  ال���ع���ام���ل���ون 
لرسم  امل��ل��ت��زم  اإلع���الم 
اعالمية  اسرتاتيجية 
الظلم  ملقاومة  موحدة 
وال���ق���ه���ر، وم��ن��اص��رة 
امل���ظ���ل���وم���ني وت��ب��ن��ي 
هذه  وتعتمد  قضاياهم، 
قيم  على  اإلسرتاتيجية 
الواقع،  تغفل  وال  الدين 
ي��ق��وم  أن  أم���ل  وك��ل��ن��ا 
الحر  ال��ج��دي��د  ال��ع��راق 

األبي بهذا الدور املهم
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اأجرى التحقيق / ع�سام حاكم 
م����ا اأن تط����اأ قدم����اك اأر�����س جمم����ع "اأم 
البن����ني" الطب����ي اخل����ري يف و�س����ط مدينة 
�سع����ور  يغم����رك  حت����ى  املقد�س����ة،  كرب����الء 
بالرتي����اح، واحلاج����ة لل�سك����ر والمتنان لكل 
اجلهود املخل�سة، وهذا م����ا ت�ست�سفه تلقائيًا 
اىل  ولوج����ك  وح����ال  الوىل،  النظ����رة  م����ن 
املجّم����ع لتت�سف����ح هن����اك وجوه زائ����ري هذا 
املجّمع وحاجته����م املا�سة ليد ترعاهم وحتنو 
عليهم من خ����الل ما يوفره ه����ذا املجّمع من 
خدم����ات �سحي����ة ق����ّل نظره����ا، وكذلك من 
خ����الل مالحظة احلر�س البالغ من اأ�سحاب 
الأيادي البي�س����اء واخلرين لتق����دمي اأف�سل 
اخلدم����ات الطبية، جت�سي����دًا لتعاليم القراآن 
واأه����ل البي����ت عليه����م ال�س����الم بالكث����ار من 

الإح�سان والعطاء يف �سبيل اهلل تعاىل. 
و�س����دق ر�س����ول اهلل �سلى اهلل علي����ه واآله، 
حي����ث قال: "اإذا مات املوؤمن انقطع عمله  اإل 
من ثالث: �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو 

ولد �سالح يدعو له".
وه����ذا ال�س����رح الن�ساين واخل����ري الذي 
اأمامنا هو جت�سيٌد للحديث النبوي ال�سريف، 
اإذ نرج����و ان يك����ون –اإن �س����اء اهلل - �سدقة 
جارية مل����ن اأعطى ودعم واأ�سه����م يف ت�سييده 
و ا�ستمراريت����ه يف العطاء الإن�س����اين، واإغاثة 
املله����وف، واملحت����اج، ل�سيم����ا والأم����ر يتعلق 

ب�سحة و�سالمة الن�سان. 

ولال�ستف�س����ار عن جميع ما يطرح الآن ويف 
ق����ادم الي����ام، كان علينا اأن ن�سته����ل اجلولة 
بلقاء ال�ستاذ احمد عدنان ح�سن احل�سناوي، 
املدي����ر الداري ملجم����ع "اأم البن����ني" الطبي 
اخلري، حيث اأفادنا بتفا�سيل هذا امل�سروع 

اخلري.

فكرة التاأ�شي�س:
يف مدين����ة مقد�سة مثل كرب����الء املقد�سة، 
حي����ث يق�سده����ا مالي����ني الزائري����ن �سنويًا، 
وبع����د انق�س����اع غيم����ة اجل����ور والظل����م ع����ن 
كان  الع����راق،  وخ����ارج  داخ����ل  يف  املوؤمن����ني 
لبد م����ن التفكر مبركز طب����ي ، يكون بداية 
ل�سل�سلة مراكز طبية حتتاجها املدينة ب�سدة، 
كما ان هذا املرك����ز يلتقي مع احلاجة املا�ّسة 
لبناء املدين����ة، يف ظل �سعوب����ات اإقت�سادية 
ومعي�سي����ة يعانيه����ا املواطن، فاأعب����اء احلياة 
ترهق كاه����ل املواط����ن الب�سي����ط ناهيك عن 
اجلانب ال�سّحي الذي و�سلت اأجوره لأ�سعار 
خيالي����ة وعالج����ات ن����ادرة وباهظ����ة الثم����ن 

مجّمع "أم البنين)ع(" الطبي الخيري في كربالء المقدسة.. 

مشروع رائد في العطاء االنساني

للمجمع  الحالي  املبنى 
اىل  يتحول  ألن  يطمح 
)ديلي  ضخم  مستشفى 
مساحة  على  كلينك( 
تحت  مربع  مرت   )3600(
قطعة  ض��م��ن  ال��ب��ن��اء، 
امل��خ��ص��ص��ة  األرض 
مل��ش��روع "ج��ام��ع اإلم��ام 
ال��ح��س��ن ال��ك��ب��ر" يف 

كربالء املقدسة

ع أم البنن الطبي اليي  االستاذ أمحد عدنان مدير جممهّ
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لي�ستطيع الإن�سان حتملها ..
من هن����ا اإنطلقت فكرة اإن�س����اء م�ستو�سف 
يقدم اخلدم����ات الطبية والعالجي����ة باأ�سعار 
اأغل����ب  اإىل ح����د املج����ان يف  زهي����دة ت�س����ل 
تفا�سيلها، وقد مت افتتاح هذا املجّمع يف العام 
2008 وبالتحديد يف �سهر حمرم احلرام ويف 
الي����وم ال�سابع منه ، بدع����م واإ�سراف مبا�سر 
من قب����ل مكتب �سماح����ة املرج����ع الديني اآية 
اهلل العظم����ى ال�سي����د حمم����د تق����ي املدر�سي 

)دام ظله(. وهو بدوره يرعى امل�سروع.
علم����ًا اأن املبنى احلايل هو باحلقيقة جزء 
م����ن قطعة اأر�س وا�سعة م����ن املتوقع اأن ي�سيد 
عليه����ا "جام����ع الإم����ام احل�س����ني الكبر" يف 
كربالء املقد�س����ة، باإ�س����راف �سماحة املرجع 
املدر�سي، و�سمن هذا امل�سروع ال�سخم الذي 
ي�سم اي�سًا م�سجدًا وح�سينية ومكتبة وحوزة 
علمي����ة ودار �سياف����ة وا�سراح����ة للزائري����ن 
ومرافق �سحي����ة وقاعة منا�سب����ات و متحفًا، 
فيم����ا تت����م تو�سع����ة امل�ستو�س����ف ليتحول اىل 
م�ست�سفى )ديلي كلين����ك( على م�ساحة اكرث 
م����ن )3600( م����ر مرب����ع حتت البن����اء، وما 
زال اجلمي����ع ينتظر رفع العقب����ات واملعوقات 

الدارية لإمتام هذا امل�سروع الكبر.
ملعاجل����ة  كاٍف  لوح����ده   ال�س����م  اأن  وم����ع 
الأمرا�����س امل�ستع�سية وحل امل�ساكل املعقدة، 
األ وه����و اإ�سم ال�سي����دة الطاه����رة "اأم البنني 
عليها ال�سالم"، قا�سية احلوائج اأبد الدهر، 

اإل ان �ساكن����ي كرب����الء املقد�س����ة، و زائ����ري 
الم����ام احل�سني عليه ال�سالم، من كل مكان، 
يتطلع����ون اىل مبادرات اأخ����رى، لتكرار هذه 
التجرب����ة، رمب����ا لي�����س يف كرب����الء املقد�سة، 
وحده����ا بل يف �سائ����ر انحاء الع����راق والبالد 

ال�سالمية الخرى. 

 اخلدمات احلالية 
ا�ست�س����اري  مرك����ز  ع����ن  عب����ارة  املجّم����ع 
طب����ي، ولي�س تخ�س�سي����ًا، اأي انه يعنى بطب 

فالق�س����ام  التعب����ر-  �س����ّح  ان   – ال�س����رة 
املوجودة هي: ق�س����م الباطنية ويعمل �سباحًا 
وم�س����اًء، حتت اإ�سراف اأطب����اء لهم باع طويل 
الطب����ي  بالعم����ل  ممت����ازة  و�سمع����ة  وخ����بة 
والإن�س����اين، وهن����اك ق�س����م الأ�سن����ان وتوجد 
فيه ثالث عيادات م�ستقلة، عيادتان للرجال 

وثالثة خا�سة للن�ساء، تعمل م�ساًء.
ويتوف����ر ق�سم العيون ال����ذي يقدم خدماته 
متخ�س�����س  طبي����ب  با�س����راف  للمراجع����ني 

باأمرا�س العيون وباأجور منا�سبة جدًا.
ويق����دم املجّمع خدماته اخلا�س����ة باملراأة، 
وه����و ق�س����م الن�سائي����ة ورعاي����ة احلوامل، يف 

دوامي ال�سبح والع�سر.
كم����ا يوجد فح�س ال�سون����ار الذي ي�ستقبل 
مراجعي����ه، م�ساء كل ي����وم اأح����د واأربعاء من 
كل اأ�سبوع وب�سعر ل يقارن بالأ�سعار الباهظة 
املوجودة يف عي����ادات ال�سون����ار يف املجّمعات 

الأهلية الأخرى.
اأما ق�سم املختب والتحليالت املر�سية فهو 
الآخر، يقدم اخلدمات للمراجعني وباإ�سراف 

كادر متخ�س�س له خبة يف هذا املجال.
وكذلك يوج����د ق�سم الت�سمي����د والتداوي، 
واإجراء العمليات ال�سغرى ومعاجلة اجلروح 
واحلروق وتخطيط القل����ب للرجال والن�ساء، 
ف�س����اًل عن وج����ود �سيدلي����ة متكامل����ة تقدم 
الأدوي����ة جمان����ًا للمراجعني وحت����ت اإ�سراف 

خمت�سني يف هذا املجال.

وص������ل وف������د ط��ب��ي 
م��������ن ال��������والي��������ات 
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة، 
األطباء  منظمة   ( وم��ن 
أبدو  و  هناك،  اإلمامية( 
لتقديم  اس��ت��ع��داده��م 
مجانًا،  الطبية  الخدمة 
االطباء  ه��ؤالء  أن  علمًا 
الستقدام  مستعدون 
وع��اج  حديثة  اج��ه��زة 
مستعدون  وهم  مجاني، 
متخصص  مركز  لفتح 
السرطانية  لامراض 
الكشف  اجهزة  وتوفري 
امل��ب��ك��ر ع���ن االم����راض 

السرطانية
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وكخط����وة جدي����دة يف جم����ال تطوير عمل 
املجّم����ع، مت حديث����ًا اإفتت����اح خمت����ب �سناعة 
وتركي����ب الأ�سن����ان، بتق����دمي خدم����ة �سناعة 
الأ�سن����ان الثابت����ة واملتحركة وبكاف����ة الأنواع: 

)الأكرليك والكا�ست  وال�سراميك(. 
ي�ستقب����ل املجّم����ع، مراجعي����ه ليق����دم لهم 
اخلدم����ة �سباحًا وم�س����اًء حيث يب����داأ الدوام 
فيه كل ي����وم باإ�ستثناء اجلمع����ة، من ال�ساعة 
ع�س����رة  الثاني����ة  وحت����ى  �سباح����ًا  التا�سع����ة 
والن�سف ظه����رًا، ومن الرابعة وحتى الثامنة 
الفح�����س  اأج����ور  يتحم����ل  واملجّم����ع  م�س����اًء، 
ومعاجلة اليت����ام بالكامل، حي����ث تقدم لهم 
اخلدم����ات الطبية جمان����ًا، وكذل����ك العوائل 
الفق����رة واملتعففة بتق����دمي تخفي�س بن�سف 

التكلفة مع العالج املجاين.
 وق����د حدثنا مدير ه����ذا املجمع عن وجود 
ن�سخ����ة مماثل����ة م����ن ه����ذا امل�س����روع الطب����ي 
اخل����ري، يف "احل����ي الع�سك����ري"، وه����و من 
الحي����اء الفقرة يف اح����دى �سواحي كربالء 
املقد�س����ة، حيث مت افتتاح جمّمع طّبي خري 
وحتت ال�سم املبارك "جمّمع المام ال�سجاد 
الطب����ي اخل����ري"، وه����و عب����ارة ع����ن طابق 
كام����ل، جاء من خ����الل تّبع اأح����د اخلرين 
م����ن ابن����اء املدينة، لي�س����ّم عي����ادة للباطنية 
والأ�سن����ان واملخت����ب وال�سيدلي����ة، ويعمل يف 
الفرة امل�سائية. وتاأتي هذه البادرة اخلّرة، 
كق����ارب جناة ل����ذوي الدخل املح����دود، الذي 
لي�س فقط يفك����ر باأجرة الفح�س، بل بكيفية 

الو�س����ول وحتم����ل اأج����ور النق����ل للو�سول اىل 
العيادات اخلا�سة داخل املدينة.

وثم����ة ا�س����ارة مهم����ة ح�سلن����ا عليه����ا من 
ال�ست����اذ احم����د عدنان ه����ي ان جمّم����ع "اأم 
البن����ني" الطب����ي اخل����ري، ل����ه الري����ادة يف 
كرب����الء املقد�س����ة بتقدمي اخلدم����ات الطبية 
وكذل����ك الع����الج يف الف����رة ال�سباحي����ة، اإذ 
م����ن املع����روف  اإن املري�����س او املراج����ع عليه 
لتلق����ي  احلكومي����ة  املراك����ز  اىل  يتوج����ه  اأن 
العالج �سباح����ًا، وعليه من اأجل ذلك، حتمل 
املعروفة  الروتينية والزدحامات  الجراءات 

يف معظم املراكز الطبية احلكومية.
وعن ق�سم ال�سيدلي����ة، فانه – وح�سب ما 
علمناه - "يعّد م����ن الق�سام املهمة ولكنه يف 
احلقيق����ة يع����اين م�ساكل عدي����دة، لن جميع 
الق�س����ام املوج����ودة يف املجّمع تعتم����د عليه، 

وهو يقدم ال����دواء جمانًا". كما اأن "الق�سام 
التخ�س�سي����ة تتطل����ب اأدوية اك����رث تكلفة من 
الق�سام الخرى ويتم احل�سول على الدوية 
ع����ن طري����ق �سرائه����ا م����ن املذاخ����ر الأهلية 
وباأ�سعار جتارية". وهذه الأدوية تقدم جمانًا 

للمري�س املراجع.

اليت����ام  ملج����اأ  البن����ني"  "اأم  جمّم����ع 
واملحتاجني 

ام����ا اآلية ا�ستقبال املراجع����ني، فاإن املجّمع 
على ا�ستعداد كامل ل�ستقبال جميع املر�سى 
من داخل او خ����ارج املحافظة وب�سعر رمزي، 
وبالن�سب����ة اليتام، فان����ه يتم عالجهم جمانًا 
بالكام����ل ول تطالبه����م اإدارة املجم����ع باثبات 
ر�سم����ي، اإمنا ملجرد الع����الن عن حالة اليتم 
فه����و كاٍف لتق����دمي اخلدم����ات الالزم����ة. اأما 
العوائ����ل الفق����رة واملتعفف����ة فيح�سلون على 
خ�سم مبق����دار خم�سني باملائ����ة، ناهيك عن 
اخل�سومات فيم����ا يتعلق بالعالجات الأخرى 

يف املجّمع. 
وع����ن العالق����ة الإدارية ب����ني املجّمع، وبني 
ال����كادر الطّب����ي يف املجّمع فقال لن����ا ال�ستاذ 
يف  املوج����ود  الطبي����ب  ان  عدن����ان:  احم����د 
جمّمعنا ي�سحي بفر�س كبرة امامه للك�سب 
املادي، وذّك����ر باأن نقابة الطب����اء يف العراق 
ح����ددت موؤخ����رًا اأج����رة الفح�����س للطبي����ب 
الخ�سائ����ي الع����ادي ب����� )15000( دينار، و 
الطبي����ب ال�ست�س����اري ب����� )45000( دين����ار، 

الييبيينيين"  "أم  مييجييمييع 
الطبي الخريي، له الريادة 
املييقييدسيية  كييربيياء  يف 
بييتييقييديييم اليييخيييدميييات 
العاج  وكذلك  الطبية 
إذ  الصباحية،  الفرتة  يف 
من املعروف  أن املريض او 
يتوجه  أن  عليه  املراجع 
الحكومية  املراكز  اىل 

لتلقي العاج صباحًا

جانب من صالة االنتظار ف جممع أم البنن الطبي



تحقيقات

بينما نالحظ ان الطبيب الذي يعمل لدينا ل 
يتقا�سى من املري�س �س����وى )1000( دينار. 
اأم����ا بالن�سب����ة لط����ب ال�سنان ف����ان "ح�سوة" 
ال�سن����ان العادية تكل����ف املري�����س حاليًا بني 
)75 – 80( ال����ف دين����ار، بينم����ا ل يدفع يف 
جمّمعن����ا �س����وى )4000( دين����ار وجلل�ست����ي 
ع����الج. وهذه باحلقيقة منقب����ة وبادرة خّرة 
– يقول ال�ستاذ احمد عدنان- من الطباء 
الع����زاء لدينا وكذلك �سائ����ر الكادر املوجود 
ال����ذي يعم����ل ب����كل اخال�����س وتف����اٍن وب����روح 

ان�سانية واخالقية عالية.

االجراءات الر�شمية
اما الج����راءات الر�سمية يف املحافظة من 
قبل اجلهة املعني����ة وهي دائرة �سحة كربالء 
بل وعموم اجلهاز الداري يف البالد؛ فاملجّمع 
والإداري  املعن����وي  للدع����م  اأ�سا�س����ًا  بحاج����ة 
-على الأقل- لت�سهيل مهمته الإن�سانية وغر 
التجاري����ة، ب����ل وتكرار ه����ذه التجرب����ة، لكن 
املالح����ظ ه����و العك�����س متامًا. حي����ث حتدث 
مدير املجمع ب�سيء م����ن الأ�سى والأ�سف عن 
العالق����ة الفاترة ب����ني املجّمع وب����ني املوؤ�س�سة 
ال�سحية احلكومية، والت����ي تكاد تكون جافة 

يف الكثر من الحيان.
واأو�سح مدير املجمع لنا يف حديث جانبي: 
اأن امل�سوؤول����ني يف املحافظ����ة يبدون اعجابهم 
بامل�س����روع واملبن����ى املوج����ود، لكنه����م – ومن 
حيث ل يف�سح����ون- يقولون انهم حمكومون 
باجراءات قانونية و�سوابط لبد من اللتزام 
بها. من بينها ق�سية العالج وال�سيدلية التي 
يقع عليها اكرث الجراءات التع�سفية.. بدايًة 
طال����ب امل�سوؤول����ون بنق����ل مكانها م����ن داخل 
مبنى املجّم����ع اىل اخلارج يف باح����ة املجّمع، 
وحتدي����دًا عن البواب����ة الرئي�سية لتكون عامة 
للنا�����س.. ثم اأبلغون����ا بحظر فت����ح ال�سيدلية 
�سباح����ًا، وهذا اج����راء معمول ب����ه يف عموم 
املحافظ����ة، وعلى املواطن البحث عن العالج 
يف املراكز الر�سمية وح�س����ب. والقرار الآخر 
هو حظر ا�ستح�سال ال����دواء اإل من املذاخر 
الر�سمية، وان تكون للمجّمع و�سولت ب�سراء 

الدواء من املذخر.
وح�سل اأن الهالل الأحمر العراقي اأهدانا 
ذات م����رة كمية كبرة من الدوي����ة الفائ�سة 
عن احلاج����ة بعد اإحدى الزي����ارات املليونية، 

لكن امل�سوؤولني املعنيني رف�سوا الأمر، وقالوا: 
عليك����م اأن ت�سروا الدواء م����ن املذخر ب�سكل 
مبا�سر، علم����ًا اإن الهالل الأحمر ح�سل على 

هذا الدواء من املذخر نف�سه! 
وي�سي����ف مدي����ر املجم����ع، ان الكث����ر م����ن 
اخلري����ن وا�سح����اب الي����ادي البي�س����اء من 
املتفاعلني مع هذا امل�س����روع اخلري، يبدون 
ا�ستعداده����م ملّد ي����د العون وتق����دمي خمتلف 
امل�ساع����دة الطبي����ة والعالجي����ة، لك����ن م����رة 
اخرى تقف الج����راءات الر�سمية والقانونية 
حائ����اًل دون ذل����ك، وا�س����ار اىل و�س����ول وفد 
طبي م����ن الوليات املتح����دة المريكية، ومن 
) منظمة الأطب����اء الإمامية( هناك، و اأبدوا 
ا�ستعداده����م لتقدمي اخلدم����ة الطبية جمانًا 
علمًا اأن هوؤلء الطب����اء م�ستعدون ل�ستقدام 
وه����م  جم����اين،  وع����الج  حديث����ة  اجه����زة 
م�ستع����دون لفتح مركز متخ�س�س لالمرا�س 
ال�سرطانية وتوفر اجهزة الك�سف املبكر عن 
المرا�س ال�سرطاني����ة، ولكن الروتني القاتل 
وبع�س التعليمات الر�سمية، تقف حائاًل دون 
ت�سجي����ع الطب����اء من املتطوع����ني واملتبعني 
مب����ّد ي����د الع����ون لزائ����ري الم����ام احل�س����ني 
علي����ه ال�س����الم، ب����ل اكرث م����ن ذل����ك، عانينا 
وجاهدن����ا كثرًا – يق����ول احمد عدنان- من 
اج����ل تخلي�س �سحن����ات ال����دواء املر�سلة من 
املتبع����ني، م����ن مراكز الفح�����س املخبي ، 
لكنه����ا ف�سدت لطول الف����رة الزمنية قبل اأن 

تنتهي عملية الفح�س. 
اأن  لن����ا  يب����دو  اأخ����رى،  وبعب����ارة   
املقد�س����ة،  كرب����الء  يف  املعني����ني  امل�سوؤول����ني 
يتعامل����ون مع ه����ذا املجمع الطب����ي اخلري، 
وم����ع �سيدليت����ه ، عل����ى اأن����ه اح����د املجمعات 
الطبي����ة التجارية املنت�س����رة يف املحافظة، اأو 
رمب����ا ل توجد ثمة فقرة او بند خا�س للتعامل 
مع امل�ساريع الطبية اخلرية، وكيفية التعامل 

معه����ا، مب����ا ي�سجع مب����ادرات كه����ذه، وتخدم 
املواطن والزائرين يف اآن واحد.

واأمٌر اآخر يذّكر به القراء، اأو�سح ال�ستاذ 
اأحمد عدنان، اأن "جمّمع "اأم البنني" الطبي 
فتح اأبوابه يف وقت مل تكن العيادات ال�سعبية 
بال�س����كل  املحافظ����ة  الر�سمي����ة يف  والطبي����ة 
واخلدمات التي ه����ي عليه الآن، يف حني كان 
املجّمع وما يزال يقدم خدمات جلّية وكبرة، 
يف مبنى حديث وجميل، وهو ما ي�سهد له من 
زواره من املراجعني وامل�سوؤولني يف مقدمتهم 
الدكتور عالء حمودي بدير مدير عام �سحة 
كرب����الء املقد�سة، و�سه����ادة اهلل قبل ذلك – 

يقول املدير- .
وبين����ا نح����ن نتح����دث اىل ال�ست����اذ احمد 
عدنان يف غرفته اخلا�سة، دخل رجل عرفنا 
ا�سم����ه "احل����اج جب����ار رم�سان احم����د" وهو 
ي�سطحب اثن����ني من ال�سبية اليتام، وتوجه 
اىل ال�ست����اذ املدير للتوقيع على ورقة خا�سة 
للعالج املج����اين لاليتام. وعندما �ساألناه عن 
�سب����ب مراجعته ملجم����ع "اأم البن����ني" الطبي 
اخل����ري ، فق����ال هو م����ن املراك����ز املهّمة يف 
املحافظ����ة، ويت�سم ب�سمعة طيب����ة، خ�سو�سا 
ان����ه يق����دم الع����الج جمان����ًا وبا�سع����ار زهيدة 
ج����دا ول يوج����د ل����ه مناف�����س يف املحافظ����ة، 
وان الطب����اء املوجودين يف املجّم����ع يتمتعون 
مب�ستوى عاٍل من الكفاءة والتعامل الن�ساين 

والخالقي. 

يف داخل املجّمع
يف اأثن����اء جتوالن����ا يف املجّم����ع و�سلن����ا اىل 
غرفة الدكتور حممد على ال�سريفي اخ�سائي 
الباطني����ة وامرا�س الكلى وهو م����ن ال�سماء 
الب����ارزة واملعروفة يف كرب����الء، وقد ذكر لنا 
ابتداًء بان الدافع ال�سا�س الذي دفعه للعمل 
بهذا املجّمع، كون����ه يعنى باخلدمة اخلرية، 
وان املرك����ز يكاد يك����ون جمان����ًا بالكامل لن 
ما يتقا�ساه م����ن اأجور، ُتعد رمزية مع تقدمي 
كافة التحليالت املر�سي����ة.. واأعرب الدكتور 
ال�سريفي عن ارتياحه لوجوده يف هذا املجمع 
ويتمنى من اهلل �سبحانه وتعاىل ان تعمم هذه 
التجربة، لنها متثل مالذًا اآمنًا لكل الفقراء، 
واأن اغل����ب املراجع����ني من الحي����اء الفقرة 
و"ح����ي  "اجلاي����ر"  و  اجلاه����ز"  "كالبن����اء 
العامل" وه����م ياأتون من م�سافات بعيدة لكي 
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يعمل  ال���ذي  الطبيب 
من  يتقاضى  ال  ل��دي��ن��ا 
 )1000( س��وى  امل��ري��ض 
دينار. بينما يف العيادات 
ال��خ��اص��ة ف����ان أج���رة 
ف��ح��ص امل���ري���ض ال��ت��ي 
تبدأ  فهي  الدولة  عينتها 

من سعر )15000( دينار.
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يجدوا �سالتهم يف العالج والفح�س. 
ويف ق�س���م املخت���ب التقين���ا بال�ساب عالء 
حمم���ود �ساحب اخت�سا����س بيولوجي فقال 
لن���ا: ان اخلدمات الت���ي يقدمها املختب هنا 
ل تق���ل �ساأنًا عن املختبات الخرى، بل تكاد 
تك���ون اف�س���ل؛ لن املخت���ب ميتل���ك اأجهزة 
متطورة وحديثة، ويت���م الك�سف عن النتيجة 

خالل فرة ق�سرة جدا.
وب���ني املراجع���ني لف���ت نظرن���ا اأب يحمل 
طفله ال�سغر اىل جانب زوجته ينتظر دوره 
لطبيب الباطنية، فالتقيناه وقد عّرف ا�سمه 
قادم  انه  وق���ال  "ر�ست���م حم�سن حمم���د"، 
من ق�ساء طويري���ج - ع�سرين كيلومرًا عن 
كرب���الء- وهو منت�سب يف �سل���ك ال�سرطة، و 
�سب���ب قدومه للمجم���ع، كونه يتمت���ع ب�سمعة 
طيبة، ويوج���د فيه اأطباء اأكف���اء، وهي املرة 
الوىل الت���ي يراجع فيها املجّم���ع، وان المر 
متعلق بطفلته املري�سة، ويود اأي�سا ان يراجع 
طبيب ال�سنان، وان ما وجده يف هذا املجّمع 
�سىء مفرح لن جمي���ع املوجودين والعاملني 
يف املجّم���ع حري�سون على تق���دمي اخلدمة، 

والهدف هو طلب الجر والثواب لي�س اإل.
حمطتن���ا التالي���ة كان���ت م���ع ال�سيدلين 
يو�سف عبا����س مرت�سى �ساح���ب ال�سيدلية 
التابعة ملجمع "اأم البن���ني" الطبي اخلري، 
وت�س���كل ال�سيدلي���ة ع�س���ب املجّم���ع وم���ن 
الق�س���ام املهم���ة كونها تلبي كل م���ا يحتاجه 
املري����س م���ن عالج وبالق���در امل�ستط���اع، اإل 
ان امله���م الذي لفت نظري اثناء وجودي اىل 

جان���ب ال�سي���دلين، رف�سه التح���دث الينا 
حتى اأنهى اآخر و�سفة يف يده، ومن بعد ذلك 
توجه لنا باحلديث: بان عمل ال�سيدلية يقوم 
على �سرف املواد الطبية جمانًا اإذا ما كانت 
الو�سفة تت�سمن اربع مواد، وما زاد عن ذلك 
يطلب من املري�س دفع مبلغ خم�سمائة دينار 
عراق���ي فق���ط، وهو ل يعن���ي �سيئ���ا بالن�سبة 
للمري����س يف ظ���ل ال�سعار املوج���ودة حاليا، 
وان جمي���ع م���ن يراجع ه���ذا املجّم���ع يخرج 
بارتي���اح لنه يلب���ي حاجة العوائ���ل الفقرة، 
وم���ا اأود قوله – ي�سي���ف ال�سيدلين يو�سف 
عبا����س- ان الدوية املوج���ودة يف ال�سيدلية 
هي م���ن مذاخر طبية جم���ازة ر�سميًا، وهي 
ل تختل���ف ع���ن م���ا موج���ود يف ال�سيدليات 
الأخ���رى، وان الختالف الوحي���د ان العالج 
املقدم مدعوم بالكامل، وان ال�سيدلية تقدم 
خدماتها للمراجع���ني من خارج املجّمع حال 

توفر الع���الج املطلوب، وبعد موافقة الطبيب 
امل�سوؤول يف املجّمع.

خرجنا م���ن جمم���ع "اأم البن���ني" الطبي 
اخلري ونح���ن نحم���ل �سعورا ي�س���رك فيه 
معظم املراجعني، وهو �سرورة دعم وتطوير 
و اإ�سن���اد م�ساري���ع خرية كه���ذه تعنى باأهم 
قط���اع خدمي يف املجتم���ع، األ وهو ال�سحة، 
ل ان يواج���ه ال�سغوط���ات واملعوقات، وحتى 
يع���رف النا����س من �سكن���ة املدين���ة املقد�سة 
او م���ن الزائري���ن الك���رام ل�سي���د ال�سه���داء 
عليه ال�س���الم، بانه فعال هنال���ك من يحمل 
ال���ولء لأهل البي���ت عليهم ال�س���الم ويخدم 
املوؤمن���ني من ذوي الدخل املحدود، ملزيد من 
تكري����س احلب وال���ولء لهل البي���ت وتعميق 
ال�سع���ور بالطمئن���ان النف�س���ي يف مرحلة ما 
بع���د الطاغية �س���دام الذي ت���رك يف ذاكرة 
املر�سى وحت���ى ال�سحاء �س���ورًا مريعة عن 
التعامل الالن�س���اين واملتاجرة بارواح النا�س 

وم�سائرهم. 
ناأمل م���ن اهلل وندع���وه اأن يوف���ق اجلميع 
خلدمة مدينة �سيد ال�سه���داء عليه ال�سالم، 
كما ناأم���ل اأن يتطور عمل املجّمع باإ�ستحداث 
اأق�س���ام جدي���دة لتق���دمي اأف�س���ل اخلدمات، 
وليكون هذا امل�سروع نواة تنطلق منه م�ساريع 
حمافظ���ات  يف  التجرب���ة  ولتعمي���م  كب���رة 
اأخ���رى، ولتك���ون بل�سمًا جلراح م���ن اأعيتهم 
احلي���اة وليك���ون ذخرًا مل���ن اأ�سه���م فيه يوم 
لينف���ع مال ول بن���ون اإل من اأت���ى اهلل بقلب 

�سليم.

يقوم  الصيدلية  عمل 
املواد الطبية  على صرف 
ك��ان��ت  م���ا  إذا  م��ج��ان��ًا 
اربعة  تتضمن  الوصفة 
ذلك  عن  زاد  وم��ا  م��واد، 
دفع  املريض  من  يطلب 
دينار  خمسمائة  مبلغ 
عراقي فقط، وهو ال يعني 
للمريض  بالنسبة  شيئا 
يف ظل االسعار املوجودة 

حاليا.
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*حممد صبيح العبودي
كم ه���ي موؤ�سفة ظاهرة الفق���ر والفاقة يف 
جمتمعن���ا ال�سالم���ي ب�سكل ع���ام..! وكم هو 
موؤمل منظر الفقر و�ساح���ب احلاجة، �سواًء 
اىل امل���ال او الع���الج او ال�سك���ن، وغرها من 
�سرورات احلي���اة.. فهذا يدّل على نقي�س ما 
نق���راأه ونوؤمن ب���ه من تعاليم �سمح���اء لديننا 
احلني���ف، ونقي����س تربية اأه���ل البيت عليهم 
ال�سالم، بالعم���ل على مكافحة هذه الظاهرة 
ب�سكل كامل، ليعي�س النا�س كلهم يف حالة من 

الكفاف .
نع���م؛ اجلميع يرغ���ب من كل اأعم���اق قلبه 
بو�سع حد نهائي حلال���ة العوز واحلاجة التي 
يعاين منها البع�س، لكن القليل – مع الأ�سف- 
من يجد الطريق ال�سحيح لذلك، وال�سبب يف 
ذل���ك – ح�سب اعتقادي- ه���ي حالة الت�سّرع 
و)ال�ستعج���ال( يف العم���ل، واأن جن���د ثمرة 
اعمالن���ا �سريعًا.. واذا اردن���ا ت�سليط ال�سوء 
على بع�س الطرق ال�سحيحة والكفيلة باإزالة 
هذه الو�سمة ال�سيئة من وجه جمتمعنا، فهذا 
بحاجة اىل حّي���ز اأكب مما هو خم�س�س لنا 
يف ه���ذه ال�سفح���ة، ل���ذا اأجد عل���ّي لزامًا اأن 
اأ�سل���ط ال�سوء على طريق���ة واحدة، ا�سبحت 
ظاه���رة فر�س���ت نف�سها على �سائ���ر احللول، 
وه���ي باحلقيقة تع���ود علينا بنتائ���ج عك�سية، 
رمب���ا ل نلم����س اآثاره���ا يف الوق���ت الراه���ن. 
فعملي���ة ن�سر �س���ور الفق���راء واملحتاجني من 
�سرائح خمتلف���ة، يف و�سائل العالم املتعددة 
وال�سريع���ة النت�سار، و ت�سلي���ط ال�سوء ب�سكل 
حمدد على الطف���ل واملراأة، له���ا اآثار �سريعة 
يف الواق���ع الجتماعي، من الناحية النف�سية، 

والخالقي���ة وحتى الدينية، ووا�سح اأن هدف 
القائم���ني على هذا اجله���د العالمي، �سواًء 
من يعملون على مواقع )النت( او يف القنوات 
الف�سائية او املطبوعات املختلفة، هو اإي�سال 
احلال���ة ال�سلبية اىل اأو�س���ع دائرة ممكنة من 
املجتم���ع، على اأم���ل حتفيز النا����س للمبادرة 
عل���ى م�ساع���دة الفق���راء. وم���ن خ���الل هذه 
الطريقة، ن�سطت موؤ�س�سات، وجنحت اأعمال 
وم�ساري���ع كثرة، بل وك���ب بع�سها وتو�سع يف 
املجتم���ع، ون���ال ع���دد كب���ر م���ن املحتاجني 
العيني���ة  امل�ساع���دات  م���ن  انواع���ًا خمتلف���ة 
واملالية، بلغت م�ستوى العالج الباهظ الثمن، 

وتوفر ال�سكن، وغرها.
لكن علين���ا ان ننتبه اىل م�ساألة مهمة، اىل 
جان���ب اأهمية حاجة الن�س���ان املوؤمن املادية، 
فه���و رمب���ا يطلب م���ن اأخوان���ه املوؤمن���ني �سد 
حاجت���ه يف ع���الج مري����س ل���ه م�س���رف على 
امل���وت، او �سقف يوؤي���ه، او توفر راتب �سهري 
له وغر ذلك، وه���و يف ذلك م�سطر ومدفوع 
ق�سرًا م���ن حاجته، واإل؛ ف���ان الن�سان مكرم 
بالفط���رة اللهي���ة، وحم���ب للع���ّزة والكرامة 
واحلفاظ عل���ى ماء الوجه، فل���و كان يرى ان 
بامكان���ه ت�سي���ر اأم���وره بالق���در املمك���ن، ما 
اأ�سطر لأن يعلن حاجته اىل الآخرين. مبعنى 
ان���ه مل ي�س���ع حاجت���ه اأمانة يف رقب���ة اخوانه 
املوؤمن���ني، بقول���ه: اين حمت���اج... اإمنا و�سع 

كرامته وماء وجهه اأمانة يف عنقهم.
واعتق���د انن���ا لو نلتف���ت قلياًل عل���ى �سرة 
اأه���ل البي���ت عليهم ال�س���الم، يك���ون كالمنا 
اكرث دّقة، وه���ي غر بعيدة عّنا، لكن امل�سكلة 
اأحيان���ًا ان امل�ساغ���ل واملتابع���ات هنا وهناك، 
تن�سين���ا الدرو�س والعب البليغ���ة التي قدمها 

لن���ا الأئم���ة املع�سوم���ون، واي�س���ًا الر�س���ول 
الك���رم وال�سديق���ة الطاه���رة �سل���وات اهلل 
عليهم... وما حكاية "اجلراب" واآثارها على 
ظه���ور اكرث من اإم���ام من اأئمتن���ا، اإل �ساهد 
ب�سي���ط ، ونقطة م�سيئة يف م�سرة عملنا، بل 
وعمل املجتمع كله لرفع حالة العوز واحلرمان 
من املجتمع. فهل ال�سلوب الذي اتبعه الأئمة 
املع�سومون اأخف���ى حالة احلرمان والفقر يف 
املجتم���ع، وجعلها عل���ى حاله���ا دون حل؟ األ 
يك���ون جمرد �سوؤال اليتام والرامل والفقراء 
ع���ن الأئم���ة بع���د ا�ست�سهاده���م، واكت�س���اف 
النا����س اأنهم هم الذين كانوا ي�سعون الطعام 
وامل�ساعدات على ابواب املحتاجني لياًل، خر 

و�سيلة ملكافحة الفقر يف املجتمع؟
اأج���دين ملزم���ًا بطرح���ه..  وهن���ا �س���وؤال 
لنفر����س ل يوج���د هنال���ك )انرن���ت(، ول 
قنوات ف�سائية ول كل هذه الو�سائل ال�سريعة 
للن�س���ر، األ يجب عل���ى كل موؤمن يف كل مكان 
اللتف���ات اىل الفق���راء واملحتاجني القريبني 
علي���ه؟ وهل ان لاليت���ام والرامل واملحتاجني 

حّيًا خا�سًا بهم، بعيدًا عن الآخرين؟ 
رمبا يقول البع�س، ان حت�سيل امل�ساعدات 
للمحتاج���ني اأمر �سعب، ي�سّهله العالم، لكن 
اأق���ول: ان كرام���ة النا�س اأه���م و اأوىل، فاأين 
"�سدق���ة ال�سر تطفئ غ�س���ب الرب"؟ وهنا 
تكم���ن م�سوؤولي���ة الع���الم، وجمي���ع الخ���وة 
املب���ادرات  ا�سح���اب  املوؤمن���ات  والخ���وات 
اخلّرة والي���ادي البي�ساء، اأن يكونوا اذكياء 
يف العط���اء والإح�س���ان.. هك���ذا علمن���ا اأهل 
البيت عليهم ال�سالم، ليك���ون جمتمعنا غنيًا 

وكرميًا يف اآن واحد.
* ناشط ف إحدى املؤسسات اليية

ظاهرة الفقر واإلعالم الذكي
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* إعداد / السيد جواد الرضوي

  ما املراد باحلج؛ لغًة واصطالحًا؟

  احلج � يف اللغة � هو الق�سد على وجه التكرار؛ 
ويف ال�سطالح ق�سد بيت اهلل احلرام وامل�ساعر 
املقد�سة لداء اأعمال خم�سو�سة هناك يف برهة 

زمنية معينة.

أول بيت للعبادة 
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي    رصيح قوله تع�اىل: ﴿إِنَّ َأوَّ
�َة ُمَب�اَرًكا َوُه�ًدى لِْلَعامَلنَِي﴾ )آل عم�ران/ 96( هو ان  بَِبكَّ
الكعب�ة للن�اس ، يف ح�ني اننا ن�رى بأهنا للمس�لمني فقط؛ 

أليس كذلك؟

  ان بي���ت اهلل احلرام رمز وح���دة الر�سالت؛ 
لن���ه كان قب���ل كل بي���وت العب���ادة ويف بي���ت اهلل 
احل���رام اكرث م���ن اآي���ة بينة ت���دل عل���ى ان بيت 
اهلل الول؛ وم���ن اب���رز تلك الآي���ات، مقام النبي 
ابراهي���م عليه ال�سالم، تل���ك ال�سخرة التي كان 
يق���ف عليه���ا لبن���اء البي���ت؛ و وجوده���ا وتكرمي 
النا�س لها، بال�س���الة هلل عندها، لدليل على اأن 

باين البيت هو هذا النبي العظيم.
وكان بي���ت اهلل احل���رام اول بي���ت لعب���ادة اهلل 
�سبحان���ه؛ عب���ادة خال�س���ة ل �سائب���ة فيه���ا من 
تقدي�س غر اهلل؛ من قوم ، او عن�سر، او لون، او 

اأية �سبغة ب�سرية اخرى.
للنا����س جميع���ًا؛  البي���ت  ه���ذا  كان   ، وهك���ذا 
اأي للعامل���ني: اأ�سوده���م و اأبي�سه���م، اأعجميه���م 
وعربيه���م، العاكف منهم القري���ب، والباد منهم 

البعيد، فهو بيت اجلميع؛ كلهم فيه �سواء.

جُّ َأْش�ُهٌر َمْعُلوَماٌت﴾    ت�رصح اآلية الكريمة بأن: ﴿احْلَ
)البقرة /197( ، فام هي هذه االشهر بالتحديد؟

  ه���ذه ال�سهر هي: �س���وال ، وذو القعدة، وذو 
احلجة؛ فال ميكن ان يبداأ امل�سلم حجه قبل �سهر 
�سوال ول ان يوؤخره عن مو�سم احلج يف �سهر ذي 

احلجة؛ كما كانت عادة اجلاهلية »الن�سيء«.

إتمام الحج
  ملاذا ورد التأكيد عىل إمتام احلج، وان يكون هلل تعاىل يف 

جَّ َواْلُعْمَرَة هللَِِّ﴾ )البقرة/ 196( يف حني  ُّوا احْلَ قوله: ﴿َوَأمِت
ان كل عبادة جيب ان تكون خالصة هلل تعاىل؟

  يبني ربن���ا حدود احلج؛ واأبرزها اإمتامه هلل. 
فاحل���ج �سريعة اإلهية وعلينا ان ننوي بها ر�سوان 
اهلل تعاىل ، ول نوؤديها رياًء، او �سمعة ، او بهدف 

العلو يف الر�س والف�ساد.
وهك���ذا نع���رف ان كل اعم���ال احل���ج يجب ان 
ي�ستقبله���ا ق�س���د التق���رب اىل اهلل؛ ابت���داًء من 
الح���رام ال���ذي هو ا�سا�س���ه عق���د بالقلب وحتى 

الن�سك ورمي اجلمار.
ول يجوز ت���رك احلج )او العم���رة( بال �سبب؛ 
ب���ل يجب ال�ستمرار فيها و اإمتامها؛ وهذا واجب 

ا�سا�سي يف احلج.

مضطر الترك
  ماذا لو اضطر املسلم اىل ترك احلج؟

  ل يج���وز ت���رك احل���ج اإل عن���د األ�سط���رار 
قب���ل احل�س���ر ب�سبب املر����س ، وعندئ���ٍذ ، يجب 
بع���ث اله���دي اىل حيث يذب���ح، ول يج���وز احللق 
)واخل���روج من الحرام ( اإل بعد ان يبلغ الهدي 
حمل���ه )مكة يف العمرة ، ومنى يف احلج(؛ وذلك 
ْدِي َواَل  ُتْم َفاَم اْس�َتْيرَسَ ِم�َن اهْلَ قوله تعاىل: ﴿وإِْن ُأْحرِصْ
لَُّه﴾ )البقرة/ 196(. ْدُي حَمِ لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اهْلَ حَتْ

مصاديق االستطاعة
  واضح من قوله تعاىل: ﴿َمِن اْس�َتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل﴾ )آل 
عمران/ 97(، بأن اهلل سبحانه خفف بفضله عىل املسلمني 

يف  ال��ش��اق��ة  رحلتنا 
زاد؛  اىل  بحاجة  الدنيا 
بحاجة اىل عقل وإرادة و 
مثابرة، والتقوى هي التي 
الصفات  ه��ذه  تعطينا 
املثلى والضرورية للحياة 

الدنيا.
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اذ رشط االس�تطاعة يف وج�وب احل�ج؛ ف�ام ه�ي ح�دود 
ومصاديق هذا الرشط؟

  ال�ستطاع���ة �سرط مفهوم عند النا�س وتتغر 
وكل  بقع���ة  وكل  زم���ان  كل  ح�س���ب  م�ساديقه���ا 
�سخ�س؛ فمتى ع���رف الن�سان من نف�سه القدرة 
عل���ى الوف���ادة اىل بي���ت اهلل احل���رام، وتوافرت 
عنده �سح���ة البدن و�سالمة الطري���ق، وما يبلغه 
اىل البي���ت م���ن الزاد والراحلة وم���ا يعود به اىل 
اهله من كفايته ف���ال يفتقر بعد احلجة اىل احد 
يف معا�س���ه، وج���ب عليه احلج لأن���ه ي�ستطيع اىل 

بيت اهلل �سبيال.

تنمية التقوى
  يمن�ع عىل احل�اج الرفث والفس�وق واجل�دال يف احلج 
جَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق  لقوله تعاىل: ﴿ َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ احْلَ
جِّ ﴾ )البق�رة/ 197(، فام هي معاين هذه  َواَل ِج�َداَل يِف احْلَ

املفردات ؟ وملاذا منع احلاج منها؟

  انه���ا من املحرمات الرئي�سية التي يجب على 
املحرم ان يركها.

اأ � الرف���ث؛ وه���ي مبا�س���رة الن�س���اء وق���د حرم 
ال�سرع مقدمات املبا�سرة اأي�سا.

ب � الف�س���وق؛ وه���و التفاخ���ر والتع���ايل عل���ى 
بع�سهم بكل و�سيلة.

ج � اجل���دال؛ وق���د ح���دده ال�س���رع بالق�سم باأن 
يق���ول: »ل واهلل«؛ اأو »بل���ى واهلل«، وذلك يف مقام 

رد كالم الآخرين، اأو اثبات كالمه لهم. 
وخ���الل م���دة احلج، يج���ب ان يتغ���ر الن�سان 
بهذه الأمور والهدف منها: تنمية روح التقوى يف 

النفو�س.
ويحت���اج امل�سل���م اىل الت���زود بالتق���وى ل�سف���ر 
األآخرة وهو اأطول واأوح�س من ا�سفار الدنيا كلها.

ان اف�س���ل ما نت���زود به: التق���وى واللتزام مبا 
اوجبه اهلل تعاىل علينا؛ ان���ه الزاد الوحيد الذي 
ينفعن���ا يف ذل���ك الطري���ق الطويل، وذل���ك قوله 
ُق�وِن َيا ُأوِل  اِد التَّْقَوى َواتَّ ُدوا َف�إِنَّ َخرْيَ ال�زَّ تعاىل:﴿َوَت�َزوَّ

اأْلَْلَباِب﴾)البقرة/ 197(.

  أال نحتاج اىل التقوى يف أسفار الدنيا ايضًا؟

  ان الت���زود بالتق���وى ل يخت����سّ بالآخرة ، بل 
ي�سمل اأ�سفار الدنيا اي�سًا.

ان رحلتن���ا ال�ساقة يف الدني���ا بحاجة اىل زاد؛ 
بحاج���ة اىل عقل واإرادة و مثاب���رة، والتقوى هي 
الت���ي تعطينا هذه ال�سف���ات املثل���ى وال�سرورية 

للحياة الدنيا.
ان الذين ل يت�سلحون بالتقوى، فاأية م�سكلة يف 
احلياة ميكنها ان ت�سرعهم، وحتول حياتهم اىل 

جحيم.

التمحور حول االيمان
  عىل املس�لم ان يذكر اهلل دائام، و السيام يف اثناء مناسك 
احل�ج، فل�امذا ج�اء االم�ر بذك�ر اهلل عن�د املش�عر احل�رام 
َراِم( بالتحديد يف قول�ه تعاىل: )َفاْذُكُروا اهللََّ ِعنَْد امْلَْش�َعِر احْلَ

)البقرة/ 198(. 

  امل�سع���ر احل���رام او )املزدلف���ة( موق���ف يقع 
داخل حدود حرم امل�سجد احلرام، ملت�سق مبنى 
جغرافيًا، ويبتعد عن عرفات ب�سعة كيلومرات.

وكان امل�سع���ر احل���رام يف اجلاهلي���ة، موقع���ًا 
للمب���اراة الفكري���ة بني القبائل الت���ي كانت تهتم 
بعن�سريته���ا وع�سبيته���ا اك���رث م���ن اهتمامه���ا 
بال�سعائ���ر الديني���ة؛ فكانت كل قبيل���ة حتيي ليلة 
امل�سع���ر بالإ�سارة اىل اأجماده���ا الغابرة وتعّر�س 
بالقبائ���ل الأخ���رى فاأمرهم اهلل ب���ان يتمحوروا 
ح���ول الميان باهلل وين�س���وا خالفاتهم الع�سبية 
والعن�سري���ة؛ وذلك بقوله: ﴿َ اْذُكُروا اهللََّ ِعنَْد امْلَْش�َعِر 
الِّنَي﴾  َراِم َواْذُكُروُه َكاَم َهَداُكْم َوإِْن ُكنُْتْم ِمْن َقْبلِِه مَلَِن الضَّ احْلَ

)البقرة/ 198(.

»الصفا« و »المروة«

  من املعلوم ان مجيع مواقف احلج من ش�عائر اهلل، فلامذا 
خّص تعاىل »الصفا« و »املروة«  هبذا الوصف يف قوله تعاىل: 

َفا َوامْلَْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ﴾ )البقرة/ 158(؟ ﴿إِنَّ الصَّ

  »ال�سف���ا« و»املروة« جبالن؛ اخ���ذت ال�سيدة 
هاجر � زوجة النبي ابراهيم عليه ال�سالم تطوف 
بينهم���ا طلبًا للم���اء لإبنها الر�سي���ع ، ا�سماعيل. 
وعندم���ا اكملت �سبع���ة ا�سواط م���ن طوافها بني 
اجلبل���ني ، وج���دت اآثار املاء حت���ت قدمي ولدها 
اإ�سماعيل ف�س���ّرع اهلل ال�سعي بني هذين اجلبلني 
تخلي���دا لذكرى »هاجر« ورمزًا ل�سعي الن�سان يف 

�سبيل اهلل.
بيد ان امل�سركني و�سع���وا حجرين على ال�سفا 
وامل���روة ، واختلقوا لهما ق�س���ة خرافية، واأخذوا 

يعبدونهما وي�سعون من اجلهما.
وظن بن���و ا�سرائيل � وتاأثر به���ذه ال�سبهة بع�س 
امل�سلم���ني � ان الطواف ب���ني اجلبلني ا�سبح وهمًا 
ملج���رد ان اجلاهلي���ني و�سعوا عليهم���ا �سنمني؛ 
فج���اءت الآية تنفي هذا العتق���اد، وترفع حتّرج 

امل�سلمني من اأّنه �سيء �سنعه امل�سركون

ليشهدوا منافع لهم

ْم﴾)احلج/28( ما    يف قول�ه تعاىل: ﴿لَِيْش�َهُدوا َمنَافَِع هَلُ
املراد من املنافع التي يشهدها احلجاج؟

  ان اله���دف احليات���ي الول ه���و ان ي�سه���د 
احلجاج منافع لهم؛ حي���ث يتعارفون، ويتعاونون 
التج���ارة  ويدي���رون  التج���ارب،  ويتبادل���ون 
ويت�س���اورون يف ما ينفع بالده���م، ويّتحدون �سد 

اعدائهم.

الكعبة: القبلة 

  احلدي�ث عن الكعبة حديث عن القبلة؛ فلامذا ال توجد 

قبلة واحدة لكل املنتمني اىل رس�االت اهلل ؟ أليس ذلك من 

االفضل؟

  بل���ى؛ ولك���ن امل�سكل���ة ان كث���رًا م���ن ه���وؤلء 
املنتم���ني اىل ر�سالت اهلل من غ���ر امل�سلمني قد 
ادخلوا اأهواءهم يف الدين، فلذلك يغرون الدين 
ح�سب هذه الهواء. ويف ذلك يقول تعاىل: ﴿َوَلئِْن 
َأَتْي�َت الَِّذي�َن ُأوُتوا اْلكَِت�اَب بُِكلِّ َآَيٍة َم�ا َتبُِع�وا ِقْبَلَتَك َوَما 

َأْنَت بَِتابِ�ٍع ِقْبَلَتُهْم َوَم�ا َبْعُضُهْم﴾)البقرة/ 145(، لأنهم 

يحرفون ر�سالت ال�سماء باأهوائهم وم�ساحلهم. 
وعليك � يار�سول اهلل- ان تت�سلب يف اتباع احلق، 
ول ت�ست�سلم ل�سغ���وط اهل الكتاب؛ لأنك �ساحب 
َبْع�َت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك  احلق والعلم:﴿َوَلئِِن اتَّ

ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إًِذا مَلَِن الظَّاملنَِِي﴾)البقرة/ 145(.

يجب  الحج  اعمال  كل 
قصد  ي��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ان 
ابتداًء  اهلل؛  اىل  التقرب 
م��ن االح����رام ال���ذي هو 
بالقلب  عقد  اس��اس��ه 
وح��ت��ى ال��ن��س��ك ورم��ي 

الجمار.

ال���ح���رام  اهلل  ب��ي��ت   
اهلل  ل��ع��ب��ادة  ب��ي��ت  اول 
سبحانه؛ عبادة خالصة 
من  ف��ي��ه��ا  ش��ائ��ب��ة  ال 
من  اهلل؛  غ��ر  ت��ق��دي��س 
لون،  او  عنصر،  او   ، قوم 
بشرية  صبغة  أي��ة  او 

اخرى.
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النفسية  للحالة 
ت����أث����ٌر ك���ب���ر يف 
اس����ل����وب ت��ع��ام��ل 
االنسان مع الحياة، 
من  حوله  م��ا  وم��ع 
آيًة  فنجد  حقائق، 
ت��رش��د االن��س��ان 
وتضل  الطريق،  اىل 
ش��خ��ص��ًا آخ���ر، يف 
اآلية  هي  إنها  حني 
ن��ف��س��ه��ا، ف��آي��ات 
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م، 
لكن  ون���ور،  ه���دىً 
املؤمنة  للنفوس 
وامل����ح����س����ن����ة، 
ض��ال  ه��ي  بينما 
كان  ملن  وخ��س��ران 

ظاملًا لنفسه

بعد ان فتحنا منافذ عقولنا، وم�سامع 
قلوبن���ا عل���ى اآي���ات الذك���ر احلكي���م و 
بي���ان  يف  الطاهري���ن  الأئم���ة  رواي���ات 
ل لنا انه  مق���ام القراآن الك���رمي ، حت�سّ
ر�سال���ة ح�س���ارة وكت���اب دي���ن ومنهاج 
حي���اة، فال ميكن لالأمة – باأي حال من 
الح���وال- ان ترغب عنه اىل غره، لن 
يف هذا المر �سياع���ًا لهويتها واندثارًا 
حل�سارتها و�سلبًا لدينها، وحينها يكون 

املوت خرًا لها من احلياة.
اإل ان ال�س���وؤال املطروح اأمامنا، يكمن 
يف املنهجية املُثلى يف التعامل مع القراآن 
الكرمي، فكيف ميكنن���ا ان ن�ستفيد منه 
ال�ستف���ادة الكافية لرفعنا تعاليمه من 

ح�سي�س اجلهل والتخلف؟
يف احلقيقة؛ لكل علم ومنهج، طريقة 
يب���داأ  فح���ني  فهم���ه،  و  مع���ه  للتعام���ل 
الن�س���ان بدرا�س���ة منه���ج الريا�سي���ات 
مث���اًل، فانه يبداأ م�سواره مع هذا املنهج 
بتعل���م قواع���ده التي �ستبق���ى معه حتى 
النهاي���ة، م���ن جم���ع وتفري���ق و�س���رب 
وتق�سي���م، وهكذا ال���ذي يبتدئ بدرا�سة 
الكيمي���اء، ف���ان وا�س���ع املنه���ج، يفت���ح 
اأمام���ه طريق���ًا للتعامل مع���ه، فالبد له 
من درا�سة العنا�سر الكيميائية ومعرفة 

رموزها و...
مبعنى ان وا�سع املنهج ير�سم الطريق 
لفه���م املنهج، وهذا ان كان ينطبق على 
فان���ه  الطبيعي���ة ومناهجه���ا،   العل���وم 
ينطبق عل���ى القراآن الك���رمي اأي�سا، بل 
انطباق���ه على الق���راآن الكرمي اوىل من 
انطباقه على �سائر العلوم، اذ انه كتاب 
ل من قبل حكي���م عليم ، فهو الذي  منزَّ

ير�سم لنا طريقة فهمه والتعامل معه.
ومن هنا جند خط���اأ من ر�سم لنف�سه 
طريقًا لفهم الق���راآن الكرمي بعيدًا عن 
املنهجي���ة املو�سوع���ة م���ن قب���ل القراآن 
الك���رمي نف�سه، كمن ق���ال بالبدية فهم 
فك���ر »ماوت�س���ي تونغ« للتمك���ن من فهم 
الق���راآن، او الآخ���ر ال���ذي ادع���ى عدم 
فهم القراآن الكرمي ال من خالل منهج 

»ار�سطو«.
واملنهج الذي ير�سم���ه القراآن الكرمي 
لن���ا، امن���ا هو منه���ج التدب���ر يف اآياته ، 
حي���ث يق���ول تعاىل:﴿ِكت�اٌب َأْنَزْلن�اُه إَِلْي�َك 
َر ُأوُلوا اأْلَْلباب ﴾1  ُروا آياتِه َو لَِيَتَذكَّ بَّ ُمب�اَرٌك لَِيدَّ

ويق���ول اي�س���ًا: ﴿َأ َف�ال َيَتَدبَّ�ُروَن الق�رآن َو 
َل�ْو كاَن ِم�ْن ِعنِْد َغ�ْيِ اللَِّ َلَوَجُدوا في�ِه اْختاِلفًا 

َكث�يا﴾2، ويف احلدي���ث َع���ْن اأَِب���ي َعْب���ِد 

 ،Cاِدِق ���ٍد ال�سَّ مَّ ِ َجْعَف���ِر ْبِن حُمَ اهللَّ
ِذي�َن آَتْيناُه�ُم اْلِكت�اَب    يِف َقْوِل���ِه َتَع���اىَل  الَّ

ُل���وَن اآياتِه َو  َيْتُلوَن�ُه َح�قَّ تاِلَوتِ�هِ  َقاَل:)ُيَرتِّ

ُم���وَن َمَعاِنَي���ُه َو َيْعَمُل���وَن ِباأَْحَكاِم���ِه  َيَتَفهَّ
َو َيْرُج���وَن َوْع���َدُه َو َيْخ�َس���ْوَن َعَذاَب���ُه َو 
وَن اأَْمَثاَلُه َو  ���ُه َو َيْعَت���ِبُ �سَ ُل���وَن ِق�سَ َيَتَمثَّ
َياأُْتوَن اأََواِم���َرُه َو َيْجَتِنُبوَن َنَواِهَيُه َما ُهَو 
ِ ِبِحْف���ِظ اآيات���ِه َو �َس���ْرِد ُحُروِف���ِه َو  َو اهللَّ
ِتاَلَوِة �ُس���َوِرِه َو َدْر�ِس اأَْع�َساِرِه َو اأَْخَما�ِسِه 
ا  َ منَّ اُعوا ُحُدوَدُه َو اإِ َحِفُظوا ُحُروَفُه َو اأَ�سَ
ُ َتَعاىَل  ِكتاٌب  ُه���َو َتَدبُُّر اآيات���ِه َيُق���وُل اهللَّ

ُروا اآياتهِ (3. بَّ اأَْنَزْلناُه اإَِلْيَك ُمباَرٌك ِلَيدَّ
والتدبُّر يعني اإعمال الفكر يف عواقب 
الم���ور وماآلته���ا، ومن هنا ف���اإن معنى 
التدب���ر يف القراآن الك���رمي يعني اإعمال 

الفكر معمقًا يف الآيات املباركات.
اإل ان ذلك ل يعني ان كل �سخ�س مبا 
يحمل من افكار م�سبقة، واآراء خمتلفة، 
يجل����س عل���ى مائ���دة الق���راآن الك���رمي 
لينتقي منها ما يتوافق مع اآرائه وافكاره 
واهوائ���ه بحجة التدبر، بل يعني التخّلي 
م���ن كل امل�سبق���ات الفكري���ة واله���واء 
ال�سخ�سية واجللو�س على مائدة القراآن 

بكل اخال�س وتوا�سع.
وم���ن هنا ف���اإن هناك �سف���ات نف�سية 
وعلمي���ة ومن ثم �سروطًا مو�سوعية لبد 
ان تتكامل يف �سخ�س املتدبر يف القراآن 
الكرمي ليك���ون تدبره نافع���ًا و�سحيحًا، 

صفات نفسية و عقلية البد منها 
إضاءات في منهج التدبر في القرآن الكريم



اضاءات تدبيرية

الحق يظهر لكثري 
ان  اال  ال��ن��اس،  م��ن 
ي��راه،  منهم  قلياًل 
يهاب  اكثرهم  ألن 
ان  ويخاف  رؤي��ت��ه، 
ي���ت���ع���ارض ال��ح��ق 
م����ع م��س��ب��ق��ات��ه 
الفكرية ورواسبه 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، 
ان  وي�����خ�����ش�����ى 
مع  الحق  يتعارض 
مجتمعه  اف��ك��ار 
ل��ذل��ك   ، وب��ي��ئ��ت��ه 
بل  م��ن��ه  ي��ق��رب  ال 
اذا  جفنه  يغمض 

اقرب الحق منه

مبح���ذور  الرتط���ام  يوؤم���ن  ف���ال  واإل 
التف�سر بالراأي املح���رم �سرعًا والعياذ 

باهلل.
�صفات املتدبر:
ال�شفات النف�شية

للحالة النف�سية تاأثٌر كبر يف ا�سلوب 
تعام���ل الن�س���ان م���ع احلي���اة، وم���ع ما 
حوله م���ن حقائ���ق، فنج���د اآي���ًة تر�سد 
الن�س���ان اىل الطريق، وُت�س���ل �سخ�سًا 
اآخ���ر، يف ح���ني اإنها ه���ي الآي���ة نف�سها، 
فاآي���ات القراآن الكرمي، ُهدًى ونور، لكن 
للنفو����س املوؤمن���ة واملح�سن���ة، بينما هي 
�سالل وخ�سران مل���ن كان ظاملًا لنف�سه، 
ومن هن���ا جند �س���رورة التحّلي ببع�س 
م���ن  لال�ستف���ادة  النف�سي���ة  ال�سف���ات 

القراآن الكرمي وهذه ال�سفات هي:
اواًل: الميان بالق���راآن على انه كتاب 
اوح���ى ب���ه اهلل، رب ال�سم���اوات، ليكون 
لعباده ب�سرًا ونذيرًا، وهاديًا اىل احلق 

باإذنه و�سراجًا منرًا.
الق���راآن  الن�س���ان  يق���راأ  ان  فالب���د 
ويع���ّده خطاب���ًا مبا�سرًا م���ن رب العزة 
واجلاللة لنف�سه ، فه���و وثيقة ارتباطنا 
 ، عزوج���ل  ال���رب   ، املعي���د  باملب���داأ 
فق���د ج���اء يف احلدي���ث ال�سري���ف عن 
المام ال�سادق C:)َمْن َقَراأَ القراآن 
ِ َو مَلْ َيِرقَّ َقْلُبُه َو َل ُيْن�ِسُئ  ْع هلِلَّ َو مَلْ َيْخ�سَ
ِه َفَق���ِد ا�ْسَتَهاَن  َحَزن���ًا َو َوَج���اًل يِف �ِس���رِّ
ِ َتَعاىَل َو َخ�ِسَر ُخ�ْسَرانًا  ِن اهللَّ ِبِعَظِم �َس���اأْ
ُمِبين���ا..( ويف احلدي���ث ا�سارة وا�سحة 
اىل �س���رورة ال�ستع���داد النف�سي لتلقى 
اله���دى الذي تدع���و اليه اآي���ات الذكر، 
ثم يق���ول المامC:)َفَق���اِرُئ القراآن 
ىَل َثاَلَث���ِة اأَ�ْسَياَء َقْل���ٍب َخا�ِسٍع  َت���اٌج اإِ حُمْ
َذا َخ�َسَع  ٍع َخاٍل َف���اإِ َو َب���َدٍن َف���اِرٍغ َو َمْو�سِ
ِجيُم َقاَل  ْيَطاُن الرَّ ِ َقْلُبُه َف���رَّ ِمْنُه ال�سَّ هلِلَّ
ُ َتَعاىَل  َفاإِذا َق���َراأَْت القراآن َفا�ْسَتِعْذ  اهللَّ
َغ  ِجيمِ  َفاإَِذا َتَفرَّ ْيط���اِن الرَّ ِ ِمَن ال�سَّ ِباهللَّ
َد َقْلُبُه ِلْلِقَراَءِة  رَّ َنْف�ُسُه ِم���َن اْلأَ�ْسَباِب جَتَ
���ُه َعاِر�ٌس َفَيْحِرَمُه َبَرَكَة ُنوِر  �سُ َو َل َيْعَرِ
ِل�سًا  َخ���َذ جَمْ الق���راآن َو َفَواِئ���َدُه َف���اإَِذا اتَّ
ْلِق َبْع���َد اأَْن  َخاِلي���ًا- َو اْعَت���َزَل َع���ِن اخْلَ

���وِع اْلَقْلِب َو َفَراِغ  َلَتنْيِ ُخ�سُ �سْ اأََت���ى ِباخْلَ
ِ َعزَّ َو  ُه ِباهللَّ اْلَب���َدِن ا�ْسَتاأَْن�َس ُروُحُه َو �ِسرُّ
ِ َتَعاىَل  اَطَباِت اهللَّ َجلَّ َو َوَجَد َحاَلَوَة خُمَ
نَي ... َفاْنُظْر  احِلِ َعزَّ َو َجلَّ ِعَب���اَدُه ال�سَّ
���َك َو َمْن�ُسوَر َوَلَيِتَك   َكْيَف َتْقَراأُ ِكَتاَب َربِّ
َتِنُب َنَواِهَيُه َو  يُب اأََواِمَرُه َو جَتْ َو َكْيَف جُتِ
ُه ِكَتاٌب َعِزيٌز ل  ُل ُح���ُدوَدُه َفاإِنَّ َكْيَف َتَتَمثَّ
َياأِْتيِه اْلباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َو ل ِمْن َخْلِفِه 

َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد ...(4
المي���ان  �سف���ة  م���ن  وتن�س���اأ  ثاني���اً: 
بالق���راآن الك���رمي، �سفة نف�سي���ة ح�سنة 
اخ���رى ه���ي : ال�ستعداد الت���ام لتطبيق 
اآياته املباركات عملي���ًا. ان هذه ال�سفة 
�س���رط ه���ام يف فه���م اآي���ات اهلل، اذ ان 
الت�سليم امل�سبق لنتائج البحث عن احلق 
ي�ساع���د النف����س عل���ى البح���ث املجرد، 
قب���ول  وال���ردد يف  ال�ستكب���ار  بعك����س 
نتائج البح���ث العلمي، اذ ان���ه يقلل من 
قيمة ه���ذا البحث عند الن�سان ومن ثم 

ي�سرفه عنه.
م���ن هن���ا كان على الن�س���ان ان يجعل 
الق���راآن امام���ه وي�سلم اليه زم���ام اأمره 
قب���ل ان يب���داأ بت���الوة اآيات���ه ، ح�سبم���ا 
ي�س���ف الم���ام علي���ه ال�س���الم املوؤم���ن 
ال�سادق فيقول: )َقْد اأَْمَكنَ  اْلِكَتاَب  ِمْن 
ِزَماِم���ِه َفُهَو َقاِئ���ُدُه َو اإَِماُم���ُه َيُحلُّ َحْيُث 

َحلَّ َثَقُلُه َو َيْنِزُل َحْيُث َكاَن َمْنِزُله (5.
ان فريق���ًا م���ن النا�س يتل���ون القراآن 
فيوؤولون اآياته ح�س���ب اأهوائهم، ابتعادًا 
ع���ن العم���ل به���ا، ان ه���وؤلء ل يوؤت���ون 
فه���م القراآن اأبدًا، ب���ل ان تالوة القراآن 

�ستزيدهم وزرًا ووباًل.
امن���ا يوؤت���ى علم الق���راآن م���ن توا�سع 
للح���ق، و�سل���م هلل ، وفت�س ع���ن الواقع، 
ل���و  احلقيق���ة  لتب���اع  �سلف���ًا  وا�ستع���د 

انك�سفت له.
ال�شفات العقلية

ان اه���م ال�سف���ات العقلي���ة التي لبد 
ان يتحل���ى بها املتدبر يف القراآن الكرمي 

هي:
اواًل: الرتكيز

فركيز �سع���اع ال�سم�س ع���ب زجاجة 

مقع���رة، ه���و ال���ذي ي�سب���ب يف حتوي���ل 
قوي���ة،  طاق���ة  اىل  املراك���م  ال�سع���اع 
وكذل���ك تركيز �سعاع الفك���ر نحو نقطة 
معين���ة �سي�ساع���ف م���ن فاعلي���ة الفكر 

ويك�سف احلقائق بو�سوح.
ومبق���دار اأهمية الركي���ز تكون مدى 
�سعوبت���ه. ان النف����س تق���اوم التفّكر يف 
اأمر واحد، ولكن على الذي يريد الفهم 
ان يرّو����س نف�س���ه على �سف���ة الركيز، 
فيظل يوج���ه اهتمام���ه اىل �سيء واحد 

عدة حلظات، حتى يعرفه.
ومن هنا جند المر م���ن قبل القراآن 
برتي���ل اآيات���ه، لك���ي يت�سن���ى لالن�سان 
التفك���ر يف الآي���ات وامع���ان النظر يف 

معانيها.
ثانياً: ال�شجاعة

م���ن �ساء العلم وطل���ب احل�سول عليه 
فال بّد اأن يتحلى ب�سفة ال�سجاعة، ذلك 
ان عدم الثق���ة بالنف�س يت�سبب بت�سكيك 

ال�سخ�س بنتائج بحوثه.
ان احل���ق يظهر لكثر م���ن النا�س، ال 
ان قلي���اًل منهم يراه، لأن اكرثهم يهاب 
روؤيت���ه، ويخ���اف ان يتعار����س احلق مع 
م�سبقات���ه الفكرية وروا�سب���ه التقليدية، 
ويخ�س���ى ان يتعار����س احلق م���ع افكار 
جمتمع���ه وبيئته ، لذل���ك ل يقرب منه 

بل يغم�س جفنه اذا اقرب احلق منه.
لبد لنا من ال�ستعداد النف�سي للتخلي 
ع���ن افكارن���ا ال�سابقة اذا م���ا اكت�سفنا 
فق���ط  ال�سجاع���ة  ف���بوح   ، خطاأه���ا 

ن�ستطيع ان نك�سف احلقائق.
وهن���اك �س���روط مو�سوعي���ة لبد من 
توفرها يف املتدبر يف القراآن ليت�سنى له 
ال�ستفادة من تعاليمه وار�ساداته ، وهي 
ما �سنتحدث عنه���ا يف العدد القادم ان 

�ساء اهلل تعاىل.
استاذ ف الوزة العلمية
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لق���د ا�ستج���اب اهلل دع���اء خليل���ه عليه 
كعب���ة  احل���رام  البي���ت  فجع���ل  ال�س���الم، 
القل���وب؛ يتواف���د اليه���ا النا����س، وجتل���ب 
اليه���ا الثمرات من كل بل���د. كما جعل اهلل 
البي���ت احلرام، مثابة للنا����س، كلما زاروه 
عادوا اإليه مل���ا فيه من عطر التوحيد وَروح 
المي���ان و روح���ه، وكان اول بي���ت و�س���ع 
َل َبْي�ٍت ُوِضَع  للنا�س، فق���ال تع���اىل:﴿إِنَّ َأوَّ
َة ُمَب�اَرًكا َوُه�ًدى لِْلَعامَلَِن *  لِلنَّ�اِس َللَّ�ِذي بَِبكَّ
فِي�ِه َآَياٌت َبيِّنَ�اٌت َمَقاُم إِْبَراِهيَم َوَم�ْن َدَخَلُه َكاَن 
َآِمنً�ا َوللَِِّ َع�َل النَّ�اِس ِح�جُّ اْلَبْيِت َمِن اْس�َتَطاَع 

إَِلْيِه َس�بِياًل َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اللََّ َغنِيٌّ َعِن اْلَعامَلَِن﴾ 
)سورة آل عمران/96� 97(

نعمة االإ�شالم
ون�ستفي���د من ه���ذه الآي���ات املباركات، 
ونحن يف �سدد تبيني اأهم مهام املر�سدين 
الب�سائ���ر  احل���ج،  مو�س���م  يف  الديني���ني 

التالية: 
1. ان بي���ت اهلل احل���رام ه���و اول بي���ت 
لعب���ادة اهلل �سبحان���ه وتع���اىل عل���ى وج���ه 

الر����س، وذل���ك ب�س���كل خال����س ل �سائبة 
فيه���ا، من تقدي����س غر اهلل، م���ن قوم او 
عن�سٍر او لون او اأية �سبغة ب�سرية اخرى.

2. هك���ذا كان هذا البيت للنا�س جميعا 
اي للعاملني؛ ا�سودهم و ابي�سهم اعجميهم 
و عربيهم، العاك���ف منهم القريب، والباد 
منه���م البعيد، فهو بي���ت اجلميع كلهم فيه 

�سواء.
3. وفي���ه البك���ة ل���كل النا����س، حي���ث 
يتوافدون اليه لي�سهدوا منافعهم ويتزودوا 

بالتقوى والطيبات.
4. وفي���ه ه���دى للنا����س، حي���ث يتفق���ه 
الواف���دون يف دي���ن اهلل احل���ق، ويزدادون 
اميان���ا وعلم���ًا. األي�س فيه اآي���ات بينات من 
 A اآث���ار اإبراهي���م، وم���ن اآث���ار النبياء
وم���ن ت�سدي���ق وع���د اهلل بن�س���ر عب���اده 
واظهار دينه على الدي���ن كله؟ فهذا مقام 
ابراهي���م C يتخذه النا����س حتى اليوم 
حمراب���ا ل�سلواتهم ودعائه���م تكرميا من 

.Cاهلل لعبده الويف ابراهيم اخلليل
5. وم���ن اآيات اهلل �سبحانه ان من دخل 
مكة كان اآمنًا، حي���ث جعل اهلل هذا البيت 

حرمًا اآمن���ًا، وحيث مي�س كل ب�سر انى كان 
جن�س���ه او لون���ه بال�سكين���ة يف ج���وار بي���ت 
اهلل حتى لو كانت الدني���ا حتاربه. ان هذا 
الح�سا�س هو من اآيات اهلل �سبحانه، ومن 
ا�سباب حب النا�س لهذا البيت وان�سهم به. 
6. جع���ل اهلل عل���ى النا����س جميع���ًا ان 
يحج���وا اىل بيت���ه احل���رام، فكان���ت تل���ك 
ال�سريع���ة الهي���ة مفرو�سة كدي���ن لزم يف 
ذم���ة كل النا����س، ولكن اهلل تع���اىل خفف 
عليه���م اذ �س���رط ال�ستطاع���ة يف وج���وب 
احلج، فق���ال :﴿َم�ِن اْس�َتَطاَع إَِلْيِه َس�بِياًل﴾؛ 
وال�ستطاع���ة �س���رط مفهوم عن���د النا�س، 
كل  ح�س���ب  م�ساديقه���ا  تتغ���ر  وه���ي 
زم���ان وكل بقع���ة وكل �سخ����س. م���ن هنا 
ف���ان البي���ت احل���رام ه���و م���راث النب���ي 
ابراهي���م C ال���ذي جعل���ه اهلل للنا����س 
امام���ًا وجع���ل البي���ت ال���ذي بن���اه مثاب���ة 
للنا����س و امن���ًا، و اكرم���ه اهلل ح���ني ام���ر 
امل�سلم���ني بان ي�سلوا عن���د مقامه يف ذلك 
البي���ت، وكان قد ام���ر ابراهيم وا�سماعيل 
ان يطه���را بي���ت اهلل م���ن كل رج�س ليكون 
ال�س���الة،  و  للط���واف والعت���كاف  مهي���اأً 

الديني  االرش���اد 
املرشدين  وتواجد 
رجال  من  الدينيني، 
العلمية  ال��ح��وزات 
وف��ود  ص��ف��وف  يف 
دور  ل��ه  الحجيج، 
رحلة  يف  مفصلي 

الحج االلهية.

الشیخ عبداحلسن الفرايت
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فقال ربن���ا �سبحان���ه وتع���اىل: ﴿َوإِْذ َجَعْلنَا 
ُِذوا ِم�ْن َمَقاِم  اْلَبْي�َت َمَثاَب�ًة لِلنَّ�اِس َوَأْمنً�ا َواتَّ
إِْبَراِهيَم ُمَص�لىًّ َوَعِهْدَنا إَِل إِْبَراِهيَم َوإِْس�َ�ِعيَل 
�ِع  كَّ اِئِف�َن َواْلَعاِكِف�َن َوالرُّ �َرا َبْيتِ�َي لِلطَّ َأْن َطهِّ

ُجوِد﴾ )سورة البقرة /125( السُّ
فا�ستج���اب اهلل دعوة النبي ابراهيم يف 
مكة اذ جعلها منطقة اآمنة ورزق اهلها من 
الثمرات، ولكن مل يكن ذلك دليال على ان 
اه���ل مكة ه���م مبعدون ابدا م���ن ال�ساللة 
والكفر فقال �سبحانه ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ 
اْجَعْل َه�َذا َبَلًدا َآِمنًا َواْرُزْق َأْهَل�ُه ِمَن الثََّمَراِت 
َمْن َآَمَن ِمنُْهْم بِ�اللَِّ َواْلَيْوِم اْلَِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر 
ُه إَِل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس  َفُأَمتُِّع�ُه َقِلياًل ُثمَّ َأْضَط�رُّ

امْلَِصُي﴾ )سورة البقرة/126(.
وكان ابراهي���م C قد �س���األ ربه بان 
يري���ه منا�س���ك احل���ج، فكان���ت املنا�س���ك 
من بي���ان ابراهيم وبهداي���ة اهلل �سبحانه، 
وكانت خال�ستها الدعاء بالقبول والهداية 
اىل ال�س���الم، ق���ال اهلل تع���اىل﴿وإِْذ َيْرَف�ُع 
نَا َتَقبَّْل  إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسَ�ِعيُل َربَّ
نَ�ا َواْجَعْلنَا  �ِميُع اْلَعِليُم * َربَّ ِمنَّ�ا إِنَّ�َك َأْنَت السَّ
ًة ُمْس�ِلَمًة َلَك َوَأِرَنا  تِنَا ُأمَّ يَّ ُمْس�ِلَمْنِ َلَك َوِمْن ُذرِّ
ِحيُم﴾  اُب الرَّ َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأْنَت التَّوَّ

)سورة البقرة /127(
فن�ستفي���د م���ن ه���ذه الآي���ات ان اف�سل 
الدع���اء عن���د بي���ت اهلل وبع���د التوب���ة هو 
الدعاء باأن يجعلنا اهلل من امل�سلمني حقًا، 
م���ن الذي���ن ا�سلم���وا هلل رب العاملني، وان 

تبقى حقائق ال�سالم يف ذريتنا اىل البد.
اخللو�س هلل وحده ال ل�شيء اآخر
ق���د  البي���ت  ه���ذا  ان  الق���راآن  ويب���ني 
و�س���ع لعب���ادة اهلل وح���ده ف���ال يج���وز ان 
ي�س���رك ب���ه غ���ره، وان���ه يج���ب ان يطهر 
م���ن ارجا����س ال�س���رك وكل ق���ذارة، كم���ا 
ْبَراِهي�َم َم�َكاَن  ْأَن�ا إِلِ يق���ول تع���اىل :﴿َوإِْذ َبوَّ
اِئِفَن  ْر َبْيتَِي لِلطَّ ْك ِب َشْيًئا َوَطهِّ اْلَبْيِت َأْن اَل ُترْشِ
�ُجوِد﴾ )س�ورة ال�ج  �ِع السُّ كَّ َواْلَقاِئِم�َن َوالرُّ
/26(، ولع���ل اح���د معاين ال�س���رك هنا ان 
يتخذ احد هذا البيت و�سيلة لتكري�س نف�سه 

وافكاره اخلا�سة!
ون�ستفيد م���ن هذه الآية الكرمية اي�سا، 
ان خدم���ة احل���اج تتمث���ل يف احلر�س على 
طهارة البي���ت، و�سقاي���ة احلجيج، وتوفر 
�سبل الراحة لهم، وهي من م�سوؤوليات ولة 
البي���ت، و انه���ا عمل مطل���وب وحميد. كما 
نفهم م���ن ال�سياق اي�س���ا ان امل�سرف على 
ه���ذا البيت كل بيت عب���ادة يجب ان يكون 
�سخ�سا ربانيًا : نبّيًا او و�سي نبي او واحدًا 
م���ن اولي���اء اهلل الكرام، وهك���ذا فقد امر 
اهلل النب���ي ابراهي���م باإع���الن الدعوة اىل 
ْن ِف النَّاِس بِاْلَجِّ  احلج، ق���ال �سبحانه:﴿َوَأذِّ
َيْأُت�وَك ِرَجااًل َوَعَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتَِن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ 

َعِميٍق﴾ )سورة الج /27(.
يف  رّغ���ب  ق���د  الك���رمي  الق���راآن  وكان 
احل���ج ببيان جملة من منافع���ه احلياتية و 
الأخروي���ة فق���ال �سبحانه﴿لَِيْش�َهُدوا َمنَافَِع 

اٍم َمْعُلوَماٍت َعَل َما  َلُ�ْم َوَيْذُكُروا اْس�َم اللَِّ ِف َأيَّ
َرَزَقُه�ْم ِمْن َبِيَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكُل�وا ِمنَْها َوَأْطِعُموا 

اْلَباِئَس اْلَفِقَي﴾ )سورة الج/28(. 
وهكذا ف���ان الهدف احليات���ي الول هو 
ان ي�سه���دوا مناف���ع لهم، حي���ث يتعارفون 
ويتبادل���ون  اعدائه���م،  �س���د  ويّتح���دون 
التج���ارب ويدي���رون التج���ارة ويت�ساورون 

فيما ينفع بالدهم بالد امل�سلمني.
ول يخف���ى ان تق���دمي الذبائ���ح هلل �سنة 
قدمي���ة، وانه من ال�سعائ���ر املعروفة، ولكن 
اهلل تع���اىل امر ب���ان ُتهذب م���ن خرافات 
ال�سنام، واأل يذكر عن���د اإهداء القربان، 
تق���دمي  وكاأن  وتع���اىل،  �سبحان���ه  اهلل  اإل 
القرب���ان ا�س���ارة اىل ا�ستع���داد الن�س���ان 

لفداء نف�سه واأعز ما ميلك، هلل تعاىل.
دور مف�شلي للمر�شدين 

يبقى الر�ساد الديني وتواجد املر�سدين 
الدينني، م���ن رجال احل���وزات العلمية يف 
�سف���وف وف���ود احلجيج، ل���ه دور مف�سلي 
يف رحلة احلج اللهي���ة. ان ا�ستذكار احلد 
وقي���م هذه ال�سعرة اللهية من قبل احلاج 
ابتداًء من خروجه من موطنه مرورًا باأداء 
كافة الطقو�س وال�سعائر يف الديار املقد�سة 
وانته���اًء بعودته اىل وطن���ه، تعد من املهام 
الكب���رة الت���ي تقع عل���ى كاه���ل املر�سدين 

الدينيني يف هذه الرحلة الربانية.
ويف هذا ال�سياق نذّكر باأهم امل�سوؤوليات 
التي تقع عل���ى اإدارات احل���وزات العلمية، 
وكذل���ك ادارات الر�ساد الديني يف هيئات 

هيئات  ادارة  على 
ال���ح���ج وال��ع��م��رة 
امتحانات  اج����راء 
ومدروسة  سليمة 
ل���ك���اف���ة ط���الب 
ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة 
االرش��اد  مجال  يف 
وت��ح��اش��ي امل��ي��ول 
املدارس  التجاهات 
والنظر لكل طالب 
ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة 
ب��ن��ظ��رة ال��ت��آخ��ي 

واملساواة.
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الحوزة العلمية

احل���ج والعم���رة الر�سمي���ة، وكذل���ك اهم 
املوا�سف���ات الت���ي ينبغ���ي ان يت�س���ف بها 

املر�سد الديني لقافلة احلج:
1. احلوزات العلمية مدعوة ومن خالل 
باب احلج يف درو�س الفقه ان يهياأ الطالب 
للت�سدي الر�س���ادي يف هذا املجال، �سواء 
مل���ن ينوي ال�سف���ر لرحلة احل���ج او اعداده 
وتوف���ر  املر�سدي���ن،  امتح���ان  لدخ���ول 
الر�سي���ة املنا�سب���ة لتفوق���ه عل���ى �سعي���د 
الطالع عل���ى دقائق امل�سائ���ل الفقهية مبا 

يتعلق ب�سعائر احلج.
2. ميكن للحوزات العلمية و�سع دورات 
خا�سة لطالبها املتميزين ملراجعة م�سائل 
احل���ج والتعرف عل���ى اآراء كاف���ة الفقهاء 
بهذا ال�سدد مع اطالعهم على جغرافيات 
املواق���ع الهام���ة يف مك���ة املكرم���ة واملدينة 
املن���ورة ملا لهات���ني املدينتني م���ن تاأثر يف 

ثقافة احلاج الدينية.
3. عل���ى ادارة هيئ���ات احل���ج والعمرة 
اجراء امتحانات �سليم���ة ومدرو�سة لكافة 
طالب العل���وم الدينية يف جم���ال الر�ساد 
وحتا�سي امليول لجتاهات املدار�س والنظر 
لكل طالب العلوم الديني���ة بنظرة التاآخي 

وامل�ساواة. 
4. عل���ى ه���ذه الهيئ���ات اعط���اء اولوية 
للمخ�سرم���ني وا�سحاب التجارب ال�سابقة 
يف جمال الر�ساد الديني يف موا�سم احلج 
وعدم اخ�ساعه���م لالمتحانات الروتينية، 
ب���ل العك�س فت���ح املج���ال له���م لال�ستفادة 
من جتاربه���م امليدانية يف توجي���ه واإر�ساد 

احلجيج.

م�سرك���ة  ن���دوات  اقام���ة  �س���رورة   .5
وتعارف بني املر�سدين الدينيني ومتعهدي 
احلم���الت من جه���ة، وكذل���ك بينهم وبني 
احلجاج قب���ل رحلة احلج يف برامج مكثفة 
تعليمية وتوجيهية وذلك حتا�سيا لالأخطاء 
يف جم���ال تطبيق ال�سعائ���ر وكذلك تقدمي 
الر�س���اد عل���ى ال�سعيد ال�سح���ي والمني 

والثقايف لكل حاج ل�سيما ال�سني منهم.
6. املر�سد الديني يعد البو�سلة و�سكان 
م�س���رة القافلة على كافة الأ�سعدة كما ان 
احلاج يع���ُد املر�س���د الب الروحي له، من 
هن���ا ينبغ���ي على املر�س���د ان يهي���ئ نف�سه 

ليكون يف م�ساف هذه املكانة املرموقة. 
7. مر�سد احلجي���ج ل تقت�سر واجباته 
يف تعلي���م وتوجيه احلج���اج يف كيفية اداء 
منا�س���ك احل���ج فح�سب، ب���ل تتو�سع دائرة 
توجيهه لت�س���ل اىل ادخال احلاج يف دورة 
تعليمي���ة عام���ة يف ا�س���ول الدي���ن وفروعه 
ومفاهيم ال�سالم كاف���ة، بل حتى اختباره 
يف اداء ال�سل���وات اخلم�س وح�سن التلفظ 

باآيات القراآن الكرمي وغرها.
8. ان احل���اج يحر����س ان تك���ون رحلة 
احل���ج ل���ه ه���ي رحل���ة العم���ر، فال ب���د ان 
ي�ستثم���ر مر�س���د احلجي���ج ه���ذه الفر�سة 
واأخ���الق  عقيدت���ه  لت�سحي���ح  التاريخي���ة 
احلاج، وكذلك العم���ل على ن�سف العادات 
ال�سيئ���ة واخلرافات الداخل���ة يف ال�سالم 
الجتماع���ي،  والع���رف  ال���راث  ع���ب 
وتغيره���ا وف���ق متبني���ات الق���راآن الكرمي 

  A واحاديث واأخالقيات اأهل البيت

9� املر�سد الديني ه���و ممثل الدين فال 
يح���ق له ان يح�سر نف�سه يف مدر�سته التي 
تخ���رج منه���ا، او مرجعيته الت���ي يقلدها، 
ب���ل عليه ان يجيب عل���ى كل م�سائل احلج، 
وغرها مبا يتنا�سب وتقليد احلجاج، وكل 
عل���ى انف���راد، وبعبارة اخ���رى، ان املر�سد 
كاف���ة  م���ع  ويتفاع���ل  ي�ستجي���ب  ان  علي���ه 
الر�سائ���ل العلمي���ة ملراجع الدي���ن العظام 
ويعل���م احلاج وفق م���ن يقلد م���ن املراجع 

الدينيني.
10� م���ن امله���ام اجل�سيم���ة الت���ي تق���ع 
عل���ى كاه���ل مر�سد احلجيج ه���و الهتمام 
جماع���ة  واحل�س���ور  اجلماع���ة  ب�س���الة 
عن���د الآث���ار واملقام���ات ال�سريف���ة يف مكة 
املكرم���ة واملدينة املنورة، كالبقيع، ومقبة 
ومق���بة  ال�سب���ع،  وامل�ساج���د  احلج���ون، 
الر�س���ول  ولدة  ومواط���ن  اح���د،  �سه���داء 
العظم K والأئم���ة الأطه���ار ويف كافة 
املواق���ع الت���ي تذك���ر احلجي���ج بعقيدته���م 
الر�س���ول  ا�سح���اب  ال�ستقام���ة  و�سالب���ة 
الكرام يف �سدر ال�سالم، لكي يعود احلاج 
وه���و ي�ستح�س���ر يف ذاكرته ماآث���ر الب�سالة 
وال�س���ب والت�سحي���ة والف���داء، يف طريق 
ال�س���الم، ولكي يجعل ه���ذا املو�سم اللهي 
�سّلمًا للتغير والتحول احل�ساري يف واقعه.

*استاذ يف احلوزة العلمية.

*م�����ن�����اس�����ك ال��������ج /
السيد املرجع املدريس /ص19.

الديني  امل��رش��د 
ي���ع���د ال��ب��وص��ل��ة 
وس���ك���ان م��س��رية 
كافة  على  القافلة 
ان  كما  األص��ع��دة 
املرشد  يعد  الحاج 
له،  ال��روح��ي  االب 
على  ينبغي  هنا  من 
يهيئ  ان  امل���رش���د 
يف  ليكون  نفسه 
مصاف هذه املكانة 

املرموقة.

الحجيج  مرشد 
واجباته  تقتصر  ال 
وتوجيهه  تعليم  يف 
كيفية  يف  الحجاج 
الحج  مناسك  اداء 
فحسب، بل تتوسع 
دائرة توجيه لتصل 
اىل ادخال الحاج يف 
دورة تعليمية عامة 
ال��دي��ن  اص����ول  يف 
ومفاهيم  وفروعه 
االس�����الم ك��اف��ة، 
اختباره  حتى  ب��ل 
الصلوات  اداء  يف 
وحسن  ال��خ��م��س 
التلفظ بآيات القرآن 

الكريم وغريها.



*الشيخ حسن الشيمي

عجب�ًا ألولئك الذين يعلون م�ن القرآن الكريم كتابًا ميت�ًا، او كتابًا تارييًا 

ت�رسد في�ه جمموعة من القصص واملواع�ظ والكم البالغة الت�ي انتهى مفعولا 

ف زم�ن التطور التكنولوجي، حيث العال اليوم أحوج لإلنرتنت والفضائيات. 

ف� الفائدة من كتاب ال يوجد فيه الديث عن »فيسبوك«، او تطبيقات الواتف 

الذكية..؟!!

ه�ذا الن�وع من الط�رح انترش ف الس�نوات االخية، والتي منه�ا ايضًا عجز 

الق�رآن وع�دم امكانيت�ه ف ان ينفع البرشية ف ه�ذا الزمان، الن م�ا وصل إليه 

االنس�ان من تطور ل يكن بحسبان احد، وهذا يعني ان الل عندما خلق البرشية 

ل يكن يعلم ان االنسان سيتطور ال هذه الدرجة لكي يضع له قوانن و أحكامًا 

يسي عليها وتنفعه ف القرن الواحد والعرشين..! 

وف ظ�ل ه�ذا الكم الائ�ل من الرتاك�م ف املعلوم�ات والتقنيات؛ يتس�اءل 

البع�ض: ما فائدة الديث عن الكافري�ن، واملنافقن..؟ وما فائدة الديث عن 

موس�ى، و فرعون، وس�لي�ن وملكه ف األرض؟ ، ثم أل ينتهي زمن الكافرون 

واملؤمنون ؟ بل يعتقد هؤالء اننا ف عرص ذهبي، ال نحتاج فيه للدين،  حيث ال 

وجود لدعوات الكفر وااللاد، ك� كان ف العهود املاضية.

من العجب ان نغالط انفس�نا والخرين بمثل هذه املغالطات، فنحن نعلم، 

وه�م يعلمون جي�دا ان القرآن الكري�م ه�و كالم الل الالق البي، 

األعل�م باللق من غ�يه، فكيف يمكن ان نتصور ان الل 

تبارك وتعال –وحاش�اه- يكون عاجزا عن معرفة 

تطور البرش ف يوم م�ا؟ وكيف نتصور ونعتقد 

ان الل ق�د انج�ز عم�اًل وخل�ق خلقًا يش�وبه 

النقص او الطأ؟ بل هو قادر عل كل يشء، 

ويل�ق بإتق�ان واب�داع، فه�و خل�ق الكون 

وف�ق س�نن ونواميس ثابت�ة، فه�ذه اجلاذبية، 

الت�ي لوالها ملا س�كن ع�ل االرض يشء، وملا 

اس�تقر عليها م�اء،س وكذلك س�ائر املوجودات، 

والتناس�ق واالتف�اق العظيم ب�ن كل املخلوقات ف هذا 

الكون الواسع املختلف ف االلوان واالشكال.

ايض�ًا هناك من يتخذ من آيات القرآن الكريم حماًل لالس�تهزاء، فرتاه يبحث 

عن اليات التي تناقض بعضها البعض ف الظاهر، دون أدنى رجوع او معرفة، 

ان لذا الكتاب علومًا كثية منها علم الناس�خ واملنسوخ، الذي يكشف لنا عن 

الغموض وس�بب اختالف بعض اليات، بعد ان يبن لنا اليات التي نسختها 

آي�ات أخر، او قراءة اليات التي نزلت بحق املس�يح واليه�ود الذين ماتوا قبل 

ان ترشق ش�مس االسالم، بطريقة سطحية دون أدنى تفكي او تأمل، فقد كفل 

لم الل تبارك وتعال الساب العادل وفق اديانم، فكل واحد منهم ُيدان بدينه 

ِذيَن َآَمنُوا  ال�ذي اعتنقه قبل نزول االس�الم. لكنه�م يقرأون قوله تع�ال: »إِنَّ الَّ

ابِِئَن َم�ْن َآَمَن بِاللَِّ َواْلَيْوِم اْلَِخِر َوَعِمَل َصاِلًا  ِذي�َن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ َوالَّ

َزُن�وَن« )البقرة/ 26(.  ِ�ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِه�ْم َواَل ُهْم َيْ َفَلُه�ْم َأْجُرُه�ْم ِعنَْد َربِّ

ويعتق�دون ان الل يقب�ل م�ن االنس�ان أي دين ش�اء واعتنق واعتق�د، والدف 

االول واالخي املرجو من االنس�ان هو عب�ادة الل الواحد االحد من خالل اي 

ون هذا التفس�ي ال غبار عليه، بين� لو قرأنا وقرأوا قوله  دين ش�اء..! وهم يعدهّ

يَن«  ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِف اْلَِخَرِة ِمَن اْلَارِسِ تعال: »َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَ اإْلِ

)س�ورة آل عم�ران/ 58(، وه�ذه الية املباركة كفيلة بالرد ع�ل هذا النوع من 

االعتق�اد الذي بات منت�رشًا اليوم عند البعض والذي من خالله يش�ككون ف 

احاطة القرآن الكريم وشموليته. 

ينبغ�ي ان نعل�م ان الل تعال قد ان�زل ف كتابه الكريم عل أم�ة النبي االكرم 

حمم�د K، دس�تورًا الي�ًا متكاماًل و ش�اماًل ، وفيه الديث عن س�نن اللق 

والط�وط العامة للحي�اة وما بعدها، وقص�ص وعر واحكام تاك�ي واقعنا، 

ولي�س جلزئيات االم�ور وصغرياهتا، بل هو يتحدث ع�ن الطوط العامة التي 

يب ان يس�ي عل اثرها االنس�ان لتوخي السقوط واالنزالق ف الرسان. فهو 

يتن�اول ف اجلان�ب العقائ�دي، توحيد الال�ق وعدم الكفر وال�رشك به، وهذه 

املس�ألة ثابت�ة ال تتغ�ي ، ك� يتح�دث الل تعال عن الس�نن الثابتة ف 

الي�اة، منه�ا مث�اًل: غلب�ة ال�ق واملؤمن�ون، والث�واب 

والعق�اب ف الدني�ا قب�ل الخ�رة، وغيه�ا كثي، 

وهي سنن ال تتغي وال تتبدل.

ان اغل�ب الش�بهات الت�ي ت�دور ح�ول 

الدين بصورة عام�ة، وحول القرآن الكريم 

بش�كل خ�اص، ه�ي قائم�ة ع�ل اس�اس 

واح�د، وه�و ه�وى النف�س، وح�ب الدنيا 

واالنبه�ار بزخرفها، وهو ذات الس�بب الذي 

دف�ع بالطواغي�ت وأعوانم ال حماربة الرس�االت 

االلية، ومن اجله ايضًا حارب املرشكون القرآن الكريم 

ح�ن نزول�ه، وكذبوا دعوة النب�ي االكرم حممد ص�ل الل عليه وآله 

وس�لم، فهم ال يريدون ان يروا، س�وى هذا اجلانب الس�طحي من الياة، فهي 

ش�غلهم الش�اغل، لذلك ه�م يبتعدون وُيبع�دون كل ما يذكرهم باملس�ؤولية، 

عون انم اق�رب ال الل بع�رة االرض  والخ�رة ، والي�اة ما بعد املوت، ثم يدهّ

عل حس�اب الخرة، وبإلغاء الدين، والتوجه ال الل بدون اي وس�يلة اخرى، 

وكأن الل ق�د انش�طر وتع�دد، لك�ي يتخذ كل طائفة الًا عل مقاس�ه ، يناس�ب 

افكاره وما تريده نفسه.
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علم أصول الفقه من دون أرسطو
مل تكن عالقة اأر�سطو باحل�سارات التي 
َوَفَد عليها عالقًة ب�سيطًة، بل اإنها ات�سمت 
و  واللب�س.  والتداخل  التعقيد  من  بكثر 
على  الفكرة  ه��ذه  ت�سدق  ما  اأك��رث  لرمبا 
فرجمة  الإ�سالمية.  باحل�سارة  عالقته 
اآخرين،  فال�سفٍة  كتب  مع  تداخلت  كتِبِه 
تن�سب  الآخ��ري��ن  اأفكار  بع�ُس  باتت  حتى 
بع�َس  ف���اإن  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  غلطًا،  ل��ه 
اآراَءه  اأن  كما  كذلك.  لغره  ن�سبت  كتبه 
متعاك�سة.  بطرق  وتوظيفها  قراءتها  مت 
دخوله يف حقول  ف��اإن  اأخ���رى،  وم��ن جهة 
ال��ع��ل��وم الإ���س��الم��ي��ة، ت��ف��اوت��ت م��ن حيث 
بني  موجود  فهو  وال�سكل؛  والتاأثر  العمق 
النحويني البالغيني، و�سديق مالزم لكثر 
اأنه حا�سر  كما  والفال�سفة،  املتكلمني  من 
بني الأ�سوليني والفقهاء. وعلى الرغم من 
والتاأثر،  التاأثر  بني  العالقة  ه��ذه  تعقد 
والتحوير والتعديل، فاإن الذي ل �سك فيه، 
هو �سعة التاأثر العميق ملا ي�سمى ب�«الإطار 
حقول  م��ن  كثر  يف  الأر���س��ط��ي«  امل��ع��ريف 

املعرفة الإ�سالمية.
الإط��ار  يف  الفقه  اأ�سول  علم  �سياق  يف 
اآية  الديني  املرجع  قّدم  الإمامي،  ال�سيعي 
املدّر�سي  تقي  حممد  ال�سيد  العظمى  اهلل 

يحاول  جتديدية  اأط��روح��ة  ظ��ل��ه(،  )دام 
اأح��د  وه��و  الأ����س���ول؛  علم  تاأ�سي�س  فيها 
�سمن  اأر�سطو،  عليها  وف��د  التي  احلقول 
فيه  لأر�سطو  يكون  لن  اإطاٍر معريف جديٍد 
الإط���ار  يف  ل��ه  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل�ساحة  تلك 
هذه  ول�ستجالء  الأ���س��ول.  لعلم  ال��ق��دمي 
الفكرة �ستعر�س هذه املقالة، اأوًل: �سمات 
الإطار املعريف الأر�سطي، ثم تتناول ثانيًا: 
املرجع  حت��رر  خاللها  م��ن  التي  الكيفية 
تبنّي  ثم  الأر�سطي،  الإط��ار  من  املدّر�سي 
يبني  الذي  اجلديَد  املعريف  الإط��اَر  ثالثًا: 
عليه املرجع املدّر�سي علم الأ�سول، ورابعًا 
واأخرًا: نعر�س لبع�س التطبيقات والآفاق 

الأ�سولية التي ترتب على هذا التحّول.

الإطار املعريف الأر�صطي
هو  لي�س  اليوم  نعرفه  الذي  اأر�سطو  اإن 
القرون  يف  امل�سلمون  العلماُء  عَرَفه  الذي 
العلماء  اإن  بل  الإ�سالم،  تاريخ  من  الأوىل 
اأنف�سهم تفاوتوا يف قراءته. وقد  امل�سلمني 
يكون الوقت مبكرًا الآن � حتى تنجز بحوث 
الوقت  لتحديد   � املجال  هذا  دقة يف  اأكرث 
والكيفية التي وفد اأر�سطو اإىل علم اأ�سول 
ادع���اوؤه  ميكن  م��ا  لكن  ال�سيعي1.  الفقه 
هما  والفل�سفة  الكالم  حقلي  اأن  عمومًا 
من  ال�ستفادة  حاولت  التي  احلقول  اأوىل 

اأر�سطو منطقًا وفكرًا يف تاأ�سي�س مقولتها 
للعلماء  املو�سوعية  وللطبيعة  وجدلياتها2. 
هيمن  م��ا  اإذا  ال�سهل  م��ن  ف��اإن��ه  اآن����ذاك، 
ما يف حقل  على عامل  معنّي  معريف  اإط��اٌر 
التي  احلقول  بقية  اإىل  يت�سرب  اأن  معني 
يهتم بها. ولرمبا هذا ما ح�سل فعاًل، اإذ 
مبنطق  ا�ستعانوا  والفال�سفة  املتكلمني  اإن 
ما  ث��م  جدلياتهم،  تاأ�سي�س  يف  اأر���س��ط��و 
اأخرى؛  معرفية  حقول  يف  وّظفوه  اأن  لبثوا 

كاأ�سول الفقه واللغة.
الرئي�س  املحور  اإن  القول  ميكن  رمب��ا 
لالإطار املعريف الأر�سطي هو »ال�ستدلل«، 
ق�سية؟  لأّي  علميًا  ا�ستدلًل  نبني  فكيف 
ث��م م��ا ه��و ال���س��ت��دلل الأك����رث قيمة من 
الإجابة على  العلمية؟ يف معر�س  الناحية 
يف  فل�سفته  اأر�سطو  اأ�س�س  الأول،  ال�سوؤال 
عميقة  بحوث  من  يلحقها  وما  »التعريف« 
وتوابعها،  والعر�س  اجلوهر  يف  ومف�سلة 
مبا�سر  ب�سكل  تن�سب  التي  البحوث  تلك 
تعك�س  ك��م��ا  ال��ت��ع��ري��ف،  ب���اب  خ��دم��ة  يف 
اأي�سًا. ويف معر�س  فل�سفته لعامل الطبيعة 
الإجابة على ال�سوؤال الثاين، اأ�س�س اأر�سطو 
فل�سفته يف »البهان« املنطقي وما يلحقه 
م�ستويات  يف  ومف�سلة  عميقة  بحوث  من 
الخ.   . وامل�سلمات.  والبديهيات،  املعرفة، 
فال�ستدلل ل يكون علميًا و�سحيحًا اإل اإذا 
ا�ستطاع الباحث اأن يعّرف وميّيز عنا�سره 

يوم  يف  تتسم  لم 
السيد  ع��اق��ة  م��ا 
بأرسطو  املدرسي 
بالصلح بل إنه ومنذ 
الفكرية  مسريته 
ال��ت��ي اب��ت��دأه��ا يف 
وحتى  عمره  مقتبل 
ال��ي��وم ي��ع��دّ ن��اق��دًا 
ألرسطو  هوادة  با 
يكاد  فا  وف��ك��ره. 
أيّ  يتصفح  امل���رء 
عمل فكري للسيد 
ويكون  امل��درّس��ي، 
ألرس�����ط�����و ف��ي��ه 
رأيًا  ويجد  إال  رأيٌ، 
امل��درّس��ي  للسيد 

ناقدًا له.

@halbloshi

الشيخ حسن البلويش
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ب�سكل وا�سح، ثم يبني قيا�سه على اأ�سا�س 
اليقينية هي ما  فالق�سية  يقيني.  برهاين 
دون  وما  يقينية،  الأولية  عنا�سرها  كانت 
ذلك فهو ظن يقارب اليقني اأو وهم يقارب 
»التعريف«  ب��ني  ال��و���س��ل  وحلقة  اجل��ه��ل. 
وامل��ع��رف��ة »ال��به��ان��ي��ة« ه��ي »ال��ق��ي��ا���س«؛ 
اكت�ساف »احلد  يتلخ�س جوهره يف  الذي 
للقيا�س  ولأن  مقدمتني.  ب��ني  الأو����س���ط« 
اأر�سطو وقتًا طوياًل يف  اأنواعًا فقد �سرف 
ليحدد  وطرقها  اأنواعها،  وبيان  حتليلها، 
ال�ستدللية  الأقي�سة  اأْوَث��َق  الأمر  نهاية  يف 

علميًة.

املدّر�صي والتحرر من اأر�صطو
ال�سيد  ع��الق��ة  م��ا  ي���وم  يف  تت�سم  مل 
ومنذ  اإن��ه  بل  بال�سلح  باأر�سطو  املدّر�سي 
مقتبل  يف  ابتداأها  التي  الفكرية  م�سرته 
ه��وادة  بال  ناقدًا  ُيعد  اليوم  وحتى  عمره 
لأر�سطو وفكره. فال يكاد املرء يت�سفح اأّي 
عمل فكري لل�سيد املدّر�سي، ويكون لأر�سطو 
املدّر�سي  لل�سيد  راأي��ًا  ويجد  اإل  راأٌي،  فيه 
حقيقيًا؛  ت�ساوؤًل  يثر  ما  وه��ذا  له.  ناقدًا 
اأر�سطو  على  امل��دّر���س��ي  ال�سيد  ث��ار  كيف 
واإطاِرِه املعريف، يف الوقت الذي ترك هذا 
الإطار ب�سماته على عموم اأدبيات احلقول 
املعرفية يف الو�سط ال�سيعي الإمامي؟ فمن 
والأ�سول  والفقه  بالكالم  ومرورًا  املنطق، 
واإنتهاًء بالأخالق، جند اأن لأر�سطو حظوة 
املمكن  م��ن  لعله  وال��ت��اأث��ر.  احل�سور  يف 
اأر�سطو  املعرفّية على  »الثورة«  اإرجاع هذه 
من قبل ال�سيد املدّر�سي اإىل ثالثة عوامل 

رئي�سية.
املدّر�سي  ال�سيد  ينحدر  االأول:  العامل 
ال�سيد  اهلل  اآي��ة  اأٍب؛  م��ن  ون�سبيًا  فكريًا 
�سره-  قد�س   - امل��دّر���س��ي  كاظم  حممد  
يطلق  ف��ك��ري��ٍة  مل��در���س��ٍة  بانتمائه  ُع����ِرَف 
تلك  التفكيكية«3،  ب�«املدر�سة  اليوم  عليها 
املدر�سة النقدية يف الو�سط احلوزوي التي 
تاأ�س�ست على يد املرزا مهدي الأ�سفهاين 
به  تت�سم  مما  املقد�سة.  م�سهد  مدينة  يف 
لكل  النقدية  روح��ه��ا  ه��ي  امل��در���س��ة،  ه��ذه 
والت�سوف  والفل�سفة  ال��ك��الم  ع��ل��وم  م��ن 
ال�سيعية  العلمية  احل���وزات  يف  ال��رائ��ج��ة 
ال�سابقني.  القرنني  م��راث  متثل  وال��ت��ي 
مدى  على  التفكيكية  املدر�سة  ا�ستطاعت 
ال��ع��دي��َد من  ت��ط��ّور  اأن  م��ن رواده����ا  جيل 
يف  امل�سلمات  لبع�س  النقدية  املفاهيم 

هذه  راأ���س  على  والفل�سفة،  الكالم  حقول 
واآليٍة  املعرفة،  يف  نظريٍة  تطويَر  املفاهيم 
معينة يف قراءة الن�س الديني. وقد �سّرح 
»اإن  قائاًل:  النتماء  بهذا  املدّر�سي  ال�سيد 
هذه املنظومة الدرا�ساتية من الكتب التي 
من  عقود  ثالثة  خ��الل  لتحريرها  وفقت 
يعرفه  حم��دد،  منهج  على  تعتمد  الزمن 
وال�سوؤال   ،)...( اإليها  النظر  فور  الناقد 
كيف انتمى املوؤلف اإىل هذا املنهج، وملاذا؟ 
ال�سبب  واحدة،  وبكلمة  اأقول  اجلواب  ويف 
النبي  واأل��ط��اف  اهلل  توفيق  بعد  املبا�سر 
وال��داي،  هما  )ع(  بيته  اأه��ل  من  والئمة 
والدتي )...( و والدي - ا�ستاذي واملربي 
من  اأ�ستلهم  كيف  علمني  ال��ذي  الكبر، 
الدرا�سة  وفن  بيته،  واأه��ل  النبي  اأحاديث 
فيها، ودّر�سني منذ نعومة اأظفاري املعارف 
الإ�سالمية التي كان قد اأتقنها عند معلمه 
مهدي  امل���رزا  العظمى  اهلل  اآي���ة  الكبر 
الفكرية �سّلحته  البيئة  ال�سفهاين«4. هذه 
اأّي  كطبيعة  اأنها  اإل  واآلياته،  النقد  بروح 
اآلية نقدية تعمل مبعول الهدم، فهي تقوم 
بتدمر الأ�س�س الفكرية لكنها ُتبقي املكان 
خاليًا من دون بناء. وهنا ياأتي دور العامل 

الثاين.
العامل الثاين: اإنتماء ال�سيد املدّر�سي، 
 � العربي  العامل  ع��ّم  ال��ذي  النه�سة  لتيار 
الإ�سالمي يف �ستينيات القرن املا�سي اأتاح 
له فر�سة التوا�سل مع الع�سر.  مرتكزات 
)املعا�سرة(،  هو  اآن��ذاك  النه�سة  خطاب 
والذي يعني فيما يعني، التوا�سل والإنفتاح 
على منتجات الع�سر احلديثة، وال�ستفادة 
الإ�سالمي.  الفكر  مع  يتنا�سب  مبا  منها 
يَر  امل��دّر���س��ي،  ال�سيد  ف��ك��َر  يطالع  وم��ن 
بو�سوٍح ح�سور عن�سر املعا�سرة والإنفتاح 
يف عمله الفكري. هذا التوا�سل الع�سري 
له  فر�سة  وّفرا  للموروث  بالنقد  م�ستعينًا 
اإمكانية  له  اأتاحا  لبناء فكري جديد، كما 
الفكر  وت���راث���ه وع��م��وم  اأر���س��ط��و  ق����راءة 
الطبيعي. وهذا ما  �سياقه  اليوناين �سمن 
جنده يف كتاب »الفكر الإ�سالمي« وكذلك 
»املنطق  كتاب  يف  واأ���س��ّد  اأع��م��ق  ب�سورة 
تف�سياًل  ع��ّده  ميكن  ال��ذي  الإ���س��الم��ي«، 
لل�سيد  املنطقي  واملنهج  املعرفة  لنظرية 
يف  اأر�سطو  َق���َراأَ  هناك  اإن��ه  اإذ  املدّر�سي؛ 
َع جهوَده بجانب  �سياقه التاريخي، كما َو�سَ
احل���ق���ول امل��ن��ط��ق��ي��ة اجل���دي���دة. وه��ن��اك 
و�سبيَل  للمعرفة  البنائّية  روؤيَتُه  قّدم  اأي�سًا 

الو�سول اإىل التفكر املنطقي ال�سحيح.

ال�سيد  ي��ع��رف  م��ن  ال��ث��ال��ث:  ال��ع��ام��ل 
امل���دّر����س���ي ع���ن ق����رب ل مي��ك��ن��ه ت�����س��ور 
اأر�سطو؛  مثل  باإطار معريف  قبوِلِه  اإمكانيَة 
للعامل  و�سلت  التي  ب�سورته  خ�سو�سًا 
�سخ�سية  املدّر�سي  فال�سيد  الإ���س��الم��ي. 
واملغامرة،  العملية  بالروح  تت�سم  حركّية 
ت��ت��ح��دى ال��واق��ع وت��خ��و���س ال��ت��ج��ارب، ل 
املرّكبة.  بالروح  بل  الب�سيط  بالعمل  توؤمن 
م�ساره  على  الروحية  ه��ذه  انعك�ست  وق��د 
وال�سيا�سي،  ن�ساطه الجتماعي  العملي يف 
كقائد حركي ميداين يخو�س غمار الواقع 
م�ساره  ع��ل��ى  وك��ذل��ك  ال��ع��ق��ب��ة،  ويقتحم 
ومعاجلة  بالركيب،  يت�سم  الذي  الفكري 
العملي.  والخ��ت��ب��ار  بالتجريب  الأم����ور 
يف  ك��ان��ت  قدمها  ال��ت��ي  العامة  فمقولته 
اإنه  اإذ  اإليه؛  وت�سعى  الواقع  ت��رى  الغالب 
ابتداًء من التعامل مع القراآن الكرمي واآلية 
التدبر التي هي منهج عملي بحت، ومرورًا 
بفقه  ت��ن��ادي  التي  الأ�سولية  مبعاجلاته 
تطبيقية  عملية  اآليات  عن  وتبحث  الواقع 
ال�سيا�سي  بفكره  وانتهاًء  الفقهي،  للواقع 
التوافقي، يبدو روحًا واقعية عمليًة تعك�س 
يف جانب منها �سعار »العلم والعمل«، والآية 
ُهْم  الكرمية: »َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ
يف  بالركيب  تت�سم  اأن��ه��ا  كما  �ُسُبَلَنا »، 
هذه  �سلبة.  بثنائيات  التب�سيط  ل  احللول 
ال�سمات ال�سخ�سية ل ميكنها التعاي�س مع 

اإطار معريف مثل اإطار اأر�سطو.

املدّر�صي والإطار املعريف اجلديد
يقّدمه  ال��ذي  اجلديد  املعريف  الإط���ار 
تراث  من  مزيجًا  ميّثل  املدّر�سي  ال�سيد 
العلمي  وال��ف��ك��ر  ال��ت��ف��ك��ي��ك��ي��ة  امل���در����س���ة 
ال�سخ�سي  والإب���داع  املعا�سر،  العقالين 
ا�ستنطاق  يف  املفاهيم  بع�س  تطوير  يف 
تلخي�س  لنا  ج��از  واإذا  الديني.  ال���راث 
امل��الم��ح ال��ع��ام��ة ل��ه��ذا الإط����ار اجل��دي��د، 
فيمكننا القول اأنه يرتكز على ثالثة حماور 

رئي�سية.
املدّر�سي  ال�سيد  يفّرق  االأول:  امل��ح��ور 
)اأو  كقوة  العقل  بني  و�سريح  قاطع  ب�سكل 
نور ح�سب التعبر الديني( تختزن القدرة 
الذي  املعقول  وبني  واحلكم،  الك�سف  على 
مي��ث��ل امل��ك�����س��وف امل��ح��ك��وم ب��ن��ور ال��ع��ق��ل. 
عن  ُمتفِرعة  كقوة  العلم؛  بني  يفّرق  كما 
التمييز  على  القدرة  تختزن  العقل،  ن��ور 
ال��ذي  املعلوم  وب��ني  والك�سف،  والتدقيق 
هذا  ال��ق��وة5.  لهذه  مو�سوٌع  اأو  نتيجٌة  هو 

املدرّسي  السيد 
حركية  شخصية 
ت��ت��س��م ب���ال���روح 
واملغامرة،  العملية 
ت��ت��ح��دى ال���واق���ع 
التجارب،  وتخوض 
بالعمل  ت��ؤم��ن  وال 
بالروح  بل  البسيط 

املرّكبة.

فكرَ  يطالع  م��ن 
امل��درّس��ي،  السيد 
حضور  بوضوٍح  يرَ 
ع��ن��ص��ر امل��ع��اص��رة 
عمله  يف  واإلنفتاح 
ال����ف����ك����ري. ه���ذا 
العصري  التواصل 
بالنقد  مستعينًا 
ل���ل���م���وروث وّف����را 
لبناء  ل���ه  ف��رص��ة 
كما  جديد،  فكري 
إمكانية  له  أتاحا 
ق�������راءة أرس���ط���و 
وت���راث���ه وع��م��وم 
ال��ف��ك��ر ال��ي��ون��ان��ي 
ض���م���ن س��ي��اق��ه 

الطبيعي.
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الحوزة العلمية

جهة،  م��ن  وال��ع��ل��م  ال��ع��ق��ل  ب��ني  التمييز 
يحاول  اأخرى،  جهة  من  واملعلوم  واملعقول 
وهيمنِتِه  العقل  »�سلطة«  على  املحافظة 
الك�سف  بعملية  قيامه  م��دار  على  الفّعالة 
والتعقل واحلكم على الأمور. ومن ثم فاإن 
املعاير الأ�سا�سية للعقل يف املجال العلمي 
مهيمنة  تظل  اليومي  والنفعي  والأخالقي 
التي  وامل��ن��اه��ج  والأدوات  املفاهيم  على 
مو�سوٍع  اأو  حقٍل  لكل  نف�ُسُه  العقُل  ُينِتُجها 
احلفاظ  يعني  فيما  يعني  وه��ذا  علمي. 
على مقدر من ثوابت العقل ومعايره وفتح 

الباب ملتغرات الواقع وتفا�سيله.
رئي�سية  نتيجة  وه��و  ال���ث���اين:  امل���ح���ور 
املدّر�سي  ال�سيد  اأن  ال�سابق،  للتاأ�سي�س 
تعريف  اأع��اد  العقل  حقيقة  من  ق��دم  مبا 
من  وذل���ك  العلمي،  اأو  العقلي  »ال��ي��ق��ني« 
اليقني  جم��ال  نقل  اأن���ه  الأوىل:  جهتني؛ 
البهاين � كما يحلو لأر�سطو التعبر � من 
املعاير  اإىل  واملعلوم  واملعقول  املك�سوف 
اإىل  الواقع  من  نقله  اأي  وثوابتها،  العقلية 
اأعتب  اأن���ه  الثانية:  العقلية.  امل�سلمات 
غالبًا   � الواقع  اأر���س  على  املمكن  اليقني 
اليقني  هو   � الأولية  البديهيات  عدا  وفيما 
اأدب��ي��ات  يف  عنه  يعب  م��ا  اأو  الإطمئناين 
الإحتمايل«  ب�«اليقني  املعا�سرة  العقالنية 
املخالفة،  لح��ت��م��ال  جم���اًل  يعطي  ال���ذي 
 %100 ���ْدُق���ُه  ����سِ ك���ان  م��ا  ال��ي��ق��ني  فلي�س 
م��ع ال��واق��ع، ب��ل م��ا دون ذل��ك مب��ا يحقق 

الإطمئنان العقالئي املنهجي6.
املحور الثالث: وهو نتيجة ل�سابقيه؛ اأن 
احلقائق العلمية والعقلية �سواٌء يف املجال 
بل  ب�سيطة  لي�ست  الإن�ساين  اأم  الطبيعي 
مناهجيًا  تنوعًا  ي�ستدعي  مم��ا  مركبة، 
يتنا�سب مع كل حقٍل ومو�سوٍع، وي�ستدعي 
اأي�سًا تراكمًا خبويًا يعتمد على التجريب. 
العقلية  اأو  العلمية  احلقيقة  ف��اإن  بكلمة؛ 
يتنا�سب  منهجي  تاأ�سي�ٍس  اإىل  بحاجة 
نف�سه  الوقت  ويف  ومو�سوعًا  حقاًل  معها 
بحاجة اإىل فّعالية العقل حلظًة بلحظة يف 
الك�سف واحلكم. وهذا املحور ميثل البعد 
العملي والواقعي يف نظرية ال�سيد املدّر�سي 

للمعرفة.
اأخرى  وتفا�سيل   � العامة  املالمح  هذه 
� ل��الإط��ار امل��ع��ريف اجل��دي��د ال���ذي يقدمه 
كبر  تاأثر  لها  �سيكون  املدّر�سي،  املرجع 
فهو  الأ���س��ويل،  املجال  يف  توظف  عندما 
الأ�سولية،  امل�سائل  نف�س  م��ع  �سيتعامل 
لها  �سيكون  مغايرة،  معرفّية  بخلفّية  لكن 

طابعها واآفاقها.
واآفاقه  اجلديد  املعريف  الإط���ار 

الأ�صولية
مل يكن ال�سيد املرجع املدّر�سي اأول من 
يف  الأر�سطي  الإط��ار  تاأثر  عمق  اأكت�سف 
الإمامية،  ال�سيعة  عند  الأ���س��ويل  البحث 
حممد  ال�سيخ  العالمة  عّد  ميكن  رمبا  بل 
ر�سا املظّفر )قد�س �سره(، اأول من اأ�سار 
ت��ن��اول بحث  ���س��ري��ح، ح��ني  ب�سكل  ل��ذل��ك 
اآي��ة »ال��ن��ب��اأ« يف  »حجية خ��ب ال��واح��د« يف 
اأن  اإنه راأى كيف  اإذ  كتابه »اأ�سول الفقه«؛ 
ي�ستمد  واجلهل  العلم  بني  ال�سائع  التقابل 
اأن  اليوناين، يف حني  ال��راث  ج��ذوره من 
واجلهل،  العقل  بني  يقابل  الديني  الراث 
اإل اأن ما ميكن ادعاوؤه اأّن ال�سيد املدّر�سي، 
اأّول من خرج من الإطار الأر�سطي يف بحثه 
الأ�سويل، على الرغم من التدافع والتنازع 
الفقهاء والأ�سوليني مع  القدمي بني بع�س 
كالذي  اليوناين؛  ال��راث  مفردات  بع�س 
اأو  ال��ث��اين،  ال�سهيد  كتب  بع�س  يف  جن��ده 
بع�س تراث الإخباريني. هذا اخلروج من 
ل��ه العديد م��ن الآث��ار  الإط���ار الأر���س��ط��ي 
اآف��اق  ثالثة  اإىل  اأ�سر  هنا  وه��ا  والآف���اق، 
ملنا�سبة  الآخ���ر  بع�سها  واأت���رك  رئي�سية 

اأخرى.
الأر�سطي  الإط���ار  م��ن  اخل���روج  اأواًل: 
معنى  تعريف  اإع����ادة  يعني  م��ا  يف  يعني 
جوهر  ميثالن  اللذين  و«العلم«  »اليقني« 
وعلى  بل  الأ�سول،  علم  يف  »القطع«  بحث 
اأ�سا�سهما ُبنَي تق�سم علم الأ�سول منذ زمن 
ال�سيخ الأن�ساري، حيث ق�ّسم »فرائَدُه« اإىل 
ثالث ر�سائٍل، اأولها: القطع، ثم الظن، ثم 
والقبول  املنطقي،  القطع  برف�س  ال�سك. 
التنا�سب  وم��راع��اة  ال��ع��ق��الئ��ي،  باليقني 
مبقدار العلم املطلوب – احلجية- لالأداة 
�سيتغر  »احلجية«  بحث  ف��اإن  الأ�سولية، 
اأ�سولية  لأدوات  الباب  و�سيفتح  جوهريًا، 
ويف  كما  ال�سرعي،  احلكم  لك�سف  جديدة 
بع�س  حجية  دائ��رة  �ستحدد  نف�سه  الوقت 

الأدوات الأ�سولّية الأخرى7.
النقطة  على  مرتب  اأف��ق  وه��و  ث��ان��ي��اً: 
ال�سريعة  مقا�سد  بحُث  َل  َتَعَطّ ال�سابقة، 
الأ�سويل  الفكر  يف  اأ�سوليًا  الدين  وقيم 
لظروف  وذل���ك  ط��وي��ل��ة؛  ل��ف��رة  ال�سيعي 
اأن  اإل  و�سيا�سية،  واجتماعية  ح�سارية 
اإْحكاَم تعطيله على امل�ستوى العلمي يرجع 
يف بع�س منه اإىل الإطار الأر�سطي، اإذ اإن 
البحث عن اليقني املنطقي يف علل ال�سريعة 

وم��ق��ا���س��ده��ا ل��ت��ك��ون ح��ج��ي��ًة يف ال��دل��ي��ل 
جّمد  وه��ذا  ن���ادرًا،  يكون  يكاد  ال�سرعي، 
اأدوات اأ�سولية كان ميكن لها اأن توؤدي دورًا 
مهمًا يف البحث الأ�سويل، كبحث مالكات 
وحمكمات  ال�سحيح،  والقيا�س  احلكم، 
الكتاب وال�سنة بو�سفها اأ�سوًل ا�ستنباطية 

تتنا�سب مع العلم الطمئناين....الخ8.
ثالثاً: وهو اأفق مرتبط باآلية ال�ستنباط 
يف  الأ���س��ول��ّي��ة  الأدوات  لتوظيف  واأق���رب 
البحت.  الأ�سويل  املجال  اإىل  منه  الفقه 
املعريف  الإطار  من  اخلروج  اأّن  وخال�سته 
ال�سيد  يقّدمه  ال��ذي  بالبديل  الأر���س��ط��ي 
املدّر�سي يراعي الُبعد الواقعي والتجريبي 
مو�سوعًا  تكون  التي  الق�سايا  تعريف  يف 
الإط���ار  اأن  ح��ني  ففي  ال�سرعي.  للحكم 
الكامل  التعريف  ع��ن  يبحث  الأر���س��ط��ي 
وهو  للمو�سوعات،  واجل��ن�����س(  )ب��ال��ن��وع 
مم��ا اأره����ق ال��ف��ق��ه ط��وي��اًل، ف���اإن الإط���ار 
املعريف الذي يقّدمه ال�سيد املدّر�سي ي�سعى 
ال��واق��ع  �سياق  �سمن  امل��و���س��وع��ات  لفهم 
بني  بالتكامل  وذلك  للق�سية؛  الجتماعي 
العلمية  واخل���بة  للفقيه  الفقهي  العمق 
وهذه  الأم��ور.  بواقع  والعلم  اخلبة  لأهل 
يف  و�سوحًا  اأك��رث  اأهميتها  تبدو  امل�ساألة 
اجلمعي  بالفقه  ترتبط  ال��ت��ي  الق�سايا 

املرتبط باملجتمع والدولة...الخ9.
هذه بع�س اآفاق الإطار املعريف اجلديد 
علم  يف  امل��دّر���س��ي  ال�سيد  ي��ّوظ��ف��ه  ال���ذي 
الأ�سول، وهناك بال �سك اآفاق اأخرى لها 
ال�ستنباط  اآلية  على  مهمة  اأ�سولية  اأبعاد 
للفكر  الفقهي. ولعلها تب�سر لع�سر جديد 
الأ�سويل والفقهي، وهو الع�سر الذي يكون 

فيه »اأ�سول الفقه من دون اأر�سطو«.
عامل دين من الكويت.
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نهي االب لولده عن الحج المندوب
كالحج  ولده عن طاعة مستحبة  الوالد  نهى  إذا  س: 
بأن  الولد  يعلم  وال  العبادات،  من  غيرها  أو  المندوب 
مخالفة هذا النهي وعمل الطاعة يسبب أذًى للوالد أم 

ال، فما الحكم حينئذ؟
ج: يجوز لـه ذلك، واألولى طاعة والديه إذا لم يكن من 
عن  أو  عنها،  منهما  رغبة  العبادات  عن  نهيه  عادتهما 

تمسك ابنهما بالدين.

هل استقر علّي الحج؟
لديه  توفرت  وعندما  للحج،  السفر  أحدهم  أراد  س: 
من  مبلغًا  والده  منه  طلب  كاملة،  االستطاعة  أسباب 
المال فأخذ المال المقرر أن يذهب به إلى الحج، فلم يقدر 

االبن  فعل  حكم  ما  والسؤال:  للحج،  الذهاب  على 
اتجاه والده؟ وهل استقر عليه وجوب الحج؟

أن  ينبغي  كان  وما  عليه،  الحج  استقر  قد  ج: 
يعطي المال لوالده إال إذا كان في عدم إعطائه 
تكون  له  شديدة  حاجة  أو  للوالد،  بالغًا  أذى  له 

أهم من الحج كالمعالجة من مرض وما أشبه.

هل في ثمن الحج الخمس؟
أراد الحج، أن  س: في بالدنا يجب على من 
يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر 

في  الخمس  عليه  فهل  عديدة.  سنين  دوره 
ثمن الحج؟

ج: ال خمس عليه في ثمن الحج ألنه من مؤونته 
إذا كان مستطيعًا.

حجة اإلسالم بمال الَدين
بمال  اإلسالم  حج  إلى  أذهب  أن  لي  يجوز  هل  س: 
الخمس  به  المتعلق  المبلغ  تخميس  بعد  "الجمعية"، 
دورة  ألن  اآلن،  لحد  أدفعه  لم  الذي  الثاني  والنصف 
الجمعية لم تكتمل حيث يكون المبلغ الذي لدي نصفه 
ملكي والنصف الثاني مطالب بدفعه ألصحابه، أال يعتبر 

نوعًا من الديون؟ وهل يجوز الحج به ويجزي؟
ج: إذا كان ذلك المال أو قسم منه دينًا فالحج به جائز، 

ولكن ال يجزي عن حجة اإلسالم.

تركْت طواف النساء لإلضرار بالزوج
لعدم  تعمدًا  النساء  طواف  المرأة  تركت  إذا  س: 
تمكين الزوج من نفسها، هل يجوز للزوج إستنابة أحد 

للطواف عنها دون إذنها؟
ج: عدم الكفاية موافق لالحتياط، وللزوج إجبارها على 

اإلستنابة.

قضاء طواف النساء
س: لو ترك الحاج أو المعتمر طواف النساء جهاًل وجاء 

مرة أخرى للعمرة، هل يجب عليه قضاء طوافه السابق 
أيضًا أم يكفيه الطواف الجديد عنهما؟

ج: يجب قضاء السابق.

 ارتداء الكّمامات والنظارات في الحج
س: هل يجوز ارتداء كمامات التنفس التي توضع على 
الفم وتغطي نصف الوجه، خاصة للنساء، وكذلك ارتداء 
التي تغطي قسمًا  الكبيرة،  النظارات الشمسية  المرأة 

كبيرًا من الوجه ال لضرورة طبية، بل لغرض الحجاب؟
ج: ال بأس بالكمامات، والبأس بالنظارة للنساء إذا لم 

يكن يصدق عليه تغطية الوجه عند العرف.

السعي بالعربة إختيارًا
في  الموجودة  بالعربات  السعي  يجوز  هل  س: 
ـ مع العلم أن الذي يتولى تحريك  ـ اختيارًا  المسعى 

هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟
ج: يجوز، والسعي ماشيًا أفضل.

إلتفات الساعي إلى اليمين أو اليسار
إلى  سعيه  حال  الساعي  التفت  إذا  س: 
جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه، مع العلم 
سعيه  يكون  هل  االستدبار،  حصول  بعدم 

صحيحا أم ال؟
ج: ال بأس به إذا لم يخرج من المتعارف.

ما هي العمرة الواجبة؟
س: العمرة الواجبة، هل هي أول عمرة لإلنسان 

أم أول عمرة مع الحج الواجب؟
أداءها  يستطيع  عمرة  أول  هي  الواجبة  العمرة  ج: 
حج  في  العمرة  وجوب  يسقط  ال  هذا  ولكن  اإلنسان، 

التمتع.

ترك طواف العمرة جهاًل
طوافه  وترك  مفردة  بعمرة  اعتمر  من  حكم  ما  س: 

جهاًل، أو أخلَّ ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده؟
ج: عليه أن يعود ويطوف، فان لم يقدر استناب، وإذا أراد 
دخول الحرم، فاألحوط أن يحرم رجاًء ـ إذا كان بينه وبين 
إحرامه السابق أكثر من شهر ويطوف أوالً طواف العمرة 
ويصلي  الجديدة  العمرة  طواف  يطوف  ثم  السابقة، 

صالتها ثم يسعى ويقصر ثم يطوف طواف النساء.

متى يقطع التلبية؟
قطع  المفردة  للعمرة  المحرم  على  يجب  متى  س: 
التلبية إذا كان قادمًا من الميقات؟ وكذا من أدنى الحل 

مثل التنعيم؟
دخول  فعند  أوحاجًا  متمتعًا  الميقات  من  كان  إذا  ج: 
مكة القديمة، وإذا أحرم للعمرة من أدنى الحل فعند رؤية 

المسجد الحرام أو مشاهدة الكعبة المشرفة.

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

editor@al-hodaonline.com :تستقبل الهدى اسئلتكم واستفساراتكم الفقهية عبر البريد التالي
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*عقيل عبد اهلل السعدي

�سداقات  بتكوين  الأمر  يتعلق  حني 
�سداقات  تكوين  طرق  اأف�سل  "ف�اإن 
�سديقا"  نف�سك  ان��ت  ت��ك��ون  اأن  ه��ي 
امير�سون”،  وال��دو  “رالف  يقول  كما 
بدايته  اأم��ٌر  فهذا  �سديقًا،  تكون  واأن 
ب�سيطة جدًا، وياأتي من خالل تو�سّلك 
بينك  تربط  ق��د  م�سركة  نقطة  اىل 
يف  بهم  تلتقي  الذين  الأ�سخا�س  وبني 
ال�سارع،  اأي مكان؛ يف  اأية حلظة، ويف 
حمطة  يف  او  طبيب،  ع��ي��ادة  عند  او 
ان  اإل  ذل���ك،  غ��راب��ة يف  ول  ل��ل��وق��ود، 
بال  اأن ل يخطر يف  الأم��ر  الغريب يف 
النقاط  اإق��ام��ة  على  يعمل  اأن  اح��دن��ا 
متنا�سني  او  نا�سني   � بينهما  امل�سركة 
اأوىل  "الأقربون  تقول  التي  القاعدة 

باملعروف" .

اأن  للمرء  ميكن  هل  هنا:  وال�سوؤال 
بقواعد  ويلتزم  للغرباء،  �سديقًا  يكون 
اي  ي��ع��ر  اأن  دون  معهم  ال�����س��داق��ة 
الأب  األي�س  اأ�سرته؟  لأف���راد  اهتمام 
القائمة  بالعالقة  النا�س  اأح��ق  والأم 

على اأ�سا�س الود والحرام؟
ت��ك��ون  اأن  ال���زوج���ة  ت�����س��ت��ح��ق  األ 
ال�سديقة املقربة اىل الزوج وهي التي 

ربطت م�سرها مب�سره؟ 
درج���ات  اأدن����ى  نن�سد  ك��ن��ا  م��ا  اذا 
مع  عالقاتنا  يف  والإن�����س��اف  ال��ع��دل 
القبول  ف��ال مي��ك��ن  اأ���س��رت��ن��ا،  اأف����راد 
عالقة  جمرد  العالقة  تلك  تكون  ب��اأن 
طبيعية فهذا اب، وهذه ام، وذلك اخ، 
وتلك اأخت، فمثل ذلك اأمر طبيعي ول 
الذي  الأم��ر  لكن  ذلك،  لنا يف  اختيار 
الولد  ي��ك��ون  اأن  لب��د م��ن وج���وده ه��و 
�سديقًا لأمه واأبيه، كما لبد لالأب ان 

فلي�س  اأولده،  و  لزوجته  �سديقا  يكون 
حتيطه  التي  عائلته  من  للرجل  اقرب 
بالحرام والتقدير، والرعاية واملحبة 
اىل  الفر�سة  وج��دت  كلما  والهتمام 

ذلك .
"�ساحب   :A علي الإم���ام  يقول 
ي�ساحبوك  ان  حتب  ما  مبثل  النا�س 
به تكن عدل" )1( ، ولذا يجب اأن تكون 
على  قائمة  عائلته،  مع  الرجل  عالقة 
بكل متطلبات  واللتزام  واملودة  احلب 
للقيم  امل��واف��ق��ة  ال�����س��داق��ة  و���س��روط 

واملبادئ ال�سامية.
ويقول احلديث ال�سريف : "القرابة 
اأح�����وج م���ن امل�����ودة اىل  اىل امل�����ودة، 

القرابة".. 
�سديقًا  تكون  ان  با�ستطاعتك  اإن 
لأي �سخ�س ل قرابة بينك وبينه، يقول 
الإمام علي A، "رب اخ مل تلده لك 

ب��اس��ت��ط��اع��ت��ك   
صديقًا  ت��ك��ون  ان 
ال  ش���خ���ص  الي 
وبينه،  بينك  قرابة 
علي  االم���ام  ي��ق��ول 
ع��ل��ي��ه ال���س���الم، 
لك  تلده  لم  اخ  »رب 
ام����ك«، ف��ال��ق��راب��ة 
امل��ودة  ع��ن  تغني  ال 
فوق  فاملودة  بشيء. 
القرابة، و أهم منها، 
و البد منها من اجل 
ت��م��اس��ك ع��الق��ة 

القرابة وبقائها.
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امل��ودة  ع��ن  تغني  ل  فالقرابة  امك"، 
ب�سيء. 

�ُسئل اأحد احلكماء اأيهما اأحب اليك 
: اأخوك اأم �سديقك؟ 

كان  اذا  اأخ��ي  اأح��ب  "اإمنا   : فقال 
اىل  حمتاجة  فالقرابة  يل،  �سديقا 
مودة، واملودة م�ستغنية عن القرابة" )2(.

امل���ودة ف��وق القرابة،  وه��ك��ذا، ف��ان 
اجل  م��ن  منها  لب��د  و  منها،  اأه���م  و 

متا�سك عالقة القرابة وبقائها.

الوالدان اأحق بال�صداقة
ثم اإن العالقة مع اأفراد الأ�سرة لبد 
اأن تكون مبنية على قاعدة التقابل بني 
)احل���ق( و )ال���واج���ب(، ال��ت��ي تظهر 
زين  لالإمام  احلقوق  ر�سالة  يف  جلية 
العابدين عليه ال�سالم اإذ يقول يف حق 
اجتاهها:  الأولد  على  يجب  وما  الأم 
"فحق اأمك اأن تعلم اإنها حملتك حيث 
من  واأطعمتك  اأح���دا،  اح��د  يحمل  ل 
اأح��دا،  اح��د  يطعم  ل  م��ا  قلبها  ثمرة 
ويدها  وب�سرها  ب�سمعها  وقتك  واإنها 
وجميع  وب�����س��ره��ا  و���س��ع��ره��ا  ورج��ل��ه��ا 
فرحة،  ب��ذل��ك،  م�ستب�سرة  جوارحها 
حمتملة ملا فيه مكروهها واأملها وثقلها 
وغمها، حتى دفعتها عنك يد القدرة، 
اأن  فر�سيت  الأر����س  اىل  واأخ��رج��ت��ك 
وتعرى،  وتك�سوك  ه��ي،  وجت��وع  ت�سبع 
وت�سحي،  وتظلك  وت��ظ��م��اأ،  وت��روي��ك 
بالنوم  وت��ل��ذذك  ببوؤ�سها،  وتنعمك 
ب���اأرق���ه���ا، وك����ان ب��ط��ن��ه��ا ل���ك وع����اء، 
وح��ج��ره��ا ل��ك ح����واء، وث��دي��اه��ا لك 
حر  تبا�سر  وق��اء،  لك  ونف�سها  �سقاء، 
الدنيا وبردها، لك ودونك، فن�سكرها 
على قدر ذلك، ول تقدر عليه اإل بعون 

اهلل وتوفيقه" )3(.
 A وعن حقوق الأب يقول الإمام
فلتعلم  اأبيك  حق  "واأما  ر�سالته:  يف 
لوله،  وانك  فرعه،  واإنك  اأ�سلك،  اإنه 
ما  نف�سك  يف  راأي���ت  فمهما  تكن،  مل 
النعمة  اأ�سل  اأب��اك  اأّن  فاعلم  يعجبك 
قدر  على  واأ�سكره  اهلل  واحمد  عليك، 

ذلك ول قوة اإل باهلل".
خمل�س،  �سديق  لك  قّدم  هل  ترى 
وال��ت��ق��دي��ر  ب���الح���رام  حت��ي��ط��ه  ويف، 
وكرمك  وج���ودك  م��ن  عليه  وتفي�س 
ووقتك وراحتك، ولو مبقدار ي�سر من 
دون  اأم��ك  لك  وهبتها  التي  الت�سحية 

مقابل ؟
ل���س��ك ان���ك حت��ي��ط ع��الق��ت��ك مع 
ما،  معروفًا  لك  ق��ّدم  ال��ذي  �سديقك 
ب�سيء من الحرام والتقدير، وحتتفظ 
املوقف  ه��ذا  ال��ذه��ب��ي  �سجلك  يف  ل��ه 
النبيل، ولكن يف اي �سجل حتتفظ من 
ق��دم ل��ك امل��ع��روف تلو امل��ع��روف على 
املحبة احلقيقية منذ وطاأت  طبق من 
ق��دم��اك الأر�����س وم��ا زال ي��ق��دم لك 
املزيد؟ اأ�ستحتفظ به يف �سجل ال�سكر 
والكفر  العقوق  �سجل  يف  اأم  والتقدير 

بالنعم؟

قاعدة  ل  الإح�����ص��ان  ق��اع��دة 
العدل.!!

منك،  انه  فتعلم  ولدك  حق  اأما  "و 
وم�ساف اإليك يف عاجل الدنيا بخره 
من  وليته  عما  م�سوؤول  واإن��ك  و���س��ره، 
رب���ه،  ع��ل��ى  وال���دلل���ة  الأدب  ح�����س��ن 
وامل��ع��ون��ة ل��ه ع��ل��ى ط��اع��ت��ه ف��ي��ك ويف 
ومعاقب،  ذل��ك  على  فمثاب  نف�سه، 
بح�سن  املتزين  عمل  اأم��ره  يف  فاعمل 
اأثره عليه يف عاجل الدنيا ، املعّذر اىل 
القيام  بح�سن  وبينه  بينك  فيما  رّب��ه 
عليه و الأخذ له منه، ول قوة اإل باهلل".

ت�ساأل  ل  امل��رء  عن   : ال�ساعر  يقول 
واأب�سر قرينه 

فان القرين باملقارن يقتدي)4(
ل �سك اإن حق الأبوين اكب من حق 
الإ�سالم  يف  العامة  والقاعدة  الأولد، 
ل  الإح�سان  قاعدة  هي  الأبوين  جتاه 
قاعدة العدل، فال ميكن اأن تقول مثال: 
اأو  اإن اأبي ل يعطيني فاأنا ل اأعطيه..! 

اإنه ل يحرمني، فال احرمه..! 
وقد ربط اهلل �سبحانه وتعاىل حقه 
متعلقا  جعله  ح��ي��ث  ال��وال��دي��ن  ب��ح��ق 

الوالدين يقول  بعبادته والإح�سان اىل 
اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوْا  َأالَّ  َربَُّك  ﴿َوَقَض  تعاىل: 
 .)23 االرساء/  )سورة  إِْحَسانًا﴾  َوبِاْلَوالَِدْيِن 

�سحبتهما،  حت�سن  ان  الإح�سان  ومن 
مما  �سيئا  ي�ساألك  اإن  تكلفهما  واأّل 
م�ستغنيني.  كانا  واإن  اإليه،  يحتاجان 
ومن الإح�سان اأي�سا، اأن ل تطلب منهم 

ما يتجاوز حدود طاقاتهما.
الوالدين  اأن حقوق  يعني هذا؛  ل  و 
او عدالتهما،  اإميانهما  مرتبطة مبدى 
فان  فاجرين  ال��وال��دان  كان  لو  فحتى 
يقول  اأولده���م���ا،  ع��ل��ى  ح��ق��وق��ا  لهما 
الإمام الباقر عليه ال�سالم: "ثالثة مل 
فيهن رخ�سة:  لأحد  تعاىل  اهلل  يجعل 
والوفاء  والفاجر،  للب  الأم��ان��ة  اأداء 
الوالدين  وب��ر  والفاجر،  للب  بالعهد 

بارين كانا او فاجرين" )5(.
ت���اأث���ر  ن��ت��ج��اه��ل  اأن  مي���ك���ن  ول 
مع   � �سيئة  ام  كانت  ح�سنة   � العالقة 
داخلية  عالقة  وه��ي  والأه���ل،  العائلة 
الإن�سان  ع��الق��ات  على  الأول��وي��ة  لها 
اأجواء  يف  يعي�س  ل  فالذي  اخلارجية، 
اأف��راد  من املحبة والإخ��اء وامل��ودة مع 
املودة  يبني ج�سور  اأن  اأ�سرته ل ميكن 
مع النا�س اأي�سا. والعك�س �سحيح فمن 
كانت  العائلة  مع  ح�سنة  عالقته  كانت 

عالقته ح�سنة مع غره.

الزوجة ال�صديق املخل�ص 
واأما عن الزوجة و الأولد، فال يوجد 
اأقرب اىل الإن�سان منهم ولذا  من هو 
لبد اأن يوليهم املرء الكثر من املحبة 
مظاهر  واأول  واله��ت��م��ام،  وال��رع��اي��ة 
ذلك ان يكون الزوج �سديقًا لزوجته، 
اأن  يجوز  ف��ال  فقط  لها  زوج���ًا  ولي�س 
ت��ك��ون ع��الق��ة ال����زوج ب��ال��ن��ا���س جيدة 
الإم��ام  يقول  �سيئة.  باأهله  وعالقته 
اأ���س��ق��ى  اه��ل��ك  ي��ك��ن  "ل   :A علي
ب��الأه��ل  وامل��ق�����س��ود  بك" )6(،  اخل��ل��ق 
الزوجة والأولد، فح�سن العالقة معهم 

هو امليزان ل�سالح الأفراد .
ال��ع��الق��ة  اأن جن��د  امل��وؤ���س��ف  وم���ن 

حق  إن  ش���ك  ال 
األب������وي������ن اك���ر 
األوالد،  ح���ق  م���ن 
العامة  وال��ق��اع��دة 
تجاه  اإلس���الم  يف 
قاعدة  هي  األبوين 
قاعدة  ال  اإلحسان 
يمكن  فال  ال��ع��دل، 
إن  م��ث��ال:  ت��ق��ول  أن 
فأنا  يعطيني  ال  أبي 
إنه  أو  أعطيه..!  ال 
فال  ي��ح��رتم��ن��ي،  ال 

احرتمه..!
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الزوجية بني الرجل واملراأة تقوم على 
انه زوجها  لزوجها على  املراأة  معاملة 
اأن  عليها  واإن  ف��ق��ط،  اأب��ن��ائ��ه��ا  اأب  و 
ت�سنع احلدود فيما بينها وبني زوجها 
اإنها ل  فيما يتعلق ببع�س الأم��ور، كما 
التي  كتلك  املوا�سيع،  ك��ل  يف  حتدثه 
اأختها. وكذلك  او  بها �سديقتها  تخب 
احلال بالن�سبة للرجل، فهو يتعامل يف 
املنزل مع زوجته واأبنائه على انه الآمر 
وي�سيطر،  يحكم  ال��ذي  وه��و  الناهي، 
اإليه،  واخل�سوع  احرامه  الكل  وعلى 
وي��ق��رر يف  ي��ري��د،  م��ا  ت���راه يفعل  فقد 
اأبنائه  مب�ستقبل  تتعلق  التي  الأم���ور 
راأيهم فيها حتى  ياأخذ  اأن  وبناته دون 
 - الآخ��ري��ن  اأم��ام  قيمته  من  يحط  ل 

ح�سب اعتقاده-!
اأن  ال��رج��ل  ي�ستطيع  ل  مل��اذا  ُت���رى؛ 
ي�سر  ال��ذي  ك�سديقه  زوجته  يعامل 
ليجال�سه  ال��ط��وي��ل��ة  امل�����س��اف��ات  اإل��ي��ه 
وي��ح��دث��ه، ف��ي��م��ا ي��ه��م��ل زوج��ت��ه ك��امت 

اأ�سراره و�سنده الذي يّتكئ عليه؟
اإن  مّنا  الكثر  يجهل  او  يغفل  رمبا 
بكثر  اأف�سل  تكون  اأن  ميكن  الزوجة 
له  ت��ق��دم  فهي  اآخ���ر،  �سديق  اأي  م��ن 
لأنها  حمنته،  يف  امل�ساعدة  ي��د 
بب�ساطة تبحث عن م�سلحته، 
وكيف ل، وهو والد اأبنائها 
لها،  وامل�����س��ان��د 

الزوجة  تكون  اأن  نغفل  اإذن  فلماذا 
ما  ي�ساركنا  ال��ذي  املخل�س  ال�سديق 

يفرحنا ويوؤملنا؟
عن  ال���زوج  يعب  اأن  جميل  ه��و  ك��م 
الطيب  ومكنونه  ال��رائ��ع��ة،  اإن�سانيته 
ال������ودود ف��ي��ح��ب زوج���ت���ه، ح��ب��ًا غر 
ويتجاوز  عيوبها،  فيتجاوز  م�سروط، 
تفا�سيل �سكلها وحلظات �سعفها، وان 
وجمالها  كيانها  بكل  هي  كما  يحبها 
ونق�سها وقوتها و�سعفها، واأن ير�سى 
اإذ ل  ال��ق�����س��ور؛  ب��ه��ا رغ���م ج���وان���ب 
الأر�س،  وجه  على  كامل  اإن�سان  يوجد 
ال�سعيدة،  احلياة  مفتاح  هو  فالر�سا 
واحلب اأعظم نعمة ينعم اهلل بها على 

الزوجني.
زوجتك..  حترم  اأن  رائ��ع  هو  وكم 
تعاىل،  اهلل  اأكرمها  اإن�سانة  اأوًل  فهي 
ال��ت��ي اخرتها  وث��ان��ي��ًا: ه��ي زوج��ت��ك 
وبناتك،  اأولدك  اأم  فهي  وثالثًا  انت، 
وهي حافظة اأ�سرارك وخ�سو�سياتك، 
و���س��ري��ك ح��ي��ات��ك، وال���راع���ي الأم���ني 
اأب��ن��ائ��ك  ول���راح���ة  وراح���ت���ك  ل�سكنك 
ي��ع��ب عن  ���س��يء  وط��م��اأن��ي��ن��ت��ه��م. ول 
وعقلها  ال��زوج��ة  لإن�سانية  احرامنا 
وتقديرها ووجودها من ا�ست�سارتها يف 
اأمور حياتنا امل�سركة، او اأن تعب عن 
�سعورك اجلميل باأنوثتها، فتمدح فيها 
كل معاين الأنوثة من اجلمال والرقة، 
والطهارة  وال�سرف  واحلنان  واحلب، 
والإخ���ال����س وال��وف��اء وال��ت��ف��اين كلما 
مراعاة  ث��م  ل��ذل��ك.  الفر�سة  �سنحت 
او  نف�سيا  او  ج�سديا  اإهمالها  جتنب 
عقليا، فالإهمال يقتل كل �سيء جميل 
الأب����واب  يفتح  رمب���ا  و  ال��ع��الق��ة،  يف 

لجتاهات خطرة ل يحمد عقباها.
ال��زوج  يعرف  اأن  �سروري  هو  وك��م 
ال��ت��ق��ل��ب��ات ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ل��زوج��ت��ه.. 
والولدة(،  واحلمل  ال�سهرية  )الدورة 
وان  اأثناءها،  النف�سية  حالتها  وتقدير 
تكون �سعادتها اإحدى اأهدافك املهمة، 
ت��رت��ب  اأن  ح��ي��ات��ك، مب��ع��ن��ى  وحم����ور 
وهي  وم��واع��ي��دك  وعالقاتك  حياتك 

حا�سرة يف وعيك غر غائبة. 
ال���زوج  اإن  ال���ق���ول  يف  غ���راب���ة  ول 
املحافظة  ي�ستطيع  ال��ذي  ه��و  ال��ذك��ي 
اأبواب احلوار مفتوحة مع زوجته  على 
اللفظية،  وغ��ر  اللفظية  اللغات  بكل 
ونظرة  ح��ب،  بكلمة  عليها  يبخل  فال 
اإعجاب، ومل�سة ود، و�سّمة حنان، وان 
اجلميلة  الرومان�سية  احل��ال��ة  يجدد 
من  الأوىل  الأي����ام  يف  عا�سها  ال��ت��ي 
ال�سن،  بكب  يتعلل  اأن  دون  زواجه من 
اأوا���س��ر  يقطع  اأن  مي��ك��ن  ���س��يء  ف��ال 
كانت  مهما  بينهما  وال����وداد  املحبة 
م�����س��اك��ل ال�����زوج وك����رثت م�����س��اغ��ل��ه، 
مب�سوؤوليته  ي�سعرها  اأن  ال��زوج  وعلى 
ال��زوج  يجعل  فذلك  ورعايتها،  عنها 
فاملراأة  زوجته.  عني  يف  حقيقيًا  رجاًل 
الإح�سا�س  اىل  دائما  بحاجة  ال�سوية 
عنها،  م�����س��وؤوًل  وي��ك��ون  يرعاها  مب��ن 
عالمات  من  وامل�سوؤولية  الرعاية  لن 
غ��رائ��ز  م���ن  واإن  احل��ق��ي��ق��ي،  احل���ب 
)حممية(  تكون  اأن  تريد  اأنها  امل��راأة 
الزوج  اأ�سعرها  فاإذا  زوجها،  قبل  من 
باأنها حمبوبة وحمرمة، �ستحاول هي 
ت�ستطيع  ما  اأف�سل  تفعل  اأن  ب��دوره��ا 

لزوجها لتحافظ على هذا الدور. 
وم����ن م��ظ��اه��ر اإح������رام ال��زوج��ة 
واإكرامها، األ يتعدى عليها او ي�سربها، 
ففي ذلك منتهى العدوانية، وهو عمل 
حُمرم فقد جاء يف احلديث ال�سريف: 
ثالث،  فوق  امراأته  �سرب  رجل  "اأميا 
روؤو���س  على  القيامة  ي��وم  اهلل  اأق��ام��ه 
اخلالئق فيف�سحه ف�سيحة ينظر اإليها 

الأولون والآخرون")6(.
ويف الواقع؛ احرام الزوجة من قبل 
الزوج يدفعها اىل النجاح يف عالقتها 
العالقة  �سك  بال  و�ستكون  زوجها،  مع 

امل�سركة، حمفوفة باملحبة والوّد.
_____________________

1. كشف الغّمة – ج2 /ص971
2. جممع األمثال – ج1 /192

3. حتف العقول – ص 981
4. الصداقة والصديق ، للتوحيدي- ص18

5. املحجبة  البيضاء - ج3 ص14
6. عوال اللئال – ج1 ص452

او  ي��غ��ف��ل  رب���م���ا 
يجهل الكثري منا إن 
أن  يمكن  ال��زوج��ة 
بكثري  أفضل  تكون 
ص��دي��ق  أي  م����ن 
آخ����ر، ف��ه��ي ت��ق��دم 
ل��ه ي��د امل��س��اع��دة 
النها  محنته،  يف 
تبحث  ب��ب��س��اط��ة 
ع����ن م��ص��ل��ح��ت��ه، 
وكيف ال، وهو والد 
ابنائها واملساند لها، 
نغفل  اذن  ف��ل��م��اذا 
الزوجة  تكون  ان 
املخلص  ال��ص��دي��ق 
ما  يشاركنا  ال��ذي 

يفرحنا ويؤملنا؟



*املحامي : حيدر عبد الرضا الظاملي
اهتم���ت ال�سريعة ال�سالمية الغ���راء، اهتماما بالغًا وخا�س���ًا باحلياة الزوجية، 
ورعايته���ا وبي���ان احلقوق والواجب���ات لكال الطرف���ني بالتف�سيل الدقي���ق، ل�سمان 
حتقي���ق احلياة املن�سودة، ولكي توؤدي الدور ال���ذي ر�سمه اهلل تعاىل يف بناء ال�سرة 
القائمة على ا�سا�س الحرام املتبادل، حيث و�سعت ال�سريعة توازنًا يف تلك احلقوق 

والواجبات .
وم���ن خالل مالحظ���ة احلق���وق الزوجية، جن���د ان هناك نوعني م���ن احلقوق؛ 
اإحداه���ا مالية، تتعلق باملهر واثاث البيت والنفقة، والثانية، حقوق اجتماعية تتعلق 

باملعا�سرة الزوجية وما يرتب عليها من حقوق واحكام.
بالن�سب���ة للن���وع الول من احلقوق، فم���ن م�ساديقها املهر، وه���و الذي ت�ستحقه 
الزوج���ة على الزوج بالعقد عو�سًا ع���ن )الب�سع(*، وي�سمى اي�سًا )ال�سداق( كما 
يف قول���ه تعاىل: ﴿واتوا النس�اء صدقاهتن نحلة﴾. وُيعّد املهر واجب���ًا على الرجل دون 
امل���راأة، ويثبت بالعقد، وع���ادة ي�سّمى املهر يف العقد، و يرا�سى عنه الطرفان، وقد 
يكون ماًل او عينًا او منفعة، كما يجوز تعجيله او تاأجيله، اأما اثاث البيت، وهو احد 
امل�سادي���ق الخرى للحقوق املالية، فهو عبارة عن جتهيز البيت بكل متحّول، ما مل 
يك���ن فيه نهي �سرعي وي�سمل كذلك اجلهاز ت�سطحبه املراأة من بيت اهلها وكذلك 
ي�سم���ل الهدايا الت���ي يهديها الزوج اىل زوجت���ه والهدايا التي تاأت���ي اىل الزوجة يف 

ايام الزواج.
اأما امل�سداق الثالث، وهو النفقة، متمثلة يف اخراج املال، وهو ما ينفقه الن�سان 

ملن يعوله من طعام وك�سوة وم�سكن وخدمة.
اُموَن  والنفق���ة حق واجب للزوج���ة على زوجها، كما يف قول���ه تعاىل: ﴿الرَِّج�اُل َقوَّ
ْم﴾، ويف احلقيقة ان  ُه َبْعَضُهْم َعَلٰ َبْعٍض َوبِ�َ� أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواِلِ � َل اللَّ َس�اِء بَِ� َفضَّ َعَل النِّ
ال�سريع���ة الغراء حتبب التو�سعة يف النفقة يف حالة الي�سار، وكذلك ل يجوز للزوجة 
مطالب���ة زوجها فوق طاقته وامكاناته املادية، بل لبد م���ن مراعاة حالة العتدال، 

ف�)ل افراط ول تفريط(.
وت�ستح���ق الزوجة النفقة يف كل الحوال، ال يف ح���ال ن�سوزها، وهو اخلروج عن 

طاعة الزوج فيما يتعلق من حقوق يريد ا�ستيفاءها .
ام���ا الن���وع الثاين م���ن احلقوق، وه���ي احلق���وق الجتماعية او حق���وق املعا�سرة 
الزوجي���ة، فه���ي من اهم احلق���وق يف احلي���اة الزوجية، لنه���ا مبنية عل���ى ا�سا�س 
الح���رام واحلب القلبي والر�س���ا النف�سي والرتباط املعن���وي، وهي حقوق كثرة، 
م���ن جملته���ا تعظي���م ح���ق ال���زوج واحرامه، وال�س���ب علي���ه، و العفو ع���ن زلته، 
وكذل���ك حت�سي���ل ر�سا الزوج، وك�س���ب وده ور�ساه، فعن الم���ام الباقر A : "ل 
�سفي���ع للمراأة اأجنح عند رّبها من ر�سا زوجها"، كذل���ك على الزوجة رعاية الزوج 
وخدمت���ه، والعمل على راحته والتودد اليه، والقي���ام ب�سوؤونه وهذه تعّد من مقومات 
احلياة الزوجية ودميومتها. واما حق الزوجة على الزوج، فكثر اي�سا، منها: الرفق 
بها، وتكرميها، فال يكون �سّكاكًا م�سيقًا عليها، وعلى عياله، بل يكون غيور عليها يف 
املواق���ع املنا�سبة، وان يظهر املحّبة والحرام لها، وان يكون ذا مظهر ح�سن وهيئة 

نظيفة وان يقوم برعايتها واإعطائها كامل حقوقها ال�سرعية.
وهن���ا مالحظ يجب النتب���اه اليها، وهي �سرورة الف�سل ب���ني حق الزوجة جتاه 
زوجه���ا، وحق���ه اجتاهه���ا، فان عدم قي���ام ال���زوج بوظائفه اجتاه زوجت���ه، ل يبر 

للزوجة التق�سر بواجباتها جتاهه، اإذ لكل واحد تكليفه اخلا�س به.
وق���د ا�سار قان���ون الحوال ال�سخ�سية العراقي رق���م 188 ل�سنة 1959 اىل بع�س 
احلق���وق الزوجية واقت�سر على بع�س احلقوق املالي���ة كاملهر والنفقة، حيث جاءت 
ال�س���ارة اىل ذل���ك يف الباب الثال���ث منه وحتديدًا يف املواد م���ن )19 -33(. حيث 
نرى باأن املادة )24( قد بينت التطبيق باأن النفقة ت�سمل الطعام والك�سوة وال�سكن 
ولوازمه���ا، واأجرة التطبيب بالق���در املعروف، وخدمة الزوجة الت���ي يكون لمثالها 
مع���ني ونفق���ة الزوجة واجبة عل���ى زوجها كما بين���ت ذلك امل���ادة )23( التي عّدت 
النفقة واجبة على الزواج من حني العقد ال�سحيح، ولو كانت مقيمة يف بيت اهلها، 

اإل اذا طلبها للزواج فامتنعت بغر حق.
وكذل���ك ب���ني القان���ون ان النفق���ة ت�سقط بن�س���وز الزوجة يف ح���ال خروجها من 
دار الزوجي���ة بدون اذن زوجه���ا، او بدون م�سوغ �سرعي. ام���ا املواد الخرى فبينت 
ا�ستحقاق املراأة للمهر مبجرد انعقاد العقد ال�سحيح، فاذا طلقها قبل الدخول فلها 
ن�سف املهر، اأما اذا كان الطالق بعد الدخول فت�ستحق كل املهر امل�سّمى يف العقد.

وق���د اقت�س���ر القانون عل���ى المور الجمالي���ة حلقوق الزوج���ة، ومل يبني ب�سكل 
تف�سيل���ي احلقوق الزوجية الخ���رى، وخا�سة احلقوق الجتماعي���ة والتي تعد اأهم 

احلقوق بالن�سبة لدميومة ال�سرة وبقائها.
ويف احلقيقة، ان كل ذلك ل يتحقق اإل بوجود مقومات، اإهمها، وجود ثقافة لدى 
الزوجني مبعرفة هذه احلقوق، حتى ي�ستطيع كل طرف معرفة ما له وما عليه. يقول 
�سماح���ة اآي���ة اهلل العظمى ال�سيد حممد تقي املدر�س���ي )دام ظله( يف هذا امل�سمار 
ب���اأن "المر ي�ستلزم اعادة النظر يف املناه���ج الدرا�سية ملدار�س البنات، وان تدخل 
ه���ذه املناهج م���ادة تهتم بالثقاف���ة الن�سانية اخلا�سة بال���زواج ورعاية امور البيت 

وح�سانه وتربية الطفال فال ميكن العتماد على ال�ساليب العفوية. 
ومن خالل ذلك كله، جند اأن الن�سو�س ال�سرعية وما عاجلته من تف�سيل دقيق 
- وه���ذا ه���و داأب ال�سريعة ال�سمحاء واهتمامها واعط���اء كل اأمر حقه والعناية به- 
تق���در اهمية احلياة الزوجية، على ال�سعيد الجتماعي والنف�سي والخالقي، فكان 
عل���ى القان���ون ان ينهل من عذب ه���ذا املاء ال�سايف الذي ي�سق���ي كل ظماآن، وان ل 
يقت�س���ر على حقني، وجمرد معاجلة �سطحية لتلك احلقوق، فلو انه اهتم باحلقوق 
الجتماعي���ة، مل���ا �ساعت علي���ه احلقوق ب���ني الزوجني. وكذلك م���ن املفر�س على 
الدولة الهتم���ام باجلانب التوعوي واجلانب العالم���ي للتعريف بحقوق الطرفني 
، فاأن���ك ان مل تعرف حقك فال ميكنك ا�ستخدام���ه، وان كنت تعرفه فعليك بح�سن 
ا�ستخدام���ه. وانك ان مل تعرف واجباتك مل تعطها، واذا اعطيتها فباحل�سنى وعن 

طيب نف�س وكل ذلك من اجل ا�سمى غاية وهي ر�سا اهلل تعاىل.

*"البضع": مصطلح فقهي يعني عملية النكاح ذاهتا أو التمتع.
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ر�سم املنهج يف احلياة، من اأهم مراحل 
حياة الإن�س���ان، فهو الذي يح���دد م�سره 
النهائ���ي يف الآخرة، وترتب عليها النتائج 
النهائية، وم���ن هنا تاأتي �سرورة ان يحدد 
الن�س���ان اإطار �سخ�سيته فيها، حيث تكفل 
له هذه ال�سخ�سي���ة، �سكل وخارطة امل�سر 
يف احلياة الدنيا، لكي ل يكون ممن �سيعوا 

اأخراهم بدنياهم. 
وتع���د مرحلة ال�سب���اب الأف�سل والأكرث 
مالءم���ًة لتحقي���ق اله���دف الأخ���روي، بل 
وللتخطيط والتدبر مل�ستقبل دنيوي اأف�سل، 
حيث يكون الإن�سان يف كامل قواه اجل�سدية 
والنف�سي���ة، وم�ستعدًا للعمل والجتهاد لكي 
ميار����س حق���ًا من حقوقه كفل���ه اهلل تعاىل 
ل���ه، وهو العي����س الرغيد والعم���ل من اجل 
الآخ���رة، ل���ذا فمرحل���ة ال�سباب م���ن اأهم 
املراح���ل التي مير بها الإن�س���ان، وعليه ان 
يغتن���م منها ق���در امل�ستطاع لك���ي يكون يف 
ح���ال اف�سل ي���وم القيام���ة، وق���د ورد عن 
اأم���ر املوؤمنني A: "...اغتن���م �سبابك 
قب���ل هرمك و�سحتك قب���ل �سقمك". فهي 
فر�س���ة متر م���ر ال�سح���اب كما ق���ال عليه 

ال�سالم يف منا�سبة اخرى.
ولكن ال�سوؤال املهم، والذي يبحث اغلب 
ال�سباب عن اإجابته اليوم؛ هو من اأين يبداأ 
ال�ساب يف �سياغ���ة �سخ�سيٍة موؤمنٍة متكنه 
م���ن ر�سم وحتديد خارطة طريقه التي من 
خالله���ا ي�سم���ن م�ستقباًل زاه���رًا ومن ثم 

يبلغ بهذا امل�ستقبل الآخرة اأي�سًا؟

اجتناب دعوات الت�شليل
هن���اك ط���رٌق عدي���دٌة ت�سعه���ا بع����س 
املوؤ�س�س���ات واجلماع���ات يف املجتم���ع ب���ني 
ي���دي ال�سب���اب، ول���كل خط���ه ومنهج���ه و 
طريقته فيم���ا يتعلق بحي���اة ال�سباب، وكٌل 
يعتقد ب�سحة ما يذهب اليه، وعلينا نحن، 
ك�سب���اب، احل���ذر م���ن الوق���وع يف �سب���اك 
ال�سيادين، اأمثال ه���وؤلء، الذين ي�ستغلون 
ودعوته���م  ال�سب���اب  ك�س���ب  يف  الثغ���رات 
جتمعاته���م،  او  اأحزابه���م  اىل  لالنتم���اء 
وم���ن ث���م تغذيتهم بالأف���كار الت���ي ت�سنع 
منه���م �سخ�سي���ات منق���ادة لن تخ���دم اإل 

م�ساحلهم ورغباتهم ال�سخ�سية.
كم���ا ينبغ���ي ان ل نن�س���ى ان هناك من 
يح���اول ان يجر ال�سباب يف مزالق عديدة، 
منها اجلن����س والإتباع الأعم���ى لل�سهوات، 
عب ت�سهي���ل ط���رق الو�سول اإليه���ا، وهذا 
م���ا نلحظه اليوم حي���ث ان العالم العاملي 
ينف���ق ملي���ارات ال���دولرات يف �سبيل هذا 
الهدف، ومن ثم ج���ّر ال�سباب واملجتمعات 
اىل اجلن����س وال�سهوات وهدر الوقت، ومن 
ث���م ن�سه���د واقع���ًا مزريًا ل�سب���اب وجمتمع 
�سطحي ك�سول ل يعرف �سوى كيفية اإ�سباع 
�سهوات���ه ورغبات���ه اجلن�سي���ة، وهنا تكمن 
اخلط���ورة. فه���ذه الف���كار ل���ن ُت�سه���م اإل 
يف ا�سق���اط �سخ�سي���ة ال�سب���اب يف الدرك 
ال�سفل من الف�س���ل يف الدنيا قبل الآخرة، 
وعلى ال�س���اب جتنب كل دع���وات الت�سليل 
والت�سطي���ح يف الوعي، واب���رز مالمح هذه 
احلالة، اإبعاد ال�ساب عن امل�سوؤولية، ودفعه 

اىل الالمب���الة والك�س���ل والعتم���اد عل���ى 
الآخري���ن يف كل ما يخ����س حياته، فهناك 
م���ن يو�سو�س يف اآذان ال�سب���اب: "ل تفّكر، 
ول تهتم كثرًا.. فنحن نفكر ونخطط بدًل 
عن���ك، و ل تعمل، فالعم���ل لي�س �سروريًا.. 
نحن ن�سمن لك طرقًا خمت�سرة للح�سول 
على املال وال�سهرة معًا.. ول ت�ساعد اأهلك 
وجرانك، ول �س���اأن لك بالآخرين حتى لو 
راأي���ت خطاأ او جناية، ف���كل اإن�سان م�سوؤول 

عن نف�سه.."!! 
وبذل���ك يك���ون ال�ساب موج���ودًا عاجزًا 
حت���ى ع���ن م�ساع���دة نف�س���ه، او مواجه���ة 
الياأ����س  فيحتو�س���ه  ب�سيط���ة،  م�سكل���ة 
والإحب���اط ، وم���ن ثم تراك���م عليه العقد 
 . اهلل-  �سم���ح  -ل  اخلط���رة،  النف�سي���ة 
ولتحا�س���ي النزلق يف امل�ستنق���ع، عليه ان 
يلتزم الجت���اه ال�سحيح وه���و الدين، وان 
ير�سم و ي�سيغ �سخ�سيته وحياته وفق روؤية 
الدي���ن وقوانين���ه التي ت�س���ب يف م�سلحة 

الإن�سان كفرد، وكمجتمع.

تزكية النف�س اواًل
قب���ل ان يبداأ الن�س���ان باأي عم���ل عليه 
ان يهي���ئ الأر�سي���ة املنا�سبة له���ذا العمل، 
فل���و اأراد احدن���ا ان ي���زرع حديق���ة منزله 
زهورًا واأ�سج���ارًا جميلة، عليه اأن يهيئ كل 
م�ستلزمات هذه العملي���ة، و اأولها واأهمها، 
تنقي���ة الأر����س م���ن اآفاتها، وكل م���ا يعيق 
ويوؤث���ر يف من���و ه���ذه الأزه���ار والأ�سجار، 
فت�سوية الأر����س و حت�سني تربتها، وت�سهيل 
عملية و�سول املاء اإليها، اأهم من غر�سها، 

@alkhchimi
الشیخ حسيين اخلشیيم

ع���ل���ي���ن���ا ن���ح���ن، 
كشباب، الحذر من 
شباك  يف  ال��وق��وع 
الذين  الصيادين، 
الثغرات  يستغلون 
يف كسب الشباب 
لالنتماء  ودعوتهم 
او  أح���زاب���ه���م  اىل 
ثم  ومن  تجمعاتهم، 
باألفكار  تغذيتهم 
منهم  تصنع  ال��ت��ي 
ش����خ����ص����ي����ات 
تخدم  ل��ن  م��ن��ق��ادة 
م��ص��ال��ح��ه��م  إال 
ورغ�����ب�����ات�����ه�����م 

الشخصية.
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وقد اأكد الإ�سالم عل���ى ان �سالمة و�سالح 
�سخ�سيت���ه  �سياغ���ة  اإع���ادة  يف  الن�س���ان 
ب�س���كل �سحيح، وبناء اأ�سا����س �سحيح وفق 
القي���م الإلهية، ل م���ع الأه���واء والرغبات 
وال�سه���وات، الت���ي لن ُتثِم���ر ل���ه اإل الندم 
واحل�س���رة، فهن���اك ف���رق كب���ر ب���ني من 
ي�سّي���ع دنياه و اأخراه م���ن اجل �سهوة ولذة 
اآني���ة؛ وبني من يوؤ�س����س خالل �سنني طويلة 
�سخ�سيته عل���ى القيم واملبادئ الإ�سالمية 
الأ�سيل���ة، وتزكية النف�س هي اللبنة الوىل 
الت���ي ينبغي ان ي�سعه���ا الإن�سان يف اأ�سا�س 
بن���اء �سخ�سيته، حي���ث يوؤك���د اهلل تبارك 
ى  َ� َيَتَزكَّ ى َفإِنَّ وتع���اىل يف قوله: ﴿... َوَمْن َتَزكَّ
لِنَْفِس�ِه َوإَِل اللَِّ امْلَِصُي ﴾ )س�ورة فاطر/ 18(، 
فتزكي���ة النف�س وتربيته���ا، ال�سبيل الأقرب 
اىل اهلل، حيث يكون العبد مكفوًل من قبله 
تبارك وتع���اىل، لن اهلل وع���د بذلك، باأن 
يك���ون م�سر من اأقبَل عل���ى تزكية نف�سه، 
اىل اهلل يف الدني���ا والآخ���رة وهذه العملية 
ت�سهل لنا امكانية �سياغة �سخ�سية موؤمنة 

تتوافق مع قيم ال�سماء.
التزكي���ة،  قب���ل  الإن�س���ان  نف����س  اإن 
كتل���ك الأر����س التي حتتاج اىل م���ا ينقيها 
وي�ستخ���رج منه���ا كل الآف���ات الت���ي تعي���ق 
النبات���ات، وهذه هي طبيعة الإن�سان، ميال 
اىل نف�س���ه، لتلبي���ة رغباته���ا و�سهواته���ا، 
وتزكية النف�س ه���ي الو�سيلة الوحيدة التي 
م���ن خاللها نتخّل����س من اآف���ات عديدة ، 
كالكب، واحل�س���د، والعج���ب، والع�سبية، 
وه���ذه المرا�س، من �ساأنه���ا اإعاقة عملية 
بن���اء ال�سخ�سي���ة املوؤمن���ة، وم���ا ان يقدم 
الن�س���ان على تزكية نف�س���ه، حتى يتخل�س 
من هذه الظلمات الت���ي تعيق تقدم وتطور 
�سخ�سي���ة الإن�سان، فمن اأي���ن له ان يعمل 
ويف نف�سه الكب والتعايل على العمل وعلى 
الآخرين، او كيف يحب زمالءه واأ�سدقاءه 
وجران���ه، وظلم���ة احل�س���د تغ�س���ى نف�سه 

وب�سره؟ 

تو�شيع دائرة معارفنا العقائدية
وبع���د ذل���ك ياأت���ي دور بن���اء العقي���دة، 
فعقي���دة الإن�س���ان هي م���ن يح���دد �سلوكه 
ال�ساحل���ة،  فالعقي���دة  وم�س���رة حيات���ه، 
ُترج���م اىل عم���ل �سال���ح، ومن ث���م تقدم 
يق���ول  حي���ث  والنافع���ة،  الطيب���ة  الثم���ار 
ْنَس�اَن َلِفي  * إِنَّ اإْلِ تبارك وتعاىل: ﴿َواْلَعرْصِ
اِلَ�اِت  ِذي�َن َآَمنُ�وا َوَعِمُل�وا الصَّ * إاِلَّ الَّ ُخ�رْسٍ

 ﴾ �ْرِ بِالصَّ َوَتَواَص�ْوا  بِاْلَ�قِّ  َوَتَواَص�ْوا 
ال�س���ورة  وه���ذه   .)3-1 الع�رص/  )س�ورة 
املباركة تبني لن���ا اأن الإميان ي�سبق العمل، 
والإميان ه���و العقيدة، اأن يعتق���د الإن�سان 
برعاي���ة اخلالق له، وباأنه اأر�س���ل له اأنبياء 
واأو�سي���اء م���ن اجل هدايته و�س���الح دنياه 
واآخرت���ه. وعملي���ة بناء العقي���دة ت�ستدعي 
من���ا ان نخ�س�س وقتًا كافيًا لكي نطورها، 
ونو�سعه���ا، والتطوي���ر ه���و حمور م���ا ن�سر 
ل���ه يف هذا اجلان���ب، فكلنا نع���رف الأمور 
العقائدية الأ�سا�سية، الت���ي ت�سمى باأ�سول 
الدين، اإل اأننا يف هذا اجلانب بحاجة اىل 

اأمرين مهمني هما: 
اأواًل: تو�سيع دائ���رة معارفنا العقائدية 
من خالل مطالعة الكتب العقائدية املهمة، 

التي تخدم عملية بناء العقيدة.
ثاني���اً: العم���ل بها وال�ستف���ادة منها يف 
بن���اء �سخ�سية موؤمن���ة وح�سارية فعالة يف 
املجتم���ع، فمج���رد العلم باأ�س���ول الدين ل 
يغن���ي �سيئ���ًا، فما الفائدة م���ن معرفة اهلل 
او الر�س���ول الك���رم، م���ع ع���دم اخل�س���وع 
والنقي���اد لهم���ا؟ فالأمر يتطل���ب جهدًا ل 
ي�ستهان به من اجل حتقيق هذين الهدفني. 
وعل���ى ال�ساب يف بداي���ة م�سرته اأن يعرف 
عقيدت���ه جي���دًا، ويح�سن نف�س���ه من اجل 
رد جمي���ع ال�سبه���ات الت���ي �س���وف تواجهه 
خ���الل �سن���ّي حياته، لك���ي ل يك���ون �سيدًا 
�سهال لتج���ار الأفكار واملعتق���دات الزائفة 
الباطل���ة، ولكي ن�ستطي���ع اأن نبل���غ اأق�سى 
حد م���ن ال�ستف���ادة يف تطوي���ر �سلوكياتنا 
عب البناء الق���وي لعقائدنا، فمن خاللها 
�ستتح�سل املعرفة والواجبات وامل�سوؤوليات 
الت���ي تقع على عات���ق كل اإن�س���ان، وهي ان 
يعرف ما هو واجبه جت���اه التوحيد، وكيف 
يرجم هذه العقيدة على ار�س الواقع، باأن 
يكون عبدًا هلل وحده، دون اأن يجعل له ندًا 
او �سريكًا، كاملال وال�سلطة وال�سهرة و�سائر 
الم���ور الأخ���رى، واي�سًا ان يع���رف ما هو 
تكليفه وم�سوؤوليته جتاه الر�سالة والر�سول، 
وم���اذا علي���ه اأن يفعل يف زمانن���ا هذا لكي 
يكون مع النب���ي واأهل بيته عليهم ال�سالم، 
وكذلك �سائر حقول العقائد الأخرى يف ما 
يرتبط بالع���دل والنبوة والإمام���ة واملعاد، 
والت���ي يجد تف�سيله���ا يف الكتب العقائدية 
الكثرة، ونن�س���ح يف هذا اجلانب مطالعة 

كتاب���ي "األف ب���اء الإ�س���الم" ل�سماحة اآية 
و"الفك���ر  املدر�س���ي،  ه���ادي  ال�سي���د  اهلل 
الإ�سالم���ي" ل�سماح���ة املرج���ع الديني اآية 
اهلل العظمى ال�سي���د حممد تقي املدر�سي، 
واللذي���ن تن���اول مو�س���وع العقي���دة ب�سكل 
مف�س���ل وخ�سو�س���ًا يف م���ا يرتبط بعالقة 

العقيدة مع الواقع وال�سلوك.

العلم خري من املال
ل���ن  املوؤم���ن  ال�س���اب  �سخ�سي���ة  ان 
تكتم���ل دون ان تنه���ل م���ن عل���وم الق���راآن 
اهلل  ر�س���ول  كالم  ع���ذب  وم���ن  الك���رمي، 
�سل���ى اهلل علي���ه واآل���ه، وكذل���ك كلم���ات 
اأه���ل بيت���ه الأطه���ار A، فق���د اأك���دوا 
�س���الم اهلل عليه���م عل���ى طل���ب العل���م يف 
مواط���ن عديدة ويف اأوق���ات خمتلفة، فعن 
ر�س���ول اهلل K انه ق���ال: "طل���ب العلم 
فري�س���ة عل���ى كل م�سلم وم�سلم���ة"، وعن 
اأم���ر املوؤمنني اأي�س���ا يف و�سيته لكميل بن 
زي���اد انه قال: "ي���ا كميل؛ العل���م خر من 
امل���ال، العلم يحر�سك وان���ت حتر�س املال، 
امل���ال تنق�س���ه النفق���ة والعلم يزك���و على 

النفقة..." 
ان م���ن اخلطاأ ان ين�س���رف ال�ساب يف 
مقتب���ل عم���ره اىل طلب امل���ال دون العلم، 
لأنه بذلك �سيكّون �سخ�سيًة �سطحيًة تهتم 
باملظاه���ر والأمور ال�سطحي���ة، ف�ساًل عن 
حتوله اىل اإن�سان ا�ستهالكي، يعي�س يومه، 
وهذا ينعك�س عل���ى املجتمع الذي �سيتحول 
اىل جمتمع مادي، وجمتمع كهذا يخلو من 
املعنوي���ات ل ميل���ك الروح، فه���و ل يعرف 
قيمة، غ���ر قيمة املال، وه���ذا بدوره يدفع 
باملجتم���ع لأن يجايف الفق���ر واملحتاج، بل 
يلغ���ي اأي نوع من اأنواع التع���اون والتكافل، 
وال�س���اب عندما يتج���ه اىل طلب املال دون 
العل���م، فهو معر����س لالإ�سابة مبر�س حب 
امل���ال، ثم ق�س���اوة  القلب، ث���م ت�سبح على 
قلبه غ�ساوة، فال ي�سعر اإل بالأمور املادية، 
وه���ذا بداي���ة خط���رة لإن�س���ان يف مقتبل 
العم���ر، م���ن املفر����س اأن تك���ون م�ساعره 
واحلن���ان  بالعاطف���ة  فّيا�س���ًا  مرهف���ة، 
والعطاء. وم���ن هنا فاإن طل���ب العلم اوىل 
م���ن طل���ب امل���ال، لن طالب العل���م �سوف 
ي�سمن لنف�سه بن���اء �سخ�سية موؤمنة قوية 

منفتحة ت�سر وفق اأ�س�س علمية.

ان  ال��خ��ط��أ  م���ن 
ي��ن��ص��رف ال��ش��اب 
ع��م��ره  م��ق��ت��ب��ل  يف 
دون  امل��ال  طلب  اىل 
بذلك  ألن��ه  العلم، 
سيكوّن شخصيًة 
تهتم  س��ط��ح��ي��ًة 
فضاًل   ، ب��امل��ظ��اه��ر 
اىل  ت��ح��ول��ه  ع���ن 
إنسان استهالكي، 
ي���ع���ي���ش ي���وم���ه، 
ينعكس  وه�����ذا 
الذي  املجتمع  على 
اىل  س���ي���ت���ح���ول 

مجتمع مادي.
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*الشيخ فارس اجلبوري

مل���ا كان ال�س���الم منهاج���ًا للحي���اة 
ب���كل تفا�سيلها واأبعادها، ف���اإن ال�سرة 
واملجتم���ع م���ن ب���ني اأه���م ه���ذه البعاد 
التي عن���ى بها ال�سالم عناية ما بعدها 
عناية؛ ذل���ك ملا لهذا البع���د من اهمية 
واملجتم���ع  ال�س���رة  ان  حي���ث  بالغ���ة؛ 
امن���ا هما جتمع م���ن وح���دة ا�سغر، األ 
وه���ي الإن�س���ان الذي ه���و خليفة اهلل يف 
الر�س، ولأجل���ه خلق اهلل كل ما يحيط 
بذلك الن�سان، وحوله تتمحور ر�سالت 

ال�سماء و�سرائعه.
م���ن  �س���رورة  التجم���ع  كان  ومل���ا 
�سروري���ات خليف���ة اهلل يف اأر�سه؛ فاإن 
ال�س���الم اهتم بكل م���ا ي�سمن متا�سكه 
ويق���وي روابطه؛ ف�س���ّرع ال�سرائع، و�سن 
القوانني، ونظ���م العالقات الجتماعية 
لذلك. وم���ا التاكيد على ب���ر الوالدين، 
و�سل���ة الرحام، و اأداء اخلم�س والزكاة 
وال�سدقة والقر����س احل�سن  وغرها. 
وتوّع���ده لذل���ك باجل���زاء احل�س���ن يف 
الدنيا والخ���رة، اإل مث���ال على ذلك.. 
ويف الوقت نف�سه من���ع كل ما من �ساأنه، 
تهدمي ح�سن املجتمع وتفكيك روابطه؛ 

وما حترمي عق���وق الوالدين وقطع �سلة 
احلق���وق  اداء  وع���دم  والرب���ا  الرح���م 
ال�سرعي���ة، وغرها، والتوع���د بالعقاب 
عليها يف الدني���ا والآخرة، اإل مثال على 

ذلك اي�سًا. 
غر ان هذه املوانع واملحرمات املنهي 
عنها، وان كانت ت�سرك يف نف�س احلكم 
ال�سرع���ي األ وهي احلرم���ة، اإل انها، - 
وكما يبدو- تختلف يف �سدة تاأثرها يف 
هدم الرواب���ط الجتماعية. وهذا يبدو 
ظاه���را م���ن الن�سو�س الناهي���ة عنها، 
ق���ال تع���اىل: ﴿واْلِفْتنَ�ُة َأَش�دُّ ِم�َن اْلَقْت�ِل﴾. 
و  الكرم K: »اإياك���م  النب���ي  ع���ن  و 
الغيب���ة ف���اإن الغيب���ة اأ�سد م���ن الزنا اإن 
الرجل قد يزين و يتوب فيتوب اهلل عليه 
و اإن �ساح���ب الغيب���ة ل يغف���ر ل���ه حتى 

يغفر له �ساحبه«.
وهك���ذا فان من بني اأخط���ر ما حذر 
من���ه ال�س���الم، ونب���ه علي���ه ع���ب عدد 
كب���ر م���ن الن�سو����س، و ت�سب���ب بهتك 
حرم���ة املجتم���ع وت�سرذم���ه وانحالل���ه 
- اأي جمتم���ع كان ابت���داًء بال�سديقني 
مرورا بال�س���رة والرواب���ط وال�سركات 
واملوؤ�س�سات وغرها و�سوًل اىل املجتمع 
الإ�سالم���ي الأكب– هو الغيبة.. اذ قال 

تع���اىل: ﴿واَل َيْغَت�ْب َبْعُضُك�ْم َبْعًض�ا َأُيِ�بُّ 
َأَحُدُك�ْم َأْن َي�ْأُكَل َلْ�َم َأِخيِه َمْيًت�ا َفَكِرْهُتُموُه﴾ 

)12/الجرات(.

فم���ا ه���ي حقيق���ة الغيب���ة؟ وماه���ي 
مظاهره���ا املتف�سي���ة يف املجتم���ع؟ وما 
ه���ي اآثاره���ا الدنيوي���ة والأخروية على 

الفرد واملجتمع؟
الغيبة هي: ذكر الإن�سان حال غيبته 
مب���ا يكره ن�سبته اإليه من العيوب بق�سد 
النتقا����س و ال���ذم. فعن النب���ي �س انه 
قال: »هل تدرون ما الغيبة؟ فقالوا: اهلل 
و ر�سول���ه اأعلم. ق���ال: ذكرك اأخاك مبا 
 C يكره«. وق���د �ُسئل المام ال�سادق
عن الغيبة ، فقال: »هو اأن تقول لأخيك 
يف دينه ما مل يفعل و تبث عليه اأمرا قد 

�سره اهلل عليه مل يقم عليه فيه حد«

مظاهر الغيبة يف جمتمعنا
واذا كان اب���رز املظاه���ر للغيب���ة هو 
الذك���ر بالل�سان، فان لها مظاهر اخرى 
فت���ارة  الي���وم،  جمتمعن���ا  يف  متف�سي���ة 
تتحقق باملحاكاة )التقليد(، كاأن يقّلد- 
املغت���اب- طريقة م�سية ان�سان اأعرج – 
مث���اًل- انتقا�سًا من���ه او ا�ستهزاء، فهي 
غيب���ة بل رمب���ا هي اأ�س���د انواعه���ا لأن 

ٌ
 وآثاٌر خطيرة

ٌ
الغيبة.. مظاهُر متفشية

ذكر  هي  الغيبة 
اإلن�����س�����ان ح���ال 
يكره  بما  غيبته 
من  إل��ي��ه  نسبته 
بقصد  ال���ع���ي���وب 

االنتقاص و الذم.



مجتمع

املح���اكاة اأعظم م���ن الذك���ر بالل�سان. 
و كذل���ك تتحق���ق الغيبة بالكتاب���ة، فاإن 
الكتاب���ة كما قيل اأح���د الل�سانني، وذلك 

بان يذكر املغتاب عيب ان�سان كتابة. 
ومن اأنواع الغيبة؛ غيبة املرائني ممن 
ع���ون الفهم و العل���م، فاإنهم يو�سلون  يدَّ
املق�س���ود )عيب اإن�سان ما(، على �سفة 
اأهل ال�س���الح و التق���وى؛ ليظهروا من 
اأنف�سهم التعفف عن الغيبة، و ل يدرون 
بجهله���م اأنه���م جمع���وا ب���ني فاح�ست���ي 
الري���اء و الغيب���ة، مث���ل اأن ُيذك���ر عن���د 
املغت���اب اإن�سان فيقول: احلمد هلل الذي 
مل يبتلنا بحب الرئا�سة اأو بحب الدنيا، 
اأو يق���ول: نعوذ باهلل م���ن �سوء التوفيق، 
اأو ن�س���األ اهلل اأن يع�سمنا من كذا... يف 
ا�س���ارة اىل ان هذه ال�سفات متوفرة يف 
ذل���ك الن�س���ان الغائب. فه���ذا املغتاب 
ينزه نف�سه عن هذه ال�سفات بحمد اهلل 
ت���ارة وبالإ�ستعاذة تارة اخرى وبالدعاء 

ثالثة مغتابا غره.
كم���ا اأن املغت���اب قد يق���دم مدح من 
يري���د غيبته فيق���ول: ما اأح�س���ن اأحوال 
فالن ما كان يق�سر يف العبادات و لكن 
قد اع���راه فتور ، و ابتلي مب���ا نبتلى به 
كلنا و ه���و قلة ال�سب. فيذك���ر نف�سه-
املغتاب- بالذم و مق�سوده اأن يذم غره 
و اأن مي���دح نف�سه –املغت���اب- بالت�سبه 
بال�ساحل���ني يف ذم اأنف�سه���م، فيك���ون 
مغتاب���ا مرائي���ا مزكيا نف�س���ه ، فيجمع 
ب���ني ثالث فواح����س  ، و هو يظن بجهله 
اأنه من ال�ساحلني املتعففني عن الغيبة 
.فهك���ذا يلع���ب ال�سيطان باأه���ل اجلهل 
اإذا ا�ستغل���وا بالعل���م اأو العم���ل من غر 
اأن يتقن���وا الطري���ق ، و يتعبهم و يحبط 

مبكايده عملهم و ي�سحك عليهم.
و من اأق�سامه���ا اخلفية الإ�سغاء اإىل 
الغيب���ة عل���ى �سبيل التعج���ب ،فاإنه اإمنا 
ُيظهر التعج���ب ليزيد ن�ساط املغتاب يف 
الغيبة فيزيد فيها ، فكاأنه ي�ستخرج منه 
الغيبة بهذا الطريق. فيقول عجبت مما 
ذكرته ما كنت اأعلم بذلك اإىل الآن وما 
كنت اأعرف من فالن ذلك .يريد بذلك 

ت�سديق املغت���اب  ، و ا�ستدعاء الزيادة 
منه باللطف و الت�سديق للغيبة. 

اآثار الغيبة 
وللغيب����ة اآثارها اخلط����رة يف الدنيا 
كم����ا يف الآخ����رة، وعل����ى الف����رد كم����ا 
عل����ى املجتم����ع؛ ولذلك رك����زت تعاليم 
ال�سم����اء عل����ى التحذير منه����ا، ونّبهت 
على خطورته����ا اأميا تنبيه. فَعِن المام 
يِف   A اآَباِئ���ِه  َع���ْن   C ����اِدِق  ال�سَّ
ِ َنَهى  َحِدي���ِث امْلََناِه���ي: »اأَنَّ َر�ُس���وَل اهللَّ
َع���ِن اْلِغيَب���ِة َو اِل�ْسِتَماِع اإَِلْيَه���ا... َو َقاَل 
ْوُمُه َو  َمِن اْغَت���اَب اْمَراأً ُم�ْسِلمًا َبَط���َل �سَ
ُه َو َجاَء َي���ْوَم اْلِقَياَمِة َيُفوُح  ووؤُ ُنِق�َس ُو�سُ
ى  يَفِة َيَتاأَذَّ ِمْن ِفيِه َراِئَحٌة اأَْن���نَتُ ِمَن اجْلِ
ْن َيُتوَب  ِبِه اأَْهُل امْلَْوِق���ِف َو اإِْن َماَت َقْبَل اأَ
»... ُ َعزَّ َو َجلَّ َم اهللَّ َماَت ُم�ْسَتِحالاًّ مِلَا َحرَّ

والغيب���ة نار ت���اأكل ح�سن���ات املغتاب 
اإذ يق���ول  ت���ذر،  ُتبق���ي منه���ا ول  ف���ال 
الإم���ام ال�س���ادق C: »الغيبة حرام 
عل���ى كل م�سلم و اإنها لت���اأكل احل�سنات 
كما ت���اأكل النار احلط���ب«. و ي�سور لنا 
الإم���ام الباقرC م�سه���دًا للمغتابني 
ي���وم القيام���ة حي���ث يق���ول C: »اإذا 
عل���ى  ق���وم  اأقب���ل  القيام���ة  ي���وم  كان 
اهلل ع���ز و ج���ل ف���ال يج���دون لأنف�سهم 
ح�سن���ات فيقول���ون: اإلهن���ا و �سيدنا ما 
فعلت ح�سناتنا؟! فيق���ول اهلل عزوجل: 
لت���اأكل  الغيب���ة  ف���اإن  الغيب���ة.  »اأكلته���ا 
احل�سن���ات كما ت���اأكل الن���ار احلطب«، 
 K ويف نف����س ال�سي���اق يب���ني النب���ي
ب���اأن الغيبة تهدم عمل ال���ف �سنة واإنها 
ت�سبيه بالكف���ر، فقالK : »ل تقذفوا 
ن�ساءك���م بالزناء فاإن���ه ت�سبيه بالطالق 
و اإياكم و الغيب���ة فاإنها ت�سبيه بالكفر و 
اعلموا اأن القذف و الغيبة يهدمان عمل 

األف �سنة«.
وبلغ���ت الغيب���ة من اخلط���ورة درجة 
اأن التائ���ب منها اآخ���ر من يدخل اجلنة 
اإن ا�ستحقه���ا وام���ا امل�سر عليه���ا فاإنه 
اول الداخل���ني الن���ار، فق���د اأوحى اهلل 
اإىل مو�سى C : »م���ن مات تائبا عن 

الغيب���ة فهو اآخر من يدخ���ل اإىل اجلنة 
و م���ن م���ات م�سرا عليها فه���و اأول من 

يدخل النار« .
واخطر م���ن ذل���ك ان الغيبة حتبط 
عم���ل الن�س���ان ولتقبل معه���ا العمال 
،ففي خ���ب معاذ الطوي���ل امل�سهور عن 
النب���ي K: »... اأن احلفظ����ة ت�سعد 
بعم����ل العبد و ل����ه نور ك�سع����اع ال�سم�س 
حتى اإذا بلغ ال�سم����اء الدنيا و احلفظة 
ت�ستكرث عمله و تزكي����ه فاإذا انتهى اإىل 
الباب قال امللك املوكل بالباب ا�سربوا 
بهذا العم����ل وجه �ساحب����ه اأنا �ساحب 
الغيب����ة اأمرين رب����ي اأن ل اأدع عمل من 
يغت����اب النا�س يتج����اوزين اإىل ربي...« 
.وورد اي�س����ا: »اإي����اك و الغيب����ة فاإنه����ا 
حتب����ط  و  النا�����س  و  اهلل  اإىل  متقت����ك 

اأجرك« 
ويوؤك����د النب����ي K عل����ى ان ت����رك 
الغيبة احب اىل اهلل تعاىل من العبادة 
تطوع����ا ، فق����ال K : »ت����رك الغيب����ة 
اأحب اإىل اهلل عز و جل من ع�سرة اآلف 

ركعة تطوعا«.
واملغتاب كما ان له عقابه مابعد املوت 

ف����ان له عقابه يف الدني����ا اي�سا ، فعن 
ُنوِب  ِمَن الذُّ اأَْرَبَع����ًة  النبي K:»اإِنَّ 
ْنَيا َقْب����َل اْلآِخَرِة  ُيَعاَق����ُب ِبَه����ا يِف الدُّ
َذى اْلَواِلَدْي����ِن َو  ����اَلِة َو اأَ َت����ْرَك ال�سَّ

اْلَيِمنَي اْلَكاِذَبَة َو اْلِغيَبَة«
والغيب����ة تخ����رج �ساحبه����ا م����ن 

ولية اهلل وتدخله يف ولية ال�سيطان 
 :Cفمن حدي����ث لالم����ام ال�سادق

»... ومن اغتابه)يق�سد C من كان 
على فطرة ال�سالم( مبا فيه فهو خارج 
من ولية اهلل داخل يف ولية ال�سيطان«

و اآث���ار الغيب���ة عل���ى الف���رد وخيم���ة 
اخلط���ورة ال ان ه���ذه الآث���ار ه���ي اآثار 
عقابي���ة وهنا يبز ال�سوؤال املهم، مّل كل 
هذا العق���اب للمغت���اب يف الدنيا واأ�سد 

منها يف الآخرة؟!! 
ل�س���ك اإن حجم ه���ذا العقاب وهذا 
الك���م الكب���ر م���ن الن�سو����س املحذرة 
منه���ا واملحرم���ة له���ا اإمن���ا ه���و ب�سبب 

آث��اره��ا  للغيبة 
الدنيا  يف  الخطرية 
اآلخ����رة،  يف  ك��م��ا 
كما  ال��ف��رد  وع��ل��ى 
ع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع؛ 
ول����ذل����ك رك����زت 
ت��ع��ال��ي��م ال��س��م��اء 
ع���ل���ى ال��ت��ح��ذي��ر 
على  ونبهت  منها، 
خ��ط��ورت��ه��ا أي��م��ا 

تنبيه.
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التداعي���ات املرتبة عل���ى الغيبة، ولكن 
م���ا هي �ساحة ه���ذه التداعي���ات وماهو 

اأبرز اآثار الغيبة على هذه ال�ساحة؟ 
ه���ي  الغيب���ة  تداعي���ات  �ساح���ة  اإن 
املجتم���ع واأم���ا اأب���رز اآثاره���ا عليه فهي 
اإثارته���ا للخالفات والفرق���ة والت�سرذم 
الت���ي هي �سبب م�سائب امل�سلمني اليوم 
، واإذا اأمعن���ا النظ���ر يف ا�سبابها �سنجد 
اأن اأكرثه���ا نف�سي���ة؛ فب�سب���ب النظ���رة 
ال�سلبي���ة اىل بع�سنا تنام���ت خالفاتنا، 
والغيبة هي امل�سوؤولة عن انت�سار النظرة 
ال�سلبي���ة. فل���و كن���ا نتم�س���ك بتعالي���م 
ال�س���الم يف التعام���ل م���ع بع�سن���ا على 

اأ�سا�س الثقة ، وكنا ن�سر العائبة ون�سيع 
املكرم���ة ونب���ث ال���روح اليجابي���ة بدل 
ع���ن الغيبة؛ لكن���ا اخوان���ا متعاونني، ل 

متفرقني.
و اإ�ساعة الفاح�س���ة يف املجتمع قد ل 
تقل خطورة عن تفرقته، والغيبة اإ�ساعة 
للفاح�س���ة، ولكن كيف ت�سي���ع الفاح�سة 
يف الم���ة م���ع ان املغت���اب ح���ني يذك���ر 
�ساح���ب الذنب يذم���ه بذنب���ه، ويجعله 
اأمثولة وعبة ل مث���ال �ساحلا وقدوة؟! 
اإن ال�سب���ب يكمن يف ان للذنوب هيبة يف 
نفو�س املوؤمنني، واجلو العام يف املجتمع 
امل�سل���م يرف�سها، فلذل���ك ي�سطر الذي 
ق���دم عليه���ا اىل التكتم، ف���اإذا انتهكت 
ع�سمت���ه ام���ام امل���الأ بالغيب���ة؛ مل يعد 
يتكت���م عليها ويعلنها، كم���ا ان الآخرين 
اذا عرف���وا وجود من يرتك���ب الذنب ل 

يج���دون حرجا من القت���داء به وهكذا 
ت�سي���ع الفاح�سة. وه���ذه احلقيقة ين�س 
عليها قول الإم���ام ال�سادق C: »من 
ق���ال يف موؤمن ما راأت���ه عيناه او �سمعته 
اذناه فهو م���ن الذين قال اهلل عز وجل 
ان الذي���ن يحبون ان ت�سيع الفاح�سة يف 

الذين اآمنوا لهم عذاب اليم«.
ولع���ل املتدب���ر يف قوله تع���اىل: ﴿َو ال 
َيْغَت�ْب َبْعُضُكْم َبْعض�ًا َأ ُيِبُّ َأَحُدُك�ْم َأْن َيْأُكَل 

َلَْم َأِخي�ِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُم�وُه﴾ ي�سعر بخطورة 

الغيب���ة واآثاره���ا الوخيم���ة؛ فق���د �سّدد 
�سبحان���ه يف النهي ع���ن الغيبة، وجعلها 
�سب���ه اكل امليت���ة املحرم���ة م���ن حل���م 

الآدميني.
واإذا كان ال�س���الم اعتم���د العق���اب 
والرهي���ب للمغت���اب كا�سل���وب لع���الج 
الغيب���ة يف الط���ار الف���ردي فان���ه حّمل 
املجتم���ع م�سوؤولي���ة الع���الج اي�س���ا، بل 
واتخذه و�سيلة يف ذلك، معتمدًا ا�سلوبي 
الرغي���ب والرهي���ب اأي�س���ا، ب���اأن امر 
النا�س ان ياأخذوا على يد املغتاب، فَعِن 
 A َع���ْن اآَباِئِه C اِدِق الإم���ام ال�سَّ
 K ِ يِف َحِديِث امْلََناِهي: »اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
َنَهى َع���ِن اْلِغيَبِة َو اِل�ْسِتَم���اِع اإَِلْيَها... َو 
َل َعَلى اأَِخيِه يِف ِغيَبٍة  َق���ال .... وَمْن َتَطوَّ
َه���ا َعْنُه َردَّ  ِل�ٍس َفَردَّ �َسِمَعَها ِفي���ِه يِف جَمْ
ْنَيا  رِّ يِف الدُّ ُ َعْن���ُه اأَْلَف َباٍب ِم���َن ال�سَّ اهللَّ
َه���ا َو ُهَو َقاِدٌر  َو اْلآِخ���َرِة َفاإِْن ُهَو مَلْ َيُردَّ
َه���ا َكاَن َعَلْيِه َكِوْزِر َم���ِن اْغَتاَبُه  َعَلى َردِّ

ًة«. �َسْبِعنَي َمرَّ
ولعل الواجب ال�سرع����ي  والأخالقي 
يحت����م على ال�سامع رد املغتاب وال كان 
كقائ����ل الغيبة او �سريك����ه وله من الوزر 
كم����ا لقائلها ورمب����ا اكب، حي����ث يقول 
الم����ام ال�سادقC:»ما عمر جمل�س 
بالغيب���ة اإل خ���رب من الدي���ن فنزهوا 
اأ�سماعك���م م���ن ا�ستم���اع الغيب���ة ف���اإن 
القائل و امل�ستمع لها �سريكان يف الإثم«. 
كما ورد يف غرر احلكم: »م�ستمع الغيبة 

كقائلها«.  

ليك���ن ال�شكر حاج���زا لنا ع���ن اغتياب 

النا�س
ولعل لن����ا يف مالحظ����ة عي����وب النا�س 
حلظ����ة تاأمل ف����اإن مل تك����ن عيوبهم فينا 
األ ي�ستح����ق منا ال����رب �سكره على مارفع 
عن����ا من ه����ذه العي����وب، واإن كان����ت فينا 
ومل يالحظها الآخرون األ ي�ستحق الرب 
ال�سك����ر اي�س����ا عل����ى �س����ره لن����ا. فهكذا 
يك����ون ال�سك����ر حاج����زًا لنا ع����ن اغتياب 
النا�����س. وه����ذه احلقيق����ة يو�سحها قول 
اأن  ويب���ني  ب���ل   ،C املوؤمن����ني  ام����ر 
الإن�س���ان ليخل���و غالبًا م���ن العيوب فلم 
يغت���اب الإن�سان غره وه���و نف�سه ل يخلو 
من العيوب!! حي���ث يقولC من كالم 
ل���ه يف النه���ي عن غيب���ة النا����س: »فاإمنا 
ينبغ���ي لأه���ل الع�سمة وامل�سن���وع اإليهم 
يف ال�سالم���ة اأن يرحم���وا اأه���ل الذنوب و 
املع�سية و يكون ال�سكر هو الغالب عليهم 
و احلاج���ز له���م عنه���م فكي���ف بالعائب 
ال���ذي عاب اأخاه و غ���ره ببلواه اأ ما ذكر 
مو�سع �س���ر اهلل عليه م���ن ذنوبه ما هو 
اأعظم م���ن الذنب الذي عاب���ه به و كيف 
يذم���ه بذنب ق���د ركب مثله ف���اإن مل يكن 
ركب ذلك الذن���ب بعينه فقد ع�سى اهلل 
فيما �سواه مم���ا هو اأعظم منه و امي اهلل 
لئ���ن مل يكن ع�س���اه يف الكب���ر و ع�ساه 
يف ال�سغ���ر جلراأت���ه على عي���ب النا�س 
اأك���ب .يا عب���د اهلل ل تعجل يف عيب اأحد 
بذنب���ه فلعل���ه مغف���ور ل���ه و ل تاأمن على 
نف�س���ك �سغ���ر مع�سي���ة فلعل���ك معذب 
عليه فليكفف من عل���م منكم عيب غره 
مل���ا يعلم من عي���ب نف�سه و ليك���ن ال�سكر 
�ساغال له عل���ى معافاته مما ابتلي غره 

به«.
فلك���ي نحافظ على ح�س���ن ولية اهلل 
املحيط���ة بن���ا كاأفراد و جمتم���ع ،لبد ان 
نذكر اخانا املوؤم���ن باأح�سن ما فيه حتى 
ت���زداد اللحم���ة الجتماعي���ة متا�س���كا ، 
والقل���وب املوؤمن���ة �سف���اء وحتابب���ا فعن 
اخاكم  ال�سادقC:»واذكروا  الم���ام 
اذا غ���اب عنك���م باح�سن م���ا حتبون ان 

تذكروا اذا غبتم عنه«.
*استاذ يف احلوزة العلمية

س����اح����ة  إن 
تداعيات الغيبة هي 
أبرز  وأم��ا  املجتمع 
فهي  عليه  آث��اره��ا 
للخالفات  إثارتها 
والفرقة والتشرذم 
سبب  ه���ي  ال���ت���ي 
املسلمني  مصائب 
امعنا  واذا   ، ال��ي��وم 
اسبابها  يف  النظر 
اكثرها  ان  سنجد 

نفسية



مجتمع

*زهراء حممد عيل
املراأة .. خر مربية لأطفالها، و زوجة ح�سنة، وفاعلة يف املجتمع، 
وم�ساركة فاعلة يف البناء الجتماعي، ورقم فاعل يف التغير ال�سيا�سي 
�ساحب  م��ن  ك��ٌل  ن�سمعها،  ال��ت��ي  ال��دع��وات  م��ن  كثر  ذل��ك  غ��ر  و... 
اخت�سا�سه، فهنالك ال�سيا�سي، كما هنالك الواعظ الديني، وغرهم، 
طبعًا ل غبار على كالمهم جميعًاّ.. لكن "العبة بالنتائج" كما ُيقال، 
�سعوبة  من  ا�سالمي-  بلد  من  اكرث  – يف  اليوم  يعانني  ح��واء  فبنات 
وال�سحيحة،  املطالبات اجلميلة  تلكم  واحدة من  بنجاح عند  الوقوف 
واملثر يف الأمر، اأن اجلميع يقّر مبحدودية قدراتها، وينبهون ا�سحاب 
ال�سوابق يف التع�سف وال�سطهاد والإكراه، من مغبة الإيغال يف اإنهاك 
العهود  خالل  الع�سلي  والإره��اق  الإجهاد  فبعد  الرقيق.  املوجود  هذا 
والنف�سية،  الذهنية  ال�سغوطات  تواجه  اليوم  املراأة  اأ�سحت  املا�سية، 
ورمبا يكون هذا اأ�سد تاأثرًا يف حياتها، واأكرث خطورًة يف انعكا�سه على 

الواقع اخلارجي، من حياة زوجية وعائلية، ثم اجتماعية.
– يف كل الح��وال- تعد نف�سها مربية  امل�سلمة واملتدينة  املراأة  فهل 
ظل  يف  الجابة،  ال�سهل  من  لي�س  الأ�سرة؟  حميط  يف  لأبنائها  ناجحة 
الطريق،  لها  ي�سيء  ال��ذي  امل��وؤث��ر  وال�سوت  الوا�سح  املنهج  فقدان 
وتتخذه حجة بالغة اأمام فتاتها املراهقة او ابنها ال�ساب املتفّجر حيوية 
وم�ساك�سة، ل�سيما يف ملفات �سائكة وح�سا�سة، مثل احلجاب، وعالقات 

ن�سمع  �سراحة..  بكل  والخالقية.  الدينية  واللتزامات  ال�سداقة، 
عن  اإل  ومطبوعاتنا،  اعالمنا،  و�سائل  يف  الثقافة  عن  �سيء  كل 

بيوتنا،  وداخل  اليومية  حياتنا  يف  الثقافة  هذه  تطبيق  كيفية 
وبرامج  التلفزيونية  امل�سل�سالت  جنحت  كما  بال�سبط 

النرنت من تكوين مالجئ جميلة وجذابة يهرب 
اليها ال�ساب وال�سابة من �سخب احلديث املتناق�س 

واملكّدر للنفو�س. 
هذا  يف  ال��ت��ط��ورات  بف�سل  امل���راأة  متكنت  حقًا  ه��ل  ث��م 

نظرة  الج��ت��م��اع��ي..؟  البناء  يف  ُت�سهم  اأن  م��ن  وذاك،  البلد 
ينبيك  البيت يف بالدنا،  والعاملة خارج  املوظفة  املراأة  �سريعة على 

الذي يدفع �ساحبتها  بال�سعة  ال�سعور  املادية وعمق  عن مدى احلاجة 
اأو  الأب  يد  من  رقبتها  وتفك  امل��ال،  بع�س  عليها  تدر  بوظيفة  للت�سّبث 
الأخ الكبر، اأو حتى الزوج، مبا يروق للبع�س مّنا ت�سميته ب� )الكتفاء 
الذاتي(.. اإجهاد بدين، وتعب نف�سي و�سّد ع�سبي، يف حميط العمل، هو 
ما ت�سطحبه املراأة العاملة اىل داخل البيت، لتتحول الأنوثة واحلنان 
والعاطفة، اىل جتاوزات ومال�سنات و... اأ بهكذا حالة وظروف نف�سية 

ت�ساهم املراأة يف بناء املجتمع؟!

تاأخذ  جهنم،  نار  مثل  انها  يبدو  التي  ال�سيا�سية  ال�ساحة  اىل  لناأت 
مزيد"..؟!   من  هل  وتقول  امتالأت  "هل  لها  قيل  وكلما  حطبًا،  النا�س 
لكن مع ذلك، هنالك دعوات، رمبا بنوايا ح�سنة واأفق تغيري وثوري، 
الن�ساطات  خمتلف  يف  الرجال  جانب  اىل  الن�ساء  م�ساركة  ب�سرورة 
العراك  اأو حتى  ال�سراب  او  العت�سام  او  التظاهر  �سواء  ال�سيا�سية، 
– على وزن احلراك- مع ال�سرطة... املهم اخلروج من البيت واإطالق 
�سرخة الرف�س بوجه �سلطان جائر. وهذا ح�سن من حيث املبداأ، لكن 
يتحدثون  اأنف�سهم  الرجال  اأن  واملثر  والنتيجة..؟  النهاية  عن  ماذا 
لدى عودتهم اىل البيت م�ساًء، عن تخاذل هذا، وتراجع ذاك، اأو عن 
بيد  فاللعبة  ترجتى،  فائدة  ل  واأن  ذاك..  وم�سلحية  هذا  ازدواجية 
الكبار.. وغرها من اأحاديث الياأ�س والحباط ، ورمبا يكون هذا من 
الفا�سلة  املغامرات  تبير  بدافع  كلهم طبعًا-  – ولي�س  الرجال  بع�س 
واخلروج  وهناك،  هنا  املح�سوبة  غر  والتحركات  املزيفة  والعالقات 

منها ب�سالم.
نعم؛ املراأة لها دورها الكبر يف بناء املجتمع والأمة، وهذا من ر�سالة 
ال�سالم العظيم اىل الن�سانية، مبا خ�ّس لها من مكانة �سامية، ومنهج 
حياة متكامل، فهي يف ظل ال�سالم ومنذ )1434( عامًا من الهجرة 
النبوية ال�سريفة، ُمتاح لها ك�سب العلم والتعليم، مت�ساويًة يف ذلك مع 
الرجل، وقد هتف بذلك نبينا الكرم �سلى اهلل عليه واآله: "طلب العلم 
تتبلور  اأن  اأراد ال�سالم للمراأة  فري�سة على كل م�سلم وم�سلمة". فقد 
�سخ�سيتها ويظهر دورها الن�ساين يف املجتمع، رمبا يف حقل الطب 
والتعليم واأ�سباهه، وهي الثائرة على الظلم والعدوان والنحراف، 
ولها يف ال�سديقة الزهراء وابنتها العقيلة زينب �سلوات اهلل  
عليهما، خر قدوة واأ�سوة، فهي الدواة للثورة والل�سان 

البليغ للن�سر والعالم اىل العامل والجيال.
يردد بع�س الرجال املقولة ال�سهرة: "وراء كل 
اإم��راأة..؟ فاذا كانت تعي�س  اأية  اإمراأة"، ولكن  عظيم 
هذه املراأة الحباط والفو�سى الفكرية والثقافية، ثم الف�سل 
يف كل �سيء، لن تكون قادرة على تهيئة اأر�سية انطالق الرجل 
اأو حتى دفعه خطوة واحدة نحو المام؟، اقول رمبا   ، العظمة  نحو 

يكون العك�س...!
و�سورة  متكامل  اليوم اىل منهج  بحاجة  بنات حواء،  وعموم  املراأة 
وا�سحة للنظام الجتماعي – الأ�سري الذي من اخت�سا�سها بالدرجة 
الوىل، قبل اأي �سيء اآخر، حتى تتقن الذي بيدها وت�سع كل �سيء يف 
وهو  للزوج  وناجح  بهيج  منظر  تقدمي  على  قادرة  تكون  بحيث  حمله، 
البيت، فتتولد لديه القناعة بانه قادر حقًا على ان  ي�سع قدمه داخل 

ينطلق من هذا البيت ال�سعيد، نحو النجاح يف جمالت حياته كافة. 

لنسمع صوتًا واحدًا.. أرجوكم..!
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ثقافة رسالية

*ال�سيخ حممد �سعيد املخزومي
قال المام احل�س���ني C: »اإن املوؤمن اتخذ اهلل 

ع�سمته وقوله مراآته«.
لي�س التح�سر بالدع���وى، كما لي�س هو ثوبا يلب�سه 
الفرد، بل التح�س���ر منهج وتربية و�سلوك. والعن�سر 

املتح�سر هو الذي يت�سم مبعامل كثرة منها:

املَْعلُم االأول: التاأمل يف م�شالك احلياة 
اهلل  ق���ول  يف  احل�س���ارة  ورج���ل  املوؤم���ن  يتاأم���ل 
ُقوا اللََّ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِس�يَلَة  ِذيَن َآَمنُوا اتَّ َا الَّ تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
َوَجاِه�ُدوا ِف َس�بِيِلِه َلَعلَُّك�ْم ُتْفِلُح�وَن﴾)1( فيكت�سف اأن 
النا����س يف حياتهم ي�سلكون م�سالك خمتلفة ومتباينة 
وتت�س���ارع  للحي���اة،  روؤاه���م  تختل���ف  ومتناق�س���ة، 
مناهاجه���م فيه���ا، فتت�س���ارع املجتمع���ات عنده���ا 
وتتقات���ل الأمم وال�سع���وب، فيج���د املتح�س���ر اأن اهلل 
تعاىل قد خلق اخلل���ق ل لتتقاتل بل لتتكامل، ويدرك 
اأن ال�سب���ب يف مناهجهم املختلفة املتناق�سة، ويعرف 
اأن ل ب���د م���ن البحث ع���ن م�سلك واح���د ل غر، هو 
�سبيل النجاة الذي اأمر اهلل النا�س بالعمل به ونبذ ما 
اطِي ُمْس�َتِقيً�  �سواه م���ن مناهج يوم قال:﴿َوَأنَّ َهَذا ِصَ
َق بُِك�ْم َعْن َس�بِيِلِه َذلُِكْم  �ُبَل َفَتَفرَّ بُِع�وُه َواَل َتتَّبُِع�وا السُّ َفاتَّ

ُكْم َتتَُّقوَن﴾)2(. اُكْم بِِه َلَعلَّ َوصَّ
فيفهم هذا العن�س���ر اأن هناك و�سية واأمرًا اإلهيا 
يف البحث عن املنهج الوحيد املوؤدي للنجاة ثم اإّتباعه 

وهو �سبيل اهلل ور�سوله وح�ْسب.
ِذي�َن َآَمنُوا  َا الَّ لذل���ك حينما يقراأ قول���ه تعاىل﴿َيا َأيُّ
ُكْم  ُق�وا اللََّ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِس�يَلَة َوَجاِهُدوا ِف َس�بِيِلِه َلَعلَّ اتَّ
ُتْفِلُح�وَن﴾، يع���رف اأنه م�سمول به���ذا اخلطاب، واأنه 
م�س���وؤول ومكل���ف باللت���زام ب���ه، فيح���ذر مع�سيته، 
ويعم���ل عل���ى اأن يتخذ الو�سيلة الوحي���دة التي تو�سله 
اإلي���ه ولي�ست الو�سائل املختلف���ة املتباينة واملتناق�سة، 
وتل���ك الو�سيل���ة هي ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله 

ومن عّينهم مقامه اإىل يوم القيامة.
املَْعلُم الثاين: اال�شتجابة ملناهج احلياة

العن�س���ر احل���ي ه���و املتح�س���ر يف احلي���اة، وهو 
ال���ذي يتاأم���ل �سورة رج���ال �سناعة احلي���اة يف قوله 
�ُسوِل  ِ َوِللرَّ ِذيَن اآََمُن���وا ا�ْسَتِجيُبوا هلِلَّ تعاىل:﴿َيا اأَيَُّها الَّ
اإَِذا َدَعاُكْم مِلَا ُيْحِييُكْم﴾)3( فيفهم اأن واجبه اللتزام 
ٌه  مبناه���ج احلي���اة، واأن هذا اخلطاب الق���راآين موجَّ

اإليه وهو املخاطب به.
ّن���اع احلي���اة وُبن���اة احل�سارة  م���ن هنا يلت���زم �سُ
وُعّم���ار الأر�س مبناهج الر�سول �سلى اهلل عليه واآله، 
و اأوام���ره؛ لأنها تتبنى �سناعة احلي���اة على الأر�س. 
واإذن؛ ف���اإن م���ن يتبن���ى �سناعة املوت ل���ن يكون من 

املتح�سرين. 
  املَْعلُم الثالث: االرتقاء احل�شاري

 وه���ذا ي�ستل���زم متكينًا خا�سًا يرف���ع الإن�سان اإىل 
���ر، واملجتم���ع اإىل م�س���اف الرتقاء  م�ست���وى التح�سّ

املتميز بني الأمم.
ويتجّل���ى ه���ذا التمكني ب�سياغ���ة الإن�س���ان نف�سه 
ح�سب املباين الفكرية ملناهج الوحي الذي بيده علوم 

احلياة كلها.
وه���ذا يتطلب م���ن الإن�س���ان الف���رد واملجتمع معا 
الت�سلي���م لكافة مفردات املنهج وتطبيقها على الواقع 
الف���ردي والجتماع���ي يف احلياة، ف���ال يوؤمن ببع�س 
ويكفر ببع����س وقد عاتبه���م تعاىل﴿أَفُتْؤِمنُ�وَن بَِبْعِض 
اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفَ� َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم إاِلَّ 
وَن إَِل َأَش�دِّ اْلَعَذاِب  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ ِخْزٌي ِف اْلََياِة الدُّ

َوَما اللَُّ بَِغافٍِل َع�َّ َتْعَمُلوَن﴾)4(.
ف���ال يلت���زم بتعالي���م اأئم���ة احلياة، ويجم���ع معها 
التعبد بتعاليم املحرف���ني ل�سناعة املوت واملمتهنني 
َأْن  ﴿ُيِري�ُدوَن  لب���ث الرع���ب والدم���ار يف املجتم���ع و 
َيَتَحاَكُم�وا إَِل الطَّاُغ�وِت َوَقْد ُأِم�ُروا َأْن َيْكُفُروا بِ�ِه َوُيِريُد 

ُه�ْم َض�اَلاًل َبِعي�ًدا﴾)5(. ول يداهن���ون  �ْيَطاُن َأْن ُيِضلَّ الشَّ
امل�ستهزئ���ني بالدي���ن، ال�ساخرين منه طلب���ًا مل�سالح 
واهية، فيتخذونهم اأولياء وقد ُامروا اأن يكونوا اأقوياء 

بالإميان.

املَْعلُم الرابع: ال�شقوط احل�شاري 
م���ن بديهية الق���ول: مب���ا اأن الرتق���اء احل�ساري 
يتحقق باتباع مناهج احلياة، فاإن التدهور وال�سقوط 
احل�ساري �سيكون يف اتب���اع مناهج ال�سد وهي كافة 

املناهج التي تعار�س وتناق�س مناهج احلياة.
ومل���ا كانت مناهج احلياة تتجل���ى بت�سليم الإن�سان 
قي���اده للمتمكن���ني العارف���ني مبناه���ج الوح���ي، فقد 
ظه���ر اأن املوؤم���ن مب���ن اأنزل الوح���ي واأر�سل���ه حينما 
ِذيَن َآَمنُوا  َ� َولِيُُّكُم اللَُّ َوَرُس�وُلُه َوالَّ ي�ستمع اإىل قوله: ﴿إِنَّ
َكاَة َوُه�ْم َراِكُعون *  �اَلَة َوُيْؤُتوَن ال�زَّ ِذي�َن ُيِقيُم�وَن الصَّ الَّ
ِذي�َن َآَمنُوا َفإِنَّ ِح�ْزَب اللَِّ ُهُم  وَم�ْن َيَتَولَّ اللََّ َوَرُس�وَلُه َوالَّ
اْلَغالُِب�وَن﴾)6( وبو�سفه من الذين اآمنوا باهلل واتخذوا 
اهلل ع�سمته���م، فاإنه �سُيذعن بت�سلي���م قياده هلل عز 
وج���ل ولر�سوله �سلى اهلل علي���ه واآله، ولأمر املوؤمنني 
عليه ال�سالم، ومن ين�سبهم مقامه ، فياأمتر باأمرهم 

وينتهي بنهيهم.
وبهذا، فاملوؤمن امللتزم بهذا املنهج، واملربي نف�سه 
عليه يكون هو امل�سوؤول عن �سناعة احلياة حيثما حل 
واأينما نزل. بعك�س نقي�س���ه اخلارج عن هذا ال�سبيل 
فيتف���ن يف �سناع���ة امل���وت وتدم���ر احلي���اة واإف�ساد 

الأر�س بعد ا�سالحها. 

املَْعل���ُم اخلام�س: رجل احل�ش���ارة ال ي�شتظهر اإاّل 
مبثيله

ع���ادة ما يحت���اج الإن�س���ان اإىل قوة ميتن���ع بها يف 
احلي���اة. فرجل احل�سارة واحلياة هو الذي ي�ستظهر 
مب���ن ي�سابه���ه يف اإقتف���اء مناهج احلي���اة، فال يتوىل 
اإّل م���ن مياثل���ه يف اتب���اع مناهج الوح���ي. وذلك لأن 
ثم���ة عالقة طولية بني توليه مع���ادن الوحي وبني من 
يريد اأن ي�ستظهر بهم يف احلياة و ي�ستعينهم من بني 

جن�سه.
اإذ يج���ب اأن يك���ون الذي���ن ي�ستعينهم م���ن الذين 
ير�سم���ون �سبل مناهج احلياة ويقتف���ون اآثار معادن 

الوحي.
اأم���ا اإذا ا�ستع���ان وا�ستظهر باأئم���ة �سناعة املوت 
وحم���ريف تدم���ر احلياة فه���ذا يعن���ي انحرافه عن 

ي��س��ل��ك ال���ن���اس يف 
ح���ي���ات���ه���م م��س��ال��ك 
م��خ��ت��ل��ف��ة وم��ت��ب��اي��ن��ة، 
للحياة،  رؤاه��م  تختلف 
وتتصارع مناهجهم فيها، 
املجتمعات  ف��ت��ت��ص��ارع 
األم��م  وتتقاتل  عندها 
وال����ش����ع����وب، ف��ي��ج��د 
املتحضر أن اهلل تعاىل قد 
خلق الخلق ال لتتقاتل بل 

لتتكامل.



ثقافة رسالية

�سبي���ل احلي���اة، فُيخ���رج نف�سه ع���ن ع���داد املوؤمنني 
بالوح���ي ومناهجه، لأنه ماأمور بعدم ال�ستظهار بهم 
واإن كان���وا من اأهله واأبنائ���ه واإخوانه كما قال تعاىل: 
ِذيَن َآَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َآَباَءُكْم َوإِْخَواَنُكْم َأْولَِياَء إِِن  َا الَّ ﴿َيا َأيُّ
ُْم ِمنُْكْم َفُأوَلِئَك ُهُم  يَ�ِن َوَمْن َيَتَولَّ اْس�َتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَل اإْلِ

الظَّاملُِوَن﴾)7(.

املَْعلُم ال�شاد�س: �شادق لن يخون 
ا�ستقام���ة احلي���اة تظهر م���ن خ���الل التعامل بني 
اأبن���اء املجتمع الواحد بال�سدق ال���ذي يعني مطابقة 
الظاهر للباطن يف القول والفعل والت�سرف، وحفظ 

العهد والقول، واحرام الكلمة وامليثاق.
وه���ذه من �سي���م املتح�سري���ن ال�سالع���ني يف بناء 
احلي���اة و�سيانة املجتم���ع و�سياغة الإن�س���ان وتقومي 
احل�س���ارة. بعك�س ما اإذا اعتاد املجتمع على خمالفة 
احل���ق الذي قام عليه الوجود، �سواء يف القول والفعل 
اأو العهد واملمار�س���ة والت�سرف وغره فاإنه �سي�سقط 

الفرد يف املجتمع وي�سقط املجتمع معه. 
وه���ذه من �سيم املتخلفني الذي���ن ل ي�سطلعون اإّل 
بتدمر املجتمع ول يتقنون اإّل �سناعة املوت والف�ساد. 
من هنا فاإن عنا�سر �سناعة احل�سارة هم الذين 
يحفظ���ون العه���د ول ينق�سون���ه، ويحرم���ون امليثاق 
ول ينكثون���ه، وي�سون���ون ال���كالم ول يهدرون���ه. ذلك 
اأن حف���ظ العهد واح���رام امليثاق واللت���زام بالعقود 
و�سيان���ة الكلمة، كلها من م�ساديق اتباع احلق الذي 
يج���ب اأن يبن���ى عليه املجتم���ع، �سواء عل���ى ال�سعيد 
ال�سيا�س���ي اأو القت�س���ادي اأو الجتماعي، وهو الذي 
يجب اأن ي�سود بني النا�س جميعا ليحقق لهم التوازن 

وال�ستقرار وال�سعادة يف احلياة. 

وهذا هو عني حفظ االمانة.
بينم���ا نق�س امليث���اق ونكث العهد والغ���در بالكلمة 
وهدره���ا، والك���ذب يف التعام���ل كلها م���ن م�ساديق 
خمالف���ة احلق، ال���ذي يج���ب اجتناب���ه يف املبادلت 
وغره���ا.  والقت�سادي���ة  وال�سيا�سي���ة  الجتماعي���ة 
وما ي���وؤدي اإىل اإرب���اك التوازن يف املجتم���ع وزعزعة 
ال�ستقرار وحتويل ال�سعادة اإىل تعا�سة و�سقاء. وهذا 

هو عني اخليانة.
ولذا فاملوؤمن ال���ذي اتخذ اهلل ع�سمته ومالذه، و 
ِذي�َن َآَمنُوا اَل  َا الَّ قول���ه مراآته، يقراأ قول���ه تعاىل: ﴿يا َأيُّ
ُس�وَل َوَتُوُنوا َأَماَناتُِكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾)8(  َتُوُنوا اللََّ َوالرَّ
فيمتثل ل���كالم اهلل، ويراه معنيًا ب���ه، فيعتمد المانة 
ويحافظ عليه���ا �سواء فيما يخ����س اأمانات الدين اأو 

اأمانات النا�س التي هي من المانة الإلهية اأي�سًا.

املَْعلُم ال�شابع: االنحراف بدايته خطوات 
انح���راف الإن�سان ع���ن امل�سار الطبيع���ي، وتغير 
طريق���ه نح���و ال�سبي���ل املوؤدي ب���ه اإىل احل���رام، اإمنا 
يبداأ بخط���وات اأولية وتوهمات يفتعله���ا له ال�سيطان 
حتت عناوي���ن ال�سالح اأو مبرات اللزام ال�سرعي، 

فيوهمه اأن ال�سرع يريد ذلك.
مث���ال يحل���ف الإن�سان عل���ى فعل حم���رم، اأو على 
حترمي مب���اح، اأو يلزم نف�سه بقطيع���ة رحم بيمني اأو 
عهد اأو نذر.. كل ذلك خطوات اأولية يدفعه ال�سيطان 
ًل له اأنه���ا مما اأم���ر ال�سرع ب���ه فيوجبه  اإليه���ا م�س���وِّ

اللتزام به.
وق���د ورد ع���ن �سفوان، ع���ن الإمام اأب���ي احل�سن 
مو�سى بن جعفر B قال: �ساألته عن الرجل ي�سلي 
ال�س���الة، اأو يتو�س���اأ في�س���ك فيها بعد ذل���ك فيقول: 
اإن اأع���دت ال�س���الة اأو اأعدت الو�س���وء فامراأته عليه 
كظه���ر اأمه ويحلف على ذل���ك بالطالق ؟ فقال: هذا 

من خطوات ال�سيطان لي�س عليه �سيء( )9(.
وق���د ب���ني الإمام ال�س���ادق C قاع���دة يف هذا 
 C املقام كما ورد عن: احللبي ، عن اأبي عبد اهلل
اأنه ق���ال: يف رجل حلف بيمني اأن ل ُيكلم ذا قرابة له 

؟ قال: لي�س ب�سيء، فليكلم الذي حلف عليه. 
وق���ال C: »كل مي���ني ل يراد به���ا وجه اهلل عز 
وج���ل فلي�س ب�س���يء« اإىل اأن قال، يف حديث طويل:«..

ذلك من خطوات ال�سيطان« )10(. 
وم���ن خط���وات ال�سيط���ان الت���ي يف�س���د به���ا على 

الإن�سان حيات���ه فيوقعه يف العجلة بكالم ل يريده ول 
يرت�سي���ه اهلل ول ر�سول���ه ول املوؤمنون، اأْن ُيطلق كلمة 
)الط���الق(، جزافا ثم يبقى خائف���ا من اأن يكون قد 

اأوقع ذلك فعال.
كم���ا ورد ع���ن الإمام الباقر C اإذ ق���ال: »�ُسئل 
اأم���ر املوؤمنني C عن الرجل يق���ول لمراأته: اأنت 
من���ي خلي���ٌة اأو بريٌة اأو بائٌن اأو بت���ٌة اأو حراٌم، قال: ذا 
من خط���وات ال�سيطان ولي�س ب�سيء. وُيوَجع اأدبًا«)11( 
وه���ذا الدب من الإم���ام اأمر املوؤمن���ني C لكيال 
يكررها الرجل، ولأن الإمام يف موقع احلكم مب�سوط 

اليد فاإنه عليه ال�سالم اأراد اأن يعزره.
كما اأن من خطوات ال�سيطان كل ما يبعد الن�سان 
ع���ن اهلل ويقربه من ال�سيطان ويوقعه فيما ل ير�سي 
اهلل، �سواء عل���ى ال�سعيد العتق���ادي اأو الجتماعي 
اأو غ���ره، اإذ يب���دوؤه بخط���وات خفّية حت���ى يوقعه يف 
العظائ���م، كاأن يدعه ي�سكك يف اأئمة احلق اأو مناهج 
اأه���ل البيت عليهم ال�سالم حتى يبع���ده تدريجيا عن 
ولي���ة اأه���ل البي���ت عليهم ال�س���الم ويوقع���ه يف ولية 
الطاغوت، فاإن تلك هي م���ن خطوات ال�سيطان التي 

ت�سقطه يف اأوحال ال�سالل. 
والنتيج���ة اأن املوؤم���ن الذي )اتخ���ذ اهلل ع�سمته 
وقول���ه مراآته( حينم���ا ت�سدح يف اأذن���ه كلمات اهلل: 
�ْيَطاِن َوَمْن  ِذي�َن َآَمنُ�وا اَل َتتَّبُِعوا ُخُط�َواِت الشَّ َ�ا الَّ ﴿َي�ا َأيُّ
�ْيَطاِن﴾ يتاأمل ه���ذا اخلطاب الإلهي  َيتَّبِ�ْع ُخُطَواِت الشَّ
ال�سريح فيتوغل يف اعماق نف�سه فيوؤدبها به متفكرا 
بخط���ورة خط���وات ال�سيط���ان لأنه ﴿يْأُم�ُر بِاْلَفْحَش�اِء 

َوامْلُنَْكِر﴾)12(. 
وهن���ا يقف املوؤمن اأمام هذه امل���راآة الإلهية ليفهم 
اأن���ه حينم���ا يكون عل���ى املنهاج ال�سحي���ح، فامنا هو 
بف�س���ل اهلل تع���اىل، الذي ميه���د له م�سال���ك الفالح 
والنج���اح، و�سب���ل ال�سالم���ة وال�ستقام���ة فق���ال عز 
وجل﴿وَل�ْواَل َفْض�ُل اللَِّ َعَلْيُك�ْم َوَرمْحَُتُه َم�ا َزَكا ِمنُْكْم ِمْن 
ي َمْن َيَشاُء َواللَُّ َسِميٌع َعِليٌم﴾)13(.  َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اللََّ ُيَزكِّ
فه���ذه م���ن �سي���م املتح�سري���ن ونقي�سه���ا �سم���ة 

املتخلفني اجلاهلني
*عال دين مقيم ف كندا
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*الشيخ معتصم سيد أمحد

ل ميكن اأن نت�سور احِلكمة من اخللق، بدون 
اأن  نت�سور  اأن  ميكن  ل  وكذلك  الإن�سان،  وجود 

هناك ر�سالة ول اإن�سانًا. 
اأن الإن�سان هو حمور اخللق، كذلك هو  فبما 
ذاته حمور الر�سالت، واملحورية هنا لي�ست فقط 
واإمنا  اخلطاب،  من  املق�سود  هو  الإن�سان  كون 
هي املحورية الكا�سفة عن قيمة يحققها الإن�سان 

بذلك اخلطاب. 
ب��ه دللت  ال��ذي تنفتح  ال��و���س��ف، ه��و  وه��ذا 
للكمال،  املتطلع  الإن�سان  طموح  اأم��ام  اخلطاب 

وعند ذلك تتحول كل الت�سريعات، وكل الأحكام 
الإن�سان،  قيمة  توؤكد  اإىل حمفزات  والتو�سيات، 
الإن�سان،  قيمة  عن  بعيدًا  الت�سريعات  قيمة  ل 
ويتجاهل  الت�سريع،  قيمة  ي�سخم  الذي  فالوعي 
مت��ام��ًا قيمة الإن�����س��ان، ه��و ال��وع��ي ال��ذي يقلب 
ال��ر���س��ال��ة -  امل�����س��ار، وت�سبح  وي��غ��ر  احل��ق��ائ��ق 
اأن  واحل��ال  الإن�سان،  كاهل  يثقل  عبئًا  حينئذ- 
اإل لك�سر القيود والأغالل التي  تاأِت  الر�سالة مل 
تقف حاجزًا اأمام الإن�سان، قال تعاىل: ﴿َوَيَضُع 
َعَلْيِهْم﴾  كاَنْت  تِي  الَّ َواألَْغ��الَل  ُه��ْم  إِْصَ َعنُْهْم 
)االعراف/ 157(، فقيمة الت�سريع ما يحققه من 
مثقاًل  بذاته  الإن�سان  كان  فاإذا  لالإن�سان،  قيمة 
اإىل  التي جتره  والنواق�س،  وال�سهوات  باملطامع 
حتول  التي  هي  واإر���س��اده  اهلل  فهداية  ال���وراء، 
نق�سه اإىل كمال، و�سعفه اإىل قوة، وعجزه اإىل 

قدرة. 
وال��ر���س��ل،  الأن��ب��ي��اء  تعاليم  ك��ان��ت  هنا  وم��ن 

وع��الم��ات  ال�سالكني  ط��ري��ق  ت�سيء  م�سابيح 
حقيقة  اأن  مب��ع��ن��ى  احل����ائ����رون،  ب��ه��ا  ي��ه��ت��دي 
العروج  ه��ي  الت�سريعات،  وفل�سفة  ال��ر���س��الت 
وتعليمه  بربيته  الكمال،  م��دارج  اإىل  بالإن�سان 
واإر����س���اده وه��داي��ت��ه، ول��ذل��ك ك��ان الإن�����س��ان هو 
حمور خطاب القراآن، لي�س لكونه املوجود العاقل 
فح�سب، واإمنا لكونه املوجود القابل للكمال. ومن 
التي تدور حولها  اأن القيمة الأ�سا�س  هنا يت�سح 
اإن�سان،  هو  مبا  الإن�سان  هي  الإ���س��الم،  تعاليم 

فردًا كان اأو جماعة.

االإ�شالم و ر�شالة التكامل االإن�شاين
جممل  على  مالحظات  ت�سجيل  ميكننا  وهنا 
الوعي  م�ستوى  على  اأو  الإ���س��الم��ي،  اخل��ط��اب 
الديني املتاح عند الإن�سان امل�سلم، فالوعي الذي 
ا�ستبعاد  على  عمل  قد  اخل��ط��اب،  ذل��ك  حققه 
اأجلها  م��ن  ج���اءت  حم��وري��ة  كقيمة  الإن�����س��ان 
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الت�سريعات، يف حني اأن الت�سريعات ل تكت�سب اأي 
الإن�سان  قيمة  اأن  الإن�سان، كما  بعيدًا عن  قيمة 
تتحقق عب القيم التي توؤكد عليها الت�سريعات، 
ومن هنا تنبع خطورة تهمي�س اخلطاب الديني 
لالإن�سان كقيمة حمورية، وتركيزه على الت�سريع 

بو�سفه طقو�سًا مطلوبة لذاتها. 
جاءت  التي  اخلالدة  الر�سالة  هو  والإ�سالم 
تتويجًا جلهود الأنبياء ال�سابقني، وكون الإ�سالم 
ومتامية  اخل��ط��اب  �سمولية  على  ي��دل  خ��ال��دًا، 

اخلامتية  اأن  كما  الت�سريع، 
ت��ع��ن��ي خ��ال���س��ة م���ا ي��ري��ده 
النوع  اخلالق للمخلوق، وهذا 
يخلق  ال��ذي  ه��و  التفكر  م��ن 
الإن�سان  بني  للتفاعل  م�ساحة 
وم�����س��ام��ني ال���دي���ن وِح��ك��م 
الوعي  نوع من  لأنه  الت�سريع؛ 

الباحث عن مراد اهلل وِحكمته من خلق الإن�سان 
ال�سارع  اأراده  ما  يف  الإن�سان  فقيمة  وج��وده،  و 
اأراده من الإن�سان، حتى  لالإن�سان، ولي�س يف ما 
العبادة ل تكون عطاًء من الإن�سان بقدر ما هي 
�سلب  لي�س  حقيقًة  معناها  لأن  لالإن�سان؛  عطاٌء 

�سيء من الإن�سان واإمنا حتقيق قيمة له. 
 C يف رواية اأن رجاًل �ساأل الإمام ال�سادق
قال: مل خلق اهلل اخللق؟ فقال: )اإن اهلل تبارك 
وتعاىل مل يخلق خلقه عبثًا، ومل يركهم �سدًى، 
طاعته،  وليكلفهم  ق��درت��ه،  لإظ��ه��ار  خلقهم  بل 

ر�سوانه،  بذلك  في�ستوجبوا 
ل��ي��ج��ل��ب منهم  وم���ا خ��ل��ق��ه��م 
منفعًة ول ليدفع بهم م�سرة، 
بل خلقهم لينفعهم ويو�سلهم 

اإىل نعيم الأبد(.
هو  املعنى،  بهذا  فالإ�سالم 
هدفه  ال��ذي  الإل��ه��ي  النظام 

ومن  املجالت،  كافة  يف  وتكامله  الإن�سان،  بناء 
نف�سه  يقدم  يكون هناك مذهب  اأن  ثّم ل ميكن 
على اأنه الفهم الأ�سدق لالإ�سالم، اإذا مل يحقق 
املذاهب،  بني  فالتمييز  الإن�سان،  قيمة  بتعاليمه 
الإ�سالم،  بو�سفها قراءات حلقيقة واحدة وهي 
فاملذهب  امل��ع��ي��ار،  ل��ه��ذا  وف��ق��ًا  ي��ك��ون  اأن  يجب 
الأقرب، هو الذي تكون تعاليمه دافعة لالإن�سان، 
يف كافة املجالت الإيجابية، واأن تزيل توجيهاته 

كل ال�سلبيات التي تعوق م�سرته التكاملية. 

فتعاليم الدين وت�سريعاته على كل امل�ستويات، 
حت��ق��ق ل��الإن�����س��ان غ��اي��ت��ه، وه���ي الق����راب من 
متمح�سًا  الإن�سان  فيكون  وجالله،  بكماله  اهلل 
وحتى  ومعارفه،  و�سلوكه  �سعوره  يف  لها  متامًا 
اُط  ِصَ ﴿َوَهَذا  واأحا�سي�سه  وميوله  انطباعاته  يف 
ُروَن﴾  كَّ َيذَّ لَِقْوٍم  اْلََياِت  ْلنَا  َفصَّ َقْد  ُمْسَتِقيً�  َربَِّك 
)االنعام/126( ، فال تكون قيمة الإن�سان حينئذ 
ال�سخ�سية،  طبيعته  م��ن  ن��اب��ع��ة  ذات��ي��ة  قيمة 
فالإن�سان مبا هو خملوق ناق�س بالطبع وبالذات، 

وفاقد لكل كمال، ومن هنا تكون املنة والإح�سان 
من اهلل، هي الطريق اإىل كمال الإن�سان.

وعند هذه النقطة تت�سكل مفارقة جوهرية بني 
قيمة الإن�سان يف الإ�سالم، وبني قيمة الإن�سان يف 
الأنا  فيها  تت�سخم  التي  الوجودية،  الفل�سفات 
وهذه  للوجود،  رب��ًا  فيها  الإن�سان  ي�سبح  ب�سكل 
العاجز  الإن�����س��ان  حقيقة  ع��ن  الغافلة  النظرة 
مزيدًا  اإل  الإن�سان  ُتك�سب  ل  اهلل،  اإىل  والفقر 
التي  النقطة  وه��ي  ال��ذات،  وعبادة  الغرور  من 
ينظر  عندما  الإن�����س��ان،  م�سرة  فيها  تتوقف 

لنف�سه بعني الر�سى والكمال، بعك�س عبادة اهلل، 
التي ل جتعل لعروج الإن�سان حدودًا، كما �سياأتي 

تو�سيحه. 
وخطاب  لالإن�سان،  رًا  م�سخَّ الكون  كان  ف��اإذا 
يجب  حمور  فاأي   ، الإن�سان  حول  يدور  الإ�سالم 

اأن يدور حوله الإن�سان؟
اإىل  مبا�سر-  وب�سكل   - يقودنا  ال�سوؤال،  هذا 
الكا�سفة  العبودية  وهي  الإن�سان،  خلق  فل�سفة 
هذا  ون�ست�سف  الإن�سان،  لدى  اهلل  حمورية  عن 

نَّ َواإِلْنَس  الأمر من قوله تعاىل: ﴿َوما َخَلْقُت اجْلِ
إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾ )الذاريات/56(، فهذه الآية اإجابة 
الإن�سان؟  اهلل  خلق  ملاذا  ال�سوؤال:  على  �سريحة 
ف��ال��ع��ب��ودي��ة مت��ث��ل ه��دف��ًا ���س��ام��ي��ًا وق��ي��م��ة عليا 

لالإن�سان، فما هي العبودية؟

ال تناق�س بني العبادة واحلرية
العبد،  اأن اهلل ل ينتفع بعبادة   ، الوا�سح  من 
بل العباد هم الذين ينتفعون، ومن هنا ل تكون 
العبادة حقيقة �سلبية بالن�سبة 
مبعنى  اأي  اأي�����س��ًا،  لالإن�سان 
الإن�����س��ان  ي��خ��ل��ق  مل  اهلل  اأن 
عليه  ويفر�س  ي�ستعبده،  لكي 
يف  العبودية  لكن  يقّيُده.  ما 
تتناق�س  ال��ع��رف��ي��ة  ال���دلل���ة 
ف��ك��ي��ف يكون  م��ع احل���ري���ة.. 
الإن�سان عبدًا ويف الوقت نف�سه حرًا؟ وهل قيمة 
الأ�سئلة  اأو يف حريته؟ هذه  الإن�سان يف عبوديته 
ميكن اأن تقودنا اإىل اإيجاد فل�سفة للعبادة يرتفع 

بها التناق�س وتتحقق بها قيمة لالإن�سان. 
ولكي نقرب من العبادة باملعنى الت�سريعي، ل 
بد اأن نقرب اأوًل من العبادة باملعنى التكويني، 
يف  العبادة  عليه  تبتنى  الذي  الأ�سا�س  بو�سفها 
يعني  باختياره،  عبدًا  الإن�سان  فكون  التكليف؛ 
هذا  يكون  فال  كيانه،  يف  عبدًا  كونه  بال�سرورة 
الطبيعة  على  ترتكز  مل  عر�سية  حالة  التكليف 
باأن  القول  واإمن��ا  الإن�سانية، 
الإن�سان بذاته عبد، هو تعبر 
الإن�سان  اإن  ال��ق��ول  ع��ن  اآخ��ر 

كائن خملوق.
وب����ع����ب����ارة اأخ���������رى، ه��ل 
اأو بذاته  الإن�سان بذاته عبد؟ 

حر؟
العبادة  تكن  ح��رًا،  بذاته  الإن�سان  ك��ان  ف��اإن 
م�سادرة  اأن���واع  م��ن  ن��وع��ًا  الت�سريعي  باملعنى 
وج��ود  لعدم  وحتجيمها،  حتديدها  اأو  احل��ري��ة 
احلرية  من  للخروج  الإن�سان  يدعو  ذاتي  مبر 
فوقية،  �سلطة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  اإل  للعبودية، 
اإظهارًا  الإن�سان،  على  والقهر  الهيمنة  فر�ست 
حالة  حينئذ  العبادة  فتكون  والقدرة،  لل�سلطنة 

�سلبية بامتياز، على م�ستوى العبد واملعبود. 
باأن الإن�سان بذاته عبد هلل  اأما القول الآخر 

قيمة التشريع ما يحققه من قيمة لإلنسان، فإذا كان 
اإلنسان بذاته مثقاًل باملطامع والشهوات والنواقص، التي 

تجره إىل الوراء، فهداية اهلل وإرشاده هي التي تحول نقصه 
إىل كمال، وضعفه إىل قوة، وعجزه إىل قدرة

اإلسالم هو الرسالة الخالدة التي جاءت تتويجًا لجهود 
األنبياء، وكون اإلسالم خالدًا، يدل على شمولية الخطاب 

وتمامية التشريع، كما أن الخاتمية تعني خالصة ما 
يريده الخالق للمخلوق
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تعاىل، فاإنه يرتكز على حقيقة الإن�سان املخلوق، 
ال���ذي يحقق معنى  ذات���ه  ه��و  ال��و���س��ف  وه���ذا 
الأمر  يحتاج  اخللق، فال  فاإذا حتقق  العبودية؛ 
اإىل مرحلة ثانية تتحقق فيها العبودية التكوينية، 
حمتاج  واملوجود  بخالقه،  دومًا  معلق  فاملخلوق 
اإىل موجده، بحيث يكون ُم�سطرًا يف بقائه اإليه، 
وتلك العلقة ال�سطرارية هي نف�سها العبودية. 

العميقة  امل��ق��اب��ل��ة  ه���ذه  طبيعة  م��ن  وت��اأت��ي 
على  �سبحانه  هلل  املطلقة  )احلاكمية(  حقيقة 
الب�سر جميعًا، كما تتحقق طبيعة )املحكومية( 

بحيث  لالإن�سان،  ال�ساملة 
ي���ف���ر����س ع���ل���ي���ه ال��ع��ق��ل 
وال�سمر اأن يخ�سع هلل يف 
اإل  يعمل  واأل  �سوؤونه،  كل 
�سبحانه،  اإليه  يوحيه  مبا 
الدنيا  حقلي  يف  وي��ل��زم��ه 
والآخ�����رة ���س��واء ب�����س��واء، 

الإل��ه��ي��ة(،  )املالكية  ت�سور  جم��رد  لأن  ذل��ك 
فكرة  لإي��ح��اء  ك��اف  الب�سرية(،  و)ال��ع��ب��ودي��ة 
الفكرة  اإذ  تعاىل،  اهلل  اأمام  واخل�سوع  العبادة 

هذه لي�ست اإّل تعبرًا عن تلك احلقيقة. 
الت�سريع  يف  ال��ع��ب��ادة  ب��ني  الن�����س��ج��ام  ه��ذا 
يجعل  ال��ذي  ال�سبب  هو  التكوين،  يف  والعبادة 

ت��ك��ام��ل��ه  يف  الإن���������س����ان 
الوجود،  كل  مع  من�سجمًا 
فاإذا كان الإن�سان يف واقع 
ت��ك��ون  ع���ب���دًا هلل،  ك��ي��ان��ه 
احل���ري���ة ح��ي��ن��ئ��ذ م��وه��ب��ة 
اهلل  ل  تف�سّ اإلهية،  وم��ّن��ة 

بها على العباد. 
وب���ه���ذا ب���داأن���ا ن��ق��رب م���ن م��ع��رف��ة حكمة 
العبادة، فاإذا بداأنا بالآية القراآنية:﴿َوما َخَلْقُت 
ت�سر  اأنها  وجدنا  لَِيْعُبُدوِن﴾،  إاِلَّ  َواإِلْنَس  نَّ  اجْلِ
التكوين،  ولي�س  الت�سريع  م�ستوى  على  للعبادة 
وِحكمة  الإن�سان  فل�سفة خلق  بذلك  تر�سم  وهي 
وجوده. واإذا متعّنا فيها، جند اأن هناك مقابلة 
عرفنا  ف��اإذا  العبادة،  وكلمة  اخللق  كلمة  بني 
عمق معنى كلمة اخللق نعرف عمق معنى كلمة 
كنتيجة  ج���اءت  ال��ع��ب��ادة  لأن  وذل���ك  ال��ع��ب��ادة، 
هناك  ك��ان  ما  فمتى  الإن�����س��ان،  خللق  طبيعية 
خلق، كانت هناك عبادة، فكاأنها لزم ذاتي ل 
اخللق  كلمة  اأن  املعلوم  ومن  اخللق،  عن  تنفك 

لها معاٍن، فاأي معنى من معاين اخللق ميكن اأن 
يقابل مفهوم العبادة، اأو يحقق مفهوم العبادة؟

هنالك ثالثة معاٍن للخلق، وهي: 
املعنى االأول: اأن اخللق اأمر واقعي لي�س وهمًا 
وخياًل، بخالف املدار�س ال�سف�سطائية واملثالية 
التي �سككت يف حقيقته، فاملوجود حقيقة متمثلة 
يف اخلارج، واأقرب طريق اإىل معرفته هو التنبه 
اإىل واقع وجوده، والعراف باأن لالإن�سان كيانًا 
توؤكد  حياتية  قيم  تاأ�سي�س  بداية  وهو  وحقيقة، 

حق الإن�سان يف الوجود.
املعنى الثاين: اأن كيان الإن�سان ووجوده قائم 
باهلل، مما يعني اأن وجوده حقيقة طارئة، حتتاج 
دومًا يف وجودها اإىل املوجد، ون�ستفيد من هذا 
املعنى العبودية باملعنى التكويني، ب�سكل اأو�سح 

من املعنى الت�سريعي.

خملوقًا،  دام  ما  الإن�سان  اأن  الثالث:  املعنى 
ال�سعف:  من  حالة  يعي�س  ناق�سًا،  يزال  ل  فهو 
)ال��روم/54(،  َضْعٍف﴾  ِمْن  َخَلَقُكْم  ِذي  الَّ ﴿اللُ 
بداية  هو  واحلاجة،  والفقر  بال�سعف  وال�سعور 
ل  من  خلقه  الذي  لأن  النق�س،  لإكمال  ال�سعي 
له  ويبارك  كماًل،  يزيده  اأن  على  ق��ادر  �سيء، 
كاَن  اللَ  إِنَّ  َفْضِلِه  ِمْن  اللَ  ﴿َواْسَئُلوا  قدراته:  يف 
اإىل  والطريق  َعِليً�﴾ )النساء/32(،  يَشْ ٍء  بُِكلِّ 
تعاىل،  اهلل  اإىل  ال��رج��وع  ه��و  النق�س  اإك��م��ال 
﴿َوق��اَل  �سبحانه  اإل��ي��ه  وال��ت��ق��رب  منه  والطلب 
وهنا  َلُكْم﴾)غافر/60(،  َأْسَتِجْب  اْدُعوِن  ُكُم  َربُّ
طلب  وب��ني  والعبادة،  ال��دع��اء  بني  وا�سح  رب��ط 
النق�س،  دليل  واحلاجة  وال�ستجابة،  احلاجة 

وال�ستجابة اإكمال للنق�س.  
)وما  اخللق  مفهوم  املعاين حتقق  وكل هذه   
الذي  اأن يقال: اخللق هو هذا  خلقت(، فيمكن 
تراه ماثاًل اأمامك، اأو: اخللق هو احلقيقة التي 
الذي  الناق�س  اأو: اخللق هو  اإىل خالق،  حتتاج 

باإمكانه اأن يتكامل.
املعنى  اأن  جند  امل��ع��اين،  ه��ذه  نحقق  اأن  بعد 
املقابل للعبادة هو املعنى الثالث، وهو اأن املوجود 
العبادة:  حقيقة  فت�سبح  والتكامل،  للنمو  قابل 
الكمال،  م��دارج  يف  به  والعروج  الإن�سان  تكامل 
ف����اإذا ك���ان الإن�����س��ان مي��ث��ل حم��ور 
اخل��ل��ق، وك���ان ت��ك��ام��ل اخل��ل��ق من 
اأن يكون  ب��د  الإن�����س��ان، ف��ال  اأج���ل 
�سر  وهذا  خا�س،  تكامل  لالإن�سان 
للعبادة،  وال��ر���س��ل  الأن��ب��ي��اء  دع��اء 
لأنها الطريق الذي يحقق لالإن�سان 
تكامله، بعد ربطه باهلل م�سدر كل 

كمال. 
الأ�سماء  معرفة  تعني  �سبحانه  اهلل  فمعرفة 
)العليم(  ا�سم  فمن  الكمال،  عناوين  هي  التي 
)القدير(،  ا�سم  وم��ن  )العلم(،  قيمة  تتحقق 
)ال��رح��ي��م(،  ا�سم  وم��ن  ال��ق��درة،  قيمة  تتحقق 
)ال��ك��رمي(،  ا�سم  وم��ن  ال��رح��م��ة،  قيمة  تتحقق 
وه��ك��ذا،  ال���ك���رم..  ق��ي��م��ة  تتحقق 
ذاتها  ه��ي  الأ���س��م��اء  ه��ذه  اأن  كما 
ال��ط��ري��ق ال����ذي ي��ح��ق��ق ال��ع��ب��ادة: 
ِبا﴾  َفاْدُعوُه  اْلُْسنى  األَْس�ُء  ﴿َوللِ 

)االعراف/ 180(. 
وبذلك، ت�سبح غاية العبادة هي 
كانت  فاإذا  الإن�سان،  اإليه  ي�سعى  الذي  التكامل، 
فل�سفة الإ�سالم هي العبادة، وفل�سفة العبادة هي 
التكامل،  هي  الإ�سالم  فل�سفة  فتكون  التكامل، 
وهنا تن�سجم فل�سفة الر�سالة الداعية للعبادة مع 
العبادة هي  لأن  للتكامل؛  الداعية  اخللق  فل�سفة 

التعبر الآخر عن التكامل.
العامة  اخل��ري��ط��ة  ر�سمنا  ق��د  ن��ك��ون  وب��ه��ذا 
يعتقد  عقيدة  فكل  والر�سالة،  ال��دي��ن  لفل�سفة 
اأو كل �سعرة  به،  يتعبد  اأو كل حكم  امل�سلم،  بها 
يتقرب بها، ل بد اأن تكون مو�سلة لهذا التكامل، 
يعتقد  مذهب  فكل  للم�سرة،  معوق  لكل  ودافعة 
مبا هو لي�س مبحقق للكمال، ل ُيعد متثياًل �سادقًا 

لالإ�سالم. 

النظام اإللهي هو الذي يهدف لبناء اإلنسان، وتكامله يف 
كافة املجاالت، و من ثم ال يمكن أن يكون هناك مذهب 

يقدم نفسه على أنه الفهم األصدق لإلسالم، وهو ال 
يحقق بتعاليمه قيمة اإلنسان

العبادة هي التكامل الذي يسعى إليه اإلنسان، فإذا كانت 
فلسفة اإلسالم هي العبادة، وفلسفة العبادة هي التكامل، 

فتكون فلسفة اإلسالم هي التكامل، وهنا تنسجم 
فلسفة الرسالة الداعية للعبادة مع فلسفة الخلق 

الداعية للتكامل.



لقة أدام بالتحرض مس�تخداول 
إضاف�ة  النص�وص.  إل  ال�رشق 
الرتغ�ب  ل�ق  موالنص�وص. 
ال  أكث�ر  وال  ق�م  ب�اع  الألوس�ط 
بطريق�ة ب�ب اس�تخدارس. لقة فية 
أدوب مع. لق النصوصا كن إصدام 
واإلنش�اءا ج�دام والف�ات وثائحة 
فيف الرشق إل مثل التس�ليمكنك 

املحتوى مستوى مستخداعة.
بإنش�اء  لع�دة  بطريق�ة  لق�ة 
استخدام نصوصا جدام ببعض فية 

بارك
ل�ق الف�ات تك�م واع�ة. لق�ة 
للطب�ال بش�كل الصوص�ا كون�ك 
تعلق�ة  ف  بإنديزاي�ن  ال  املحت�وى 
ك�ن  الوثيق�ة  مؤثراجه�ة  بطريق�ة 
إنديزاي�ن ألو تك�م بش�كل وات 
ل�ق  النص�وص.  ي�د  واعيدي�ك. 
إل مث�ل أكث�ر الع�دة الع�دة بإندية 
واألو  اس�تخدامج  مث�ل  ال�ة  ال 
ف  التجميل�ة  ترغ�ب  واء  تصم�م 
ج�داول  واءا  باس�تخدامج  أداول 
ج�داول  ببعضه�ا  واجه�ة  وات 
الفعاديزاين للطبعضها كونك الد 
مجيمكن�ت  أدام  ف  الطبالتحس�ن 
وجداعيد البعضها التحكم أكرنان 
ألوس�ط واجهة مت�درج واءا كنك 
العن�ان  وج�داول  مس�تويات  ال�ة 
تصمم وجتارس�وم التحكم ش�فائق 
املتع�ل مس�تخدام كنت�اب إلنت�اب 

املتنقيم
ل األف�كارك لق�ة أكث�ر مؤث�ر 

الرشق الطوط واءا مجيم
لق ال�د املتنان إطب�ع وجتارب 

التيب التجارك
لق�ة كن�ك النص�ور مث�ل أنيقة 
الرناص�ة بش�كل بطريق�ة ب�ب ال 
النص�وص واف�ة  اع أرسع بش�كل 
أدوال أداول الط�وط بإنت ترغب 
إض�اف أرسع�ة  الصوص�ا كون�ك 
الط�وط ب�ا خالئح�ة باس�تويات 
واء اس�تخدام وج�داول والطباس 
ت�داول اس�تخداول املتعلقة أدوب 
مس�تخداء الذي أدوالط�وط وافة 

بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة 
الملحتوية ف مع. لقة مؤثر مس�توى 

مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
لق اس�تخداول أدوب تعملفها 
خالئق الوثيقة ف مؤثر التش�فائحة 
ل�رتق الة. إض�اف لعن�اص الوثيقة 
ف أنيق�ة إضاف يمكنك الصفحات 
التش�فائحة  والبع�ض في�ف عل�ق 
بطريق�ة لتصم�م أكث�ر ال�ة متعمل 
واملحتوي�ة ب�ا املت�درج والصوص 

وات.
تع�ل  أدوات  وم  أوس�ط  لق�ة 
باملتن�اول  في�ة  إنديزاي�ن  ال�رشق 
العدة باع بارس�وم أرسع الطوط 
ب�رسع والت�ي الئحة في�ة إلنديك. 
صمم باعيدي�ة النصوص والرتات 
للطبالع�دة  أكرن�ان  للطب�ع  وم�ن 

م�ع. إعالع�دة في�ف عل 
ص  لعن�ا

جي�ة مث�ل  نتا بإ
ة  لع�د

ي�م ف 

جدامج 
ف�ة  ا للطبع�ض و

تس�ن  ف 
ء  نش�ا تصم�م إ

ب  و د أو أ يمكن�ك 
ر تصم�م  لنص�و ا

ف األفكارب  بس�ببعض 
النصوص�ا يمكن�ك  ي�د 

ة  د مللفع�ا فيف ا بإنديزاي�ن 
مث�ل  ال�ة. ع�ل  العن�اص 

الوثيق�ة  موالتصمم إضافة ل 
أكر العدة ف لتش�فات خالإلعمل 
ال الرن�اص مث�ل التصم�م مجي�م 
ك�ن ث�م والوثائ�ف علق�ة لتحك�م 

أكثراجع قويات.
تع�ل  أدوات  وم  أوس�ط  لق�ة 
الرشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع بارس�وم أرسع الطوط برسع 

والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك. صمم 
باعيدي�ة النصوص وال�رتات ومن 
في�ف  للطبالع�دة  أكرن�ان  للطب�ع 
ع�ل م�ع. إعالع�دة لعن�اص مث�ل 
بإنتاجي�ة لع�دة ف ي�م جدامج وافة 
للطبعض ف تس�ن إنش�اء تصمم 
أدوب يمكن�ك أو تصم�م النص�ور 
األفكارب بس�ببعض ف يمكنك يد 
النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف 
عل مث�ل العن�اص ال�ة. ل الوثيقة 
موالتصم�م إضاف�ة أك�ر الع�دة ف 
لتش�فات خالإلعم�ل ال الرناص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
تع�ل  أدوات  وم  أوس�ط  لق�ة 
ال�رشق إنديزاين فية باملتناول العدة 
باع بارس�وم أرسع الطوط برسع 
والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك. صمم 
باعيدي�ة النصوص وال�رتات ومن 
في�ف  للطبالع�دة  أكرن�ان  للطب�ع 
ع�ل م�ع. إعالع�دة لعن�اص مث�ل 
بإنتاجي�ة لع�دة ف ي�م جدامج وافة 
للطبعض ف تس�ن إنش�اء تصمم 
أدوب يمكن�ك أو تصم�م النص�ور 
األفكارب بس�ببعض ف يمكنك يد 
النصوصا امللفع�ادة بإنديزاين فيف 
عل مث�ل العن�اص ال�ة. ل الوثيقة 
موالتصم�م إضاف�ة أك�ر الع�دة ف 
لتش�فات خالإلعم�ل ال الرناص 
مثل التصمم مجيم كن ثم والوثائف 

علقة لتحكم أكثراجع قويات.
إص�داء  التس�ليمكنت  ل�ق 
الوثائح�ة بالنصوص. لق�ة ألفكار 
مثل النصوصا كنك أكر اعت�ديك. 
لق�ة للطب�ال لفائح�ة بال�رس. ق�م 

بشكل الوثائف علق

*عيل عبد السن
عندم���ا نريد و�سع نظرية ما، يف حقل من حقول احلياة، فنحن بني 
طريقت���ني اأو �سورتني: فاإما اأن نتخذ �س���ورة التنظر النظري، واإما اأن 

نتحّلى بالتنظر التطبيقي.
التنظر النظري �سهٌل وب�سيط، ي�سع احلّل من وراء الطاولة واملكتب، 
بعيدًا عن تعقيدات الواقع و�سعوبة التطبيق، فهو ُين�سئ نظريات مثالية 

ت�سهق ومتوت فور و�سولها اأر�س الواقع ومرحلة التطبيق.
اأما التنظ���ر التطبيقي املعتمد على ال�ستقراء وامل�سح وغرهما من 
اآلي���ات التحقق من الواقع، فاإّنه يتع���ّرف على امل�سكلة ونتائجها وحلولها 
و…، ومن ثّم ي�سمن النجاح امليداين، وي�سّكل الثقافة احلية املتحّركة 

واملتفاعلة مع الواقع ومتطلباته.
الثقاف���ة احلّية؛ ثقافة حياتي���ة تنب�سط على �ستى جم���الت احلياة، 
وت���الزم حاملها يف نومه ويقظت���ه، وحركاته و�سكنات���ه، ولب�سه، واأكله 

و…، ولي�ست معتمدة على الفكر النظري وحده.
اأّل���ف اأفالط���ون كتابه "اجلمهوري���ة"، ومتّثل في���ه جمتمعًا 
ر له،  مثالي���ًا ي�سوده العدل، ويخل���و من ال�سوائب، واأخ���ذ ينظِّ

لك���ّن يف اآخ���ر حياته عدل عن ن�سدان "جن���ة الفردو�س" يف 
الدنيا، فاأل���ف "ال�سرائع" الذي تخّل���ى فيه عن مثاليات 

"اجلمهورية".
اأما "املدينة الفا�سلة" للفارابي، فهي التي يع�سقها 
كّل حُمب لالأخالق والإن�سانية، وعندما يقروؤها يتلّهف 

للو�س���ول اإىل مكان وجوده���ا، وت�س���در اأنفا�سه، زفرات 
احل�س���رة واحلنني ترقبًا لها وتطلعًا، لكن ل يكاد ينتهي من 

قراءته���ا حتى ي���درك اأنّها �سرب من املثالي���ة، ل ميكن حتقيقه 
عل���ى اأر����س الواق���ع، اإذ م���ا اأ�سهل ال���كالم، وما اأ�سع���ب العمل 

والتطبيق.
وق���د تنّب���اأت "ال�سيوعية" ب���زوال "الراأ�سمالي���ة" وانقرا�سها، 

و�س���ر الب�سر نحو جمتمع يت�ساوى في���ه اجلميع، يخلو من الطبقية، 
ول يحت���اج اإىل نظ���ام دول���ة، لأّن العدل فيه قد جت�ّس���د، والرخاء قد 

�سرب باأطنابه عليه، واأظله يف كنفه..!
لكّنه���ا تراجعت فيما الراأ�سمالية قائم���ة، ومل ت�ستطع حفظ احلياة 

لنف�سه���ا، يف اأك���ب دول���ة بالعامل تبّنت ه���ذه النظري���ة، اإذ مل تدم اأكرث 
���ف و�سبعني عام���ًا )1917م - 1990م(، ثم �سه���د العامل تف�ّسخ  م���ن نيِّ
اإمباطوريته���ا العظمى متمثلة مبا كان ي�سم���ى ب�)الحتاد ال�سوفيتي(، 

وتهاوي كيانات دول املنظومة ال�سرقية الواحدة بعد الأخرى.
فاإّنه���م  املجتم���ع،  ع���ن  الإ�سالمي���ني  م���ن  كث���ر  يكت���ب  وحينم���ا 
ي�ستم���دون �سورت���ه م���ن املجتم���ع املث���ايل، واملجتم���ع النم���وذج، )م���ا 
ينبغ���ي اأن يك���ون(، اخلايل من كّل وهن وعيب، ل م���ن املجتمع املوجود 

اأمامهم اأي )ما هو كائن(.
اإنّهم ينظرون اإىل املجتمع - الطموح، ولي�س املجتمع - الواقع، لذلك 
تغ���دو كثرة م���ن اطروحاتهم جنوم���ًا لمعة يف اللي���ل الداجي، تداعب 
النفو�س املتطلعة، و ت�سّكن امل�ساعر الهائجة، لكن ل تكاد تظهر ال�سم�س 
لتك�سف الواق���ع على حقيقته: ببيا�سه و�س���واده، باإ�سراقه وبوؤ�سه، حتى 
تلملم اأذيالها، و تفّر هاربة لتركنا نعاي�سه ون�سارعه كما هو بعيدًا عن 
الت�سّن���ع وعمليات التجميل، ولندرك اأّن تلك الت�سخي�سات واحللول مل 

تكن لهذا الواقع، بل كانت ل�سيء اآخر.
ولن���ا يف جتربة الر�سول الكرم مع امل�سركني واجلاهليني يف ع�سره، 
حيث ا�سرط���وا عليه لالإميان بر�سالته، �سروط���ًا تعجيزية: ﴿َوَقاُلوا َلْن 
ُنْؤِم�َن َل�َك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ِم�َن اأْلَْرِض َينُْبوًعا * َأْو َتُكوَن َل�َك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل 
َ�َء َكَ� َزَعْمَت َعَلْينَا ِكَسًفا  َر اأْلَْنَاَر ِخاَلَلَا َتْفِجًيا * أْو ُتْسِقَط السَّ َوِعنٍَب َفُتَفجِّ
َ�ِء  َأْو َتْأِتَ بِاللَِّ َوامْلَاَلِئَكِة َقبِياًل  * َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِف السَّ
َل َعَلْينَا ِكَتاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُس�ْبَحاَن َربِّ َهْل ُكنُْت إاِلَّ  َوَل�ْن ُنْؤِمَن لُِرِقيَِّك َحتَّى ُتنَزِّ

ا َرُسواًل﴾ )سورة اإلرساء /90 -93(. َبرَشً
 لكن اأم���ام هذه املثاليات ياأتي اجل���واب �سريحًا وم�ستمدًا 

من الواقع:
اأ � فالنب���ي K يع���رف اأّن���ه ب�س���ر: ﴿ُق�ْل ُس�ْبَحاَن َربِّ 
ا َرُس�وال﴾. ولي�س���ت يف هذا م�سكلة، بل  َه�ْل ُكنُْت إاِلَّ َبرَشً
هو األ���زّم للحجة، لأّن���ه منهم، وهم مثل���ه، فهم بذلك 
ي�ستطيعون تنفيذ الت�سريعات وهم قادرون عليها، ولكن 
امل�سكلة اأنّهم يريدون )خارقًا( حتى يّتبعوه، ل �سخ�سًا 
م���ن جن�سه���م، وت�سمله نظ���م التكوين؛ ي���اأكل، وي�سرب، 
ومي�سي يف الأ�سواق، وميوت… "وما منع النا�س اأن يوؤمنوا 

اإذ جاءهم الهدى اإل اأن قالوا: اأبعث اهلل ب�سرًا ر�سوًل"؟!.
ب � واإذا انطبق هذا على عامل الب�سر، فاهلل �سبحانه يخبنا 
اأّن���ه �سّنة �ساملة، تنطبق ب���ذات ال�سرامة على غ���ر الب�سر، ف� 
﴿ُق�ْل َل�ْو َكاَن ِف اأْلَْرِض َماَلِئَكٌة َيْمُش�وَن ُمْطَمِئنِّ�َن..﴾ ، هل �سيبعث 
�َ�ِء َمَلًكا  ْلنَا َعَلْيِهْم ِمَن السَّ اهلل له���م ر�سوًل من الب�س���ر؟! كال، بل ﴿َلنَزَّ

َرُسوال﴾ )سورة اإلرساء /95(، لإّنه من طبيعتهم، وملك مثلهم.
وم���ن املوؤ�س���ف حق���ًا اأن ل تهت���م جمتمعاتن���ا، ول تعط���ي مكان���ة 
لال�ستق���راء امليداين، وعمليات امل�س���ح والإح�ساء، والتجربة والآليات 
امليدانية املبا�س���رة الأخرى، فتناق�س الأمور �سمن ت�سورات ذهنية، ل 
ت�ستم���ّد �سريان حياتها من الواقع، ول تنتزع م�سداقيتها منه، و تكتفي 
بالتخّر�س���ات، اأو املالحظ���ة الذاتية، مع ما حتويه يف اأكرث الأحيان من 

وجهات نظر �سخ�سية ل متّت اإىل الواقع املو�سوعي ب�سلة.
وبذل���ك يكون "التعميم الذي ي�سل اإليه الباحث، قد ل يكون تعميمًا 
�سليمًا، بل مت�سرعًا اأو ذاتيًا ناجتًا من اآراء م�سبقة اتخذها الباحث عن 

�سالته قبل اأن يبداأ بدرا�ستها..".

النظرية الثقافية بين المثال والواقع

أصولنا
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*قراءة: حسن احلسني

ل نبال����غ اذا قلنا ان كت����اب )الفكر ال�سالمي 
.. مواجه����ة ح�ساري����ة( هو من الكت����ب املخ�سرمة 
التي جت����اوزت الزمن وارتقت �سّل����م التحديات يف 

ال�ساحة الفكرية والعقائدية.
فبع����د مرور اكرث من اربعة عقود، ما زال هذا 
الكتاب تتناقله املكتب����ات ورجال البحث، ومازالت 
املطاب����ع توا�س����ل طبعاتها املتك����ررة نتيجة القبال 
الوا�سع عليه، ل �سيما يف الآونة الخرة اثر اندلع 
انتفا�س����ات ال�سع����وب ال�سالمي����ة، وم����ا �ُسميت ب� 
"الربيع العربي"، كما ذكر مركز الع�سر للثقافة 
والن�سر ذلك، وهو يبادر بطبعة هذا الكتاب للمرة 

العا�سرة.
 ول����و تناولن����ا مقدم����ة الطبع����ة الرابع����ة لهذا 
الكتاب، والتي خطها املوؤلف �سماحة ال�سيد املرجع 
املدر�س����ي، باأنامل����ه، ن����رى فيه����ا ان �سماحته وبعد 
خم�س����ة ع�سر عاما م����ن تاأليفه ه����ذا الكتاب، يثر 
ق�ساي����ا هامة ت�ستدع����ي التاأمل ، فيق����ول �سماحته 
: "بالرغ����م م����ن ان العقي����دة ال�سالمي����ة هي التي 
تتح����دى �سغ����ط ال�سه����وات واله����واء، و�سلبي����ات 
املجتمع الفا�سد، وهي الت����ي تتفرع عنها العبادات 
والخالق، ال ان م�سكلة الب�سر فيها لي�ست عقلية، 
اذ انها من �س����رورات العقل التي فطر اهلل النا�س 
جميع����ا عليها، ب����ل هي م�سكل����ة نف�سي����ة نابعة عن 
�سع����ف الرادة ام����ام حتدي����ات املجتم����ع و�سغوط 

ال�سهوة " ثم يعلل �سماحته ذلك بالقول : "املجتمع 
الذي حتيط به اجه����زة الطاغوت الرهابية، كيف 
ميك����ن ان يعبد اهلل وح����ده دون ان يت�سل����ح بارادة 
يقهر بها �سعفه الب�س����ري؟ وال�ساب الذي تع�سف 
ب����ه ري����اح ال�سه����وة العاتية، كي����ف يتح����دى اغراء 
احلي����اة، ويعب����د اهلل وح����ده دون ارادة قاه����رة؟ 
وهكذا الفرد املل����يء بالعقد، ل ميكنه فهم احلياة 
بفطرت����ه الطاهرة دون خرق حج����اب العقد بعزم 

امياين را�سخ".
وي�ستن����د �سماحت����ه اىل ه����ذه احلقيقة م�سرا 
اىل ان الحادي����ث ال�سريفة الت����ي توؤكد ان الميان 
روح، وتبني ان المي����ان عمل، وان على كل جارحة 
م�سوؤولية اميانية خا�سة بها، كما جاء يف احلديث 
املروي ع����ن المام ال�س����ادق C، والذي قال 
فيه : " الميان عمل كله، والقول بع�س ذلك العمل 
بفر�����سٍ م����ن اهلل بني يف كتاب����ه وا�سح ن����وره ثابتة 

حجته ي�سهد له به الكتاب ويدعوه اليه".)1(
وهن����ا ينبي �سماحته لينتق����د ا�سلوب البحث 
يف كتابه من خالل هذه الروؤية بالقول : "ومن هنا 
يبدو يل ان املنه����ج اللهي يف تذكرة النا�س بربهم 
واعدادهم ل�ستقب����ال روح الميان، والبدء بالعمل 
مب�سوؤوليات����ه يختلف عن منه����ج درا�سة العقائد يف 
كت����ب ال����كالم، او بال�سل����وب املتب����ع مث����ال يف هذا 
الكت����اب، وبالرغم من ان ه����ذا ال�سلوب قد يكون 
 C نافع����ا، وجند يف كتاب الحتج����اج ان الئمة

ا�ستخدموه اي�سا؛ ال ان���ه لي�س املنهج المثل الذي 
جنده يف القراآن الكرمي والحاديث ال�سريفة "!

وجاء يف )كلمة البدء( لكتابه القيم الذي يقع 
يف 380 �سفحة ويتوزع على ثالثة اق�سام :

2/العقيدة والميان   1/العلم والف�سلفة  
3/الن�سان واملجتمع، بالقول : "تعي�س   
الم���ة ال�سالمية اليوم حتدي���ا ح�ساريا كبرا من 
جمي���ع اجله���ات، وبالرغ���م م���ن ان ه���ذا التحدي 
احل�س���اري ظاه���رة لزم���ة يف الم���ة، وان مل ياأِت 
ح���ني عل���ى امل�سلم���ني ا�سراحوا فيه م���ن حتديات 
ح�ساري���ة، ف���ان التح���دي اجلدي���د يتخ���ذ طابع���ا 
خمتلف���ا ميكن يف حتول���ه التدريج���ي اىل مواجهة 
ح�ساري���ة �سامل���ة، وي���رى �سماحت���ه : "املواجه���ة 
احل�سارية ت���بز من خالل مظاه���ر خمتلفة، بيد 
ان نقطة واح���دة تقرر م�سره���ا النهائي ل�سالح 
الم���ة او يف �سال���ح اعدائه���ا، تل���ك ه���ي ج���دارة 
)الفك���رة احل�سارية( بالبق���اء وي�ستطرد �سماحته 
: "ول���ن تغني الفكرة احل�ساري���ة �سيئا لو مل متلك 
ال�سالة بط���ولت وت�سنع بهم ح�سارة متفوقة، اذ 
من دون التفاعل بني الن�سان والفكرة كيف يتمكن 
الن�سان من تغير واقع حياة وبنائها؟! فهل تتقدم 
ام���ة متلك تراثا �سخما من الفكر احل�ساري لو مل 
يتحول فعال اىل عطاء وعم���ل؟ " ويطرح �سماحته 
اخ���را ه���ذا الت�س���اوؤل : "كي���ف نح���ول ام�سنا اىل 
الي���وم؟ واجلواب ب�سيط : لبد من طي الفرة التي 
تف�سل اليوم عن ام�س ليت�سل يومنا بيوم تقدمنا، 
ونب���داأ منه امل�سر، ذلك لنن���ا بحاجة اىل واقعني: 

)الفكر االسالمي .. مواجهة حضارية(

قراءة في كتاب:

المعرفة بين االسالم والتصورات البشرية 
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قاع���دة بن���اء ومنطلق م�س���رة، وهم���ا � يف الواقع � 
ا�سالة وتفّت���ح، فدون واحد منهم���ا نخ�سر املعركة 
احل�سارية، وال�ستلهام من الدين ال�سحيح ي�سكل 
القاع���دة واملنطلق وال�سالة والتفت���ح على احلياة 

ي�سكل امل�سرة والتفاعل". 
بع���د ه���ذه املقدمة، لب���د من تذك���ر القارئ 
الك���رمي، اإن الكتاب يت�سمن ثالث���ة اأق�سام: الأول: 
العل���م والفل�سف���ة، والث���اين: العقي���دة والمي���ان، 
الت�سني���ف  ه���ذا  واملجتم���ع.  الن�س���ان  والثال���ث: 
املو�سوع���ي الرائ���ع، رمب���ا كان م���ن اأه���م عوام���ل 
جن���اح ه���ذا الكت���اب، فقد تن���اول �سماح���ة ال�سيد 
املوؤل���ف، املو�سوعات والبحوث بلغ���ة علمية موثقة، 
م�ستندة اىل البه���ان والدليل القاطع، واإذا اردنا 
ق���راءة الكت���اب باق�سامه الثالث���ة وبحوثه املتعددة 
واملتفرع���ة، فمن ال�سع���ب تقدمي �س���ورة متكاملة 
يف هذ احلّيز املحدود، ل���ذا ارتاأينا ت�سليط ال�سوء 
عل���ى اأهم ما ج���اء يف البح���ث الول، حتت عنوان: 
الب�سرية"،  والت�س���ورات  ال�س���الم  بني  "املعرف���ة 
�سمن الق�سم الول من الكتاب "العلم والفل�سفة" ، 
على اأمل تناول البحثني التاليني وباقي املباحث يف 

قراءة اأخرى، اإن�ساء اهلل تعاىل.

العقل نور
ج���اء يف "منهج البح���ث": "كم���ن يدخل بيتا 
يكتنف���ه الظ���الم فيتح�س����س قب���ل كل �س���يء ع���ن 
امل�سباح، فاذا وجده ا�ست�ساء به يف اكت�ساف �سائر 
ال�سي���اء، كذلك ح���اول الن�س���ان ان يجد يف البدء 
م�سباحا للحياة، فاجته قبل كل �سيء ناحية نف�سه 
ليجد فيه���ا العلم والعقل، فاولهم���ا كل اهتمامه. 
وال�س���الم ب���داأ يذك���ر الن�س���ان يعقل���ه، ليتخ���ذه 
م�سباح���ا يك�سف به غيب احلي���اة، ومتاما كما ان 
كل �س���يء يف البيت املظلم ينك�س���ف بامل�سباح، ال 
ان امل�سب���اح ذاته ل يعرف ال بنف�س���ه بعد التوجه 
الي���ه، فان ال�سالم يعتب العقل اول ما يعرف، بيد 

ان معرفته لن تكون ال بذاته".
وهكذا يرى �سماحة ال�سيد املوؤلف ان ال�سالم 
ب���داأ يعال���ج اأعق���د م�سكلة عن���د الب�سر م���ن زاوية 
جدي���دة ومنه���ج جديد، وذلك حني ياأم���ر الن�سان 
ب���األ يحاول معرف���ة العقل اإل بالعق���ل ذاته، اذ انه 
�سيلح���د ع���ن املنه���ج الق���ومي، اذا ح���اول املعرف���ة 
بالتو�سي���ف او بالت�س���ورات والتحلي���الت البعيدة، 
لن ذل���ك �سيبع���ده عن العق���ل، مثل ال���ذي يحاول 
التع���ّرف على امل�سباح يف الليل املظلم بتو�سيفه او 
ت�سوره. وبعبارة اخرى، يقول ال�سالم: لي�س العقل 

�سيئ���ًا بعيدًا عن الن�سان، ول���ذا ليجب معرفته اإل 
بك�سف ذاتي وتنبه ذاتي. 

ويلخ����س �سماح���ة ال�سي���د املرج���ع املدر�س���ي 
املنهج ال�سالمي يف ازاء العقل يف ثالث نقاط:

1� التذك���رة، ب���ان معرف���ة العق���ل، بداي���ة كل 
معرفة ومنطلق كل بحث.

2� التذك���رة، ب���ان معرف���ة العقل ل���ن تكون ال 
بالعق���ل ذات���ه، او باآث���اره واآيات���ه، وذل���ك مبقارنة 

حالتي وجوده وعدمه ببع�سهما.
3� التذكرة بان وجدان العقل، هو الطريق اىل 
وجدان احلقيقة ومتيزها ع���ن الباطل. وي�ست�سهد 
�سماحت���ه بالن�سو����س املقد�سة الت���ي تذكر بالعقل 
وتعّرفه لنا، خالف���ًا ل�سياق اأدعياء العقل يف الكثر 
من الكادميي���ات وا�سحاب الت�س���ورات، في�سبح 
العقل، كم���ا يقول الر�سول الك���رم �سلى اهلل عليه 
واآل���ه: " التجّرع للغ�سة، حتى تن���ال الفر�سة" )2(، 
و�سف���ة العاقل، كم���ا يق���ول K: "ان يحُلم عّمن 
جهل عليه، ويتجاوز عّم���ن ظلمه، ويتوا�سع ملن هو 
دونه، وي�سابق من فوقه يف طلب الّب، واذا اأراد ان 
يتكل���م تدّبر، ف���ان كان خرًا تكل���م فنِعم، وان كان 
�سرًا �سكت ف�سِل���م، واذا عر�ست له فتنة ا�ستع�سم 
ب���اهلل، واأم�سك يده ول�سانه، واذا راأى ف�سيلة انتهز 
بها، ل يفارقه احلياء، ول يبدو منه احلر�س، فتلك 

ع�سر خ�سال يعرف بها العاقل". )3(

عالقة العقل بالفكر
ويرى ال�سيد املوؤلف يف حم���ور "العقل وتقييم 
الفكار"، ان اول ما ن�ستك�سفه لدى ال�سر يف �سوء 
املنه���ج اجلديد، ه���و ان لالن�سان ن���ورا ي�ستطيع به 
تقيي���م افكاره، وه���ذا ما يفرقنا ع���ن "احل�سّيني" 
و "التجريبي���ني" الذين رف�س���وا العراف بوجود 
م�سبقات ثابت���ة تقيم بها النف�س افكارها املختلفة، 
كم���ا يذك���ر �سماحت���ه ان الحكام العقلي���ة ل تكون 
موج���ودة عند الن�س���ان منذ ولدته، يق���ول تعاىل: 
﴿والل اخرجك�م م�ن بط�ون امهاتكم ال تعلمون ش�يئًا﴾، 
)س�ورة النحل/78(، مو�سحا: "ان الآية، ل تعدو ان 
تكون تنبيها اىل واقع العقل والعلم، وانهما النوران 
الكا�سفان الل���ذان مل يكن احد منا ميلكهما حينما 
اأخرج من بطن اأمه، فال بد � اذًا � ان يعرف انهما 
من اهلل، لنه لو كان من نف�سه، اذًا لكانا لديه منذ 

الطفولة".
ويعتق���د �سماحته ان النظ���رة ال�سالمية حول 
العق���ل نابعة م���ن اعطائه الثق���ة الكاملة يف ك�سف 
احلقائ���ق الغيبي���ة، خالف���ًا لتلك النظري���ات التي 

حت���دد العق���ل بال�س���وؤون املادي���ة وتنت���زع منه حق 
احلكم يف المور الغيبية، ومن هنا جاء يف احلديث 
عن المام ال�سادق عليه ال�سالم: "من كان عاقال 
 :C كان له دين" )4(، وعن المام اأمر املوؤمنني

)5( له".  عقل  ل  ملن  دين  "ل 
وينوه �سماحت���ه يف حمور العق���ل وال�سابقيات 
العلمي���ة بالق���ول: "ان ال�سابقي���ات الفكري���ة الت���ي 
متلكه���ا النف����س الب�سرية مث���ل : العل���م با�ستحالة 
التناق����س وال�سدفة، وقبح الظل���م وال�سر... هذه 
ال�سابقي���ات لي�س���ت ذاته���ا العقل، بل انه���ا حقائق 
يك�سفه���ا ن���ور العق���ل للنف����س، كم���ا يك�س���ف �سوء 
ال�سم����س الوان احلقول، وكان خطاأ الن�سان الكب 
غفلت���ه ع���ن م�س���در الن���ور وتوجه���ه اىل الحكام 
زاعم���ا انها ه���ي حقيقة الن���ور، ف���راح يبحث عن 

م�سدر يقيم بها تلك الحكام".
وينتقد �سماحته � وفق هذه الروؤية ِ� الفيل�سوفني 
"كانت" و"ديكارت" بالقول : من هنا كانت عملية 
)كانت( النقدية التي ا�ستهدفت نقد العقل، موغلة 
يف اجله���ل، اذ ان الغفلة عن نور العقل، ذلك النور 
الذي مل ي�ستطع "كانت" ذاته القيام بعملية النقد 
دون وجوده لديه، اإن الغفلة عنه فقط كانت ال�سبب 
يف التوجه اىل ال�سابقيات الذهنية كت�سور الزمان 
وامل���كان والعل���ة، لينتقده���ا وينته���ي بالت���ايل اىل 

نظرية الن�سبية ومنطقه الو�سعي.
اأ�س���اب  "دي���كارت" يق���ول �سماحت���ه:  وع���ن 
"ديكارت" دوار عنيف يف م�سرته عب العقول، اذ 
ان���ه �سكك نف�س���ه يف معلومات���ه النظرية، ورغم ان 
اأي�سًا خمطئ يف  "دي���كارت" عقلي التفكر، فانه 
منهجه، وخط���وؤه نا�سئ من اأمرين: الول: ت�سكيكه 
يف ان تكون �سابقياته الفطرية نا�سئة من النف�س او 
م���ن قوة �سيطانية داخله���ا. )6( والثاين: غفلته عن 
حقيق���ة النور الذي كان مع���ه يف حلظة ت�سكيكه يف 

العقل.
ويتح���دث �سماحت���ه من خ���الل ه���ذا البحث 
حول حم���اور متعددة : مثل العقل وم�سادر الفكرة 
ودور اله���وى يف ت�سلي���ل الن�س���ان، وكي���ف يف�س���ح 
العقل ال�سهوات، والعالق���ة بني العقل والح�سا�س، 
وغرها من املحاور التي حتاول تهمي�س الت�سورات 
الب�سري���ة، يف مقاب���ل تاأ�سي���ل قواع���د املعرفة وفق 

الروؤية ال�سالمية.

��������������������������
1/االصول من الكاف ج2، ص 33�34

2/بحار االنوار، ج1، ص116
3/نفس املصدر ، ج1، ص129

4/االصول من الكاف، ج1، ص11
5/غرر الكم، حكمة رقم 115

6/ بول فولكييه، الفلسفة العامة /ص203



اسوة حسنة

*حممد عيل جواد تقي
يف يوم الجمعة الحادي عرش من شهر ذي القعدة الحرام عام 148 للهجرة النبوية الرشيفة، ولد ثامن أمئة الهدى، عيل بن موىس 
الرضا عليهام السالم يف مدينة جده رسول الله صىل الله عليه وآله.. ينقل املؤرخون عن أمه "تكتم".. تلك الجارية الطاهرة، املؤمنة: "ملّا 
حملُت بابني، عيّل الرضا، مل أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع يف منامي تسبيحاً وتحميداً وتهليالً من بطني، فلاّم وضعته وقع إىل األرض 
واضعاً يده عىل األرض، رافعاً رأسه إىل السامء، محّركاً شفتيه كأنّه يناجي ربَّه، فدخل أبوه فقال يل: هنيئاً لِك كرامَة ربِِّك عّزوجّل. فناولُته 

إيّاه، فأذََّن يف أُُذنه اليمنى، وأقام يف اليرسى، وحّنكه مباء الفرات..".

تصاعد المّد الرسالي واختبار قوة الجماهير
اإلمام الرضا في ذكرى مولده..



اسوة حسنة

بيوم  املوؤمنون  يفرح  امل��ب��ارك  اليوم  ه��ذا  يف 
الر�سالة  منهج  يف  اآخر  م�سيء  ف�سل  فهو  اهلل، 
وينر  النف�س،  ي�سّكن  ما  فيه  يجدون  املحمدية، 
القلب والفكر.. ويكونون بذلك م�سداقًا للحديث 
طينتنا،  فا�سل  من  خلقوا  "�سيعتنا  ال�سريف: 
اإن  مبعنى  حلزننا".  ويحزنون  لفرحنا  يفرحون 
ال�سالم،  عليهم  البيت  لأه��ل  واملوالني  املوؤمنني 
وي�ستلهمون  ال��ق��ومي،  الطريق  منهم  يلتم�سون 

املنهج ال�سحيح يف احلياة.
غاية  حقيقة  نتذكر  املبارك،  اليوم  هذا  ويف 

الأئ���م���ة  ب�����اأن  يف اله���م���ي���ة، 
امل���ع�������س���وم���ن، ل���ن���ا دائ���م���ًا 
ت�����س��اه��ى،  ق����وة ل  م�����س��در 
جت��ع��ل��ن��ا ع��ل��ى ط����ول اخل���ط، 
امل�ساكل  حت��دي  على  قادرين 
وال���������س����ع����اب، ���س��غ��ره��ا 
وك����ب����ره����ا، م����ن امل�����س��اك��ل 

ال�سيا�سية  امل�ساكل  وحتى  والجتماعية،  الفردية 
مع احلكام الظلمة، وهذه القوة ت�ستمد وجودها 
من قيم ال�سماء وتعاليم الدين احلنيف، ولذلك 
من  الطهار  الأئمة  به  قام  ما  ان  دائمًا،  نقول 
انعكا�س  اإمنا هو  مواقف خالل فرات حياتهم، 
للر�سالة املحمدية اخلالدة. لكن تبقى امل�سكلة يف 
جمهور امل�سلمني واملوؤمنني الذين طاملا يفرطون 
وما  العظيمة،  اللهية  النعمة  وهذه  القوة  بهذه 

الإم���ام احلجة  ي��زال��ون حيث 
ف��رج��ه  اهلل  ع��ج��ل  امل��ن��ت��ظ��ر 
ي��دع��ون  وال��ك��ث��ر  غيبته،  يف 
توفر  دون  ظ��ه��وره،  لتعجيل 
املنا�سبة  والر�سية  الج���واء 
يوؤ�سف  ومم��ا  الظهور.  لهذا 
ل��ه ح��ق��ًا، اأّن���ا ل ن��در���س حياة 

بنف�س  ال�سالم،  عليه  املجتبى  احل�سن  الم��ام 
فيها  نبحث  ال��ت��ي  واحلما�سية  ال��ث��وري��ة  ال���روح 
كما  ال�سالم،  عليه  احل�سني  المام  اأخيه  ق�سية 
اننا نبحث حياة المام الكاظم – مبعظمه- يف 
ابنه  حياة  نبحث  فيما  ال�سجون،  ج��دران  اإط��ار 
المام الر�سا بني جدار ق�سر املاأمون العبا�سي، 
بل جند من ي�ستذوق ت�سمية هذا المام الغريب 
اأبو  ب� )ال�سلطان  ال�سالم:  له عليه  خالل زيارته 
احل�سن...(! وهذا يعود اىل احلاجة املا�ّسة التي 

مل�سادر  اخل��ط،  طول  على  ال�سيعة  ي�ست�سعرها 
اأمام جور و  القوة واملنعة، مبا يوؤمن لهم املوانع 

ظلم احلاكمني.
ولو طالعنا حياة الإمام الر�سا عليه ال�سالم، 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  جده  مدينة  يف  وهو 
مهام  لتوليه  الوىل  الأي���ام  يف  وحت��دي��دًا  واآل���ه، 
الإمامة، نكت�سف عظمة الدور الذي قام به اأبوه 
بني  وه��و  ال�سالم،  عليه  الكاظم  مو�سى  الإم��ام 
"التاريخ  كتابه  ويف  املظلمة.  ال�سجون  ج��دران 
حممد  ال�سيد  الديني  املرجع  يقول  ال�سالمي"، 

المام  عهد  "متّيز  ظله-،  دام   - املدر�سي  تقي 
ال�سيا�سية،  الناحية  من  ال�سالم،  عليه  الكاظم 
طريقة  وكانت  الر�سالية،  ال��ث��ورة  اأ�س�س  ببناء 
والنهو�س  الم��ة  م�ستوى  رف��ع  يف  تتمثل  الم��ام 
لت�سل  واجلهاد  الت�سحية  اىل  ودفعها  بوعيها 
اىل م�ستوى ميكنها من ا�ستالم احلكم.. ولذلك 
نال  حتى  ال�سجن  واآث���ر  بنف�سه  الم���ام  �سحى 
عليه  الكاظم  الم��ام  اإن  مبعنى،  ال�سهادة..". 

العبا�سي  احلكم  مع  املواجهة  بخو�سه  ال�سالم 
وا���س��ت�����س��ه��اده م�����س��م��وم��ًا، ك���رر جت��رب��ة الم���ام 
احل�سني عليه ال�سالم يف مواجهة احلكم الأموي 
 – واحلالتان  بال�سيف،  لكن  اي�سًا  وا�ست�سهاده 
كذلك-  وال�سحيح  املدر�سي  املرجع  يعتقد  كما 
 ، الر�سالية  احلركة  م�سرة  اأعطتا  اللتان  هما 
الثورات  فاندلعت  كبرًا،  ومعنويًا  ثوريًا  زخمًا 
وبعده  الأم���وي  احلكم  واأ�سبح  والنتفا�سات، 
العبا�سي على �سفيح �ساخن، ل قرار له، فكانت 

الدولة  �سقوط  عوامل  اأه��م  ال�سيعية،  ال��ث��ورات 
العهد  يف  ال�سيعية  الثورات  كانت  فيما  الأموية، 
العبا�سي من اأهم عوامل تفكك الدولة العبا�سية 
ال���س��الم��ي��ة،  ال��ب��الد  ع��ل��ى  قب�ستها  وان���ف���الت 
وظهور دول �سيعية خارجة عن �سلطة ما ي�سمى 
املغرب،  الأدار���س��ة يف  دول��ة  مثل  ب� )اخلالفة(، 
جعفر  الإم��ام  اب��ن  حممد  �سكلها  التي  وال��دول��ة 

ال�سادق عليه ال�سالم يف احلجاز.

جتربة ثورية يف منت�شف الطريق
وامل�ستوى  ال��ث��وري��ة  ال���روح 
والثقافة  الوعي  من  الن�سبي 
الذي  والر�سالية،هو  الدينية 
دف���ع ب�����اآلف امل���وال���ني لأه���ل 
لأن  ال�����س��الم  عليهم  ال��ب��ي��ت 
ال��ث��وار  األ��وي��ة  حت��ت  ين�سموا 
الم����ام احل�سن  اأح��ف��اد  م��ن 
واحل�سني عليهما ال�سالم، ويخو�سوا عباب املوت 
العبا�سيني،  اجل��ور  حكام  �سد  القتال  �سوح  يف 
العلى  امل�ستوى  اأن  معرفة حقيقة  لبد من  لكن 
والثّلة   للنخبة  اإل  يكن  مل  والثقافة  الوعي  من 
املوؤمنة، والتي كانت يف موقع القيادة، كما �سرنى 
فيما بعد.. لكن يف كل الحوال فان الثورات التي 
عليه  الر�سا  الم��ام  اإمامة  وخالل  قبل  اندلعت 
رادعة  قوة  نقطة  ت�سكل  باملجمل  كانت  ال�سالم، 
بوجه ال�سلطة احلاكمة التي ل 
ليجاد  الفر�سة  تتحني  تبح 
الثغرة ونقطة ال�سعف لتوجيه 
الر�سالية،  للحركة  �سرباتها 
عليهم  البيت  اهل  لالأئمة  بل 
ففي  خا�س..  ب�سكل  ال�سالم 
"ثورة  ان��دل��ع��ت  ال��ف��رة  تلك 
بن  حممد  ل��واءه��ا  رف��ع  وال��ت��ي  ال�سرايا"،  اأب��ي 
احل�سن  بن  طباطبا  ابن  ا�سماعيل  بن  ابراهيم 
املوؤمنني  اأم��ر   ابن  املجتبى  احل�سن  بن  املثنى 
عليهم ال�سالم، وكانت بتاريخ 691 للهجرة، كما 
بن جعفر  ثورة حممد  الفرة،  نف�س  اندلعت يف 
ومركزها  احلجاز،  يف  ال�سالم  عليه  ال�سادق 

املدينة املنورة. 
قلياًل  ولو  ال�سوء  ن�سلط  اأن  بنا  احل��ّري  ومن 
على ثورة )اأبي ال�سرايا(، وامتداداتها، لنعرف 

االم��ام الكاظ��م علي��ه الس��الم بخوض��ه املواجه��ة م��ع الحكم 
العباس��ي واستش��هاده مس��مومًا، كرر تجربة االمام الحس��ني 
واستش��هاده  األم��وي  الحك��م  مواجه��ة  يف  الس��الم  علي��ه 
مس��رية  أعطت��ا  اللت��ان  هم��ا  والحالت��ان،  بالس��يف،  لك��ن  ايض��ًا 
الحرك��ة الرس��الية ، زخم��ًا ثوري��ًا ومعنوي��ًا كب��ريًا، فاندلع��ت 
الث��ورات واالنتفاض��ات، ض��د الحك��م األم��وي وبع��ده العباس��ي

اس��تنزفت الث��ورات الش��يعية ق��درًا كب��ريًا من طاق��ات وقدرات 
وه��و  ليّن��ًا،  موقف��ًا  يتخ��ذ  ألن  املأم��ون  اضط��ر  ل��ذا  العباس��يني، 
يف  املدرس��ي  املرج��ع  يق��ول  وحنكت��ه.  بدهائ��ه  املع��روف 
االم��ام  بش��أن  ق��راره  املأم��ون  اتخ��اذ  ان  االس��المي":  "التاري��خ 
الرض��ا، يُع��د بمنزل��ة طل��ب الهدن��ة م��ن الحرك��ة الرس��الية
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المام  عهد  يف  ال�سيعة  بلغها  التي  القوة  حجم 
ال�سرخ  عمق  املقابل،  ويف  ال�سالم،  عليه  الر�سا 
العبا�سية،  ال��دول��ة  منه  عانت  ال��ذي  والت�سّدع 
فقد امتد نفوذ الثورة، انطالقًا من الكوفة، اىل 
وا�سط والب�سرة والهواز واحلجاز واليمن، علمًا 
لكن  العبا�سيني،  بوجه  اندلعت  ثورات اخرى  ان 
ا�ستدعوا  حيث  عليهم،  وطاأة  الأ�سد  كانت  هذه 
ومل  عليها،  للق�ساء  وامكاناتهم  قواهم  معظم 
يتمكنوا من حتقيق هذا الهدف اإل بعد تكبدهم 

خ�سائر ج�سيمة يف الرواح والموال والعتاد.
"اأبو  اإن  الطالبيني"  "مقاتل  يف  ج����اء 
مرقد  ويح�سر  كربالء  اىل  يفد  كان  ال�سرايا" 
ا�سحابه  م��ع  ال�����س��الم،  عليه  احل�سني  الم���ام 
بثاأره،  والطلب  بالولء  العهد  وجتديد  للزيارة 
يف  النا�س  يدعو  كان  ثم  الظاملني،  على  والثورة 
الكوفة  يف  الثوار  بركب  اللتحاق  اىل  كربالء، 
له  "ابن طباطبا"، ومما جاء يف خطبة  بقيادة 
حت�سروا  مل  هبكم  النا�س  "ايها  النا�س:  اأم��ام 
ادركتموه  يقعدكم عّمن  لتن�سروه، فما  احل�سني 
وحقه  بثاأره  طالبًا  خارجًا  غدًا  وهو  وحلقتموه؟ 
وتراث اآبائه واإقامة لدين اهلل...". ثم اأخذ "ابو 
ال�سرايا" البيعة ملحمد بن ابراهيم ، وكان معه 
علي بن عبد اهلل بن احل�سني بن المام ال�سجاد 
الطالبيني"  "مقاتل  يف  وج��اء  ال�����س��الم..  عليه 
"اأبي  ل��ث��ورة  املعبئني  ال��ك��وف��ي��ني  ح��ال��ة  ي�سف 
كاجلراد،  منبثني  الكوفة  اأهل  "كان  ال�سرايا": 
اإل انهم على غر نظام وغر قوة ول �سالح ، اإل 
الع�سي وال�سكاكني والآجر.. ودعا "اأبو ال�سرايا" 
النا�س اىل البيعة للر�سا من اآل حممد، والعمل 
واآل��ه،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سّنة  اهلل  بكتاب 
فبايعه  املنكر،  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف  والأم���ر 

النا�س حتى تكاب�سوا عليه...".
ومن خالل قراءة تفا�سيل هذه الثورة املدّوية، 
ال�سفوف،  بتما�سك  تتميز  كانت  اأنها  نعرف 
وقوة الدارة وحنكة القيادة. وهذا بف�سل وجود 
ال�سري  وهو  ال�سرايا"،  "اأبو  مثل  ميداين  قائد 
ب��ن م��ن�����س��ور ب��ن ذه���ل ب��ن ���س��ي��ب��ان، م��ن بني 
العبا�سيون هزائم منكرة يف  تكبد  فقد  ربيعة.. 
�سوح  وكانت  الثائر،  القائد  هذا  مع  معاركهم 
بني  الواقعة  املنطقة  يف  ت��دور  اآن���ذاك  امل��ع��ارك 
الكوفة وبغداد، وقد حاول وايل املاأمون "احل�سن 
بن �سهل" بكل ما اأوتي من �سالح واأموال وجند، 
لك�سر �سوكة الثوار، فما كانت النتيجة اإل العك�س 

متامًا.

ال�سيعي،  الثوري  ال�سف  متا�سك  دلئل  ومن 
بن  ابراهيم  بن  حممد  الثائر  القائد  وف��اة  اأن 
مرت  ���س��وداء  �سحابة  مبنزلة  كانت  طباطبا، 
فانتخبوا حممد بن حممد  الثوار،  ب�سرعة على 
بن زيد ال�سهيد، وكان حدث ال�سّن، لكن الوعي 
العميق لدى علي بن عبيد اهلل الذي اآثر من�سب 
القيادة، رغم و�سية ابن طباطبا له بخالفته يف 
زيد  حفيد  لبيعة  تتوجه  النا�س  جعلت  القيادة. 

ال�سهيد غر عابئني بحداثة �سّنه.
على  املاأمون  وايل  جّهزها  حملة  اآخر  وكانت 
وهو  "هرثمة"،  قادها  التي  هي  الثوار،  جي�س 
الوايل ال�سابق على بغداد، ورغم عدائه وكرهه 
ان  اإل  اجل��دي��د،  �سهل" ال��وايل  بن  "احل�سن  ل� 
�سيا�سيًا  له  العتبار  واإع��ادة  اجلزيلة  العطايا 
وع�����س��ك��ري��ًا يف ب��غ��داد، ي���دل ع��ل��ى ع��ظ��م خطر 
الع�سكرية.  قدراتهم  �ساآلة  و  قلتهم  الثوار رغم 
"هرثمة"  اإم���رة  حت��ت  العبا�سيون  ج��ّن��د  فقد 
من  طاحنة  ج��ولت  وبعد  مقاتل.  األ��ف  ثالثني 
اجلند  من  ي�سقط  ك��ان  حيث  العنيف،  القتال 
ي�ست�سهد  م��ن  وا���س��ع��اف  ب��امل��ئ��ات  العبا�سيون 
جتربة  تكرار  "هرثمة" اإل  يجد  مل  الثوار،  من 
ف�ساح  �سفني،  حرب  يف  العا�س"  بن  "عمرو 
ت�سفكون  ع��الم  الكوفة  اأه��ل  "يا  الكوفة:  باأهل 
اإي��ان��ا  قتالكم  ك��ان  ان  ودم���اءك���م..؟!  دم��اءن��ا 
كراهيةلمامنا، فهذا املن�سور بن املهدي ر�سي 
من  المر  اإخراج  احببتم  وان  نبايعه،  ولكم  لنا 
فام�سك  امامكم..."  فان�سبوا  العبا�س،  ول��د 
اأيام يفكرون فيما  لعدة  القتال  الكوفة عن  اأهل 
ُعر�س عليهم، فناداهم "اأبو ال�سرايا": "ويحكم 
الهالك  ايقنوا  اإمن��ا  ه��وؤلء..  ان هذه حيلة من 
لنا  يحّل  ل  وق��ال��وا:  فامتنعوا  عليهم،  فاحملوا 

قتالهم وقد اأجابوا..."!

م�شرية ال انقطاع فيها
من  اجلماهري،  الوعي  يف  اله�سا�سة  ه��ذه 
اأه��ل  ات��ب��اع  فيها  �سقط  ال��ت��ي  املنزلقات  اأك���رث 
البيت عليهم ال�سالم، يف العهود املا�سية، وحتى 
الفر�س  ه��در  يف  تكمن  وخطورتها  ال��راه��ن��ة، 
وتبديد  امل��ح��ت��وم،  الن�سر  لتحقيق  ال��ذه��ب��ي��ة 
ذلك،  مع  لكن  والت�سحيات.  والقدرات  اجلهود 
اأ�سا�س  دعامة  �سّكلت  وغرها،  الثورة  هذه  فان 
يف م�����س��رة احل��رك��ة ال��ر���س��ال��ي��ة، وك��ان��ت اأح��د 
وكان من  العبا�سي،  املع�سكر  اأمام  القوة  عوامل 
الأ�سباب الرئي�سية لقدام املاأمون على ا�ستدعاء 

المام الر�سا عليه ال�سالم اىل خرا�سان ومنحه 
عليه  عر�س  ذلك  قبل  بل  العهد،  ولية  من�سب 
ا�ستنزفت  فقد  ودج���اًل..  ك��ذب��ًا  ول��و  اخل��الف��ة، 
الثورات ال�سيعية قدرًا كبرًا من طاقات وقدرات 
العبا�سيني، لذا ا�سطر املاأمون لأن يتخذ موقفًا 
لّينًا، وهو املعروف بدهائه وحنكته. يقول املرجع 
اتخاذ  ان  ال�سالمي":  "التاريخ  يف  املدر�سي 
املاأمون قراره ب�ساأن المام الر�سا، ُيعد مبنزلة 
طلب الهدنة من احلركة الر�سالية... طبعًا هذه 
فعل،  ما  رغم  املاأمون  عليها  يح�سل  مل  الهدنة 
م��ن الج�����راءات بحق  وق����ّرب، ولن، وغ��ره��ا 
ال�سالم،  عليه  الر�سا  الم��ام  و�سخ�س  ال�سيعة 
بحجم  ولو  ب�سيطة  ثغرة  له  يدع  مل  الم��ام  لأن 
من  وي�ستفيد  خاللها  من  ينفذ  ان  اإب��رة،  راأ���س 
كون  وم��ن  خ��را���س��ان،  يف  ال�سالم  عليه  وج���وده 
كما  عليه،  الم��ر  انقلب  بل  للعهد.  وليًا  الم��ام 
اأن  من  امل��وؤرخ��ون،  ويذكره  التاريخ  كتب  تذكر 
املاأمون بقراره هذا، حكم على نف�سه بالحتقار 
يرون  كانوا  الذين  النا�س  اأع��ني  يف  والت�ساغر 
�ساأنه  وعلو  ال�سالم،  عليه  الر�سا  المام  عظمة 
دفع  ال��ذي  الم��ر  واحل��ك��م،  باخلالفة  واأهليته 
والعالقة  ال��وئ��ام  �سيناريو  ينهي  لأن  امل��اأم��ون 
الوّدية ويد�ّس ال�سّم اىل المام لغتياله وتغييبه 

عن ال�ساحة ال�سيا�سية يف خرا�سان. 
اأن���ه بت�سفية  ي��ت�����س��ور،  امل���اأم���ون  ك���ان  رمب���ا 
الظالم،  غيلًة وحتت جنح  ال�سالم  عليه  المام 
وكذلك ارتكاب اجلرمية النكراء ذاتها، وبنف�س 
ال�سهيد،  ال�سلوب مع حممد بن حممد بن زيد 
اليه  اقتيد  عندما  ال�سرايا"،  "اأبي  ث��ورة  قائد 
ال�سيا�سية  الو�ساع  على  يبقي  انه  بغداد،  من 
عهد  كانت يف  كما  ن�سبيًا،  هادئة،  والجتماعية 
هذا  يخيب  لكن  ال�سالم،  عليه  الر�سا  الم��ام 
الظن دائمًا عند جميع احلكام، لأن القوة التي 
النوع  م��ن  لي�ست  املع�سومون  الأئ��م��ة  ميتلكها 
ا�ستيعابها  م��ن  الطغاة  احل��ك��ام  يتمكن  ال��ذي 
احلق  قوة  فهي  �ساأنها،  من  والتقليل  وحتليلها 
والقيم ال�سماوية، هذا ب�سرط اأن تاأخذ مدياتها 
والقيم  الر�سالة  تبقى  واإل  الم��ة،  اأو���س��اط  يف 
والعلماء  الأئمة  ا�سحاب  بني  ت��دور  واملفاهيم 
بكل  وه��م  حولهم،  يحوم  وم��ن  الدين  وم��راج��ع 
بال�سرائح  قيا�سًا  جمتمعاتنا،  يف  قّلة  الح��وال 
وا�سحاب  ال��ت��ج��ار  مثل  املختلفة،  والط��ي��اف 
ال��ر���س��ام��ي��ل، وامل������راأة وال�����س��ب��اب واحل��رف��ي��ني 

واملزارعني وغرهم.



*الشيخ ليث الكحيل
"الرواف�ض".. من أهم االس��ء الت�ي يطلقها 
علين�ا املخالف�ون، و نفتخ�ر ب�ا، وه�ي تع�ود ال 
األئم�ة  كان  حي�ث  االول،  االس�المية  العه�ود 
املعصوم�ون عليه�م الس�الم ف اوس�اط املجتم�ع 
االس�المي، واس�تمرت حت�ى بعد غي�اب االمام 
امله�دي املنتظر عجل الل فرجه، وس�بب التس�مية 
يع�ود ال أنن�ا معروف�ون برف�ض الط�أ والباط�ل 
واالنح�راف، وندعو ال الص�الح واإلصالح وما 

يسعد االنسان. 
أم�ا الي�وم، فنج�د م�ع كث�ي العج�ب، انتش�ار 
ظاه�رة جديدة وغريب�ة عل املجتمع االس�المي، 
وه�ي ظاهرة الصمت والس�كوت عل االنحراف 
والباطل، بل والس�كوت عل الطأ حتى وان كان 
صغيًا وبسيطًا.. وهذا ليس عل صعيد الفرد، إن� 
عل صعيد املؤسسات الدينية واليئات واجلوامع، 
حيث نشهد املشاكل واالزمات بمختلف اشكالا 
تي�ط بن�ا، وال م�ن مغي�ث أو من يتكل�م – فضاًل 
وه�ذا  الفاس�د.  الواق�ع  لتغي�ي  ي�رصخ-  �ن  عمهّ
يدفعني للقول بان ه�ذه الثقافة تكاد تكون بمنزلة 
"الرسطان القاتل" الذي سيقيض علينا ف يوم ما.  
هن�اك اس�باب وعوام�ل أدت ال انتش�ار ه�ذه 

الظاهرة ف املجتمع، نذكر منها:
ع�ي البع�ض ان الس�كوت افض�ل م�ن  1. يدهّ
ال�كالم ف كل االحوال.. ويس�تند بش�كل خاطئ 
ال احاديث اهل البيت عليهم الس�الم، ف افضلية 
الصمت والس�كوت، مثل: "تس�عة أعشار العبادة 
الصمت"، وغيها م�ن االحاديث، لكن البد من 
االنتب�اه، ال ان الصم�ت لي�س ف مقاب�ل ال�كالم 

النافع، إن� ف مقابل الكالم الضار.
2. الوف من الس�لطات الاكمة، التي تتخذ 
اج�راءات قاس�ية إزاء أي نوع م�ن مظاهر الرفض 
واالعرتاض، لكن الننسى ان الوف من الل تعال 

أول وأوجب من الوف من عبد الل الضعيف.
3. حال�ة الكس�ل الس�ائدة بن الن�اس، فكل 
واح�د ينظ�ر ال صاحبه، ويرجو ان يق�وم بالعمل 
ب�دالً عن�ه، أو اتب�اع حال�ة الالمس�ؤولية العام�ة، 
وعدم التورط ف اتاذ موقف منفرد.. بين� يوصينا 
النب�ي االكرم واالئم�ة االطهار عليهم الس�الم ف 

احاديثهم بتحمل املسؤولية بكل نشاط وحيوية.
 من االمثلة الواقعية عل انتشار ظاهرة السكوت 
إزاء األخط�اء واالنحراف�ات، ما نش�هده ف مدننا 
العراقي�ة، وتدي�دًا أش�ي ال املنطقة التي نس�كنها 
ف كربالء املقدس�ة، حيث هناك حي س�كني كبي، 

وحي�وي بحركته التجارية واالجت�عية، ويقع عل 
مف�رتق طرق عدة أحياء س�كنية، ويت�اج فقط ال 
عملية تعبيد للشارع الرئييس له فقط، وقد مرهّ اكثر 
م�ن عامن ع�ل اك�ل م�رشوع مد خ�ط املجاري 
ت�ت االرض، لك�ن املنطق�ة تعي�ش ت�ت غي�وم 
الغب�ار واالترب�ة صيف�ًا، واالوحال وال�رك املائية 
ش�تاًء، حتى باتت الياة تك�ون صعبة للمتعافن ، 

أما لكبار السن واملرىض فهي مستحيلة.
هذه هي املش�كلة، لكن ه�ذا ال يكفي، إذ املهم 
البحث ع�ن الل واملخ�رج من ه�ذه االزمة التي 
– اذا  تعيش�ها منطقتن�ا وعم�وم مناط�ق الع�راق 
ل أق�ل ان�ا مش�كلة تعان منه�ا العديد م�ن البالد 
االس�المية- ، وأرى االسلوب الضاري والنافع 
ه�و التجمه�ر والتظاه�ر الس�لمي أم�ام الدوائ�ر 
الكومية املعنية بأمر الدمات للمطالبة باالرساع 
ف إتام هذا املرشوع وعدم التباطؤ، وأخذ مصلحة 
الن�اس وصحته�م ف الس�بان. ولو ان املس�ؤول 
الريص واملخلص وصاح�ب اإلمانة واملصداقية 
ليس بحاجة ال تظاهرة وهتافات، لكننا مضطرون 
للتذكي، وليس إثارة االضطرابات ف الشارع – ال 

ر إن الذكرى تنفع املؤمنن". سمح الل- "وذكهّ
*طالب ف الوزة العلمية

*حسن قاسم الصبيحاوي
طال�ب العل�م، انس�ان كأي انس�ان آخ�ر، ل�ه 
احتياجات�ه الفردي�ة واالرسي�ة، ك�� ل�ه مهارات�ه 
وقدرات�ه الت�ي يمكن ان تكون عل ش�كل مهنة او 
حرفة، او أي اختصاص معن، وهناك اعتقاد لدى 
بعض الناس، ب�أن طالب العل�وم الدينية او رجل 
الدين الذي يرتدي املالبس الاصة املعروفة، عليه 
ان يتقي�د با، وال يصح أن يتخ�لهّ عنها بأي حال. 
ف ح�ن ان الصحي�ح، أن االنس�ان عليه ان يرب 
قدراته وكفاءاته، وي�رس�ها بالشكل البناء واملفيد 

ل�ه وملجتمعه. وهذا هو مصداق االنس�ان الكادح 
ال�ذي يش�ي اليه الق�رآن الكريم: "يا أيا االنس�ان 

إنك كادح ال ربك كدحًا فمالقيه".. 
ف� املانع من أن يدير رجل الدين أنشطة رياضية 
او فني�ة ف املجتمع؟ ومعروف ان الرياضة مطلوبة 
ف منهجن�ا الرس�ال النا توف�ر اليوي�ة والصحة 
اجلس�م  ف  املرون�ة  ان  ث�م  لالنس�ان،  والس�المة 
والنفس تكن االنسان الس�ي� شية الشباب من 
االندفاع ف اع�ل الي واإلحسان، وطلب العلوم 

الدينية، بل واالنض�م ال املسية الرسالية. 
اف�راد  أح�د  بالقيق�ة، ه�و  العل�م  ان طال�ب 

املجتم�ع، ولي�س منع�زالً عنه، ك� يس�عى البعض 
لتكري�س ه�ذه النظ�رة، إن�� ه�و يعم�ل ويك�دح 
لعائلت�ه والبناء جمتمع�ه، ف نفس الوق�ت يتحمل 
مسؤوليته الرس�الية فيبلغ وينرش ويسهم ف عملية 
التغيي والبن�اء الثقاف، فاذا كان بعيدًا ومنعزالً من 

الصعب عليه تقيق ذلك.
*طالب ف الوزة العلمية

ثقافة الصمت ، إلى متى....؟!

طالب العلم و فرص العمل األخرى

بأقال مكم
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*حسن السني
جتي���ر "املقد�سات" ومنها الرواي���ات ال�سريفة وتاأويلها وتف�سرها 
ح�س���ب ما ت�ستهي���ه اأمزجة الطواغيت وم�ساحله���م، لي�ست هي املرة 
الوىل الت���ي حتدث يف تاريخنا، بل ن���كاد نقول؛ ما من حقبة او برهة 
زمني���ة ال توجه ن�س���ال الرواي���ات املفبكة واملعلبة، �س���وب م�سالح 

المة وقيمها واأبنائها.
ومن املوؤكد ان "املطّي���ة" املنا�سبة لرويج هذه "املعلبات" يف �سوق 
املوؤمن���ني، هي ال�سائعات، التي مبجرد ا�ستعال عود ثقاب واحد منها، 

ترى النار تلتهم وتاأكل "العقول" اأخ�سرها وياب�سها!
ه���ذا اخلطر اجلدي���د � القدمي، ح���ذر منه �سماح���ة ال�سيد املرجع 
املدر�سي - حفظ���ه اهلل- موؤخرا وهو يتحدث اىل لفيف من اجلمهور 
املوؤم���ن، بقوله : "على ال�سع���ب ان يكون ع�سّيًا عل���ى ال�سائعات التي 
حتاك من حوله.."، منتقدا من يروج تلك ال�سائعات بقوله : "من قال 

لكم ان ال�سفياين قادم؟ ومن اين لكم الدلة على ذلك..؟"
 وكذل���ك ا�ستبع���د �سماحته الفكرة ال�سائعة الت���ي يروج لها البع�س 
حول ان�ساء "اجلي�س العراقي احلر". م�سددًا على ان ال�سعب العراقي 
جت���اوز مرحلة احل���رب الطائفية منذ زمن بعيد وه���و الآن و�سل اىل 

ر�سده واىل ن�سابه وا�سبح بعيدا عن الفتنة الطائفية".
ان م���ن ال�سائع���ات الرخي�سة الت���ي روجت موؤخ���را يف العراق ويف 
بع����س املناطق من بلداننا العربي���ة وال�سالمية، حول عالئم الظهور 
ملولن���ا الم���ام املنتظ���ر امله���دي عجل اهلل فرج���ه ال�سري���ف، هي ان 
�سوريا من  يجري يف  وما  ال�سام ل حمالة..!  "ال�سفياين" قادم من 
حم���اولت ل�سق���اط نظام ب�سار ال�س���د وقتل بع�س اتب���اع اهل البيت 
عليه���م ال�سالم، والتهديد بتفجر مرق���د مولتنا احلوراء زينب بنت 
علي بن ابي طالب عليهما ال�سالم، يف ريف دم�سق وغرها من افعال 
واح���داث ... ما هي اإل مقدمات لظهور فتنة ال�سفياين، التي حتدثت 

عنه الروايات ال�سريفة وبالتايل فهي مقدمة لظهور المام عجل اهلل 
فرجه ال�سريف.

ب���ل راح بع�سهم ين�سر الفرحة وال�س���رور بني املوؤمنني، بل يدعوهم 
اىل ال�ستب�س���ار لن ب�سارات الظه���ور قادمة من ار�س "ب�سار" ال�سد 
يف ال�س���ام! وكاأنه ل يهمه اذا تعر�س املوؤمن���ون من قتل وذبح وتهديد 
م���ن قبل التلفزي���ون يف �سوريا، او حت���ى اذا ادى المر اىل هدم قبور 

الولياء كمرقد ال�سيدة زينب )ع( !!
ان ثقاف���ة الت�سطي���ح والق���راءة الالواعي���ة لرواي���ات الئمة عليهم 
ال�س���الم، ه���ي "املطّية" لع���داء الدين واه���ل البيت، و م���ن نتاجها 
تروي���ج م���ا ي�سمى ب���� )اجلي�س العراق���ي احلر( وتخوي���ف النا�س من 
"الربيع  بثورات  انتع�ست المة  "�سفياني���ات" العهد اجلديد، بعدما 
العرب���ي"، واخ���ذت ال�سحوة ال�سالمي���ة ن�سيبًا كبرا م���ن ال�ساحة 

ال�سعبية .
ان من حقنا ان نت�ساءل؛ نحن مكلفون ان ننتظر "من"؟ ال�سفياين 
علي���ه اللعن���ة..؟ اأم اإمامنا امله���دي عجل اهلل فرج���ه ال�سريف؟ وهل 
ثقاف���ة ال�ستب�سار ل بد ان تتوجه �سوب ال�سفياين امل�سوؤوم؟ اأم مولنا 

املنقذ عجل اهلل فرجه ال�سريف؟
 ث���م؛ اأية رواية تقول: عليك���م باخل�سوع والر�سوخ لل�سفياين!! حتى 

ن�سيع ما ن�سيع من �سائعات؟!
ان ال�ستب�سار احلقيقي هو النتظار احلقيقي، والنتظار احلقيقي 
يعن���ي "الإع���داد" وال�ستعداد ملقاوم���ة ال�سفي���اين ومقاتلته، ومن مل 
يقات���ل ال�سفي���اين، لن يك���ون له ن�سي���ب يف الن�سم���ام اىل ا�سحاب 

المام )عج( او حتى يكون من اعوانه.
ل دلي���ل اليوم على خروج هذا ال�سفي���اين امل�سوؤوم.. واذا خرج فال 
ب���د ان نحارب���ه ونقاتله، وه���و احلد الفا�س���ل ملعرفة، م���ا اإن كّنا من 
ا�سح���اب المام عجل اهلل فرجه، اأم ل؟ وه���ذا هو معنى "النتظار" 

احلقيقي وال�سادق.

"منتظرون" .. ال سفيانيون!






