ً
راية الحسين ،عليه السالم ،لن تسقط أرضا
رئيس التحرير
هنــا ثمــة مفارقــة؛ فقــد رفــع العباســيون يف العــراق،
شــعار «يالثــارات احلســن» هبــدف االنقضــاض عــى نظــام
احلكــم األمــوي ،واالســتيالء عــى الســلطة ،وكان هلــم
ذلــك.
شــيعة العــراق ،وبعــد اكثــر مــن ألــف ســنة ،وحتديــد ًا
يف عقــد اخلســمينات مــن القــرن املــايض ،رفعــوا رايــة
االمــام احلســن ،بــا تضــم مــن شــعارات واهــداف
ومبــادئ ،ثــم انتــروا هبــا يف هنايــة املطــاف عــام .2003
أمــا اليــوم ،فاهنــا املــرة االوىل يف التاريــخ الشــيعي
املعــارص ترفــع رايــة االمــام احلســن ،عليــه الســام ،مــن
قبــل دولــة يديرهــا الشــيعة بأنفســهم ،هــذه املــرة ،وقــد
كتــب عــى الرايــة ،التــي كان يفــرض ان يقاتــل
حتتهــا اآلالف مــن اجلنــود؛ «لبيــك يــا حســن».
خلــوض معــارك رضوس مــع قــوى التكفــر
واالنحــراف يف األمــة ،لكــن مل تلبــث القضيــة
يومـ ًا أو اكثــر ،إال وتــم اســتبدال الرايــة بأخرى!
بــرف النظــر عــن مالبســات االختيــار
والدوافــع ،أو اســباب الرتاجــع ،فــان الــذي جيــب
ان ننتبــه اليــه ،أن اجلامعــات التكفرييــة واالرهابيــة
التــي تواجهنــا متمثلــة حاليـ ًا بـــ «داعش»ّ ،
حشــدت كل
طاقاهتــا العســكرية والفكريــة واملعنويــة يف هــذه احلــرب،
ومل يبــق ســهم يف جعبتهــا إال واســتخدمته ،فهــي حقــ ًا يف
«معركــة وجــود» ،ولــذا نالحــظ اســتمرار حصوهلــا عــى
املتطوعــن مــن كل انحــاء العــامل ،ممــا يعنــي اننــا امــام
اســتحقاق تارخيــي ومنعطــف مصــري ،يتوجــب علينــا
حتشــيد ،ليــس فقــط القــوى املاديــة ،مــن عــدّ ة وعــدد
وامكانــات لوجســتية ،وإنــا القــوى الفكريــة واملعنويــة
التــي تــرص الصفــوف وتكــرس املفاهيــم والقيــم التــي من
أجلهــا نقاتــل ونضحــي يومي ـ ًا بخــرة الشــباب العراقــي.
ان رايــة «لبيــك يــا حســن» كبــرة جــد ًا عــى «داعش»،
هــذه الزمــرة مــن املعقديــن نفســي ًا واملتطرفــن دينيــ ًا،
وجــدوا ســاحة مفتوحــة ينفســون عــن عقدهــم ،ويبحثــون
عــن ذواهتــم املســحوقة ،ســاعدهتم قــوى خمابراتيــة يف
العــراق ،مــن ايتــام صــدام ،ومــن االطــراف االقليميــة

وحتــى الدوليــة.
فهــم ليســوا ســوى «بندقيــة لإلجيــار» وســيجارة تنفــث
ثــم تســحق حتــت االقــدام .يف حــن هــذا النــداء ينطــوي
عــى منظومــة قيميــة ومنهــج متكامــل للحيــاة ،فهــي تــدل
االنســان عــى طريــق اخلــر والســعادة .لــذا فهــي جديــرة
بشــعب كامــل ،بــل وأمــة برمتهــا ،قبــل ان تكــون للعــامل
أمجــع.
أمــا مــن يتحــدث عــن إضفــاء الصبغــة السياســية
عــى هــذه الرايــة ،يف خضــم الــراع املريــر عــى الســلطة
والنفــوذ يف العــراق ،وأن هــذه الرايــة ،متثــل املســلمني ،بــا
حتمــل مــن قيــم انســانية ودينيــة ،وال جيــب ان تنحــر
لطائفــة او مذهــب معــن ،فهــذا صحيــح جــد ًا ،ولكــن؛
كان يفــرض ان ترفــع هــذه الرايــة ليــس اليــوم ،حيــث
احلــرب تُــدار يف بغــداد ،وتُســلح مــن امريــكا و
روســيا ومــن خمتلــف بــاد العــامل ،ودعمهــا
املعنــوي مــن املرجعيــة الدينيــة ،وجنودهــا
هــم «احلشــد الشــعبي» ،مــع غــر قليــل مــن
املؤثــرات السياســية والعقائديــة املبــارشة مــن
اطــراف اقليميــة متنافســة .انــا منــذ االيــام
االوىل مــن ســقوط الطاغيــة صــدام ،إلرســال
الرســالة الصحيحــة اىل مــن هيمــه األمــر يف العــراق،
بــأن هنالــك مرشوع ـ ًا لإلصــاح والبنــاء عــى أســاس
احلــق والفضيلــة والقيــم االنســانية واالخالقيــة ،كــا فعــل
االمــام احلســن ،عليــه الســام ،متامــ ًا .ولــو كان األمــر
كذلــك ،ملــا كنّــا نشــهد ســيول الدمــاء واخلســائر بمئــات
املليــارات خــال الســنوات املاضيــة.
ان رايــة االمــام احلســن ،عليــه الســام ،مل تســقط يومـ ًا
أرضـ ًا ،فقــد محلهــا الثــوار ثــم العلــاء وحتــى دول وحــكام
لفــرة مــن الزمــن ،ثــم انتقلــت اىل مجاعــات منظمــة وحتــى
اشــخاص نــذروا انفســهم ملواصلــة طريــق «ذات الشــوكة»
متحديــن الصعــاب واملســتحيالت .وحتــى اليــوم فهــي
«حلــة» جديريــن
خ ّفاقــة عاليــة ،يبقــى أهنــا تبحــث عــن َ َ
باملســؤولية احلضاريــة ،فــاذا كانــت هــذه الرايــة تعــر عــن
احلريــة والكرامــة واإلبــاء ،فالبــد أن يكــون يف الطــرف
املقابــل ،مــا يعــر عــن الظلــم و الكبــت واحلرمــان ،وكل
اشــكال التخ ّلــف.

وراء األخبار

حادثة «الجندي المغدور» في الفلوجة تثير

تساؤالت حول دور التخطيط واإلسناد العسكري
حادث��ة إع��دام اجلن��دي مصطف��ى ناص��ر
العذاري ،يف مدينة الفلوجة على يد عناصر
«داع��ش» وتعلي��ق جثت��ه عل��ى مقدمة اجلس��ر
يف املدين��ة ،أث��ارت موج��ة من احل��زن العميق،
كما أثارت يف الوقت نفس��ه موجة تس��اؤالت
ع��ن س��بب تك��رار هك��ذا ح��االت مريع��ة م��ع
اجلنود العراقيني ،بسبب نفاذ العتاد وانقطاع
االم��دادات العكس��رية.
ويع��د اجلن��دي مصطف��ى ناص��ر ،حال��ة
واحدة ضمن حاالت عديدة ش��هدتها ساحات
املع��ارك يف مناط��ق ع��دّة ،عندم��ا تفتق��د
القي��ادة العس��كرية جمموعة من املقاتلني يف
اخلط��وط االمامي��ة ،ث��م تنقط��ع االتص��االت
به��م ،أو رمب��ا يتصل��ون وال تك��ون اس��تجابة
الس��تغاثتهم .فق��د انقطع��ت باجلن��دي
مصطف��ى ناص��ر ،الس��بل م��ع قيادت��ه ،وق��د
تع��رض لالصاب��ة يف س��اقه وبق��ي يف املبن��ى
ال��ذي كان يقات��ل في��ه مل��دة يوم��ان ،قب��ل ان
يتم أسره من قبل عناصر «داعش» ويقتادوه
اىل مدين��ة الفلوجة ،وهناك يصدرون حبقه
حك��م االع��دام ش��نقاً.
فبع��د أيام من حادث��ة اجلندي مصطفى
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ناص��ر يف ناحي��ة «الكرم��ة» ،ش��هدت نف��س
املنطق��ة حادث��ة اخ��رى مش��ابهة ،ال تق��ل
مأس��اوية ع��ن حادث��ة اجلن��دي اجلري��ح،
حي��ث تعرض��ت جمموعة م��ن اجلنود هلجوم
مباغت ،استشهد على أثره عدد كبري منهم،
وأصي��ب آخ��رون جب��روح.
وحس��ب مص��ادر مطلع��ة ،ف��ان اجلن��ود
املتبق�ين وعدده��م ( )15جندي��اً ،واصل��وا
دفاعه��م وتصديه��م حت��ى نفاذ العت��اد لديهم،
مم��ا دفعه��م ألن خيرتق��وا احلص��ار املف��روض
عليه��م يف حماول��ة للنج��اة واالنس��حاب اىل
اخلط��وط اخللفي��ة.
وق��د أك��د ش��هود عي��ان ،أن��ه الش��خص
الوحي��د ال��ذي جن��ى م��ن تل��ك احلادث��ة ،بع��د
تع��رض الباق�ين الصاب��ات مباش��رة ،فس��قط
ب�ين جري��ح وش��هيد ،ومتك��ن ه��و م��ن النج��اة
بنفس��ه بع��د تعرض��ه الصاب��ة خط�يرة،
وبفض��ل االتص��ال بذوي��ه ،ث��م االتص��ال
باجله��ات العس��كرية املس��ؤولة ،مت انق��اذه يف
منطق��ة بعي��دة ع��ن م��كان احل��ادث.
املراقب��ون يش�يرون اىل خط��ورة ه��ذه
الثغ��رة يف البني��ة العس��كرية يف وض��ع يعيش
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الع��راق مواجه��ة مصريي��ة م��ع ع��دو ش��رس،
ال يت��ورع ع��ن ارت��كاب أي عم��ل بش��ع لدف��ع
الض��رر ع��ن نفس��ه .وي��رى خ�براء أن احل��ل
يكم��ن يف تش��كيل غرف��ة عملي��ات عس��كرية
موح��دة ب�ين مجي��ع التش��كيالت واجلماع��ات
املقاتل��ة يف احل��رب عل��ى «داع��ش» ،مب��ا يوف��ر
التنس��يق والتع��اون بينه��م ،ويضم��ن س�لامة
اجلن��ود وحيق��ق الق��در األك�بر م��ن املكاس��ب
واالنتصارات بش��كل أس��رع مما هو عليه اآلن.
يذك��ر ،أن��ه بعد أيام قالئل على جرمية
إع��دام اجلن��دي العراق��ي يف الفلوجة ،متكنت
وح��دة خاصة م��ن مديرية مكافحة االرهاب
ومديرية االستخبارات يف كربالء املقدسة،
من رصد عناصر من «داعش» كانوا يرومون
الدخ��ول اىل املدين��ة املقدس��ة ،إلح��داث خل��ل
أم�ني فيه��ا خ�لال الزي��ارة الش��عبانية .ويف
كم�ين نصب��وه لالرهابي�ين مت الق��اء القبض
على تس��عة أش��خاص ،وحسب رئيس اللجنة
االمني��ة يف جمل��س حمافظ��ة كرب�لاء،
فان��ه مت التع��رف عل��ى أحده��م وكان س��ائق
الس��يارة ال�تي جتول��ت باجلن��دي الش��هيد يف
ش��وارع الفلوج��ة.

وراء األخبار

محاوالت لخلق «النزوح الجماعي» لتأخير
االنتصار على «داعش» في االنبار

أزم��ة الن��زوح اجلماع��ي م��ن املناط��ق
الغربي��ة للع��راق بس��بب أج��واء احل��رب ض��د
تنظي��م «داع��ش» ،اىل مناط��ق آمن��ة ،ينط��وي
اىل تفس�ير آخ��ر ،غ�ير التفس�ير الظاه��ري
الذي تفرزه االحداث يف امليدان ،حيث تكون
العوائ��ل واملدني�ين يف مرم��ى ن�يران احل��رب،
وايض��اً ،عرض��ة لالعم��ال االنتقامي��ة
والوحش��ية لعناص��ر «داع��ش».
أم��ا التفس�ير اآلخ��ر ،فان��ه يذه��ب اىل
م��ا يتوقع��ه املراقب��ون يف املي��دان ،م��ن أن
وراء الن��زوح الكب�ير م��ن مدين��ة الرم��ادي
مؤخ��راً وتك��دس املئات من النس��اء واالطفال
والش��يوخ عل��ى جس��ر «بزيب��ز» ،وتعرضه��م
ألزم��ات خانق��ة وظ��روف عصيب��ة ،مث��ة
حم��اوالت م��ن اط��راف سياس��ية واعالمي��ة،
يف الداخ��ل واخل��ارج ،لتوظي��ف احل��دث
االنس��اني ،اله��داف عدي��دة ،اهمه��ا إح��راج
احلكوم��ة العراقي��ة ووضعه��ا أم��ام موق��ف
ح��رج داخلي�اً وخارجي�اً ،على أن املعارك اليت
تقودها ضد «داعش» هي اليت تسببت يف هذا
الن��زوح ،وعليه��ا ان تف��ق املالي�ين وامللي��ارات
الس��تيعاب ه��ؤالء النازح�ين .وتش�ير توقعات
اىل أن العناص��ر العراقي��ة املنضوي��ة م��ع
تنظي��م «داع��ش» وال�تي متث��ل حلق��ة الوص��ل

ب�ين التنظي��م وب�ين س��كان املناط��ق الغربي��ة،
ه��م م��ن أث��اروا الرع��ب يف النف��وس بضرورة
إخ�لاء البي��وت واملناط��ق حتس��باً العم��ال
انتقامي��ة م��ن «داع��ش» ،االم��ر ال��ذي يبع��د
ه��ؤالء الن��اس ،او أكرب ش��رحية ممكنة من
الس�ني ،من املش��اركة يف العمليات
اجملتمع ّ
اجلاري��ة لتحري��ر مناطقه��م م��ن احت�لال
«داع��ش» ،ال��ذي ميث��ل الي��وم رأس احلرب��ة
جلمي��ع املناوئ�ين وأعداء العملية السياس��ية
يف الع��راق برمته��ا.
وق��د نقل��ت املص��ادر ع��ن ش��يخ عش�يرة
الب��و من��ر يف االنب��ار ،الش��يخ نعي��م الكع��ود،
أن تنظي��م «داع��ش» حياص��ر  500اس��رة غربي
ناحي��ة البغ��دادي غ��رب الرم��ادي ،مبين��ا ان
التنظي��م ه��دد بقتله��م بتهم��ة مس��اندتهم
للقوات االمنية .واضاف الكعود ان «التنظيم
ه��دد بذحبه��م مجيع��ا بتهم��ة مس��اندتهم
للق��وات االمني��ة» ،مبين��ا ان «هن��اك ختوف��ا
كب�يرا للعش��ائر يف االنب��ار ،وخاصة عش��ائر
الب��و من��ر م��ن ح��دوث جم��زرة هل��ذا االس��ر
النازح��ة».
ونقل��ت املص��ادر ع��ن الكع��ود مطالبت��ه
«حكوم�تي بغ��داد واالنبار إلنقاذ هذه االس��ر،
والعم��ل على فك احلصار املفروض عليها»،

وان «االس��ر تس��تغيث باحلكوم��ة النقاذه��ا
م��ن فت��ك تل��ك العصاب��ات االرهابي��ة»!
م��ن جهته��ا قال��ت مستش��ارة رئي��س
جمل��س الن��واب لش��ؤون املصاحل��ة الوطني��ة
وح��دة اجلميل��ي ،ان تنظي��م «داع��ش»
اس��تغل حال��ة االمتع��اض م��ن احلكوم��ة يف
احملافظ��ات الس��نية فاقن��ع الكث�ير م��ن ابن��اء
املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرته باالخن��راط
يف صفوف��ه ،مش�يرة اىل ان س��كان املناط��ق
احملتل��ة س��يتعلمون كيفي��ة التعاي��ش م��ع
املتطرف�ين اذا مل تنجح احلكومة والتحالف
الدول��ي بتحري��ر املناط��ق ال�تي يس��يطر
عليه��ا «داع��ش»! لكنه��ا اس��تدركت بالق��ول:
ان «داع��ش اك�بر ع��دو اله��ل الس��نة قب��ل ان
يك��ون لباق��ي املكون��ات االخ��رى»!
جدي��ر ذك��ره ،إن معظ��م املناط��ق
ال�تي يت��م حتريره��ا من احت�لال «داعش» يف
املناط��ق الغربي��ة ،وحتدي��داً يف حمافظ��ة
االنب��ار ،تك��ون خالي��ة م��ن الس��كان ،فإم��ا ان
ينحس��ب األهال��ي اىل عم��ق احملافظ��ة حي��ث
املناط��ق األكث��ر أمن��اً ،أو الن��زوح باجت��اه
العاصمة بغداد ومناطق الوس��ط واجلنوب،
وه��ذا م��ا يالحظه املراقبون بش��كل كبري يف
املرحل��ة الراهن��ة.
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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للمرة األولى ..شيعة السعودية

يتعرضون الستدراج الى حرب طائفية
اتضح��ت مع��امل املش��هد السياس��ي يف
الس��عودية بع��د ردود االفع��ال ال�تي ص��درت
م��ن القيادة الس��عودية على حادثي االعتداء
االرهاب��ي ال��ذي اس��تهدف خ�لال مجعت�ين
متواليت�ين ،مس��جد االم��ام عل��ي ب��ن أب��ي
طال��ب ،علي��ه الس�لام ،يف بل��دة القدي��ح،
ومس��جد االم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،يف
مدين��ة الدم��ام .فف��ي االعت��داء االول ،تس��بب
انفج��ار ح��زام ناس��ف باستش��هاد  21مصلي �اً
خ�لال ص�لاة اجلمع��ة ،واصاب��ة ع��دد كبري
جب��روح .فيم��ا استش��هد يف مدين��ة الدم��ام
اربعة اشخاص كانوا قريبني من االنفجار
ال��ذي وق��ع يف م��رآب الس��يارات.
وبالرغ��م م��ن أن املوق��ف اجلماه�يري
يف القطي��ف ويف عم��وم املنطق��ة الش��رقية،
اتس��م بضب��ط النف��س والص�بر ،ومل يلج��أ
اىل املنط��ق الطائف��ي يف تعب�يره ع��ن غضب��ه
واس��تنكاره الش��ديد م��ن احل��ادث ،إال ان
املوق��ف الرمس��ي الس��عودي ّ
ب�ين للوس��ط
الش��يعي ،أن مث��ة نوع��اً م��ن الرض��ى عل��ى
احل��ادث االرهاب��ي ،مم��ا ع��زز االعتق��اد ب��أن
كان باالم��كان تف��ادي ه��ذا االعت��داء م��ن
قب��ل الس��لطات االمني��ة الس��عودية .وم��ن
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ذلك ما نقل عن امللك الس��عودي س��لمان ابن
عب��د العزي��ز ،ان��ه وص��ف ضحاي��ا احل��ادث ب��ـ
«املتوف�ين»! ولي��س ش��هداء.
ويف لق��اء مت تنظيم��ه ب�ين أح��د أق��ارب
الش��هداء م��ع ول��ي العه��د الس��عودي حمم��د
اب��ن ناي��ف ،وبث��ت مواق��ع عدي��دة مقط��ع
الفيديو الذي يظهر فيه ش��اباً واقفاً بصورة
جانبي��ة أم��ام املس��ؤول الس��عودي وال ينظ��ر
محل السلطات السعودية
اليه مباشرة ،وقد ّ
مباش��رة مس��ؤولية احل��ادث االرهاب��ي وأن
احلكومة «إذا ما تقوم بدورها ،فهي شريكة
يف ه��ذا اجل��رم»! وكان رد الفع��ل عنيف��اً
ومنضبط��اً يف الوق��ت نفس��ه ،حي��ث ح��ذر
األم�ير الس��عودي م��ن مغب��ة ردود الفع��ل أو
أن يق��وم أح��د مبمارس��ة «دور الدول��ة فان��ه
سيحاس��ب ،»...االم��ر ال��ذي فس��ره العدي��د
م��ن املعلق�ين عل��ى مواق��ع الن��ت ،بان��ه تهدي��د
واض��ح للش��يعة م��ن مغب��ة القي��ام باعم��ال
انتقامي��ة .علم��اً أن الس��لطات الس��عودية
أك��دت بنفس��ها مس��ؤولية تنظي��م «داع��ش»
ع��ن ه��ذا االعت��داء االرهاب��ي.
بي��د أن املوق��ف يف الش��ارع الش��يعي
ج��اء ذكي�اً ،حي��ث مت تنظي��م تش��ييع مهي��ب

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

للش��هداء يف بل��دة القدي��ح ،ش��ارك فيه��ا
ع��دد كب�ير م��ن االش��خاص ،وق��د حتول��ت
اىل تظاه��رة مجاهريي��ة س��لمية ،وحس��ب
س��كان املنطق��ة ف��ان امل��رة االوىل ال�تي تش��هد
القطي��ف واملنطق��ة الش��رقية تظاه��رة بهذه
الضخام��ة ،وق��د رف��ع املتظاه��رون ش��عارات
«لبيك يا حسني» وهم يسريون حنو اجلبانة
وراء النع��وش ال�تي غطته��ا الزه��ور.
وم��ن االج��واء الس��ائدة يف التش��ييع،
يتض��ح وج��ود تنظي��م دقي��ق ملراس��يم
التش��ييع ،حي��ث مت تش��كيل جل��ان م��ن
املتطوع�ين لتنظيم الس�ير يف الطرق املؤدية
اىل وس��ط البل��دة حي��ث متت ص�لاة اجلنازة
عل��ى منطق��ة واس��عة مفروش��ة بالس��جاد
حت��ت أش��عة الش��مس ،حي��ث حض��رت وف��ود
م��ن املناط��ق الش��يعية االخ��رى للمواس��اة
واملش��اركة يف مراس��يم التش��ييع .وق��د
رفع��ت االع�لام الس��وداء يف مناط��ق عدي��دة
م��ن البل��دة وايض��اً يف مدين��ة القطي��ف،
وق��د لوح��ظ ابتع��اد ق��وى األم��ن ع��ن امل��كان
ومتركزه��م يف الط��رق الرئيس��ية ،فيم��ا
لف��ت التح��رك الس��لمي للتظاه��رة مجي��ع
املراس��لني ووس��ائل االع�لام.

وراء األخبار
رغم استمرار
القصف
الجوي

السعودي..
الرياض ما

تزال تبحث عن
مخرج يخلّ صها
من الهزيمة
في اليمن

م��ع جت��اوز الع��دوان الس��عودي عل��ى
اليم��ن ،ش��هره الثان��ي ،واس��تمرار أعم��ال
القص��ف الوحش��ي للمناط��ق الس��كنية
وس��قوط مئات املدنيني بني ش��هيد وجريح،
ث��م إنع��دام الرؤي��ة آلف��اق ه��ذه احل��رب،
يتض��ح يوم�اً بع��د آخ��ر عم��ق املس��تنقع ال��ذي
انزلق��ت في��ه الس��عودية بش��نها احل��رب،
وش��بح اهلزمي��ة ال��ذي خيي��م عل��ى الري��اض.
فق��د أكدت أوس��اط سياس��ية وإعالمية يف
الغ��رب والع��امل عل��ى الفش��ل الذري��ع ال��ذي
ُمني��ت ب��ه اجله��ات الس��عودية ال�تي خطط��ت
هل��ذه احل��رب يف حتقي��ق أهدافه��ا بف��رض
الس��يطرة عل��ى اليمن وانتزاعه��ا من تنظيم
«أنص��ار اهلل» بش��كل كام��ل .وآخ��ر املعطي��ات
يف املي��دان؛ اس��تخدام الس��عودية للقناب��ل
العنقودية احملرمة ،ثم إعاقة جهود السالم
ال�تي تدف��ع به��ا بصعوب��ة ،األم��م املتح��دة،
حل�ين البح��ث ع��ن صيغ��ة مقبول��ة للخروج
م��ن امل��أزق حيف��ظ م��اء الوج��ه الس��عودي.
ويف اآلون��ة االخ�يرة ،اهت��زاز ج��دار األم��ن يف
مناط��ق س��عودية عدي��دة متامخ��ة للح��دود
م��ع اليم��ن ،بفع��ل الصواري��خ ال�تي يطلقه��ا
«أنص��ار اهلل» لل��رد عل��ى القص��ف اجل��وي
الس��عودي.

وق��د أك��دت منظم��ة «هيوم��ن رايت��س
ووت��ش» اس��تخدام املقات�لات الس��عودية
واملتحالف��ة معه��ا ،للقناب��ل العنقودي��ة
احملرمة دولياً ،مما تس��بب يف استش��هاد عدد
كب�ير م��ن االبري��اء الس��يما االطف��ال.
وتس��عى الس��عودية وم��ا يس��مى
بـ»التحال��ف العرب��ي» ،م��ن خ�لال القص��ف
اجلوي ،إحلاق الضرر بالرتسانة العسكرية
لتنظي��م انص��ار اهلل ،كم��ا مشل��ت بعملي��ات
القص��ف مجي��ع املنش��آت احليوي��ة والبني��ة
التحتية يف العاصمة صنعاء ومدن رئيسية
أخ��رى ،يف حماول��ة ملمارس��ة الضغ��ط عل��ى
ه��ذا التنظي��م.
أعم��ال القص��ف ه��ذه ،رافقته��ا مؤخ��راً
عملي��ات توغ��ل مي�ني يف عم��ق االراض��ي
السعودية مسنوداً بقصف صاروخي ملناطق
حيوي��ة يف م��دن جي��زان وجن��ران ،وقد أكد
عض��و اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا يف اليم��ن،
حمم��د مفت��اح ،أن القص��ف الصاروخ��ي
ج��اء متأخ��راً بع��د أس��ابيع م��ن القصف الذي
تعرض��ت ل��ه اليم��ن ،ميثل دفاع�اً عن النفس
و»عندم��ا مت��ادى ه��ذا الع��دوان بدأن��ا نأخ��ذ
حقن��ا الش��رعي يف الدف��اع ع��ن ش��عبنا».
وعل��ى الصعي��د السياس��ي ،أك��دت كل

املؤش��رات عل��ى أن الري��اض ترف��ض بش��كل
قاط��ع أي ح��ل س��لمي ينه��ي احل��رب م��ع
س��يطرة «أنص��ار اهلل» عل��ى العاصمة صنعاء
وأج��زاء كب�يرة يف اليم��ن .ويب��دو واضح �اً،
ان األم��م املتح��دة تق��ف يف الوق��ت احلاض��ر
عاج��زة ع��ن ف��رض ارادته��ا الدولية إلحالل
السالم يف اليمن ،عندما جتاهلت السعودية
بش��كل غري��ب ن��داءات وق��ف إط�لاق الن��ار
والدع��وة للح��وار ،وكان آخره��ا االنصي��اع
ل�لإرادة الس��عودية بتأجي��ل مؤمت��ر «جنيف»
املقرر عقده يف السادس والعشرين من شهر
آيار املنصرم ،وذلك استجابة للشروط اليت
وضعه��ا الرئي��س اليم�ني املخل��وع ،عب��د رب��ه
منصور هادي ،بان على «أنصار اهلل» اخلروج
م��ن العاصم��ة صنع��اء والتخّلي ع��ن احلكم،
وهو شرط وصفه املراقبون بأنه «تعجيزي».
وبالرغ��م م��ن اجلهود ال�تي يبذهلا املوفد
الدولي اجلديد ،امساعيل ولد الشيخ امحد،
يف صنع��اء إلدارة احل��وار ب�ين االط��راف
اليمني��ة ،إال إن املص��ادر تش�ير اىل س��رعة
مب��ادرة «أنص��ار اهلل» وإجرائه��م حمادث��ات
م��ع وس��يط عمان��ي إلجي��اد صيغ��ة مقبول��ة
إلنه��اء احلرب ،تضم��ن مصاحلهم ومصاحل
الش��عب اليم�ني.
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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ثقافة
أهل البيت،

عليهم السالم،
تلهمنا
االنتصار
بقوة الحق
ال منطق
القوة

ّ
هل يتسنى
ألهل الحق أن
يكونوا أقوياء
ً
أبدا؟ وهل
يمكن الجمع
ً
أبدا ،بين
الحصول على
القوة وبين
البقاء على
الحق؟
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إعداد :بشري عباس

الص��راع األب��دي ب�ين منط��ق الق��وة
وق��وة املنط��ق مس��ة أساس��ية لتاري��خ
البش��رية .فأ ّنى نظرت يف التاريخ ،س��تجد
جوه��ر الصراع��ات ،واحل��روب ،وحمت��وى
املس��اجالت ،يع��ود اىل ه��ذا الص��راع ،ب�ين
احل��ق وقوت��ه ،وب�ين الق��وة ومنطقه��ا.
كذل��ك كان ب�ين اب�ني آدم ،علي��ه
الس�لام ،اذ قربا قرباناً ف ُتق ّبل من احدهما
ومل يتقبل من اآلخر ،فقال ألقتلنك! قال
اآلخ��ر{ :إنــا يتقبــل اهلل مــن املتقــن *
ألن بســطت يديــك إ َّيل لتقتلنــي مــا انــا
بباســط اليــك يــدي ألقتلــك إين أخــاف
اهلل رب العاملــن}.
م��ن هن��ا ب��دأ الص��راع ب�ين منط��ق
الق��وة ،ومنط��ق احل��ق .ث��م تواص��ل م��ع
مس�يرة االنبي��اء ،م��ن ن��وح ،علي��ه الس�لام،
م��ع قوم��ه ،ث��م ابراهي��م ،علي��ه الس�لام ،مع
من��رود ،وهك��ذا س��ائر االنبي��اء.
الس��ؤال هن��ا :كي��ف ميك��ن التعام��ل
م��ع ه��ذا الص��راع األب��دي؟
هناك وسيلتان:
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

الوس��يلة األوىل :أن أصح��اب احل��ق
أيض �اً يتس��لحون بالق��وة ،وم��ا أحس��ن أن
يك��ون اإلنس��ان عل��ى احل��ق وميل��ك الق��وة.
مث��ال ذل��ك؛ االم��ام عل��ي ،س�لام اهلل علي��ه،
م��ع احل��ق ،واحل��ق مع��ه ،ي��دور أينم��ا دار،
ويف نف��س الوق��ت كان قوي��اً وش��جاعاً
بط� ً
لا ،اذا دخ��ل احل��رب يف أي منطق��ة،
يتف��رق الع��دو م��ن أمام��ه منهزم�ين.
لك��ن ه��ل يتس�� ّنى أله��ل احل��ق أن
يكون��وا أقوي��اء أب��داً؟ وه��ل ميك��ن اجلم��ع
أب��داً ،بني احلصول على القوة وبني البقاء
عل��ى احل��ق؟
الوس��يلة الثاني��ة :أن بع��ض الن��اس
يري��دون حتقي��ق الق��وة لك��ن بالباط��ل،
وه��ذا كان منه��ج «اخل��وارج» .وكان رد
االمام علي ،سالم اهلل عليه ،عليهم« :واهلل
أن��ا أع��رف بدائك��م ودوائك��م ،ولك��ن هيهات
أن أصلحك��م خب��راب نفس��ي» .مبعن��ى أني
ال أفع��ل م��ا يفعل��ه معاوي��ة ،وال أك��ون
مثل��ه.
رسالة ملن يستقوي بقوة السالح

هنال��ك الكثيـــــ��ر ممـــــ��ن زعم��وا أن

بامكانهم حتقيق أهداف دينية من خالل
القت��ل والتش��ريد وإرهاب الن��اس ،ولكنهم
انقرض��وا قب��ل أن حيقق��وا ه��ذا اهل��دف،
وكان يف طليع��ة ه��ؤالء« ،اخل��وارج»،
الذي��ن كان��ت بدايته��م مبنط��ق الق��وة،
فيم��ا كان منط��ق االم��ام عل��ي ،س�لام
اهلل علي��ه ،منط��ق احل��ق ،رغ��م ان��ه كان
ميتل��ك منط��ق الق��وة يف الوق��ت نفس��ه.
ه��ؤالء خاض��وا احل��روب بع��د االم��ام عل��ي،
علي��ه الس�لام ،فحارب��وا معاوي��ة كم��ا
حارب��وا يزي��د وحكام�اً آخري��ن ،وقدم��وا يف
طريقه��م ،اآلالف م��ن القتل��ى ،لكنه��م مل
حيقق��وا ش��يئاً م��ن اهدافه��م ،ألن الدي��ن ال
يتحق��ق بالق��وة ،فل��و كان الدي��ن بالق��وة
ل��كان اهلل يس��تخدم تل��ك الق��وة.
وهكـــــــ��ذا؛ ج�� ّرب الشـــــ��يء نفســـــ��ه
«القرامطة» ،ومجاعات عديدة يف التاريخ،
واس��تخدموا الق��وة املُفرط��ة يف بث الرعب
يف النف��وس ،به��دف الس��يطرة والنف��وذ،
حتى وصل األمر اىل «داعش» ،فهل يتوقع
ه��ؤالء أن ينجح��وا م��ع الس��جل احلاف��ل
بالفش��ل مل��ن مض��وا يف التاري��خ؟
ف��اذا مل تنف��ع النصيح��ة م��ع م��ن

بصائــر
يفتق��دون للعق��ل وللضم�ير احل� ّ�ي واألذن
الواعي��ة ،خناط��ب م��ن مل يصل��وا بع�� ُد
اىل ه��ذا املس��توى ،ب��أن ال تفك��روا يوم�اً أن
تفرض��وا احل��ق باس��تخدام الق��وة .نع��م؛
احل��ق جي��ب أن يف��رض عل��ى اآلخري��ن،
م��ن خ�لال مب��دأ{ :وجادهلــم بالتــي
هــي أحســن} ،واآلي��ة االخ��رى{ :أدعــو
اىل ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة
احلســنة} ،فيج��ب أن تك��ون همتن��ا
اجلدي��ة ،الوص��ول اىل مس��توى التأث�ير
يف النف��وس بكلماتن��ا الناف��ذة ،ف��اذا كانت
الكلم��ة ص��ادرة م��ن القل��ب ومعتمدة على
اهلل -س��بحانه وتع��اىل -ومس��تمدة م��ن
الق��رآن ،وم��ن كلم��ات أه��ل البي��ت ،س��وف
تك��ون -ان ش��اء اهلل -ناف��ذة وتص��ل اىل
القل��وب وتغ�ير املعادل��ة.
ورب س��ائل؛ عم��ا نفع��ل بالق��وة ال�تي
يف أيدين��ا؟
حن��ن نس��تخدم الق��وة ملقارع��ة الق��وة
املض��ادة ،فنح��ن ال نري��د م��ن الق��وة يف
العراق  -مث ً
ال -بأن نستخدمها يف حروب
متواصل��ة م��ع «داع��ش» يف ه��ذه املنطق��ة
وتل��ك ،فه��ذا لي��س ش��غلنا ،إمن��ا عملن��ا أن
نتح��دث م��ع الن��اس بالكلم��ة الطيب��ة ،وال
نريد أن نقود الناس ،امنا نريد الناس هم
يق��ودون أنفس��هم.
ول��و كان األم��ر غ�ير ذل��ك ل��كان واقع
الع��راق بش��كل آخ��ر .ول��و كان العراقي��ون
الذي��ن حرم��وا م��ن أبس��ط حقوه��م أي��ام
النظ��ام البائ��د ،يري��دون أن ينتقم��وا ل��كان
انتقم��وا بع��د أي��ام م��ن س��قوط الطاغي��ة،
لكنه��م مل يفعل��وا ،ب��ل أسس��وا دول��ة
دميقراطي��ة ،و ش��وروية ،يش�ترك فيه��ا
اجلمي��ع.
أهل البيت ،عليهم السالم،
مصدر اإلهلام

حن��ن أتب��اع الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم ،ال��ذي حينم��ا فت��ح مك��ة
املكرمة ،قال لزعماء قريش« :اذهبوا فانتم
الطلق��اء» ،وحن��ن نتب��ع املنطق ال��ذي اتبعه
االم��ام احلس�ين ،عليه الس�لام ،لدى لقائه
باحل��ر ومجاعت��ه ،عندم��ا رأى أنه��م يف
حال��ة عط��ش ش��ديد ،فس��قاهم بامل��اء ،ب��ل
حن��ن نتب��ع منطق��ه ،علي��ه الس�لام ،عندم��ا
بك��ى عل��ى أعدائ��ه قب��ل نش��وب املعرك��ة،

قائ� ً
لا« :م��ا أبكي على ش��يء إمنا أبكي على
ه��ؤالء الذي��ن يدخل��ون الن��ار».
ل��ذا علين��ا احل��ذر م��ن احمل��اوالت
املتك��ررة ال�تي تري��د زجن��ا يف املع��ارك
اجلانبي��ة واحل��روب األهلي��ة يف الع��راق.
ومب��ا أنن��ا مقبل��ون عل��ى االنتص��ارات
الظافرة يف مناطق عديدة ،وحترير كل
شرب من أرض العراق من عناصر «داعش»،
ف��ان املرحل��ة القادم��ة ينبغ��ي ان تتس��م
باحلال��ة ال�تي كان��ت يف ص��در االس�لام،
وحتدي��داً ،كم��ا فع��ل رس��ول اهلل ،واألئمة
املعصومون ،عليهم الصالة والس�لام ،وأن
نؤس��س حلي��اة آمن��ة جلمي��ع العراقي�ين،
س� ً
�نة و ش��يعة ،عرب�اً وأك��راداً وتركم��ان
ومس��يحيني ،ف��األرض هلل ومل��ن هو يعيش
عليها ،وهذه هي سياستنا واسرتاتيجيتنا،
وليس��ت احل��رب واالنتق��ام.
وه��ذا ال نالحظ��ه فق��ط يف مي��دان
السياسة ،وإمنا يف االعالم ايضاً ،حيث إن
بع��ض وس��ائل االعالم ،وب��د ً
ال من أن تتبع
منه��ج ق��وة احل��ق ،وق��وة الكلم��ة الصادقة،
وق��وة اجل��دال باليت هي أحس��ن ،ن��رى انها
تلج��أ لق��وة احل��رب الكالمي��ة ،واس��تخدام
الس��ب والش��تم بدواف��ع م��ن عصبي��ات
ومحي��ات جاهلي��ة ،به��دف التس��قيط
والتش��هري.
الصرب يف طريق حتقيق النرص

م��ا ج��رى عل��ى أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام مل يك��ن صدف��ة ،إمن��ا ه��و تقدي��ر
إهلي للدفاع عن الدين ،و لكي تتقدم قوة
املنط��ق عل��ى منطق الق��وة ،ولذلك صربوا
عل��ى أن��واع األذى والضغوط��ات.
ويف تل��ك الظ��روف العصيب��ة
واملرحل��ة التارخيي��ة الفاصل��ة ،عندم��ا مت
اغتص��اب ح��ق أه��ل البيت ،عليهم الس�لام،
بعد استش��هاد الرس��ول األكرم ،صلى اهلل
عليه وآله ،دخل االمام علي ،عليه السالم،
البي��ت ف��رأى فاطم��ة ،س�لام اهلل عليه��ا،
جالس��ة وه��ي تبك��ي ،ث��م ب��دأت تعاتب��ه
بالقول« :أ يُغصب حقي وأنت موجود»....؟
ويف بع��ض الرواي��ات ،حس��بما مسع��ت ،أن
وهم أن خيرج من
االمام قام وج ّرد سيفه َّ
البيت ،يف تلك اللحظة مسع املؤذن يقول:
«اش��هد أن حمم��داً رس��ول اهلل» ،فق��ال» ي��ا
فاطم��ة ،أ تريدي��ن هلذا الص��وت أن يبقى؟

قال��ت :نع��م ،فق��ال :إذن؛ جيب أن تصربي،
وحتتس�بي اهلل ،فقال��ت :احتس��بت اهلل.
وبع��د تل��ك احملادث��ة ،مل تتكل��م الصديق��ة
الزه��راء ،عليه��ا الس�لام ،كلم��ة واح��دة
م��ع أم�ير املؤمن�ين ،س�لام اهلل علي��ه ،ح��ول
م��ا ج��رى عليه��م.
تكريم الشهداء وعوائلهم

إن الصديق��ة الزه��راء ،عليها الس�لام،
مث��ال التضحي��ة والص�بر واإلب��اء ،وه��و م��ا
جيعلن��ا أم��ام مس��ؤولية تكري��م الش��هداء
الذي��ن ضح��وا بارواحه��م م��ن أج��ل الدي��ن
ضح��وا
والقي��م ،فه��ؤالء الش��هداء الذي��ن ّ
يف س��بيل اهلل ،يكون��ون ش��فعاء لن��ا ي��وم
القيام��ة ،وذل��ك عندم��ا حترتم��ه وتكرم��ه
وتك��رم عائلت��ه و أوالده اليتام��ى.
م��ن هن��ا؛ أدع��و الن��اس مجيع��اً ،ب��أن
يذهب��وا اىل زي��ارة عوائ��ل الش��هداء ،ضم��ن
وف��ود نس��وية وأخ��رى م��ن الرج��ال ،كم��ا
م��ن اجلي��د ايض�اً زي��ارة قب��ور الش��هداء ،إن
ً
أم��ة تك��رم ش��هداءها ل��ن مت��وت ،واألم��ة
ال�تي تك��رم الش��هيد والش��هداء ،تبق��ى
دائم��اً مس��تقيمة ،ومقاوم��ة ومتحدي��ة
ومنتص��رة ب��إذن اهلل  -س��بحانه وتع��اىل،-
كم��ا ينبغ��ي ايض��اً تكري��م اجلرح��ى
واملصاب�ين.
عل��ى الش��عب العراق��ي أن يرتف��ع اىل
مس��توى التح��دي وحتم��ل املس��ؤولية،
واىل مس��توى األبط��ال الذي��ن حيارب��ون
يف جبه��ات القت��ال ،ال أن يك��ون هنال��ك
ويضحي بنفس��ه
م��ن يذه��ب اىل اجلبه��ات
ّ
وبدم��ه وبش��بابه ،فيم��ا هنالك من ميارس
حيات��ه العادي��ة ،يبي��ع ويش�تري وين��ام يف
بيت��ه مرتاح �اً ،فه��ذا أم��ر مرف��وض ،ف��ان
الذي��ن يس��قطون ش��هداء يف س��احات
املع��ارك الي��وم ،إن مل تك��ن لنا معهم قرابة
ال��دم ،فانه��م اخوانن��ا يف الدي��ن والوط��ن
واملذه��ب ،ف��اذا استش��هد اجملاه��د يف س��بيل
اهلل ،جي��ب أن يك��ون هنال��ك م��ن حيم��ل
الراي��ة خلف��ه .وإذا مسعنا يوماً أن جبهاتنا
فارغ��ة م��ن اإلمكان��ات ،أو فيه��ا ضع��ف
يف التس��ليح والدع��م اللوجس�تي ،ف��ان
احلكوم��ة والدول��ة ليس��ت ه��ي املس��ؤولة
وحده��ا ،إمن��ا الش��عب كله��م مس��ؤولون،
فعليه��م أن يقوم��وا بنهض��ة واعي��ة م��ن
أج��ل خدم��ة دينه��م ووطنه��م.
ﺣﺰﻳﺮان | 2015

ال نريد من
القوة في العراق
ً
 مثال -بأننستخدمها في
حروب متواصلة
مع «داعش» في
هذه المنطقة
وتلك ،فهذا
ليس شغلنا،
إنما عملنا
الحديث مع
الناس بالكلمة
الطيبة
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المرجع و األمة

في ضوء االعتداء االرهابي على مسجد القديح
المرجع المدرسي ُيحيي صمود ابناء المنطقة الشرقية ويدعوهم للوحدة الجتثاث جذور الفتنة
أص��در مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املُد ّرس��ي  -دام
ظل��ه -بيان�اً ،اثن��ى في��ه عل��ى صم��ود «ش��عبنا يف
املنطق��ة الش��رقية يف الس��عودية وحتديه��م
ووقوفه��م يف وج��ه الفتن��ة العمي��اء واهلجم��ة
التكفريي��ة ال�تي تس��تهدف الدي��ن والوط��ن
وكل القي��م احلضاري��ة لإلنس��ان».
وج��اء يف البي��ان ال��ذي اص��دره مساحت��ه
حول جرمية التفجري االرهابي الذي استهدف
املؤمن�ين املصل�ين يف مس��جد االم��ام عل��ي ،علي��ه
الس�لام ،يف بل��دة القدي��ح مبحافظ��ة القطي��ف،
نصه:
ه��ذا ّ
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيـ

ـــــ

ـــــ

ان

{إنا هلل وإنا اليه راجعون}
يق��ول تع��اىل{ :واتقــوا فتنــة ال تصيبــن
الذيــن ظلمــوا منكــم خاصــة} ص��دق اهلل
العل��ي العظي��م.
أو ً
ال :حني��ي صم��ود ش��عبنا يف املنطق��ة
الش��رقية وحتديه��م لالره��اب التكف�يري
ووقوفه��م ض��د إث��ارة الفتن��ة العمي��اء ،ونس��أل

العل��ي القدي��ر أن يتقب��ل ضحاي��ا التفج�ير،
شهداء عنده مع شهداء بدر وحنني ومع شهداء
كرب�لاء م��ع اإلم��ام احلس�ين علي��ه الس�لام،
وندع��وه ضارع�ين لش��فاء اجلرح��ى وأن يله��م
ذوي الش��هداء الص�بر والس��لوان وجيزيه��م
بصربه��م ج��زاء واف��راً.
ثاني��اً :إن اهلجم��ة التكفريي��ة الشرس��ة
ال�تي تس��تهدف الدي��ن والوط��ن وكل القي��م
احلضاري��ة لإلنس��ان ،ال تف��رق ب�ين بل��د وآخ��ر،
وال ب�ين طائف��ة وأخ��رى ،وعلين��ا مجيع��اً أن
نتواص��ل ونتع��اون يف مواجه��ة الفتن��ة ال�تي إن

المدرّسي في بيان له:
المرجع ُ

البد من انتفاضة لمراجعة الخطط
و المحاسبة ووضع االستراتيجيات
لمواجهة الظروف الصعبة

أه��اب مساح��ة املرج��ع املدرس��ي  -دام
ظل��ه -ب��كل القي��ادات يف الع��راق إىل حتم��ل
مس��ؤولياتهم اجلس��ام جت��اه م��ا يواج��ه الب�لاد
م��ن حتدي��ات صعب��ة وخماط��ر ارهابي��ة وم��ن
بينه��ا م��ا ج��رى مؤخ��راً يف حمافظ��ة األنب��ار.
وق��ال مساحت��ه يف بي��ان ه��ام أصدره حول
نصه:
التطورات االخرية يف العراق ،فيما يلي ّ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام
على حممد وآله الطاهرين
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نهي��ب ب��كل القي��ادات يف الع��راق إىل
حتم��ل مس��ؤولياتهم اجلس��ام جت��اه م��ا جي��ري
يف حمافظ��ة األنب��ار .وعلى العلم��اء واحلوزات
العلمية ،وعلى النواب و املس��ؤولني يف الدولة،
و املس��ؤولني العس��كريني مجيع �اً ،كم��ا عل��ى
كل املؤسس��ات واملنظم��ات والتجمع��ات أن
يب��ادرو اىل دراس��ة املوق��ف ليعرف��وا عوام��ل
الضع��ف واس��بابها واملس��ؤولني عنه��ا ،وأن ال
يتهاون��وا يف التعام��ل م��ع املوق��ف ب��كل ح��زم،
ألنه��م مجيع �اً مس��ؤولون ام��ام ربه��م ال��ذي ال
ختف��ى علي��ه خافي��ة ،ومس��ؤولون ع��ن كل

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

وقع��ت{ ،ال تصيبــن الذيــن ظلمــوا خاصــة}،
وأن نس��عى م��ن أج��ل اقت�لاع جذوره��ا ال�تي ق��د
تك��ون يف اخلط��اب الطائف��ي التحريض��ي ،وق��د
تك��ون يف التميي��ز السياس��ي ،وق��د تتمث��ل يف
اجله��ل بالدي��ن الصحي��ح والتاري��خ الصحي��ح.
ثالث��ا :إن علين��ا كمس��لمني أن نق��وم هلل
سبحانه وتعاىل قياماً واحداً ضد هذه العصابة
املارق��ة ،وإال ف��إن مص�ير بالدن��ا ته��دده ه��ذه
احلمل��ة الترتي��ة اجلدي��دة ال�تي كادت تقض��ي
عل��ى احلض��ارة اإلس�لامية يف تارخين��ا التلي��د.
واهلل املستعان وهو نعم املعني.

�رض يُهت��ك ،و كل
دم ت��راق و كل ع� ٍ
قط��رة ٍ
إش��اعة للخ��راب يف أي بقع��ة م��ن الع��راق.
إن الش��عب الناه��ض يتخ��ذ من التحديات
الك�برى وس��يلة إلص�لاح واقع��ه و ال ي��دع
األخط��اء تتك��رر كما رأين��ا يف نينوى و صالح
الدي��ن و األنب��ار.
إن هب��وط ال��روح املعنوي��ة و ضع��ف
التدري��ب و رداءة التس��ليح ،و بالتال��ي اإلدارة
الفاس��دة ،ق��د يك��ون كل واح�� ٍد منه��ا س��بباً
للنكب��ات ال�تي ال جي��وز التف��رج عليه��ا م��ن
قب��ل اح��د .إن انتفاض��ة جدي��دة م��ن قب��ل أبن��اء
الش��عب يف ه��ذا ش��هر ش��عبان املعظ��م ،م��ن ه��ذا
الع��ام ،كما يف ش��هر ش��عبان م��ن العام املاضي،
ض��رورة قص��وى ملراجعة اخلطط و حماس��بة
املس��ؤولني و وض��ع االس�تراتيجيات األكث��ر
فاعلي��ة ملواجه��ة الظروف الصعب��ة يف العراق،
واهلل م��ن وراء القص��د.
والسالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته.
االول من شهر شعبان  ١٤٣٦ /للهجرة

المرجع واألمة
الديمقراطية
تفقد
مصداقيتها
عندما تضيع
المسؤولية
بين الشعب
والحكومة
ال��رب -
"األم��ة الوس��ط ال�تي يريده��ا
ّ
س��بحانه -ه��ي أم��ة االعت��دال والع��دل واخل��ط
املستقيم ،األمة اليت ال تط ّرف فيها وال ميوعة
وال تش��دد".
به��ذه الكلم��ات افتت��ح مساح��ة املرج��ع
الدي�ني آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي
املُد ّرس��ي  -دام ظل��ه -كلم��ة ل��ه ام��ام حش��د م��ن
الوف��ود مبكتب��ه يف كرب�لاء املقدس��ة .وتاب��ع
بالق��ول..." :وه��ذه األم��ة الوس��ط ه��ي مي��زان
تق��اس س��ائر األم��م به��ا ،فيق��ول س��بحانه:
{وك ََذلِ َ
ُــم ُأ َّمــ ًة َو َســط ًا لِ َتكُونُــوا
َ
ــك َج َع ْلنَاك ْ
ِ
الر ُس ُ
َّــاس َو َيك َ
ــهدَ ا َء ع َ
ــول
َــى الن
ُش َ
ُــون َّ
َع َل ْيك ُْم َشـ ِ
ـهيد ًا} ،وميزان األمة داخلياً ،رس��ول
اهلل واهل بيته ،صلى اهلل عليه وآله وس��لم ،فهم
ميزان األمة ،وهم ميزان البشر على درجاتهم،
والصف��وة واألم��ة احلقيق��ة األوىل ه��م كم��ا
ج��اء يف حدي��ث الكس��اء؛ فاطم��ة وأبوه��ا وبعله��ا
وبنوه��ا ،وم��ن بع��د م��ن يتمح��ور حوهل��م م��ن
الصديق�ين والش��هداء والصاحل�ين وم��ن ث��م
س��ائر الناس .وحنن كمسلمني ،كلما اقرتبنا
من هذه الروح و القيم املثلى ،و من هذه اآليات
الكرمية ،كلما صلح حالنا وش��أننا و اس��تطعنا
أن نق��ول الكلم��ة الفاصل��ة يف الع��امل.
واض��اف مساحت��ه أن" :م��ن أب��رز صف��ات
ه��ذه األم��ة صف��ة الش��هادة (املراقب��ة) ،وم��ن
معان��ي ومصادي��ق الش��هادة الكلم��ة الصادق��ة،
فنح��ن الب��د أن نك��ون م��ع الق��رآن قلب �اً وقالب �اً.
وربن��ا س��بحانه وتعاىل جعل من أش��رف صفات
املؤمن�ين انه��م{ :وتواصــوا باحلــق وتواصــوا
بالصــر} ،فالتواص��ي يك��ون بينه��م كب��اراً
وصغ��اراً ،وحكام��اً وحمكوم�ين ،والن��اس م��ع
الن��اس ،واألم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر
والدع��وة اىل اخل�ير ،ه��ذا كل��ه م��ن التواص��ي،
وه��ذا ج��زء م��ن قيم��ة الش��هادة {شــهداء عــى
النــاس} ،وم��ن معان��ي ذل��ك أنن��ا الب��د أن
نش��هد و نراق��ب ونتاب��ع وتك��ون عيوننا مفتوحة

لتش��خيص اخلل��ل واالخط��اء والفس��اد.
وتاب��ع مساحت��ه بالق��ول" :قس��م كب�ير
م��ن الن��اس يؤمن��ون بالدميقراطي��ة ،ولكنه��م
ع��اد ًة م��ا يف ّرغ��ون الدميقراطي��ة م��ن حمتواها،
وجيعل��ون كل مس��ؤوليتهم منحص��رة بي��وم
االنتخ��اب فق��ط ،وكأن ذل��ك يعفيه��م م��ن
حتم��ل املس��ؤولية م��ا قب��ل وم��ا بع��د االنتخابات.
حن��ن نؤم��ن بالش��ورى{ ،وأمرهــم شــورى
بينهــم} ،فه��ل معن��ى ومقتض��ى ه��ذه الش��ورى،
انن��ا نفرغه��ا م��ن حمتواه��ا وتربي��ر ذل��ك ب��أن
لدين��ا برمل��ان او جمل��س حمافظ��ة وغريه��ا....؟!
ه��ل ال��ذي جيل��س يف الربملان او غريه من املواقع
ه��و حق��اً مس��ؤول ع��ن كل الش��عب وكل
املش��اكل؟! كال؛ فه��و ال يتحم��ل املس��ؤولية
عن��ك ،أن��ت أيض �اً مس��ؤول.
ويف ه��ذا الس��ياق اوض��ح مساحت��ه..." :
وحن��ن يف الع��راق وقع��ت والت��زال تق��ع الكث�ير
م��ن االزم��ات واالح��داث السياس��ية واالمني��ة،
وبعضه��ا خط�ير ،ومنها اجتياح "داعش"لش��مال
وغ��رب الب�لاد ،وجم��ازر س��بايكر وغريه��ا ،ثم ما
وق��ع يف "ناظ��م الثرث��ار" ،وامث��ال ذل��ك الكث�ير،
ونس��أل :م��ن ذل��ك الي��وم ،واىل اآلن؛ أي��ن جل��ان
التحقي��ق؟ واي��ن املؤمت��رات؟ وأي��ن مراك��ز
الدراس��ات؟ مل��اذا مل يت��م البح��ث يف االس��باب؟
لي��س م��ن أج��ل فض��ح ه��ذا ،وال��كالم عل��ى ذاك،
وإمن��ا للتواص��ي والعالج و احملاس��بة و إلصالح
األم��ور .مل��اذا ن��رى ه��ذا املس��ؤول او ذاك ،أو ه��ذه
اجله��ة او تل��كٌ ،
كل يص��رح ويق��ول ح��ول
ه��ذه القضاي��ا أق��وا ً
ال وتصرحي��ات متضارب��ة
ومتناقض��ة؟! اي��ن الش��عب و اي��ن العلم��اء
واحل��وزات العلمي��ة ؟!"
ِّ
واض��اف مساحت��ه" :ش��كلوا جلن��ة م��ن
أصح��اب التخص��ص وم��ن العلم��اء وم��ن
الوجه��اء ،ومم��ن ل��ه دور ليدقق��وا ويراجع��وا
ويعرف��وا م��اذا ح��دث وحي��دث ،حن��ن ال نري��د أن
جن � ّرم او ندي��ن ه��ذا ب�لا دلي��ل او نتكل��م عل��ى

ذاك .امن��ا نري��د أن نفه��م ونع��رف احلقيق��ة،
فم��ن دون ذل��ك ل��ن نس��تطيع معاجل��ة واص�لاح
االم��ور .فل��و كان��ت هن��اك جلنة قوي��ة مقتدرة
ومتخصص��ة حتمل��ت املس��ؤولية وذهب��ت
وحت� ّرت ع��ن االس��باب وتوصل��ت اىل احلقائ��ق،
فس��تكون كلمته��ا احلامس��ة.
اىل ذل��ك ق��ال مساحت��ه يف خت��ام كلمت��ه
أن" :ال��ذي حي��دث يف الع��راق ،انع��كاس ل��كل
التوت��ر ال��ذي حي��دث يف املنطق��ة ،فالصراع��ات
يف املنطق��ة تنعك��س عل��ى الع��راق كم��ا تنعكس
عل��ى غ�يره ،و الع��راق بل��د ل��ه تاري��خ م��ع
الصراع��ات اخلارجي��ة ال�تي طالت��ه بتاثرياته��ا،
والش��عب العراقي دفع الثمن ،وقد يدفع الثمن
يف املس��تقبل ،فالب��د أن يك��ون مس��تعداً ،ف�لا احد
منا ميكنه غدا أن يقول أن ما حدث يف سبايكر
و نين��وى واالنب��ار ،و م��ا ح��دث هن��ا وهن��اك،
ال دخ��ل ل��ي في��ه ،وليس��ت عل� ّ�ي أي مس��ؤولية
ودور ،كال .ف��ان كل واح��د مس��ؤول وعلي��ه
ان يق��وم بواجب��ه .ولذل��ك حني��ي اخوتن��ا وابنائنا
اجملاهدي��ن فه��م يقوم��ون بواجبه��م ،وه��ذا ج��زء
مه��م وحم��وري م��ن حتم��ل املس��ؤولية ،ولكن��ه
لي��س كل اجزائه��ا ،فاملثقف��ون واصح��اب
القل��م والكلم��ة مس��ؤولون أيض�اً ،كم��ا التج��ار
واألغني��اء ايض��ا مس��ؤولون ،ألن اجلهاد الش��عيب
حباج��ة اىل س�لاح ،و اىل دع��م م��ادي كم��ا ه��و
حباج��ة لدع��م معن��وي ،وهكذا كل ابناء ش��عبنا
الب��د أن يك��ون هلم حض��ور ودور معني كل من
موقع��ه وطاقت��ه ومقدرت��ه ،وم��ن ذل��ك االهتمام
بعوائ��ل وابن��اء الش��هداء ،واجلرح��ى ،وش��عبنا
جي��ب أن يض��ع الش��هيد رم��زا يف حيات��ه ،وأن
ترتب��ى األجي��ال القادم��ة عل��ى رمزي��ة الش��هادة
والش��هداء ،وه��ذا يتطل��ب أن نك��ون يف قم��ة
الوع��ي .ف��كل انس��ان يف الش��عب واالم��ة جي��ب ان
يق��وم بواجب��ه ودوره حت��ى يك��ون ح� ّراً كرمي�اً
عزي��زاً مرف��وع ال��رأس الي��وم وأم��ام األجي��ال
القادم��ة ".
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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المرجع و األمة

المرجع المدرسي في جامعة أهل البيت:
العالم يسير بسرعة نحو الدمار بسبب اعتماده على العلم دون األخالق
ق��ال مساح��ة املرج��ع الدي�ني آي��ة اهلل
العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي املُد ّرس��ي  -دام
ظل��ه -ان أم��واج االزم��ات ال�تي تعص��ف يف
الع��امل بات��ت تؤث��ر عل��ى مجي��ع البش��رية دون
اس��تثناء ،وه��ي من��ذ أم��د بعي��د واىل اآلن
تعص��ف بن��ا يف ه��ذه املنطق��ة ،ومنه��ا بلدن��ا
الع��راق.
وخ�لال رعايت��ه لالس��بوع العلم��ي
والثق��ايف الس��نوي ال��ذي تقيم��ه جامع��ة اه��ل
البي��ت ،عليه��م الس�لام ،يف مدين��ة كرب�لاء
املقدس��ة ،أوض��ح مساحت��ه يف جان��ب م��ن
كلمت��ه ،ض��رورة الوع��ي مب��ا جي��ري م��ن
ف�تن واح��داث واخت��اذ املوق��ف املالئ��م جتاهه��ا
ببص�يرة ناف��ذة ،وان علين��ا مجيع��ا ان ن��درك
وحن��ذر م��ن انن��ا الي��وم مه��ددون ليس حبرب
نظامية واضحة املعامل وإمنا حبرب ارهابية
ال ح��دود هل��ا وال قي��م ،واالس��لحة بات��ت ال�تي
تصنع يف أي مصنع ،ويف أي مكان من العامل
تتس��رب اىل بل��دان املنطق��ة لتنش��ر الدم��ار و
اخل��راب وس��فك الدم��اء يف بالدن��ا.
واض��اف مساحت��ه يف جان��ب آخ��ر م��ن
كلمت��ه :أنن��ا معني��ون مب��ا جي��ري يف الع��امل
ال��ذي يعي��ش الي��وم ع��دة ازم��ات ح��ادة إن مل
نس��تطع التغل��ب عليه��ا ،فإنه��ا س��وف تقض��ي
عل��ى مس��تقبل وآم��ال االنس��انية ،وم��ن اب��رز
ه��ذه االزم��ات؛ س��باق صناع��ة ونش��ر التس��لح،
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وبالذات الس�لاح الذي ينش��ر الدمار الش��امل،
و ازمة االحتباس احلراري و ازمة االستعباد
واس��تالب احلري��ات وانته��اك الكرام��ات
االنس��انية ،و أزم��ة الفق��ر واجله��ل والتف��اوت
الكب�ير ب�ين دول الش��مال واجلن��وب ،وازم��ة
احل��روب الصغ�يرة ال�تي ميك��ن ان تتح��ول
يف أي حلظ��ة اىل ح��رب ش��املة ورمب��ا ح��رب
عاملي��ة جدي��دة.
ويف ه��ذا الس��ياق ايض��ا أش��ار مساح��ة
املرج��ع املُد ّرس��ي يف جان��ب من كلمته اىل ان
مشكلة العامل انه «يسري معوّقاً يف قدمه ،فهو
يس�ير بق��دم واح��دة ،وه��ي العل��م امل��ادي ،دون
الق��دم األخ��رى ،االخ�لاق.
فالع��امل يعي��ش ويس�ير يف حركت��ه
الس��ريعة حن��و الدم��ار بس��بب «عرجت��ه» هذه،
فه��و يعي��ش ويعتم��د عل��ى العل��م اجمل��رد م��ن
القيم واالخالق ،فيما هذا العامل ال يستطيع
ان يعي��ش ويتح��رك بالعل��م وح��ده أب��دا ،الن
العل��م وس��يلة واالخ�لاق ه��دف.
ويف س��ياق متصل ،أكد املرجع املُد ّرسي
عل��ى ض��رورة االهتم��ام بالك��وادر التدريس��ية
والرتبوي��ة ،واملناه��ج التعليمية والرتبوية.
ودع��ا مساحت��ه خ�لال اس��تقباله مبكتب��ه
يف كرب�لاء املقدس��ة وف��داً م��ن التدريس��يني
والرتبوي�ين ،اىل ض��رورة التفاع��ل م��ع
متغ�يرات التعلي��م والرتبي��ة يف العامل واألخذ

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

بالتط��ور الكب�ير والس��ريع ال��ذي حي��دث
يف الع��امل ،فيم��ا خي��ص الس��لك التعليم��ي
والرتب��وي ،مؤك��داً عل��ى أهمي��ة ذل��ك يف
النه��وض بالع��راق حضاري��اً.
واك��د مساحت��ه ان��ه واىل جان��ب الرتبي��ة
االخالقي��ة ،البد م��ن تعليم وتأهيل التالميذ
م��ن املراح��ل التعليمي��ة االوىل ،عل��ى إنت��اج
العل��م وع��دم االكتف��اء بالتل ّق��ي م��ن املعل��م،
داعي �اً وزارة الرتبي��ة إىل االهتم��ام بري��اض
األطف��ال يف الع��راق وتنوي��ع العل��وم فيه��ا
وتوحي��د املناه��ج الدراس��ية.
كم��ا ن �وّه مساحن��ه اىل ض��رورة إع��ادة
النظ��ر يف بع��ض املناه��ج الدراس��ية الس��يما
التارخيي��ة منه��ا اليت ُت��د ّرس ألطفال العراق
يف امل��دارس احلكومي��ة ،حم��ذرا م��ن أن ه��ذه
املناه��ج واش��باهها يف العدي��د م��ن بل��دان
املنطق��ة ،ه��ي ال�تي تس��هم يف انت��اج املتطرفني
والدواع��ش ،الذي��ن ميارس��ون أبش��ع أن��واع
القت��ل والتهج�ير حب��ق األبري��اء.
فيم��ا اعت�بر مساحت��ه التدريس��يني يف
الع��راق ،مبنزلة األجهزة النابضة الرئيس��ية
يف جس��د الدول��ة العراقي��ة عل��ى م��ر العصور،
مشرياً إىل أنهم كانوا وال زالوا يعملون على
جبه�تي اجله��ل واالحن��راف املتمث��ل باملناه��ج
واألف��كار املنحرف��ة اليت تنتش��ر يوماً بعد آخر
ب�ين أبنائنا.

المرجع واألمة

الصمود
والتوكل
على اهلل
سالح الشعوب
المستضعفة
لالنتصار
ق��ال مساح��ة املرجع املُد ّرس��ي  -دام ظله-
أن« :مقاب��ل ق��وة الع��دوان والباط��ل الغامش��ة،
ف��إن احملروم�ين واملس��تضعفني يف األرض،
س��واء يف اليم��ن أو الع��راق او البحري��ن
والقطي��ف وغريه��ا  ،ال س�لاح هل��م للصم��ود
واالنتص��ار إال بالت��وكل عل��ى اهلل تع��اىل،
والثق��ة بنص��ره للحق مقابل باطل الظاملني».
واض��اف ان« :ه��ذه س��نته تع��اىل يف الك��ون
واحلي��اة ،وه��ي امتح��ان وفتن��ة كب�يرة
تتطل��ب اميان��ا وص�برا عظيم��ا .وم��ن واج��ب

ومس��ؤولية احملروم�ين و املس��تضعفني و
ش��عوبنا يف الع��راق واليم��ن والبحري��ن و أي
م��كان آخ��ر أن يتوكل��وا عل��ى اهلل تع��اىل وأن
يص�بروا و يتعاون��وا ويتح��دوا ملقارع��ة عدوان
الباط��ل ويثق��وا بنص��ر ال�� ّرب للح��ق واهل��ه
وأن يدع��وه س��بحانه وتع��اىل خملص�ين لي� ً
لا
ونه��ارا ،كم��ا ق��ال املس��تضعفون م��ن فرع��ون
ونظام��ه الطاغ��يَ { :ف َقا ُلــوا َعـ َ
ـى اللَِّ ت ََو َّك ْلنَــا
ِ
ِ
ــو ِم ال َّظالِــنَ *
َر َّبنَــا ال َ ْت َع ْلنَــا ف ْتنَــ ًة ل ْل َق ْ
ونَجنَــا بِر ْحَتِ َ ِ
ــو ِم ا ْلكَافِ ِريــ َن}.
ــك مــ ْن ا ْل َق ْ
َ ِّ
َ

ف�لا جم��ال للي��أس واخلن��وع ،والب��د أن نعم��ل
ونأم��ل و نرج��و و نتفائ��ل ،و أن نتح��د و
نص�بر لنن��ال تأيي��د اهلل تع��اىل ونص��ره ،وال
يفك��رن ه��ؤالء الظامل�ين ،أنهم يعج��زون ربهم
ف��اهلل  -تع��اىل -أق��وى منهم ،واحل��ق أقوى من
باطلهم ،وكما قلنا يف اكثر من مرة ،نقول
الي��وم :أن االره��اب والعدوان ومن يقف ورائه
يف الع��راق واليم��ن ومناط��ق اخ��رى ،سيفش��ل
ويندح��ر ب��إذن اهلل تع��اىل وعزمي��ة وامي��ان
وص�بر ش��عوبنا».

المرجع المدرسي :التوبة ،توبتان؛ توبة اإلنسان
الفرد ،وتوبة المجتمع والدولة
اك��د مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي  -دام
ظل��ه -عل��ى أن مراقب��ة وحماس��بة النف��س
والرج��وع ع��ن املعاص��ي والذن��وب واالخط��اء
بالتوب��ة ،تك��ون عل��ى مس��توى ال��دول
واجلماع��ات وال تقتص��ر فق��ط عل��ى مس��توى
االف��راد.
و اوض��ح مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلم��ة
ل��ه خ�لال اس��تقباله ع��دداً م��ن الوف��ود وطلب��ة
م��ن احل��وزات العلمي��ة أن« :التوب��ة توبت��ان؛
توب��ة االنس��ان الف��رد ،وتوب��ة اجملتم��ع ،توب � ٌة
يف الس��لوك الفردي وتوب ٌة يف س��لوك اجملتمع
وس��لوك الدول��ة ،ول��و أن الن��اس يف الع��امل
عرف��وا معن��ى التوب��ة وتابع��وا ه��ذه التوب��ة مل��ا
كان يتقّل��ب البش��ر الي��وم م��ن أزم� ٍ�ة ألخ��رى
وم��ن مش��كلة ألخ��رى وه��م يعيش��ون عل��ى
املدم��رة».
حاف��ة احل��روب واألخط��ار ّ
وق��ال مساحت��ه« :ه��ذه أي��ام أش��هر

�ب وش��هر ش��عبان
الرمح��ة؛ ش��هر رج��ب األص� ّ
املعظ��م ،ال��ذي نعي��ش ايام��ه ،وش��هر رمض��ان
املب��ارك ،ال��ذي نرج��و اهلل ان يبلغن��اه ،فرص��ة
ام��ام االم��ة لإلناب��ة واالس��تغفار والتوب��ة اىل
ال��رب
اهلل  -تع��اىل -والتض��رع والدع��اء اىل ّ
س��بحانه وه��و القائ��ل{ :قــل مــا يعبـ ُـأ بكــم
ريب لــوال ُدعاؤ ُكــم} ،فالدع��اء ،كما ج��اء يف
احلدي��ث الش��ريف« :الدع��اء ُّ
مخ العب��ادة» ،فيا
أم��ة االس�لام !...أيه��ا املؤمن��ون ،ال تفوت��وا ه��ذه
الفرص��ة الرباني��ة ،الب��د ان نس��تغل س��اعات
ه��ذه األي��ام املبارك��ة باالس��تغفار والتوب��ة
والدع��اء ،ومع��ه الصي��ام والقي��ام بإعم��ال ال�بر
واخل�ير والصدق��ات و بالتع��اون ب�ين املؤمن�ين
لتتن��زل علين��ا الرمح��ة االهلي��ة.
واض��اف مساحت��ه ان« :التوب��ة تع�ني
تصحيح مس��ار اإلنس��ان ،فهو حينما يتح ّرك
ويتج��ه ويس��لك الطري��ق اىل اهلل تع��اىل فإن��ه

يتع ّرض لرياح و عواصف هائجة ،ولضغوط
من شهواته الداخلية ،من وساوس الشيطان،
وم��ن ضغ��وط احلي��اة ،أو حت��ى م��ن ضغ��وط
الس��لطات الظامل��ة احلاكم��ة علي��ه.
واىل جانب التوبة على مس��توى األفراد.
هناك توبة على مس��توى اجلماعات و الدول
أيض�اً ،فه��ي ختط��ئ ألن م��ن يقوده��ا األف��راد
املنضوون يف حزب او مجاعة معينة ،فالدول
واالح��زاب واجلماع��ات ايض��ا لديه��م مراقب��ة
وحماس��بة ومراجع��ة للنف��س واحلس��ابات
ح�ين التع��رض للفش��ل واخلس��ارة ،فتت��م
املراجعة واحملاسبة لدراسة القصور واخلطأ
املرتك��ب .ل��ذا ينبغ��ي عل��ى ال��دول أن تراج��ع
وحتاسب نفسها .ولكن بعض الدول ،وبعض
احل��كام و املل��وك ،يأخذه��م الغ��رور والع��زة
باإلثم ،فال يرعوون ،بل تراهم يصرون على
موق��ف وق��رار خاط��ئ اخت��ذوه.
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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الثقافة المهدوية في مواجهة الفتنة الطائفية
الواح��د بدواف��ع جاهلي��ة ،دنيئ��ة.
وق��د حتدث��ت الكث�ير م��ن الرواي��ات
واالحادي��ث الش��ريفة ع��ن مكافح��ة االم��ام
امله��دي -عج��ل اهلل فرج��ه الش��ريف -للمناه��ج
اجلاهلي��ة ال�تي أطبق��ت على العقل االنس��اني،
وجيت العل��م واملعرفة لغري
فه��درت الكرام��ة ّ
الطري��ق ال��ذي رمس��ه اهلل  -تع��اىل -ومض��ى
عليه��ا االنبي��اء واالوصي��اء واملصلح��ون.

• الشيخ عبد احلسن الفرايت

14

ان م��ن أجل��ى املظاه��ر املبارك��ة للظه��ور
امليم��ون وتأس��يس احلكوم��ة الكوني��ة لالم��ام
امله��دي -عج��ل اهلل تع��اىل فرجه الش��ريف -هو
القض��اء عل��ى اجلاهلي��ة ومحيته��ا ووليدته��ا،
الفتن��ة الطائفي��ة ،والعنصري��ة املقيت��ة ،وتل��ك
الظلم��ات املول��دة جله��ل البش��رية وس��فاهتها،
تل��ك اجلاهلي��ة والس��فاهة ال�تي أنزل��ت املق��ام
الس��امي لالنس��ان ،م��ن ذروة امللك��وت اىل أدن��ى
املرات��ب احليواني��ة ،حبي��ث يتل��ذذ بتعذي��ب
وقتل اآلخر من بين البش��ر ،بل من ابن الدين

• إزالة مظاهر اجلاهلية والتخ ّلف

وم��ن مظاه��ر ه��ذه اجلاهلي��ة املنتج��ة
للتخّل��ف ،وال��ذي أنت��ج ب��دوره  -وم��ا ي��زال-
والتحج��ر ،نذك��ر م��ا يل��ي:
التط�� ّرف
ّ
أو ً
ال :غي��اب املرجعي��ة القيادي��ة الرس��الية،
يف ح�ين ان اول مس��ات حكوم��ة االم��ام امله��دي
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف -هي حتديداإلمام��ة والزعام��ة ،مبا ال يكون جمال للش� ّ
�ك
والريبة.
ان اهلل تع��اىل وض��ع زعام��ة احلكوم��ة
املوح��دة الكوني��ة بعهدة عبده الصاحل ،احلجة
اب��ن احلس��ن -عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه -إذ ه��و

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

االنس��ان الوحي��د عل��ى وج��ه االرض ال��ذي أق ّر
اهلل س��بحانه وتع��اىل معصوميت��ه م��ن الدن��س
واخلط��أ والعي��ب.
فق��د روى يون��س ب��ن عب��د اهلل الرمح��ن،
ان االمام علي بن موسى الرضا ،عليه السالم،
كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر« :اللهمّ ،
فإن
عبدك الذي اس��تخلصته لنفس��ك واصطفيته
عل��ى غيب��ك وعصمت��ه من الذن��وب وبرأته من
العي��وب وطهّرت��ه م��ن الرج��س وس �ّلمته م��ن
()1
ال ّدنس.»...
ان االم��ام امله��دي -عج��ل اهلل تع��اىل فرجه
الش��ريف -وبه��ذه الصف��ة املمي��زة (العصم��ة)
سيقطع الطريق امام دعاة الوالية والوصاية
اجلاهلي��ة عل��ى الع��امل واالم��ة ،م��ن أدعي��اء
الدي��ن نفاق�اً وزوراً ،ومم��ن ميه��دون حلكوم��ة
الفاس��دين والطغ��اة.
ثاني��اً :ان��ه س��يظهر لريتق��ي باالنس��ان
والتحج��ر والتضلي��ل
ال��ذي خض��ع للجه��ل
ّ
وامليوع��ة ،اىل م��دارج ومراق��ي العل��م واملعرفة.
ان��ه نظ�ير جل��دهّ ،االم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب،
علي��ه الس�لام ،يف العل��م واملعرف��ة حي��ث مت�وُج
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يظهر اإلمام الحجة المنتظر ،ليرتقي باالنسان الذي خضع للجهل
ّ
والتحجر والتضليل والميوعة ،الى مدارج ومراقي العلم والمعرفة

العل��وم العلوي��ة يف ص��دره .ان��ه كن��ز العل��م
االهل��ي يف االرض ،ووري��ث مجي��ع عل��وم
مل��م جبمي��ع زواي��ا
االنبي��اء الس��ابقني ،وان��ه ٌ
وخفاي��ا ه��ذا الع��امل املرتام��ي االط��راف.
ع��ن االم��ام الباق��ر ،علي��ه الس�لام ،ق��ال:
«اذا ق��ام قائمن��ا ،علي��ه الس�لام ،وض��ع يده على
رؤوس العب��اد ،فجم��ع به��ا عقوهل��م ،وكمل��ت
به��ا أحالمه��م» )2(،وع��ن االم��ام الس��جاد ،علي��ه
الس�لام ،ق��ال« :العل��م ،س��بعة وعش��رون حرف�اً،
فجمي��ع م��ا ج��اءت ب��ه الرس��ل حرف��ان ،مل
يع��رف الن��اس حت��ى الي��وم غ�ير احلرف�ين ،فاذا
ق��ام القائ��م أخ��رج اخلمس��ة والعش��رين حرفاً،
فبثه��ا يف الن��اس وض� ّ�م اليه��ا احلرف�ين حت��ى
ً ()3
يبثه��ا س��بعة وعش��رين حرف �ا».
ثالث��اً :وم��ن أج��ل القض��اء عل��ى مجي��ع
آث��ار وتداعي��ات جاهلي��ة الق��رون واالعص��ار،
ووليداته��ا املقيت��ة ،ف��إن اصح��اب االم��ام
امله��دي -عج��ل اهلل فرج��ه الش��ريف -يبايع��ون
ب��أن :ال يس��رقوا ،وال يزن��وا ،وال يس�ّبوا مس��لماً،
وال يس��فكوا دم مس��لم م��ن دون وج��ه ح��ق ،وال
يه��دروا م��اء وجه أح��د ،وال يعتدوا على منزل،
وال يضرب��وا أح��داً دون وج��ه ح��ق ،وأ ّ
ال يكن��زوا
الذهب والفضة والقمح والشعري ،وأ ّ
ال يأكلوا
م��ال الفق�ير ،وأ ّ
ال يش��ربوا اخلم��ر ،وأال يلبس��وا
احلري��ر والف��رو ،وأال ينحن��وا أم��ام الذه��ب
والفض��ة ،وا ّ
ال يقطع��وا الطري��ق عل��ى أح��د،
ال يه��ددوا أم��ن الط��رق ،وأ ّ
وأ ّ
ال يتبع��وا املثلي��ة،
وأن يقنع��وا بالقلي��ل ،وان ينتص��روا للطه��ارة،
ويبتع��دوا ع��ن الدن��اءة ،ويأم��روا باملع��روف
وينه��وا ع��ن املنكر و .)4(»...وهذا ما يفعل خالفه
متام �اً ،التكفريي��ون والدواع��ش ومحل��ة راي��ة
املش��روع االم��وي يف مناط��ق خمتلف��ة الي��وم
من بالدنا ،مما يوضح التناقض بني املنهجني
واملش��روعني والرايت�ين.
كم��ا أن االم��ام امله��دي -عج��ل اهلل تع��اىل
فرجه الشريف -يتعهد بـ «أن يسلك طريقهم،
وأن يلبس كما يلبسون ،وأن ميتطي مركباً
مث��ل مركبهم ،وان يكون كما يريدون ،وأن
يقن��ع ويرض��ى بالقليل ،وميأل االرض قس��طاً

وع��د ً
ال ب��إذن اهلل ،كم��ا ملئ��ت ظلم �اً وج��وراً،
ويعب��د اهلل كم��ا يس��تحق وا ّ
ال خيت��ار لنفس��ه
حارس�اً وحاجباً و.)5(»...
وه��ذا ايض��اً ،م��ا يفع��ل خالف��ه ،أم��راء
الب�ترول وس�لاطني اجل��ور الداعم�ين للفك��ر
الطائف��ي والتكف�يري ،وكذل��ك م��ا يفعل��ه
ش��يوخ الفتن��ة ووع��اظ الس�لاطني وأب��واق
الش��يطان الذي��ن يش��رعنون حل��كام اجل��ور
سياس��اتهم ،وللجماع��ات التكفريي��ة ،أعم��ال
القت��ل والذب��ح عل��ى اهلوي��ة.
رابع��اً :لق��د كان املس��ببون الرئيس��يون
للض�لال الفك��ري وقل��ب احلقائ��ق وتغي�ير
النص��وص الديني��ة على امتداد التأريخ ،ثالث
جمموع��ات ه��ي:
أ -رج��ال الدي��ن م��ن عب��دة الدني��ا
والتابع�ين للح��كام الفاس��دين ،م��ن ش��يوخ
ودع��اة الفتن��ة ووعاظ الس�لاطني كم��ا اليوم.
ب -الرأمسالي��ون واملرتف��ون ،حس��ب
التعب�ير القرآن��ي؛ جت��ار امل��ال احمل��رم واهل��وى
واحل��روب واهليمن��ة ،والغ��رب واالس��تكبار
وأذناب��ه منوذج��اً.
ج -احلكوم��ات غ�ير االس�لامية،
واالس�لامية يف الظاه��ر ،واملتس�ترة املتس��ربلة
بس��ربال الدي��ن والش��رع لتضف��ي الش��رعية
عل��ى س��لوكها الفاس��د .واحلكوم��ات الوراثي��ة
والعميل��ة للغرب ،واملس��اهمة يف اذالل ش��عوب
املس��لمني ،خ�ير من��وذج عل��ى ذل��ك.
وم��ن أصع��ب نض��االت االم��ام امله��دي-
عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف -هو مكافحة
ه��ذه اجملموع��ات و أفكاره��م اجلاهلي��ة
والطائفي��ة واالس��تكبارية ،قدميها وجديدها،
ألن ه��ذا النض��ال يش��مل كاف��ة االجتاه��ات
الفكري��ة ،والسياس��ية ،واالقتصادي��ة يف
جمتمعاتن��ا وال�تي تتلب��س بلب��وس احل��ق.
يق��ول االم��ام عل��ي ،علي��ه الس�لام ،ع��ن
س��لوك ونهج االمام صاحب العصر والزمان-
عجل اهلل فرجه الشريف« :يعطف اهلوى على
اهلدى ،اذا عطفوا اهلدى على اهلوى ،ويعطف
ال��رأي عل��ى الق��رآن ،اذا عطف��وا الق��رآن عل��ى

ال��رأي».
وع��ن الن�بي االك��رم حمم��د ،صل��ى اهلل
عليه وآله وسلم ،قال« :يقيم الناس على مليت
وش��ريعيت ،ويدعوه��م اىل كت��اب رب��ي ع��ز
()7
وج��ل».
خامس �اً :ان األم��ن الف��ردي واالجتماع��ي
والسياس��ي واالقتص��ادي أصب��ح الي��وم مه��دداً
يف اجملتمعات االنسانية ،والسيما جمتمعاتنا
االس�لامية بس��بب حماول��ة الفك��ر التكف�يري
للهيمنة والسيطرة بالقتل والذبح والتهجري
الطائف��ي ،اال ان عص��ر االم��ام امله��دي -عج��ل
اهلل تع��اىل فرج��ه الش��ريف -ه��و عص��ر إع��ادة
احل��ق اىل أصحاب��ه ،عص��ر جن��اة املظل��وم م��ن
الظل��م ،وعص��ر انق��اذ االنس��ان م��ن ش��رك
الضي��اع واخل��راب ،وعص��ر حت��رر االنس��ان من
()8
قي��ود الدن��اءة واحلض��ارة.
ان عص��ر اجلاهلي��ة االوىل قب��ل
االس�لام ،كان عص��ر الوحش��ية واخليان��ة
والتده��ور االم�ني واحل��رب وس��فك الدم��اء،
والي��وم يش��هد الع��امل املتحض��ر كل ه��ذه
اجلرائ��م ال�تي تقوده��ا وتش��رف عليه��ا وتض��ع
مناهجه��ا ،دول ك�برى ،كأنه��ا تري��د إع��ادة
احل��روب الصليبي��ة بأس��لوب جدي��د ،وذل��ك
ع�بر حمارب��ة ومقارع��ة املس��لمني م��ن الداخل
بواسطة تسليح اجلماعات التكفريية والدول
املتخلف��ة لتقات��ل جريانها ،كما حيصل اليوم
()9
ض��د اليم��ن.
سادس �اً :إن عص��ر اجلاهلي��ة كان عص��ر
انع��دام اهلوي��ة والعبودي��ة و وأد البن��ات وعصر
ضياع الكرامة والشخصية احلقيقية للمرأة،
وعص��ر الت�برج واس��تمتاع الرج��ل بامل��رأة
بداف��ع اهل��وى والش��هوة ،فق��ام الن�بي الكري��م
حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،بأم��ر
م��ن اهلل ،بإدخ��ال األم��ل اىل قل��وب اليائس�ين
واملضطهدي��ن ،وأع��اد الش��خصية واهلوي��ة
احلقيقة للمرأة ،فربزت خدجية بنت خويلد،
وفاطم��ة الزه��راء ،عليهم��ا الس�لام ،ملتحقات
ّ
�يداتهن ،وبرزت
بأب��رز نس��اء أه��ل اجلن��ة ب��ل س�
نس��وة عظ��ام بفض��ل ن��ور االس�لام.
()6
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• إعادة املرأة اىل مكانتها الالئقة

كذل��ك م��ن اح��دى مث��رات النهض��ة
العاملية لإلمام املهدي -عجل اهلل تعاىل فرجه
الشريف -تتمثل يف اعادة اهلوية والشخصية
احلقيقي��ة للم��رأة بع��د ان أغرقوه��ا يف ت�برج
اجلاهليت�ين؛ االوىل واملعاص��رة .وم��ن من��اذج
اجلاهلي��ة املعاص��رة عن��د التكفريي�ين ،ال�تي
أع��ادت امل��رأة اىل عص��ر اجلاهلي��ة ،م��ن خ�لال
ابت��داع «جه��اد الن��كاح» ،وتنظي��م رح�لات ملئ��ات

رجل واربعمائة امرأة أخيار من على االرض
()11
وأصلح��اء م��ن مض��ى».
• الثقافة املهدوية ،جامعة للمسلمني

ع��و ٌد عل��ى بدء ،ف��ان الرواي��ات الصحيحة،
عن��د املس��لمني كاف��ة جممع� ً�ة عل��ى خ��روج
االم��ام ،وص��ح منه��ا املئ��ات ،منه��ا ( )33رواي��ة
ناهيك عن احلس��نة واملرس��لة عند أهل الس��نة
واجلماع��ة ،ومنه��ا:
 ق��ال االم��ام امح��د يف مس��نده« :حدثن��احمم��د ب��ن جعف��ر ،حدثن��ا ع��وف
ع��ن اب��ي الصدي��ق الناج��ي عن ابي
ً
س��عيد اخل��دري :ق��ال رس��ول اهلل:
اذا اختلفنا ،ان االمام عليا ،عليه
«ال تق��وم الس��اعة حت��ى متتل��ئ
السالم ،وعترة النبي هم األولى
األرض ظلم �اً وعدوان �اً ،ق��ال :ث��م
بالخالفة بعد النبي ،فلماذا ال نجتمع
خي��رج م��ن عرتت��ي -او م��ن أه��ل
بي�تي -ميلؤه��ا قس��طاً وعد ً
ال كما
على قيادتهم الربانية اليوم ،ال نفاذ
ملئ��ت ظلم�اً وج��وراً ،وميل��ك س��بع
المسلمين والعالم تحت راية االمام
س��نني».
المهدي-عجل الله فرجه-؟
 عن ام سلمة قالت« :مسعترس��ول اهلل يق��ول »:امله��دي م��ن
عرتت��ي م��ن ول��د فاطم��ة».
 ق��ال احلاف��ظ اب��ن القي��مالنس��وة الفتي��ات م��ن ب�لاد ش��تى ،اىل االراض��ي اجلوزي��ة يف املن��ار املني��ف ،ص ،148 -147
ال�تي يقات��ل فيه��ا االرهابي��ون التكفريي��ون،
 ع��ن جاب��ر ،ق��ال رس��ول اهلل  »:ين��زلبه��دف الرتفي��ه اجلنس��ي عنه��م ،بس��بب عيس��ى اب��ن مري��م ،فيق��ول امريه��م امله��دي:
انقطاعه��م ع��ن احلي��اة الطبيعي��ة لف�ترات تع��ال ص� ِ�ل بن��ا ،فيق��ول »:ال إن بعضه��م أم�ير
طويل��ة ،حت��ت ش��عار ومس�وّغ« :جه��اد الن��كاح»! بع��ض ،تكرم��ة اهلل هل��ذه االم��ة ،وه��ذا اس��ناد
حي��ث يت��م تزوي��ج ه��ؤالء النس��وة مل��ن يرغ��ب جي��د».
باشباع غريزته اجلنسية ،ثم طالقها بني يوم
هل��ذا ف��ان االم��ة االس�لامية مجع��اء،
وليل��ة!
مدع��وة الي��وم ،ال س��يما وان كب��ار زعم��اء
يف املقاب��ل ،ف��ان امل��رأة يف عص��ر الظه��ور ،الفك��ر التكف�يري وائمته��م كأمح��د بن حنبل
م��ن انص��ار االم��ام القائ��م -عج��ل اهلل فرج��ه واب��ن اجلوزي��ة يق��رون باالم��ام امله��دي -عجل
الش��ريف -يس��تغرقن يف العف��ة والعف��اف ،اهلل فرج��ه الش��ريف -وخروج��ه ،وان��ه م��ن
فيق��ول االم��ام الباق��ر ،علي��ه الس�لام ،ع��ن الع�ترة الطاه��رة ،وم��ن ول��د فاطم��ة الزه��راء،
تل��ك النس��اء الطاه��رات« :وجي��يء واهلل
ث�لاث مائ��ة ،وبضع��ة عش��ر رج��ل فيه��م
مخس��ون ام��رأة ،وجيتمع��ون مبك��ة عل��ى
النهضة العالمية لإلمام المهدي-
غ�ير ميع��اد قزع��اً كق��زع اخلري��ف»(،)10
عجل الله فرجه -تتمثل في إعادة
والفئ��ة الثاني��ة :ه��ي أرب��ع مائ��ة ام��رأة
الهوية والشخصية الحقيقية للمرأة
خمت��ارة ينزل��ن لنص��رة احلكوم��ة
الكوني��ة االهلية لالمام -عجل اهلل تعاىل بعد ان أغرقوها في تبرج الجاهليتين
فرج��ه الش��ريف -م��ع الس��يد املس��يح،
االولى والمعاصرة
علي��ه الس�لام ،اىل االرض ،وع��ن الن�بي
االك��رم حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وسلم« :ينزل عيسى ابن مريم بثمامنائة
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عليه��ا الس�لام ،فاألم��ة مدعوة بكاف��ة مذاهبها
وطوائفها ان ترتك املطاحنات الطائفية جانباً
وتلج��أ اىل ثقاف��ة االم��ام امله��دي الوحدوي��ة،
الكوني��ة ،وال��ورود يف مدرس��ة االم��ام ،علي��ه
الس�لام.
ف��اذا اختلفن��ا يف مكان��ة ومق��ام العرتة؛ هل
أنه��ا أعظ��م م��ن االنبياء أم ال؟ فهذا عيس��ى بن
مريم ينزل ليصلي خلف ابن العرتة الطاهرة
املهدي املنقذ.
ً
واذا اختلفن��ا ،ان االم��ام علي��ا ،علي��ه
الس�لام ،وع�ترة الن�بي ه��م األوىل باخلالف��ة
بع��د الن�بي ،فلم��اذا ال جنتم��ع عل��ى قيادته��م
الرباني��ة ال نف��اذ املس��لمني والع��امل حت��ت راية
زعي��م الع�ترة الطاه��رة الي��وم وغ��دا االم��ام
املهدي-عج��ل اهلل فرج��ه الش��ريف.
واذا اختلفن��ا ،ان فاطم��ة الزه��راء ،عليه��ا
الس�لام ،ه��ل ظلم��ت او هوج��م بيته��ا ومات��ت
ودفن��ت ظلم �اً وس��راً ،ف��ان املس��لمني أمجع��وا
عل��ى عظم��ة ابنه��ا وان��ه م��ن ول��د فاطم��ة
فلم��اذا ي��ا ت��رى نتف��رق ويك ّف��ر بع��ض من
ش��ذاذ آف��اق االم��ة ،البعض اآلخ��ر ،ليذبح أخاه
املسلم؟
ان الثقاف��ة املهدوي��ة تدعون��ا اىل ان
نرتشف من معني أطروحة االمام -عجل اهلل
فرجه الش��ريف -وننضوي حت��ت راية املبادلة
وقب��ل ف��وات األوان ،متهي��داً وتعجي� ً
لا لظهوره
املب��ارك وتقدي��راً لس��نة الرس��ول األك��رم،
صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم ،وعرتته الطاهرة.
-------------1فروع الكايف ،ج ،6ص400
-2منظومة حقوق املرأة ،ص287
-3مجال االسبوع ،ص507
-4منتخب االثر ،ص483
-5منتخب االثر ،ص507
-6كامل الدين ومتام النعمة  ،ص411
-7بحار االنوار ،ج ،52ص223
 -8اجلاهليــة احلديثــة( الثانيــة)،
اســاعيل حاجيــات ،موقع(موعــود).
-9اشــارة اىل حمــارضة ســاحة الســيد
املرجــع املــدريس االخــرة الــذي اهتــم
بعــض دول اخلليــج التــي تقــوم بحــرب
صليبيــة نيابــة عــن الغــرب داخــل البلــدان
االســامية
-10معجــم االمــام املهــدي ،ج ، 1ص
534
 -11بحار االنوار ،ج  ،10ص.104

قضية ورأي

مسؤولياتنا في عصر الغيبة؟
أنور عزّالدين

هنالــك عــدة واجبــات ومســؤوليات عــى عاتقنــا يف عــر
غيبــة االمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اهلل فرجــه -الســيام وان
الشــعوب االســامية تواجــه أزمــات خانقــة ،متثــل منعطفــات
تارخييــة وخطــرة يف حياهتــا.
ومــن أبــرز وأهــم هــذه املســؤوليات؛ االســتقامة عــى
الطريــق الــذي رســمه لنــا أهــل البيــت ،واالمــام احلجــة
املنتظــر ،صلــوات اهلل عليهــم.
وهــذا مــا يأمرنــا بــه ربنــا  -تعــاىل -يف اآليــة الكريمــة مــن
ِ
ِ
َــاب َم َع َ
ــك}،
ــر َت َو َمــن ت َ
اســتَق ْم ك ََمــآ ُام ْ
ســورة هــودَ { :ف ْ
هــذه االســتقامة تتأكــد رضورهتــا اليــوم اكثــر مــن أي يــوم
مــى مــن تارخينــا .ولالســتقامة أمــام الضغــوط والتحديــات،
مصاديــق ،منهــا:
 -1أن ال يفكــر املؤمــن باجتــذاب النــاس إىل الديــن
عــى حســاب الديــن ،فقــد حــدث ذلــك للديــن املســيحي
بعيــد رحيــل النبــي عيســى ،عليــه الســام ،إذ تنــازل اتبــاع
هــذا الديــن  -ومــن أجــل احلفــاظ عــى قالبــه -عــن أهــم مــا
لدهيــم مــن معتقــدات بخصــوص توحيــد اهلل تبــارك وتعــاىل،
فرضــوا بتقاســم العقيــدة العيســوية مــع االمرباطــور الرومــاين
ومعتقداتــه الكافــرة ،فأصبــح يف هــذه الديانــة إهلــ ًا ورشيــك ًا
لإللــه وواجهــة لإللــه ،وهكــذا !...وهــي الفكــرة املترسبــة مــن
طبيعــة الــرك الرومــاين ومــن قبلــه اليونــاين وخرافاتــه.
كــا حصلــت جتربــة االســتقامة مــع «أصحــاب األخــدود»،
و»أصحــاب الكهــف» ،بقصتيهــا املعروفــة ،وال ّلتــن تناوهلــا
القــرآن الكريــم بــكل متجيــد وتعظيــم ،فقــد أبــوا عــى أنفســهم
التنــازل عــن أي جــزء مــن أجــزاء عقيدهتــم ،فأصبحــوا
نموذجـ ًا فــذ ًا ،يدفعنــا اهلل نحــو االقتــداء هبــم يف جمــال الصمــود
واالســتقامة ،أ ّمــا أولئــك الذيــن اختــذوا مــن دينهــم وســيلة
للبقــاء والوصــول والتمكــن مــن الدنيــا الزائفــة فلــم يكــن
نصيبهــم يف القــرآن الكريــم إالّ ان يســميهم بـــ «الضا ّلــن».
إن اهلل تبــارك وتعــاىل ينهــى عــن أن يكــون دينــه عرضــة
لالجتهــادات الشــخصية؛ مهــا كان اهلــدف مــن هــذه
االجتهــادات ،وكذلــك يأمــر باالســتقامة ملواجهــة التحديــات،
حتــى روي ان رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه وآلــه ،قــال هبــذا
الصــدد« :شــيبتني ســورة هــود» فقيــل ِل َ يــا رســول اهلل؟ فقــال:

ِ
ِ
ــر َت}.
اســتَق ْم ك ََمــآ ُام ْ
«ملــكان آيــة فيهــاَ { ،ف ْ
 -2عــدم الطغيــان ،وهــذا يعنــي ان املؤمنــن يف بعــض
األحيــان حيققــون النــر عــى أعدائهــم ،فيتمتعــون بالســلطة
والقــدرة واإلمكانــات فتكــون لدهيــم الدولــة ،ممــا يدفــع هبــم
والتكــر ،وهــذا مــا حيذرنــا
إىل الطغيــان وممارســة الظلــم
ّ
القــرآن الكريــم منــه ،ويأمــر املؤمنــن باالمتنــاع عــن ذلــك،
ألهنــم إذا مــا طغــوا وظلمــوا فســيخرجون عــن نطــاق اإليــان،
ومــن ثــم ســتضيع اجلهــود التــي بذلوهــا يف مســرهتم.
ِ
{والَ ت َْر َكنُــوا إِ َل ا َّلذي ـ َن
 -3عــدم الركــون إىل الظلمــةَ :
َظ َل ُمــوا} ،فاالبتعــاد عــن الظاملــن أمــر صعــب ،وذلــك ّ
ألن
اإلنســان الضعيــف املعـ َّـرض هلجــوم الطغــاة مــن شــأنه االكتفاء
واالستســام ألمــر الســلطات املتجــرة ،ولكنّــه بابتعــاده عنهــا
يكــون قــد و ّفــر يف نفســه شــيئ ًا مــن احلصانــة ضــد االستســام
واالهنيــار.
 -4إن الصــر مــن اعظــم مــا يتمتــع بــه املؤمنــون ،ألنّ
مثــل الصــر مــن اإليــان ،كمثــل الــرأس مــن اجلســد ،وقــد
ورد عــن املعصــوم ،عليــه الســام ،أ ّنــه قــال« :نحــن الصــر،
وشــيعتنا أصــر ،ألنّنــا نصــر عــى مــا نعلــم وهــم يصــرون
عــى مــاال يعلمــون.»..
أ ّمــا اإلنســان اجلــزع اهللــع الــذي يســتعجل احللــول فــإن
مــن شــأنه الضيــاع ،وكــم رأينــا مــن النــاس مــن محــل الرســالة
وضحــى يف ســبيلها ،ولكنــه حينــا مل يصــر تســاقط،
ودافــع
ّ
كــا تتســاقط أوراق اخلريــف ،فهــو مل يكــن لــه مــن األمــر
يشء ،بــل كان األمــر هلل وحــده ال رشيــك لــه ،فهــو احلكيــم
العليــم الــذي يقــدّ ر ويــرى األصلــح للمؤمنــن ،واهلل كــا
خلقهــم يعــرف كيــف يقــدّ ر هلــم .وقــد ورد يف الدعــاء« :اللهــم
اغننــي بتقديــرك عــن تقديــري وبتدبــرك عــن تدبــري» .فاملــرء
قــد يبحــث عــن الغنــا؛ جاهــ ً
ا عــن كونــه رضر ًا لــه ،وقــد
يســتعجل النــر؛ غافــ ً
ا عــن أنّــه ّملــا حيــرز مقدماتــه بعــد،
وقــد يبحــث عــن منصــب وهــو ال يعــرف أن هالكــه املؤكــد
يف هــذا املنصــب.
مــن هنــا ،فــان االعتــاد والتــوكل عــى اهلل والصــر يف
ســبيله يضــم يف طياتــه رضورة التخطيــط للمســرة اجلهاديــة
واحليــاة عموم ـ ًا ،ولكــن التهــور وحماولــة تقمــص دور اخلالــق
والعيــاذ بــاهلل -مــن طبيعتــه ان يرمــي باملــرء إىل املهــاويوالضيــاع املطلــق.

قضية العدد

في ظل أجواء اليأس من التغيير الحقيقي

هل تستنشق الشعوب نسيم األمل بعد نكبتها برياح األزمات؟
• عيل جواد
م��ن يلق��ي نظ��رة خاطف��ة عل��ى أوضاعن��ا،
لي��س يف الع��راق وحس��ب ،ب��ل يف مجي��ع الب�لاد
االس�لامية ،يوج��د املذه��ل م��ن حج��م االحب��اط
وعم��ق الي��أس يف النف��وس م��ن كل ش��يء.
فبع��د ان ابتلي��ت الش��عوب بتج��ارب سياس��ية
فاش��لة ،ودفع��ت مث��ن ه��ذا االبت�لاء س��ي ً
ال م��ن
الدم��اء وخس��ائر مادي��ة ال ُتع��د وختّلف �اً بعي��داً،
تق��ف الي��وم مه��ددة بعقيدته��ا ومنظوم��ة قيمه��ا
املقدس��ة ،ومرك��ز التهدي��د ص��ادر م��ن نف��س
القيم��ة اجلاهلي��ة ال�تي حاربه��ا االس�لام يف
فج��ر دعوت��ه ،وه��ي العنف والقس��وة ،حبيث بات
الع��امل ال يش��هد م��ن االس�لام ،املؤلف��ات العلمي��ة
والفكري��ة ،وال النهض��ات التنموي��ة ،وإمن��ا ح � ّز
الرق��اب والقت��ل اجلماع��ي بش��كل أق��رب اىل
التمثي��ل «اهلولي��ودي» ،وتنش��ر الص��ور اىل العامل
أمج��ع.
فه��ل بع��د كل ه��ذه االس��قاطات ،م��ن أم��ل
باخل�لاص م��ن ه��ذا الواق��ع املرير؟
هنال��ك لي��س فق��ط أم��ل يف اخل�لاص
والنج��اة مم��ا تعيش��ه االم��ة ،وإمن��ا أم��ل يف
النه��وض م��ن جدي��د والتطل��ع حن��و أفق مش��رق
والتق��دم خط��وات ثابت��ة حن��و مراق��ي التطور يف
اجمل��االت كاف��ة ،وه��ذا ال عالق��ة ل��ه بالتحفي��ز
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والتعبئة املعنوية ،إمنا صادر من حقيقة قائمة
عل��ى االرض ،ال نلمس��ها ،بي��د أنه��ا موج��ودة
بالفع��ل ،متمثل��ة باالم��ام احلج��ة املنتظر ،عجل
اهلل فرجه ،الذي نعده املنقذ احلقيقي للبشرية
مجع��اء م��ن ويالته��ا وأزماته��ا.
ف��اذا كان األم��ل يف املنق��ذ واملخل��ص
به��دف اخل��روج م��ن الواق��ع املري��ر الذي نعيش��ه،
فه��ذا يع�ني أنن��ا حنت��اج االم��ام ،عج��ل اهلل فرجه،
فق��ط لتحقي��ق ما نري��ده حنن ،وما متليه علينا
مصاحلن��ا ،و يعيد لنا الراحة واالس��تقرار! وهذا
بعي��د كل البع��د ع��ن الع��دل واالنص��اف ،ألن
احلقيق��ة ال�تي ال جي��ادل فيه��ا أح��د  -حس��ب
تص��وري -أن اجلمي��ع يق � ّر مبس��ؤولية الن��اس،
بقس��ط كب�ير ،فيم��ا ه��م يعان��ون من��ه ،مب��ا
حيملهم املس��ؤولية االخالقية ،وحتى الشرعية
بالتغي�ير واإلص�لاح.
وإذن؛ بالق��در ال��ذي نرتق��ي اىل فه��م
حقيقة «االنقاذ» للمس��لمني ،ولعموم البش��رية،
وان القضي��ة ال تتعل��ق كله��ا ،باس��تهداف
اش��خاص بعينهم ،وال تس��اعد أش��خاصاً آخرين،
إمن��ا تقي��م القس��ط والع��دل ،وحت ّك��م منظوم��ة
القي��م واملب��ادئ ال�تي اراده��ا اهلل للبش��ر .عندئ��ذ
نتمك��ن م��ن حتوي��ل ه��ذه احلقيق��ة اىل مجل��ة
مكاس��ب تس��اعدنا يف النه��وض والتق��دم م��ن
جدي��د .وهذا ممك��ن جداً ،خبطوات عملية منها:
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• أوالً :األمل وليست األمنية

بسبب حدّة االزمات يف بالدنا ،باتت املسافة
قريب��ة ،وحت��ى لصيق��ة ب�ين مفهوم��ي األم��ل
واألمني��ة ،فالواح��د م ّن��ا يأم��ل اخل�ير واألم��ان
واالس��تقرار يف خمتل��ف جوان��ب حيات��ه ،لك��ن
عندما ال تتحقق هذه اآلمال بالش��كل الصحيح
واملطل��وب ،عنده��ا نع��رف أنن��ا كن��ا نس�تريح اىل
أمان��ي ه��ي أق��رب اىل أح�لام اليقظ��ة م��ن األم��ل
املقرون بالعمل ،وهو الذي يدعونا اليه االس�لام
م��ن خ�لال االحادي��ث الش��ريفة للمعصوم�ين،
وقبله��ا الق��رآن الكري��م ،عندم��ا حيذرن��ا م��ن
مغب��ة الس��قوط يف ش��راك الي��أس .وم��ن بدي��ع
الب�لاغ القرآن��ي أن��ه يبني هشاش��ة األمنية وعدم
جدوائيته��ا يف ث�لاث آي��ات ،بتعب�يرات خمتلف��ة،
فيم��ا يتط��رق اىل اليأس ،نقيض األمل ،يف آيات
أخ��رى ،ب��ل ويؤك��د حقيق��ة باه��رة ،أن الي��أس،
الذي يعد من االفرازات النفس��ية لدى االنس��ان،
بسبب عوامل متعددة ،فانها متثل دائماً املنطلق
حن��و األمل املش��رق وحتقي��ق االهداف املنش��ودة.
وأق��وى مث��ال ي��ورده الق��رآن الكري��م ،يف أرق��ى
{ح َّتــى
الش��خصيات االنس��انية ،وه��م االنبي��اء؛ َ
ِ
ـم َقــدْ كُذ ُبــوا
الر ُسـ ُـل َو َظنُّــوا َأ َّنُـ ْ
اس ـ َت ْيئ ََس ُّ
إِ َذا ْ
َصنَــا( ،}...س��ورة يوس��ف.)110 ،
َجا َء ُه ْ
ــم ن ْ ُ
ه��ذه االصال��ة يف املفه��وم ه��و ال��ذي مينحن��ا

قضية العدد
إن حاجة العالم الى القيم االنسانية ،والحلول الجذرية
الحقيقية ،تعزز االعتقاد بأن من يحظى بالقدرة على تحقيق
ً
ً
كل هذه اآلمال المنشودة للبشرية ،ليس انسانا عاديا،
بحاجة الى تحالفات وامكانات مادية معينة
الق��وة احلقيقي��ة يف ميادي��ن العم��ل والس��عي
دائم��اً للتغي�ير والتطوي��ر .وه��ي نفس��ها متث��ل
عام��ل اس��تيعاب عظيم��ة ألك�بر أم��واج الف�تن
واملشاكل اليت نعيشها اليوم ،بل حتى اليت رمبا
تداهمن��ا غ��داً .وال أدل عل��ى م��ا نق��ول؛ الق��رون
اخلوال��ي ال�تي أعقب��ت غيب��ة إمامن��ا احلج��ة
املنتظ��ر ،عج��ل اهلل فرج��ه ،وما ج��رى على األمة
م��ن وي�لات وحم��ن ،وحتدي��داً عل��ى الش��يعة
واتب��اع أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام ،لك��ن اىل
الي��وم ،نالح��ظ ،ويالح��ظ الع��امل وج��ود التش��يع
عل��ى االرض بق��وة واقت��دار ،يف امليادي��ن كاف��ة،
وه��م يبش��رون الع��امل مب��ا لديه��م م��ن بدي��ل
حض��اري متكامل للبش��رية مجع��اء ينجيهم من
كل مشاكلهم ،وقد لفت املفكرون والباحثون
وع َزوه��ا اىل عام��ل  -م��ن مجل��ة
ه��ذه النقط��ةَ ،
عوام��ل -األم��ل املتج��ذر م��ن االمي��ان العمي��ق
بالقيم واملبادئ .فرغم ما واجههوه من االنظمة
احلاكم��ة طيل��ة الق��رون املاضي��ة ،إال انه��م م��ا
يزالون يف الساحة ،مع ثبات كامل يف العقيدة،
وحتقي��ق بع��ض التط��ور يف الفك��ر السياس��ي
واالجتماع��ي.
• ثاني ًا :اإليامن ك ّله ،ال بعضه

مبا ان قضية الغيبة ،والظهور ،واملنقذ ،من
اساس��يات الدين ،فقد س��بقنا االنبياء يف البش��ارة
بوجود املنقذ من آل حممد ،اىل جانب التصريح
من نبينا االكرم ،واألئمة االطهار ،صلوات اهلل
عليه��م ،فه��ذا يع�ني أن االمي��ان جي��ب ان يك��ون
ش��ام ً
ال ال تبعيضي �اً .فكم��ا أن الص�لاة جي��ب ان
تكون مقرونة بالنهي عن الفحشاء واملنكر ،فان
التغي�ير احلقيق��ي املنش��ود يف االم��ة ،ل��ن مي��ر إال
ع�بر االمي��ان بوج��ود املنقذ .وه��ذا االميان ترتتب
علي��ه مس��ؤوليات والتزام��ات إزاء االم��ام الغائب،
عج��ل اهلل فرج��ه ،وه��و م��ا يوجهن��ا الي��ه ،علماؤنا
االع�لام ،بتقوي��ة العالق��ة باالم��ام م��ن خ�لال
أعم��ال عدي��دة نق��وم به��ا يف مناس��بة أو غريه��ا،
مث��ل األدعي��ة واألذكار والصل��وات وغريه��ا،
حبي��ث جتع��ل االنس��ان يعي��ش حال��ة االنق��اذ
والنج��اة يومي �اً ،ويش��عر ،وه��و مي��ارس دوره يف

احلي��اة ،وكأن��ه يش��ارك يف عملي��ة االنقاذ هذه،
ولي��س متفرج�اً ومرتقب�اً مل��ا س��يحصل.
• ثالث ًا :االيامن عن قناعة

ان القضي��ة اك�بر بكث�ير م��ن جم��رد اف��كار
ونظري��ات ،فرمب��ا يؤم��ن البع��ض بفك��رة م��ا او
نظري��ة ،بدواف��ع عدي��دة ،رمب��ا منه��ا ملصلح��ة
خاص��ة وحمص��ورة بعام��ل الزم��ان وامل��كان ،او
لدواف��ع االنتم��اء القبل��ي واالث�ني وغ�ير ذل��ك،
مم��ا جيع��ل القضية عرضة للتغيري يف أي وقت
يس��تويف في��ه االنس��ان حاجت��ه او تنتف��ي احلاج��ة
اساس�اً م��ن املص��در! وه��ذا م��ا حيص��ل كث�يراً يف
بالدن��ا .كم��ا انه��ا ال تتحق��ق م��ن خ�لال التبلي��غ
لألح��كام الش��رعية والتثقي��ف عل��ى االلتزام��ات
بالفرائ��ض الديني��ة والقي��م االخالقي��ة ،إمن��ا
م��ن خ�لال حتقي��ق القناع��ة القلبي��ة الكامل��ة،
وه��ذا م��ا حص��ل م��ع الن�بي ابراهي��م ،وه��و م��ن
االنبي��اء العظ��ام وأول��ي الع��زم ،فطل��ب م��ن اهلل
تع��اىل ،أن يطمئ��ن قلبه باالمي��ان يف قدرته على
إحي��اء األم��وات ،وكان ما حصل يف القصة اليت
يذكره��ا الق��رآن الكري��م.
إن حاج��ة الع��امل اىل القي��م االنس��انية،
واحلل��ول اجلذري��ة احلقيقي��ة ،تع��زز االعتق��اد
ب��أن م��ن حيظ��ى بالق��درة عل��ى حتقي��ق كل
هذه اآلمال املنش��ودة للبش��رية ،فض ً
ال عن االمة
االس�لامية ،لي��س انس��اناً عادي �اً ،يع��ود اىل بل��د
مع�ين -مث� ً
لا  -او حباج��ة اىل مجل��ة حتالف��ات
وسياس��ات خاص��ة وامكان��ات معين��ة وغ�ير ذل��ك،
إمن��ا ميتل��ك م��ا يف��وق كل ذل��ك م��ن االمكان��ات
املادي��ة البس��يطة .وحت��ى ال جيرن��ا احلدي��ث
ع��ن آلي��ات التغي�ير ال�تي يتبعه��ا االم��ام احلج��ة
املنتظ��ر ،عج��ل اهلل فرج��ه ،يف عص��ر الظه��ور،
فه��ذه ليس��ت م��ن اختصاصن��ا ،إمن��ا نؤك��د عل��ى
أن املسار الذي ميضي عليه ،هو امتداد للرسالة
احملمدي��ة ال�تي اض��اءت للع��امل أن��واراً يف العل��م
واملعرف��ة ومنظوم��ة القي��م واالخ�لاق ،وللدلي��ل
على ذلك ،ما يش��كو الكثري م ّنا وجوده يف الغرب
وانعدامه يف بالدنا االسالمية ،من قيم انسانية
واس��تفادة كب�يرة م��ن العق��ل واالرادة لتحقي��ق

ق��در الب��أس م��ن الس��عادة واالس��تقرار للش��عوب
الغربي��ة ،وحت��ى الش��عوب ال�تي جرب��ت النه��وض
والتق��دم ،مث��ل الش��عب الصي�ني والك��وري
اجلنوب��ي ،وغريهم��ا.
وبع��د كل ه��ذا يتض��ح أن التحدي��ات
ال�تي تواجهه��ا االم��ة يف عقيدته��ا وكرامته��ا
ومصريه��ا ،ال يص��در م��ن زم��رة م��ن املتطرف�ين
التكفريي�ين ،ورمب��ا أق��ل م��ن ذل��ك؛ ه��م عناص��ر
احرتف��ت القت��ل تنفيس��اً ع��ن مجل��ة م��ن عق��د
احلقارة والضياع اليت عاش��وها يف بلدانهم ،إمنا
ه��ي باحلقيق��ة تع��ود اىل جه��ات دولي��ة تس��عى
جاهدة بكل ما أوتيت من قوة تفكري وختطيط،
لبس��ط هيمنته��ا عل��ى الع��امل االس�لامي ،م��ن
خ�لال تفريغ ه��ذا العامل من حمتواه احلضاري
واملعن��وي ،وجتري��ده م��ن أي أم��ل يف احلي��اة
اهلانئ��ة والكرمي��ة .وال ّ
أدل عل��ى ذل��ك ،م��ن
تصدي��ر الدميقراطي��ات بنس��خها املش��وهة اىل
دول مل تفقه شيئاً عن حرية التعبري واملشاركة
فت��م
السياس��ية بالش��كل املوج��ود يف الغ��ربّ .
اس��تبدال ديكتاتوري��ات عس��كرية وفردي��ة ،يف
بعض الدول ،بدكتاتوريات حزبية وشخصية
يف ظ��ل التجرب��ة الدميقراطي��ة املزعوم��ة .فه��ل
جي��ب ان نص��دق أن ه��ذه الدميقراطي��ة ،ج��اءت
لتبش��ر باخل�ير والس��عادة والتق��دم لش��عوبنا؟!
إن حال��ة االرت��داد اجلماه�يري يف مجي��ع
الث��ورات ال�تي ش��هدتها بالدن��ا االس�لامية ،عل��ى
واقعه��ا اجلدي��د ،واس��تذكار القدي��م املُنه��ار،
تنم عن عمق اليأس
رغ��م مس��اوئه ،هلي ظاه��رة ّ
الذي يضرب الش��عوب من وجود البديل الصاحل
ال��ذي ينقذه��م بش��كل ال رجع��ة في��ه ،م��ن مجي��ع
ازماته��م ومش��اكلهم .وه��ذا حتدي��داً م��ا يري��ده
اآلخ��ر املرتب��ص بن��ا الدوائ��ر ،س��وا ًء حص��ل ه��ذا
بتخطيط مباشر منه وتنفيذ أيا ٍد منه ،أو بفعل
العوام��ل الداخلي��ة وهشاش��ة الوض��ع النفس��ي
واملعن��وي ل��دى االم��ة ،فالنتيج��ة واح��دة .كم��ا
ان احل��ل لتصحي��ح املس��ار واح��د ايض��اً ،وه��و
التس �ّلح بس�لاح األم��ل الثائ��ر واالجياب��ي البن��اء
ال��ذي يس��توحي قوت��ه م��ن بركات وج��ود االمام
احلج��ة املنتظ��ر  -عج��ل اهلل فرج��ه.-
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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األطروحة المهدوية الربانية وزيغ األدعياء

• السيد حممود املوسوي
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«كل مدّعي املهدوية ،واإلمامة ،وكل
م��ن يزي��د يف األئم��ة أو ينق��ص ،ه��و مبت��دع
أسس��ه رس��ول اهلل،
ض��ال ع��ن املنه��اج ال��ذي ّ
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وأكد عليه أهل
بيت��ه األطه��ار ،خبط��وات فكري��ة حمكم��ة».
مل ي�ترك الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،وأه��ل البي��ت ،علي��ه الس�لام ،مس��ألة
التحدّي��ات العقائدي��ة دون أن يضع��وا هل��ا
أسس��اً ويع ّب��دوا هل��ا طريق��اً حيق��ق صح��ة
مس��ارها ومس��ار كل معتن��ق هل��ا.
فمن��ذ الي��وم األول م��ن انطالق��ة الدعوة

اإلس�لامية ،ب��رز تي��ار الع��داوة ال��ذي اعتم��د
اجملابه��ة املباش��رة للدع��وة الرس��الية ،ومل��ا
فش��ل يف حتقي��ق غرض��ه يف هزمي��ة م��ن
حيم��ل الراي��ة ،اعتم��د سياس��ة التحري��ف،
لي املس��ار
والتحريف هو عداء خفي ،يبتغي ّ
للوص��ول إىل غ�ير األه��داف اإلهلي��ة ،ف��كان
جه��اد الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم،
عل��ى التنزي��ل وتأس��يس الدين وقيم��ه ،فيما
كان جه��اد اإلم��ام علي ،عليه الس�لام ،ومن
بع��ده م��ن األئم��ة ،عل��ى التأوي��ل ،أي عل��ى
اإلنطب��اق الصحي��ح لقيم الس��ماء يف الواقع،
وقد أخرب النيب ،صلى اهلل عليه وآله وس��لم،
ري املؤمنني بهذه احلقيقة« ،أنا أقاتل على
أم َ
التنزي��ل وأن��ت تقات��ل عل��ى التأوي��ل».
ف��كان الن�بي ،صلى اهلل عليه وآله وس��لم،
وأه��ل بيت��ه واع�ين ل��كل ذل��ك أش��د الوع��ي،
وعملوا على حتصني العقول من التشويش
وأسسوا البناء الفكري الرصني
واالحنرافّ ،
ليحفظ احلق ونور احلق إىل آخر العصور،
وهذه من أبرز مهامهم الرس��الية س�لام اهلل
عليهم.
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فم��ن السياس��ات التحريفي��ة اليت ميكن
أن يدخ��ل منه��ا الش��يطان وأعوانه ،أو يس� ّول
به��ا الش��يطان لبع��ض البس��طاء أو املصاب�ين
بلوث��ة الفك��ر أو القل��ب ،ه��ي إدع��اء املقام��ات
الس��امية احملوري��ة يف الدي��ن ،ك��ي يك��ون
يسيونه إىل
الدين واملسلمون يف قبضتهمّ ،
حي��ث يري��دون ،وبه��ذا تتحق��ق م��آرب أع��داء
�دو مباش��ر هلل ،أو بي��د م��ن
اهلل ،س��واء بي��د ع� ٍ
يس�يره األع��داء م��ن حي��ث ال يش��عر.
ّ
* إحكام منصب اإلمامة والمهدوية
وك��ي ال يتخّل��ل أح � ٌد يف ه��ذا الف��راغ،
ينصب نفس��ه من ال نصيب له من ش��أن
وال ّ
الوالي��ة ،عم��د الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم ،وأهل بيته ،عليه الس�لام ،إىل إحكام
ه��ذا املنص��ب ،وصيانته من التحريف ،س��واء
يف النقيص��ة أو الزي��ادة ،كل ذل��ك ك��ي
تكون حمورية اإلمامة آية حمكمة ال ينفذ
إليها املضّلون وال يتخللها املش ّككون ،فقطع
الطري��ق عل��ى كل حم��اوالت التحري��ف
ال�تي حاول��ت اختط��اف منص��ب اإلمام��ة.
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الشخصنة الدقيقة في تحديد هوية اإلمام المنتظر ،عجل
الله فرجه ،هي تثبيت لفكرة المهدوية ،فال يمكن ألحد أن
يسرقها من عقول وقلوب الموالين الواعين

فالرواي��ات ال��واردة ع��ن الن�بي ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،وك��ذا ع��ن أه��ل بيته،
علي��ه الس�لام ،ال�تي ذك��ر منه��ا صاح��ب
كت��اب منتخ��ب األث��ر يف اإلم��ام الثان��ي
أسست
عش��ر( ،)1ثالمثائة وعش��رة أحاديثّ ،
عملي��ة اإلح��كام يف اإلمام��ة م��ن خ�لال عدة
تأسيس��ات:
 /1أن األئم��ة م��ن بع��د الن�بي ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم ،اثن��ا عش��ر إمام�اً ،ع��دد ال
ينق��ص واح��داً وال يزي��د ،ورب��ط ه��ذا الرق��م
بآيات القرآن الكريم ،عدد النقباء ،األسباط،
تتغ�ير وال تتب�دّل ،وه��ي
الش��هور ،وكله��ا ال ّ
معلوم��ة مش��هورة مس��طورة يف كت��اب اهلل.
فق��ال ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم:،
«خلفاؤك��م اثن��ا عش��ر ،ع��دّة نقب��اء ب�ني
إس��رائيل».
 /2ح��دّد هويته��م العام��ة ،بأنه��م م��ن
قريش ،وكذا حدّد هويتهم اخلاصة فإنهم
م��ن أه��ل بيت��ه وعرتته.
فق��ال الرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم »،اثن��ا عش��ر خليف��ة كله��م م��ن
قري��ش» و «ال ي��زال اإلس�لام عزي��زاً إىل اثين
عش��ر خليف��ة»(.)2
 /3ح��دّد صلته��م ب��ه ،ب��ل وأمساءه��م
واح��داً واح��داً.
 /4أك��د عل��ى أوّهل��م وعل��ى آخره��م،
فعل��ي ،علي��ه الس�لام ،ه��و أوهل��م ،وامله��دي
ه��و آخره��م وقائمه��م .كم��ا فق��ال ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم« :،ي��ا عل��ي أوّهل��م أن��ت
وآخره��م قائمه��م».
 /5ح�دّد موقعي��ة امله��دي وأن��ه ه��و ال��ذي
س��يمأل األرض قس��طاً وع��د ً
ال ،وه��و الغائ��ب
املنتظ��ر وال أح��د س��واه ،وعل��ى كل الن��اس
أن ينتظ��روا خروج��ه ه��و بعين��ه ،ليلتحق��وا
بركب��ه املب��ارك.

* التحديات والغربلة اإليمانية
إن املؤمن�ين يعلم��ون بن��ور بصريته��م
ب��أن هنال��ك م��ن س��يخرج مدعي��اً اإلمام��ة
وخصوص��اً املهدوي��ة يف عص��ر غيبت��ه ،وأن
ذل��ك أح��د مواط��ن الغربل��ة واالمتح��ان
اإلميان��ي ،فق��د ق��ال اإلم��ام الباق��ر ،علي��ه
الس�لام« :،ال يك��ون فرجن��ا حت��ى تغربلوا ،ثم
تغربل��وا ،ث��م تغربل��وا ـ يقوهل��ا ثالث �اً ـ حت��ى
يذهب اهلل الكدر ويبقى الصفو» ،فاألصفياء
ه��م الذي��ن يثبت��ون عل��ى واليته��م احملكم��ة
م��ن اهلل ونبي��ه وأه��ل بيت��ه ،فينتظ��رون
الف��رج ،وه��و القائ��م اخل��امت م��ن األئم��ة،
عليه��م الس�لام .،وق��د ق��ال اإلم��ام الص��ادق،
متس��ك بأمرنا يف
علي��ه الس�لام« :،طوب��ى ملن ّ
غيب��ة إمامن��ا ،فل��م ي��زغ قلب��ه بع��د اهلداي��ة»،
فاهلداي��ة العقائدية متحققة عند املؤمنني،
وكل م��ن يأت��ي جبدي��د يف أم��ر الوالية فهو
ض��ال ال يلتف��ت إلي��ه حب��ال.
* عالمات الظهور تثبيت للمهدوية
لق��د أكث��ر أه��ل البي��ت ،علي��ه الس�لام،
من ذكر عالمات الظهور املقدّس لصاحب
العصر والزمان -عجل اهلل فرجه  -وذكر
احل��وادث املرافق��ة لظه��وره الش��ريف ،وه��ذه
العالم��ات أوضح��ت للمؤمن�ين عل��ى م��ر
الزم��ان أن الع��امل ينتظ��ر مهدي��اً واح��داً
حم��دداً ،وه��و م��ن نس��ل فاطم��ة الزه��راء،
عليه��ا الس�لام ،واب��ن اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،وأب��وه اإلم��ام احلس��ن العس��كري،
عليه السالم ،وقد ولد يف عصره ،وغاب عن
األنظ��ار غيب��ة صغرى وتلته��ا غيبة كربى،
وسوف يظهر يف آخر األمر عندما يأذن اهلل
تع��اىل ،ليم�لأ األرض قس��طاً وع��د ً
ال بع��د أن
ملئ��ت ظلم�اً وج��وراً.

وه��ذه الش��خصنة الدقيق��ة يف حتدي��د
هوي��ة اإلم��ام املنتظ��ر -عج��ل اهلل فرج��ه
الش��ريف -ه��ي تثبي��ت لفك��رة املهدوي��ة ،ف�لا
ميك��ن ألح��د أن يس��رقها م��ن عق��ول وقل��وب
املوال�ين الواع�ين ،كم��ا أن ذل��ك الظه��ور
س��وف يك��ون واضح��اً غ�ير ملتب��س ،ألن
العالم��ات احلتمي��ة ال�تي س��وف ترافق��ه ه��ي
عالمات يس��تدل بها املؤمنون بل والتائهون،
فال غموض فيها وال شك يف ظهورها لكافة
الن��اس.
* أدعياء المهدوية
يف عص��ر األئم��ة كان الش��يطان يدع��و
أولي��اءه للتلب��س بلب��اس اإلمام��ة م��ن خ�لال
التالي:
 /1اغتص��اب منصبه��ا الدني��وي ،وادع��اء
الش��رعية للمنص��ب م��ن أج��ل التح ّك��م
يف مس��ار األم��ة اإلس�لامية ومن��ع األئم��ة
احلقيقي�ين م��ن قي��ادة األم��ة ،وقد ق��ام بهذه
املهم��ة أمث��ال ب�ني أمي��ة ،وب�ني العب��اس،
وم��ا زال احل��كام حياول��ون الس��يطرة عل��ى
اخلط��اب الدي�ني وتقيي��ده م��ن أج��ل أن ال
خي��رج ع��ن عباءته��م خ��ارج ،فه��ذا ه��و املنهج،
ه��و نفس��ه املتب��ع تارخيي �اً.
 /2إدع��اء اإلمام��ة وإدع��اء األحقي��ة،
بل��ي احلقائ��ق
بطريق��ة التأوي��ل اخلاط��ئ ّ
إىل جه��ة فرق��ة أو ش��خصية ،لينس��ب
هل��ا الش��رعية اإلهلي��ة ،وبالتال��ي ميكنه��ا
التص��رف يف قي��ادة األم��ة وإقص��اء القي��ادة
احلقيقي��ة املتمثل��ة يف أه��ل بي��ت النب��وة
وموض��ع الرس��الة.
وق��د ق��ام به��ذه املهم��ة العدي��د م��ن
األش��خاص ،ب��دءاً مبدّع��ي النب��وة واإلمام��ة
أو حتري��ف معن��ى النب��وة أو اإلمام��ة ،أمث��ال
مس��يلمة ،وس��جاح ،وحمم��د ب��ن اب��ي زين��ب
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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قضية العدد
عبر السياسة الفكرية المتكاملة التي اتبعها النبي وأهل بيته ،عليه السالم ،بشأن
األطروحة المهدوية ،أصبح اإلمام المنتظر ،عليه السالم ،آية ُمحكمةُ ،ي ّ
رد بها كل متشابه

األس��دي( ،)3يف عص��ر اإلم��ام الصادق ،عليه
الس�لام ،وأب��ي منص��ور العجلي ال��ذي أمساه
اإلم��ام الباق��ر ،علي��ه الس�لام ،أن��ه «رس��ول
إبلي��س»( )4ولعن��ه ،وعل��ي ب��ن أب��ي مح��زة
البطائ�ني ال��ذي أس��س الواقفية وأنقص من
ع��دد األئم��ة ،وغريه��م.
وبع��د الغيب��ة الك�برى لصاح��ب األم��ر-
عج��ل اهلل فرج��ه -اس��تغل الش��يطان وج��ود
النفوس املريضة ،وس ّول هلا إدعاء املهدوية،
باعتبار أن اخلفاء لإلمام احلقيقي متحقق
إىل أمد بعيد ،فاعترب الفرصة ساحنة هلدم
الوالي��ة ومس��ار احل��ق الرباني ،ولذلك خرج
الكث�ير م��ن األدعي��اء الذين باءت مش��اريعهم
بالفش��ل وتالش��ت من صفح��ات التاريخ ،إال
أنه��م ل ّوث��وا عقول بعض الضعف��اء ،ومازالت
بعض صباباتها املل ّوثة ختدم الباطل وأهله.
ولك��ن أه��ل البي��ت ،علي��ه الس�لام ،كانوا
عل��ى بص�يرة به��ذا اخل��ط وه��ذا االحن��راف،
فأخ�بروا ش��يعتهم ع��ن ظه��ور ه��ؤالء
وحذروه��م منه��م ،وأخ�بروا بأنه س��يأتي من
ش��يعتهم ،م��ن يدّع��ي املش��اهدة قب��ل خ��روج
السفياني والصيحة ،وحكموا عليه بالك ّذاب
املفرتي ،وقال اإلمام الصادق ،عليه الس�لام،
عن العالمات الواضحات قبل خروجه كي
يقطع الطريق على كل مدّعي اإلمامة أو
املهدوي��ة:
َّ
ف َع ْ
َ
ْ
الل ،علي��ه الس�لام،
��ن أ ِب��ي َعب�� ِد ِ
��الِ :ل ْل َقا ِئ��م َ ْ
أََّن�� ُه َق َ
��ات ُظهُ��و ُر
خ ُ
��س َع َل َم ٍ
ِ
الس� ْ�ف َيا ِن ِّي و ْ
الس� َ�ما ِء
َال َي َما ِن� ِّ�ي و َّ
َالص ْي َح� ُ�ة ِم��نَ َّ
ُّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
ُ
ْ
ْ
ك َّي� ِ�ة وَالس��ف ِبال َبي� َ�دا ِء.
�س الز ِ
َو َقت��ل النف� ِ
وعن��ه ،علي��ه الس�لام ،يف كمال الدين« :قبل
قي��ام القائ��م مخ��س عالم��ات حمتوم��ات».
* الهدم من الداخل
السياس��ة ال�تي اتبعه��ا أع��داء الدي��ن
هل��دم الدي��ن ،ه��ي أن يقوم��وا بنخ��ره م��ن
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الداخ��ل ،ك��ي ينته��ي إىل الضع��ف وع��دم
الق��درة عل��ى مواجه��ة التحدي��ات وك��ي
يس�ير يف ركابه��م ،وه��ي سياس��ة ه��دم
الدي��ن باس��م الدي��ن ،فه��ي أس��هل طريق��ة
الجت��ذاب م��ن كان لديه��م احل��س الدي�ني،
وجعله��م مع��اول ه��دم م��ن غ�ير أن يش��عروا،
ويف احلقيقة إن هذه السياس��ة هي تستفيد
م��ن اجل��ذوة اإلمياني��ة ال�تي خلقه��ا الدي��ن
يف النف��وس ،ولك��ن م��ع تغي�ير اجتاهه��ا حن��و
اجتاه آخر خمتلف عن مقاصد الدين وعن
حقيقة الدين ،إىل أن ينتهي األمر إىل ّ
تبن
فرق��ة مغاي��رة أو مذه��ب آخ��ر أو دين جديد.
وه��ذا م��ا حص��ل م��ع العدي��د م��ن الف��رق
ال�تي خ��رج أدعياؤه��ا باس��م الدي��ن يف الب��دء
ثم ش��يئاً فش��يئاً ترى عجلتهم تس�ير باجتاه
املقاص��د الغربي��ة ومقاص��د أع��داء الدي��ن.
* الزايد فينا كالناقص منا
ع�بر السياس��ة الفكري��ة املتكامل��ة ال�تي
اتبعها النيب وأهل بيته ،عليه الس�لام ،بش��أن
األطروح��ة املهدوي��ة ،أصبح اإلم��ام املنتظر،
علي��ه الس�لام ،آي��ة ُمكم��ةُ ،ي��ر ّد به��ا كل
متش��ابه ،فعن��د تش��ابه الف�تن وتتابعه��ا عل��ى
العق��ل ،م��ا علي��ه إال أن يرجعه��ا إىل الفك��رة
املهدوي��ة احملكم��ة ،فإن وافقته��ا فقد وافقت
احل��ق ،وإن خالفته��ا فق��د خالفت احلق ،فال
مه��دي قبل��ه وال مه��دي بع��ده ،فه��و امله��دي
اخل��امت س�لام اهلل علي��ه.
لذل��ك ف��إن م��ن أنق��ص م��ن اإلئم��ة ع��ن
عدده��م احلقيق��ي اإلث�ني عش��ري ،وأنك��ر
بعضه��م كالواقفية والكيس��انية والزيدية،
كم��ن زاد فيه��م وزاده��م عل��ى اإلث�ني
عش��ر ،فه��م س��واء يف بعده��م ع��ن احل��ق
ويف احنرافه��م ع��ن أم��ر الوالي��ة واملهدوي��ة
املق ّدس��ة.
وه��ذه احلقيق��ة يذكره��ا اإلم��ام

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

احلس��ن العس��كري ،علي��ه الس�لام ،بوض��وح
ت��ام ال لب��س في��ه ،فق��د س��أل اإلم��ام احلس��ن
العس��كري أح��د أصحاب��ه عم��ن وق��ف عل��ى
أبي احلسن موسى بن جعفر ،عليه السالم،
«وكان عمه قد تويف» قائ ً
ال :أتوالهم أم أتربأ
منه��م؟
فكت��ب ل��ه العس��كري ،علي��ه الس�لام»:،ال
عمك ،وتربأ
عم��ك ،ال رحم اهلل ّ
ترتح��م عل��ى ّ
من��ه ،أن��ا إىل اهلل منه��م ب��ريء ف�لا تتواله��م،
وال تعد مرضاهم ،وال تش��هد جنائزهم ،وال
تص� ّ�ل عل��ى أحد منهم م��ات أبداً.
س��وا ٌء م��ن جح��د إمام��اً م��ن اهلل ،أو زاد
إمام �اً ليس��ت إمامت��ه م��ن اهلل ،أو جح��د ،أو
ق��ال :ثال��ث ثالث��ة.
إن جاح��د أم��ر آخرن��ا جاح��د أم��ر أولن��ا،
والزاي��د فين��ا كالناقص اجلاحد أمرنا» (.)5
وق��د بين��ت الرواي��ات أن أوهل��م عل��ي،
علي��ه الس�لام ،وآخره��م القائ��م ،وعدته��م
اثن��ا عش��ر ،فالزيادة عليهم جح��ود ألمرهم،
عليه��م الس�لام.
---------------* عامل دين من البحرين
---------------( )1إىل الشــيخ لطــف اهلل الصــايف الكلبايــكاين،

أفــرد املجلــد األول كلــه للروايــات الناصــة

عــى أئمــة اإلثنــي عــر بالعــدد واملواصفــات
والشــخوص.

( )2راجــع صحيــح مســلم وصحيــح البخــاري

وســنن الرتمــذي وســنن أيب داود واملعجــم الكبــر

والصغــر وغريهــم مــن كتــب العامــة.

( )3انظــر اختيــار معرفــة الرجــال (رجــال
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( )4رجال الكيش ،ح 546ص369

( )5اخلرائــج واجلرائــح  452/1و كشــف

الغمــة .319/3

عني املهدي ،عجل اهلل فرجه الشريف ،تحرسنا
السيد هادي املوسوي

روى العالمــة املجلــي يف كتابــه «بحــار
األنوار»،عــن الشــيخ شــمس الديــن بــن حممــد بــن
قــارون ،قــال:
ّ
كان يف مدينــة احللــة رجــل ،يقــال لــه« :أبــو
احلممــي» ،وحاكــم ناصبــي اســمه «مرجــان
راجــح ّ
الصغــر» ،وذات يــوم أخــروا احلاكــم بــأن أبــا
يســب بعــض الصحابــة ،فأحــروه وأمــر
راجــح
ّ
ً
ً
برضبــه وتعذيبــه ،فرضبــوه رضبـا مهلــكا عــى وجهه
ومجيــع بدنــه ،فســقطت أســنانه ،ثــم أخرجــوا لســانه
وأدخلــوا فيــه إبــرة عظيمــة ،وثقبــوا أنفــه ،وجعلــوا
يف الثقــب خيطــا وشــدّ وا اخليــط بحبــل ،وجعلــوا
يــدورون بــه يف طرقــات احل ّلــة والــرب يأخــذه
مــن مجيــع جوانبــه ،حتــى ســقط عــى االرض.
فأمــر احلاكــم بقتلــه ،فقــال احلــارضون :إنــه
شــيخ كبــر ،وســوف يمــوت مــن شــدّ ة الــرب
وكثــرة اجلراحــات ،فرتكــوه عــى االرض ،وجــاء
أهلــه ومحلــوه إىل الــدّ ار ،وكان بحالــة فظيعــة ال
يشـ ُّ
ـك أحــد أن الرجــل ســيفارق احليــاة ،ممــا نــزل بــه
مــن التعذيــب الوحــي.
قائــم يصــي
وأصبــح الصبــاح ،وإذا الرجــل
ٌ
عــى أحســن حالــه ،وقــد عــادت إليــه أســنانه التــي
ســقطت ،والتأمــت جراحاتــه ،ومل يبــق يف بدنــه أثــر
مــن ذلــك التعذيــب!
فتعجــب النــاس مــن ذلــك ،وســألوه عــن واقــع
االمر.
فأخربهــم أنــه اســتغاث باالمــام املهــدي ،عجــل
اهلل ظهــوره ،وتوســل إىل اهلل  -تعــاىل -بــه فجــاءه
االمــام اىل داره فامتــأت الــدار نــور ًا .
قــال ابــو راجــح :فمســح االمــام بيــده الرشيفــة
عــى وجهــي ،وقــال يل :اخــرج ِ
وكــدَّ عــى عيالــك
فقــد عافــاك اهلل تعــاىل ،فأصبحــت كــا تــرون.
ورآه حممــد بــن قــارون وقــد عــادت إليــه نضــارة

وامحــر وجهــه واعتدلــت قامتــه.
الشــباب،
ّ
ّ
وشــاع اخلــر يف احللــة ،فأمــر احلاكــم بإحضــاره،
تــورم وجهــه
وكان قــد رآه يــوم أمــس وقــد
ّ
ً
مــن الــرب ،فلــا رآه صحيحــ ًا ســليام وال أثــر
للجراحــات يف جســمه ،خــاف احلاكــم خوفــا
وغــر ســلوكه مــع شــيعة أهــل البيــت،
شــديد ًا،
ّ
عليهــم الســام ،وصــار ُيســن املعاملــة معهــم.
ترشفــه بلقــاء اإلمــام،
وكان أبــو راجــح ،بعــد ّ
كأنــه ابــن عرشيــن ســنة ،ومل يــزل كذلــك حتّــى
()١
الوفــاة .
العربة من القصة:

عنايــة االمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اهلل فرجــه،
بشــيعته ال تنقطــع عنهــم حلظــة واحــدة ،ســواء
عــى املســتوى الشــخيص أو اجلامعــي ،بالدعــاء
واالرشــاد أو احلضــور املبــارش أو عــر الكرامــات
التــي تكــررت وحتــدث عنهــا كبــار علامئنــا األجــاء
وخيــار الشــيعة ،ومــن هــذه االمــور حـ ّـل املعضالت
واملشــكالت ودفــع االخطــار واالمــراض اخلطــرة
 ،وعــادة مــا تكــون اإلجابــة أرسع مــن االمــام،
روحــي فــداه -عندمــا يكــون الشــخص عــىيقــن وثقــة بعنايتــه مــع التوجــه والدعــاء والتوســل
املحرمــات
بصــدق و إخــاص وإحلــاح مبتعــدا عــن ّ
والذنــوب.
فعــى هــذا األســاس أعطــى االمــام الضامنــة
بحفــظ شــيعته كــا جــاء يف رســالته الثانيــة للشــيخ
املفيــد  -طــاب ثــراه« :-ألننــا مــن وراء حفظكــم
بالدعــاء الــذي ال حيجــب عــن ملــك األرض
والســاء ،فليطمئــن بذلــك أولياؤنــا القلــوب،
وليثقــوا بالكفايــة منــه وإن راعتهــم هبــم اخلطــوب،
والعاقبــة بجميــل صنــع اهلل ســبحانه تكــون محيــدة
هلــم مــا اجتنبــوا املنهــي عنــه مــن الذنــوب».
-------------1
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حوار
الدكتور راشد الراشد في حوار مع مجلة «الهدى»:

عندما تخلّ ت األمة عن
مسؤولياتها حدث التراجع
وال يمكن استعادة
الكرامة إال بالتصدي
وتحمل المسؤولية
• فــي خضــم االحــداث المتســارعة والمتشــابكة فــي الســاحة ،تــزداد الرؤيــة ضبابيــة
واالزمــات تعقيــداً  ،رغــم انتشــار وســائل االعــام وســهولة التواصــل الســريع عبــر العالــم،

إال ان الغريــب حقــاً ؛ أن شــعوب العالــم عامــة ،وشــعوبنا االســامية خاصــة ،ال تــزداد عــن
الحقيقــة إال بعــداً  ،بســبب فقــدان المعاييــر الصحيحــة واالحتــكام الــى غيــر القيــم والمبادئ.

ومــع قــرب ذكــرى مولــد منقــذ البشــرية صاحــب العصــر والزمــان اإلمــام الحجــة المنتظــر،
عجــل هللا فرجــه ،اغتنمنــا فرصــة وجــود الدكتــور راشــد راشــد ،الكاتــب والباحــث االســامي

مــن البحريــن ،فــي كربــاء المقدســة ،فــي محاولــة لبلــورة العالقــة بيــن «المنقــذ» وعصــر

الظهــور ،وبيــن الواقــع الــذي تعيشــه شــعوبنا والعالــم ،فــكان الحــوار التالــي:

• أجرى احلوار :حسني حممد عيل

• بالرغــم مــن التضحيــات التــي
تقدمهــا الشــعوب عــى أمــل اخلــاص
مــن واقعهــا الفاســد ،نالحــظ أهنــا دائ ـ ًا
أول مــن يدفــع ثمــن املشــاكل واالزمــات
واحلــروب ،فهــي ال تصنــع احلــدث ،إنــا
يقــع عليهــا احلــدث ،مــا الســبب يف هــذا
املــآل باعتقادكــم؟
 هنالك سببان؛ّ
األول :عندم��ا ختل��ت الش��عوب ع��ن
حتمل مس��ؤولياتها جت��اه أوضاعها وحدثت
النكس��ة يف أن الغ��رب حتدي��داً ،اس��تطاع ان
يهيم��ن عل��ى ه��ذه الش��عوب وأن يبعده��ا ع��ن
مص��ادر الق��رار والس��يادة ،س��وا ٌء يف قراره��ا
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السياس��ي ،او االجتماع��ي ،او االقتص��ادي ،او
الثقايف ،كما اس��تطاع الغرب من اس��تخدام
الق��وة إللغ��اء ق��درة الش��عوب يف ممارس��ة
دوره��ا ،وإبعاده��ا ع��ن دوره��ا.
الثان��ي :ب��ث الفك��ر االنهزام��ي يف األم��ة،
وإش��اعة روح االستس�لام ،ال�تي س��عى هل��ا
الغ��رب ،و بالنتيج��ة كان لألم��ة ،اضاف��ة
اىل الف��وارق يف مي��زان الق��وة م��ع الغ��رب،
استس��لمت للكث�ير م��ن االف��كار االنهزامي��ة
واالستس�لامية ،واس�تراحت اىل ثقاف��ة
تربي��ر خنوعه��ا واستس�لامها عم��ا جي��ب ان
تتص��دى ل��ه وتتحم��ل املس��ؤولية يف س��احة
املواجه��ة.
يف الس��نوات اخلم��س املاضي��ة ،عندم��ا
انطلق��ت اهل ّب��ات اجلماهريي��ة والش��عبية ،يف
تون��س واليم��ن ومص��ر والبحري��ن وس��وريا،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

اس��تغل الغ��رب ،ايض�اً ،اس�تراتيجيات حت��ول
دون حتقي��ق الش��عوب انتص��ارات هل��ذه
��ي ب��ـ
اهل ّب��ات اجلماهريي��ة ،وح��دث م��ا ُس ّ
«الث��ورات املض��ادة» ،اهل��دف منه��ا أن ال تق��وم
قائمة للش��عوب العربية واالسالمية لتصل
اىل مص��ادر الق��وة والنف��وذ ،والس��يطرة على
مقدّراته��ا وثرواته��ا ،فابتدع��ت اس�تراتيجية
الثورات املضادة من داخل الش��عوب ،وعندما
مل تنج��ح ه��ذه االس�تراتيجية يف ع��دد
م��ن البل��دان ،عم��د الغ��رب ه��ذه امل��رة ،اىل
اس�تراتيجية جدي��دة ،باس��م «اس�تراتيجية
احلرائق املش��تعلة» ،ومن األمثلة على ذلك؛
تش��كيل مجاعات «داع��ش» و»جبهة النصرة»
وغريهم��ا ،بهدف التفتيت من الداخل ،ومن
ث��م إضع��اف األم��ة وش��عوبها ،وإبعاده��ا ع��ن
أي��ة اس��باب ق��وة وق��درة لديه��ا.

حوار
ولك��ن؛ م��ع ذل��ك ،ف��ان بارق��ة األم��ل
املوج��ودة الي��وم ،ه��ي يف ب��روز فك��ر متص �دّ،
يتحم��ل املس��ؤولية ،م��ن خ�لال انتش��ار فكرة
املقاوم��ة ،ال�تي تتص �دّى لفك��رة االستس�لام
واهلزمي��ة والقب��ول باالم��ر الواق��ع.
وم��ا نق��رأه الي��وم م��ن مش��هد ،أن هنال��ك
يف االم��ة الي��وم ،روح��اً جهادي��ة دخل��ت يف
صل��ب املعادل��ة ،بع��د أن ّ
مت إبعاد األمة طيلة
أكث��ر م��ن أل��ف ع��ام ،ع��ن مس��رح التفاع��ل
م��ع االح��داث ،وتزري��ق اف��كار تربيرية ،تربر
ع��دم املواجه��ة وفك��رة االستس�لام واهلزمية
واخلن��وع.
• االحتــكام اىل منطــق القــوة ،بفعــل
القــوى املضــادة للتغيــر اجلامهــري،
اشــغل اجلامهــر عــن اهدافهــا احلقيقيــة
بمقارعــة النظــام الفاســد وحتقيــق
التغيــر واإلصــاح ،لــذا فهــي اليــوم
تواجــه «مشــكلة داخــل مشــكلة» .كيــف
تنظــرون اىل منطــق القــوة كعامــل حســم؟
 حت��دث اخلط��اب القرآن��ي يف اآلي��ةِ
اسـ َت َط ْعت ُْم ِم ْن
الكرمي��ةَ :
ـم َمــا ْ
{و َأعــدُّ وا َلُـ ْ
ُق َّو ٍة}(،س��ورة االنف��ال.)60/
ان البل��د الغ�ني بالث��روات والق��درات،
ال ميكن��ه احلف��اظ عل��ى ثروات��ه وقدرات��ه اذا
كان ضعيفاً .ولألس��ف الش��ديد ،حنن ،منذ
أم��د بعي��د ،نواج��ه أطم��اع وص��راع إرادات،
ف�لا يكف��ي حس��ن الني��ة او القي��م االخالقي��ة
اجمل��ردة ،دون ان حتميه��ا و متدّه��ا بأس��باب
الق��وة لك��ي ال تس��هل عملي��ة اعت��داءات
الطامع�ين يف ث��روات ومق��درات األم��ة.
الضع��ف ال��ذي نش��كو من��ه طيل��ة
الس��نوات املاضي��ة وحت��ى اآلن ،إن الغ��رب ال
يري��د ألي م��ن ال��دول االس�لامية ان تك��ون
يف موق��ع الق��وة ،ل��ذا نالح��ظ طيل��ة الق��رن
املاضي عدم وجود جيش عربي او اس�لامي
حقيقي قادر على الدفاع عن نفس��ه فيما اذا
تع��رض اىل اعت��داءات وتهدي��دات حقيقي��ة،
وال يس��تطيع درء املخاط��ر احلقيقي��ة ال�تي
تته��دد وج��وده .ويت��م تكري��س ه��ذا الواق��ع
بنا ًء على لعبة توازنات حتفظ هذا الضعف.
وق��د اكتش��فنا مؤخ��راً كي��ف أن االنظم��ة

اذا كانت االمة تتعرض
لدسائس ومؤامرات من
قبل أعداء األمة ،فانت
بأمس احلاجة إلعادة
ّ
التوازن يف القوى لردع
الطامعني يف خريات
االوطان ،من خالل
امتالكك ما يردعهم

السياس��ية العربي��ة ته��اوت بفع��ل اهل ّب��ات
اجلماهريي��ة ،وبان��ت هشاش��تها يف جزئي��ة
مهم��ة تس��مى «الدولة» ،وقد يت��م حتطيمها
اآلن ملزي��د م��ن الضع��ف يف الدول��ة.
ل��ذا ف��إن احل��ق ال ينتص��ر مبج��رد
األمان��ي واألح�لام ،او أن��ك صاح��ب النب��ل
وحس��ن النواي��ا ،وبذل��ك تتمك��ن م��ن احلفاظ
عل��ى كرام��ة االوط��ان ،واحلف��اظ عل��ى
ثرواته��ا ومقدرته��ا .ل��ذا فأن��ت حتت��اج اىل
الق��وة للدف��اع ع��ن النف��س ،كم��ا حتت��اج
اىل الق��وة حلماي��ة املنج��زات واملكتس��بات
يف االم��ة .أم��ا اذا كان��ت االم��ة تتع��رض
لدس��ائس ومؤام��رات م��ن قب��ل أع��داء األم��ة،
بأم��س احلاج��ة إلع��ادة الت��وازن يف
فأن��ت
ّ
الق��وى لردع الطامع�ين يف خريات االوطان،
من خالل امتالكك ما يردعهم .فاذا تعجز
ع��ن الدف��اع ع��ن نفس��ك ،فان��ك تعط��ي العدو
الفرص��ة للس��يطرة علي��ك واس��تعبادك.
• هنالــك ثالثــة شــعوب يف املنطقــة
ختــوض رصاعـ ًا مريــر ًا مــن أجــل البقــاء،
الشــعب العراقــي والشــعب اليمنــي
والشــعب البحرينــي ،مــا هــي األدوات
املفضلــة باعتقادكــم ،لتوفــر عامــل القــوة
احلقيقــي لــدى هــذه الشــعوب ،يف مقابــل
عوامــل ضغــط تواجههــا مــن االنظمــة
احيان ـ ًا ومــن اجلامعــات التكفرييــة احيان ـ ًا
اخــرى.
 -ان التكف�ير والطائفي��ة واملذهبية ،هي

عناوي��ن تغط��ي ص��راع االرادات ،فف��ي القرن
املاض��ي ،وحتدي��داً يف بداي��ة الثمانين��ات،
كان��ت اليافط��ات ،حتم��ل عناوي��ن مث��ل:
«الش��يوعية» و»اجلي��ش األمح��ر» ،وغريهم��ا،
كم��ا كان��ت هنال��ك يافط��ات بعناوي��ن
«القومي��ة» و»العروبية» و»الناصرية» ،كما
كان هنال��ك اخلط��اب العنص��ري ،املتعل��ق
بالفارس��ية واجملوس��ية والصفوي��ة وغريه��ا،
وبتقدي��ري؛ كل ذل��ك ،ميث��ل يافط��ات
لتمري��ر ش��يء يتعل��ق بالس��يطرة والنف��وذ،
ف��اذا تطل��ب الي��وم ش��عاراً ديني �اً ،او سياس��ياً،
مث��ل «الدميقراطي��ة» ،ف��ان احلكوم��ات
واالنظم��ة ال تتوان��ى يف اتباعه واس��تخدامه،
ألن األولوي��ة لديه��ا ه��ي الس��لطة واحلك��م،
ولي��س ش��يئاً آخ��ر ،ف��اذا تع ّرض��ت الس��لطة
للتهدي��د فإنهم مس��تعدون الرت��كاب جمازر
بش��رية مريع��ة .وإال م��ا ال��ذي يرس��ل س��بعة
جي��وش اىل البحري��ن لقم��ع الن��اس النه��م
يطالب��ون باس��تحقاقات وطني��ة ودس��تورية،
وان يك��ون هل��م دور يف بلده��م.
وطيل��ة عش��رة ق��رون ،كان��وا يقول��ون:
«ال جي��وز اخل��روج ع��ن ول��ي األم��ر» ،و» ال
جي��وز ع��دم طاع��ة ول��ي األم��ر» ،ويس��تدلون
باآلي��ة القرآني��ةَ { ،أطِي ُعــوا اللََّ َو َأطِي ُعــوا
ــول َو ُأ ْو ِل األَ ْم ِ
الر ُس َ
ــر ِمنْك ُْم}(،س��ورة
َّ
النس��اء )59/الس��تصدار ه��ذه الثقاف��ة،
ولتثبي��ت ع��رش احلاك��م حبي��ث ال جت��وز
خمالفت��ه حت��ى وإن كان ظامل��اً فاج��راً،
مغتصب �اً للس��لطة والنظ��ام السياس��ي بغ�ير
وج��ه ح��ق ،لك��ن جنده��م الي��وم ،ونظ��راً
حلس��ابات الرب��ح واخلس��ارة ،وحس��ابات
النف��وذ ،عم��دوا اىل حتطي��م ه��ذه القاع��دة،
ودع��م م��ن يقات��ل ويس��فك الدم��اء م��ن اج��ل
إس��قاط بش��ار األس��د  -مث ً
ال -وايضاً إسقاط
الق��ذايف ،م��ع أن��ي ال أدافع عن ه��ؤالء ،بيد أن
ه��ذه االح��داث تؤك��د أن دع��اوى الطائفي��ة
والعنصري��ة والقومي��ة ،جم��رد يافط��ات
أله��داف عل��ى االرض للس��يطرة وإخض��اع
اآلخر ،وليس شيئاً آخر ،لذا نالحظ اجملازر
املروع��ة والذب��ح باجلمل��ة ،كم��ا حص��ل يف
جم��زرة «س��بايكر» يف الع��راق عندم��ا مت��ت
إبادة اكثر من  1700انسان باطالق رصاص
عش��وائي ،وه��ذا يؤك��د أن القضي��ة التتعلق
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نحن ال نستطيع ان ندافع
عن اعراضنا وكرامتنا
ونحن أمة مستضعفة ال
متتلك من اسباب القوة
شيئ ًا ،لذا نحتاج اىل
التنظيم باالستفادة من
التجارب الناجحة

بدي��ن ،بق��در م��ا ه��و مرتب��ط بص��راع ارادات
وس��يطرة ونف��وذ.
• الذيــن يقتلــون ويبــادون باجلملــة
يف بالدنــا االســامية ينتظــرون البديــل
واملنقــذ ،كيــف يمكــن صياغــة بديــل
ينقــذ هــذه الشــعوب ممــا تعيشــه مــن
مــآس وويــات؟
 البدي��ل يكم��ن يف ثالث��ة عوام��ل:االول :تنظي��م ه��ذه الش��عوب لنفس��ها.
والثان��ي :زي��ادة منس��وب الوع��ي ب�ين ابن��اء
األم��ة ،مل��ا حي��اك ضده��ا م��ن مؤام��رات،
ِ
ــم َمــا
والعام��ل الثال��ثَ :
{و َأعــدُّ وا َل ُ ْ
ِ
ــو ٍة} .حن��ن ال نس��تطيع
اســ َت َط ْعت ُْم مــ ْن ُق َّ
ْ
ان نداف��ع ع��ن اعراضن��ا وكرامتن��ا ،وحن��ن
أم��ة مس��تضعفة ال متتل��ك من اس��باب القوة
ش��يئاً ،ل��ذا حنت��اج اىل التنظي��م باالس��تفادة
م��ن التج��ارب الناجح��ة ،مث��ل جترب��ة حزب
اهلل يف لبن��ان ،وحت��ى يف اليم��ن ،فف��ي هذي��ن
البلدي��ن هن��اك أوج��ه تنظيم لطاقات ش��باب
ه��ذه االم��ة يف خن��دق املقاوم��ة.
هن��ا أش�ير اىل نقط��ة مهم��ة؛ إن دينن��ا ال
جيي��ز االعت��داء ابت��دا ًء عل��ى األم��م االخ��رى،
كم��ا ال جيي��ز اعت��داء البش��ر عل��ى بعضه��م
البع��ض ،وبالنتيجة هنالك فلس��فة مفادها؛
أن��ك طامل��ا تس��تطيع ان توج��د الق��وة للدف��اع
ع��ن نفس��ك ،حت��ى ال تس��هل عم��ل الطامعني
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يف خريات��ك ،ف��إن ه��ذه العملي��ة تصب��ح م��ن
أوج��ب الواجب��ات.
فم��ن خ�لال ه��ذه العوام��ل الثالث��ة،
نس��تطيع ان حنم��ي ونص��ون منجزات االمة
وثرواته��ا.
• املــآيس واملحــن التــي تعيشــها
األمــة دفعتهــا ألن تفكــر دائــ ًا بقــرب
يــوم الظهــور ،و وصــول املنقــذ ،متمث ـ ً
ا
باالمــام احلجــة املنتظــر -عجــل اهلل
فرجــه -لينقذهــم مــن الفتــن واحلــروب.
مــا هــي رؤيتكــم اىل هــذه القضيــة؟
 املس��ألة اعتقادي��ة ،فنح��ن نعتق��دبوج��ود منق��ذ لالنس��انية م��ن ه��ذه اآلالم
والغص��ص ال�تي تتجرعه��ا بس��بب جه��ل
البش��ر وبالتالي هي عقيدة تتعلق مبا وردنا
م��ن احادي��ث ورواي��ات تتعل��ق مب��ن س��يخرج
ليم�لأ االرض ع��د ً
ال وقس��طاً كم��ا ملئ��ت
ظلم�اً وج��وراً ،أم��ا توظي��ف ه��ذه القضي��ة يف
ص��راع االرادات بالش��كل احلال��ي ،ف��ان في��ه
خماط��رة كب�يرة جداً ،الننا نالحظ عندما
تشتد االزمات وحتتدم املواجهات ،جند هذه
االف��كار تقف��ز بق��وة اىل الواجهة ،ففي بداية
انتص��ار الث��ورة االس�لامية يف اي��ران قف��زت
مث��ل ه��ذه االف��كار ،كما ش��هدنا ذل��ك خالل
احلرب العراقية االيرانية ،حيث قفزت هذه
الفكرة مرة اخرى وبقوة ،وأنه «اذا اش��تعلت

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

الن�يران ب�ين ف��ارس والع��رب ف��إن الظه��ور
قري��ب !»...وج��اء االعت��داء على الكوي��ت ايضاً
من قبل صدام ،وعندما اشتعلت آبار النفط،
ايضاً قفزت الفكرة من جديد ،بانه «اذا رأيتم
الن�يران مش��تعلة !»....وهك��ذا كلم��ا اش��تدت
االزم��ات ت�برز ه��ذه االف��كار وخطورته��ا انه��ا
تأت��ي يف وق��ت حتت��اج فيه��ا االم��ة لتتس��لح
بأس��باب الق��وة ،بينم��ا ه��ذه االف��كار تعب��ئ
الن��اس بالي��أس ولي��س األم��ل ،بانه��م غ�ير
قادري��ن عل��ى املواجه��ة يف ص��راع االرادات،
ل��ذا فه��م ينتظ��رون «خش��بة للخ�لاص»،
توهمه��م ب��أن هن��اك م��ن س��يخلصهم غ��داً
او بع��د غ��د م��ن جحي��م اعت��داءات االع��داء.
فب��د ً
ال م��ن أن ت��درس األم��ة املخاط��ر ال�تي
تتهدده��ا وتض��ع خارط��ة طري��ق للتف��وق يف
ص��راع االرادات وتتحم��ل املس��ؤولية ،نراه��ا
تس�تريح على فكرة أن هنالك من س��ينقذها
م��ن ه��ذا اجلحي��م ،فيم��ا اعداؤن��ا يتس��لحون
تقني �اً وتكنولوجي �اً ،يتآم��رون ويتحالف��ون،
جيمع��ون امل��ال باحل�لال واحل��رام ب��أي
طريق��ة ،م��ن اج��ل التعبئ��ة وش��راء الذم��م
والضمائ��ر ،وخيطط��ون لي��ل نه��ار ،لك��ي
حيتل��وا اراضين��ا وبالدن��ا ،ويهيمن��وا علين��ا.
هن��ا أؤك��د عل��ى أن فك��رة ظه��ور املنق��ذ،
كفك��رة عقائدي��ة ،رمب��ا تتحق��ق بع��د س��نة
ورمب��ا بع��د ال��ف س��نة او ملي��ون س��نة ،لك��ن
ال ينبغ��ي أن تتح��ول اىل ثقاف��ة أم��ة ،م��ن
أج��ل أن تتخل��ى وتتنص��ل ع��ن مس��ؤوليتها
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بدالً من أن تدرس األمة املخاطر التي تتهددها وتضع خارطة طريق
للتفوق يف رصاع االرادات وتتحمل املسؤولية  ،نراها تسرتيح عىل
فكرة أن هنالك من سينقذها من هذا اجلحيم
وت�برر عجزه��ا ،فف��ي فلس��فة االنتظ��ار ال
أح��د مينع��ك م��ن أن تتس��لح بأس��باب الق��وة
لتداف��ع ع��ن نفس��ك ،ولذل��ك أن ت��رادف
عملي��ة االنتظ��ار ،العج��ز واإلعاق��ة ،متث��ل
مفس��دة يف االجت��اه املعاك��س هل��ذه الفك��رة
العقائدي��ة الك�برى.
م��ن هن��ا؛ أرى ان الذي��ن يص��رون
ويش��تغلون لي��ل نه��ار لرتوي��ج فك��رة «أنن��ا يف
عص��ر الظه��ور» ،لي��س لديه��م أي مش��روع
يتعل��ق باملواجه��ة ،م��ع إميانن��ا ب��أن عص��ر
الظه��ور ،ب��دأ من��ذ الغيب��ة الك�برى لإلم��ام
املنتظ��ر  -عج��ل اهلل فرج��ه -وس��يأتي الي��وم
ال��ذي يظه��ر فيه ،ولكن الذين ميتهنون هذا
العم��ل ،ويش��يعون ه��ذه الفك��رة بالطريق��ة
الس��لبية ،،لي��س لديه��م مش��روع للمواجه��ة.
• مــا هــي اخلطــوات التــي توفــر
لألمــة الــروط املطلوبــة لتكــون مؤهلــة
فعــ ً
ا ليــوم الظهــور؟
ً
 ان نك��ون ام��ة مؤمن��ة متحمل��ةللمسؤولية من خالل قوة التنظيم ،تنظيم
ارادة االم��ة وحش��د طاقاته��ا ،وتعبئته��ا
وتهيئته��ا ومتكينه��ا.
مث��ال ذل��ك؛ املآخ��ذ ال�تي وردتن��ا م��ن
بع��ض الش��خصيات العلمائي��ة عل��ى ثورتن��ا
الشعبية يف البحرين ،على «أنكم ال متتلكون
اس��باب اس��قاط نظ��ام احلك��م يف البحري��ن
فلم��اذا ورطت��م انفس��كم !»...فف��ي اإلجاب��ة
عل��ى هكذا س��ؤال؛ نق��ول :كأن هذا اخلطاب
يطالبنا باالستس�لام لألمر الواقع ،ولقدرنا
ب��ان يتس�ّلط علين��ا حثاالت فاس��دة ،وكأننا
أم��ة عاج��زة ،واالم��ر اآلخ��ر؛ بأن��ه اذا مل تك��ن
لدين��ا االمكان��ات والق��درات ،م��ن املف�ترض
ان يك��ون صاح��ب االع�تراض ه��و م��ن ميدن��ا
بامل��ال والس�لاح واإلع�لام وس��ائر اإلمكانات،
ُ
حن��ن يف زم��ن
فه��ذه مس��ؤوليته ،ولذل��ك
االنتظ��ار مل يق��ل لن��ا اح��د :اترك��وا اس��باب

الق��وة والتحض�ير واجلهوزي��ة واالس��تعداد،
ومل يطل��ب من��ا أح��د ع��دم التمك�ين وه��ذا
م��ن أه��م الواجب��ات يف زم��ن الغيب��ة ،فال��ذي
ال يس��تطيع ان يك��ون يف مقدم��ة االم��ة
يف املواجه��ة بامكان��ه الدع��م م��ن اجلبه��ات
اخللفي��ة ،ال ان ي�برر التقاعس وعدم حتمل
املس��ؤولية ،حبج��ة أنن��ا يف زم��ن االنتظ��ار،
واحملصل��ة؛ تتع��رض االم��ة لالغتص��اب
والنه��ب واالس��تضعاف ،وتتع��رض ارواح
الن��اس اىل ه��ذه احل��روب العبثي��ة ،بس��بب
أنن��ا أم��ة ق��د ختل��ت ع��ن مس��ؤولياتها يف بناء
قدراته��ا ومنعته��ا.
إذن؛ حن��ن مطالب��ون بالتف��وق ،وه��ذا
التف��وق يتطل��ب تنظي��م امورن��ا .و»اهلل اهلل
يف نظ��م امرك��م» ،وه��ذه وصي��ة م��ن س��يد
املتق�ين ،كم��ا حن��ن حباج��ة اىل التخطي��ط
ووض��ع اس�تراتيجيات وخارط��ة عم��ل
لتوجي��ه طاق��ات االم��ة وتعبئته��ا ومتكينه��ا
م��ن اج��ل الدف��اع ع��ن كرامته��ا وعزته��ا.
• ضمــن عوامــل التغيــر لواقــع
األمــة ،كيــف تنظــر اىل وســائل إعالمنــا،
وهــل هــي باملســتوى املطلــوب؟ وكيــف
يمكــن ان تكــون عامــ ً
ا إلشــاعة روح
األمــل يف النفــوس؟
 اذا أردن��ا ان نقي��م ال��دور ال��ذي يق��ومب��ه االع�لام يف زم��ن ،م��ا زل��ت أع��ده ،زم��ن
االس��تضعاف ،حنت��اج اىل عم��ل كب�ير ج��داً
للنهوض مبس��توى الوعي الذي أشرت اليه،
فما زالت بعض وسائل االعالم تعيش يف وا ٍد
بعيد جداً عن املعارك االساس��ية اليت تواجه
االم��ة والتحدي��ات ال�تي تواجهه��ا .فالبع��ض
ين ّفث عن صراعات بينية داخلية ،ال تسمن
وال تغ�ني م��ن ج��وع .فيم��ا البع��ض اآلخ��ر،
يعك��س ثقاف��ة ليس��ت هل��ا صل��ة بالواق��ع ،ال
تؤث��ر في��ه وال تتأث��ر منه ،قليل ذلك االعالم

الرس��الي املس��ؤول الذي يتحدث يف س��ياقات
املواجه��ة والتحدي��ات الك�برى ال�تي تواج��ه
االم��ة ،ولذل��ك حنن حنت��اج اىل نهضة وعي
كبرية جداً يف نفس االمة ،وبالذات النخب
املثقفة واملتصدية خلطابنا االعالمي س��وا ٌء
السياس��ية والديني��ة والثقافي��ة لتضع��ه يف
مكان��ه الصحي��ح ،ال ان تنزل��ق اىل االنش��غال
بأم��ور جانبي��ة .وبالتال��ي حن� ُ�ن نتطل��ع اىل
نهض��ة حقيق��ة يف وع��ي ووج��دان االم��ة
لرتتق��ي اىل مس��توى التحدي��ات وان تك��ون
متفاعل��ة م��ع ه��ذه التحدي��ات وجتي��ب عل��ى
ثغ��رات هائل��ة تصنعه��ا ه��ذه التحدي��ات يف
عق��ل االم��ة ويف وج��دان االم��ة ويف نفس��ية
االم��ة ،ال ان تك��ون منفصل��ة ومنعزل��ة او
تعي��ش جمم��دة يف ح��وادث التاري��خ.
• كيــف تنظــرون اىل رســالة علــاء
الديــن واملثقفــن و دورهــم ملواجهــة حالة
التشــاؤم واالحبــاط لــدى الشــعوب؟
يف ظ��ل ضخام��ة التحدي��ات القائم��ة
الي��وم ال�تي وصل��ت اىل مراح��ل بش��عة
بوحش��يتها ودمويته��ا ،الب��د للعلم��اء
واخلطب��اء واملثقف�ين ،أن يدرك��وا طبيع��ة
وحج��م ه��ذه التحدي��ات لك��ي يتعاط��وا معه��ا
م��ن منطل��ق املس��ؤولية االخالقي��ة واالدبي��ة
والرس��الية ،ملواجه��ة ه��ذه االخط��ار و ردع
تهديداته��ا ع��ن االم��ة ،وع��ن احلض��ارة
والعقي��دة ،وبغ�ير ذل��ك ف��اذا ع��اش اخلطي��ب
او املثقف او االعالمي او السياسي ،منفص ً
ال
ال بالقش��ور ،ومنش��غ ً
منش��غ ً
ال بالصراع��ات
البيني��ة ،رمب��ا يف حلظ��ة م��ن اللحظ��ات
تبتلع� ُه وتبتل��ع امت� ُه م��ن جذوره��ا ،حتديات
خارجي��ة ه��ي اكرب بكث�ير اليوم من ان نلهو
عنها خبالفات جانبية او معارك ليست من
صمي��م ه��ذه التحدي��ات.
أن االع�لام الي��وم يت��م توجيه��ه ،كم��ا
هنالك حرب الش��ائعات ،فيما البعض يتكلم
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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الي��وم ع��ن «أن املعرك��ة ش��يعية  -س��نية»،
يف ح�ين أنه��ا ال عالق��ة هل��ا بالش��يعة وال
بالس��نة ،فف��ي فلس��طني ،ال�تي ه��ي ج��زء
م��ن حتدي��ات االم��ة الراهن��ة ،ليس��ت هنال��ك
عالق��ة للمعرك��ة الدائ��رة بالقضي��ة
الطائفي��ة ،وكذل��ك احل��ال يف تون��س ،أو يف
ليبي��ا ،وكم��ا أش��رت آنف�اً؛ امنا ه��ذه يافطات
فق��ط تس��تخدم يف ب��ازار الس��يطرة .مث��ال
ذل��ك الث��ورة اجلماهريي��ة يف البحري��ن،
فه��ي تطال��ب باس��تحقاقات وطني��ة ،فتته��م
بأنه��ا طائفي��ة ،م��ع انه��ا اآلن دخل��ت عامه��ا
اخلامس ومل ترفع شعاراً طائفياً او مذهبياً
واح��داً ،إمن��ا كل ش��عاراتها وطني��ة .ل��ذا م��ن
اخلط��أ ان يه��ب أي م ّن��ا يف حت��دي معرك��ة
عمالق��ة وضخمة بنف��س طائفي ومذهيب،
فيم��ا األع��داء حياول��ون اس��تفزازنا يف ه��ذا
االجت��اه .م��ن هن��ا نعتق��د ان املعرك��ة تتعلق
بالس��يطرة والنف��وذ ،وال يعنيه��م ان تك��ون
ش��يعياً او س��نياً او حت��ى ش��يوعياً ،طامل��ا ان��ت
مس��تضعف وخاض��ع للس��يطرة والنف��وذ،
اخض��ع وال يه��م م��ا تعتق��د ب��ه وتؤم��ن ب��ه،
ول��ك م��ا تش��اء ،رمب��ا اذا اردت ان تب�ني اك�بر
حس��ينية او مس��جد او م��أمت او صومع��ة او
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معب��د ،فإنه��م سيس��اعدونك يف بن��اء ذل��ك
طامل��ا ان��ت خاض��ع ب�لا ارادة ب�لا ح��ول وال
ق��وة .فاملعرك��ة اذاً؛ ليس��ت س��نية  -ش��يعية،
ألن م��ن يقوده��ا الي��وم من النظام الس��عودي
والقطري ،ال يعنيهم ال الس��نة وال االسالم،
وه��ذه األس��ر معروف��ة بفس��ادها االخالق��ي
قبل فسادها السياسي وفسادها االقتصادي،
فض�لا ع��ن أن��ي ال اعتق��د أن الغ��رب بقي��ادة
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ،يهم��ه الي��وم
ان نصل��ي الي��وم مخس ركع��ات او مثاني او
ال��ف ركع��ة ،بينما ه��م مس��تعدون الرتكاب
أفظ��ع اجمل��ازر حب��ق الس��نة أو الش��يعة او أي
فئ��ة أخ��رى ال ف��رق لديه��م ،اذا ش��عروا أنه��م
مصاحله��م ونفوذه��م يف خط��ر.
وعلي��ه؛ جي��ب أن يرتق��ي إعالمن��ا بوع��ي
ه��ذه االم��ة اىل مس��توى التحدي��ات الك�برى،
ال جي��ب أن نص��دق أنن��ا اليوم ام��ام معركة
مذهبية لندافع عن مذهبنا وعن طائفيتنا،
املطالب تتفوق على العرق واللون واالثنية،
أن االوط��ان واالنس��انية تتع��رض للتم��زق
الي��وم ،كم��ا تتع��رض كرام��ة البش��رية
واحلض��ارة االنس��انية للع��دوان واالنته��اك،
وليس��ت طائف��ة بعينها.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

• هــل مــن قاســم مشــرك جتتمــع
حولــه األمــة لتتخلــص مــن ثقافــة
الالمســؤولية ،وتنطلــق ملواجهــة
ا لتحد يــا ت ؟
 هن��اك حتدي��ات داخلي��ة ،وحي��اولاخلصوم و االعداء ،االس��تفادة منها الش��عال
املعارك البينية ،وإحداث انهيارات وتشكيك،
فاآلخ��ر يق��ود اعالم�اً عاملي�اً ،ولدي��ه املليارات
يوظفه��ا خلل��ق كيان��ات ومؤسس��ات يف
داخل جمتمعك ،لذا من اجل زيادة منسوب
الوع��ي ،الب��د ان نرتف��ع ع��ن اخلالف��ات
اجلانبي��ة ،وان ال ننج��ر اىل مع��ارك ليس��ت
ه��ي س��احات املع��ارك احلقيقي��ة بالنس��بة
الين��ا ،إمن��ا نتجاوزه��ا ،وه��ذه مس��ؤولية
ضخم��ة ج��داً حتت��اج اىل عم��ل كب�ير
ومنظ��م ،يس��تهدف االرتق��اء بوع��ي االم��ة
حبي��ث تك��ون على مس��توى حجم التحديات
واملخاط��ر القائم��ة حوهل��ا ،وبالتال��ي
تس��تطيع ان تش��خص بع��ض ادوات خص��وم
االم��ة وأعدائه��ا ،الذي��ن يزرع��ون املؤسس��ات
والش��خصيات و االف��كار اهلادف��ة رمب��ا اىل

حوار
ال جيب أن نصدق أننا اليوم امام معركة مذهبية لندافع عن مذهبنا
وعن طائفيتنا ،فاملطالب تتفوق عىل العرق واللون واالثنية ،إن
االوطان واالنسانية تتعرض للتمزق اليوم ،وليست طائفة بعينها
التش��ويش أو ص��رف االنظ��ار ع��ن األم��ور
االك�بر ،او رمب��ا لزعزع��ة الثق��ة بال��ذات
للتش��كيك بس�لامة املنه��ج والرؤي��ة ،وهن��اك
علم��اء نف��س وعلم��اء اجتماع يش��تغلون لي ً
ال
م��ع نه��ار لتحطي��م ه��ذا اجملتم��ع م��ن داخله،
يعين هناك حرب شاملة موجهة ،تستهدف
ه��ذه االم��ة يف اوطانه��ا ،ويف افكاره��ا ويف
معنوياته��ا ،وأخط��ر هذه احل��روب ما يتصل
باحل��روب النفس��ية ،مس��تخدمني أس��لحة
التش��كيك واالش��اعات وغريه��ا ،به��دف
اح��داث ه��ذا االنهي��ار والي��أس بداخل نفوس
األم��ة ،واإلحي��اء هل��ا انه��ا غ�ير ق��ادرة عل��ى
التص��دي والنه��وض واملواجه��ة .لذل��ك فه��ي
ح��رب ش��املة ،نالحظه��ا يف جانبه��ا الدم��وي
الوحش��ي عل��ى االرض ،وهن��اك حرب خفية
غ�ير مرئي��ة ،ولكنه��ا ترتك��ب جم��ازر بالفك��ر
ويف االعتق��ادات ويف ال��روح ،عندم��ا يتس��لل
االحب��اط والي��أس يف نف��وس االم��ة.
وه��ذا م��ا نتعرض له يف البحرين ،حيث
نواج��ه ه��ذه احل��رب الق��ذرة ال�تي تري��د ان
يتس��لل الي��أس الين��ا ،بانن��ا غ�ير قادري��ن على
دب اليأس واالحباط يف نفوس
التغيري ،فاذا ّ
االم��ة ،وح��دث االنهي��ار املعن��وي ،س��يكون
االنهيار املادي سريعاً ،وهذا ما حيصل حتى
عن��د االنبي��اء والرس��ل ،عليهم الس�لام ،وهي
{حتَّى
حقيق��ة يش�ير اليه��ا الق��رآن الكري��مَ :
الر ُس ُل}(،س��ورة يوس��ف)110/
اســ َت ْي َئ َس ُّ
إِ َذا ْ
الن الع��دو يس��تهدف اح��داث انهي��ارات
معنوية ،فاذا يئس الناس ،يستس��لمون «عن
ي � ٍد وه��م صاغ��رون» اىل م��ن حيت��ل بالدن��ا،
و م��ن ينه��ب ثرواتن��ا .ل��ذا حتت��اج االم��ة اىل
جرع��ات ض��خ م��ن الوع��ي ال��ذي يضعه��ا يف
مكانه��ا الصحي��ح ،لتفه��م طبيع��ة وحج��م
ه��ذه التحدي��ات ونوع املخاطر اليت تتعرض
هل��ا ومس��ؤولياتها بش��كل حم��دد جت��اه ه��ذه
املخاط��ر والتحدي��ات ،وم��ا حيصنه��ا معنوي�اً
وأخالقي �اً للثب��ات يف املواجه��ة.

• هــل تــرون مــن قــدرات حقيقيــة
يف افــراد األمــة ،مــن رشائــح الشــباب أو
املــرأة للتفاعــل مــع االحــداث وخــوض
املواجهــة؟
 االم��ة متتل��ك م��ن امل��وارد الطبيعي��ةوالبش��رية اخل�ير الكث�ير ،واذا م��ا اس��تطعنا
ان نوجهه��ا التوجيه الصحيح ،فيما حيميها
وحيم��ي ويص��ون كرامته��ا واوطانه��ا،
س��تجدهم يف املقدم��ة.
الي��وم فتوى املرجع الس��يد السيس��تاني-
حفظ��ه اهلل -باجله��اد الكفائ��ي ،واس��تجابة
االم��ة ،أع��ادت الت��وازن اىل موازي��ن الق��وى
الي��وم يف الع��راق ،وبالتالي ه��ذه االمة لديها
الكث�ير ،بي��د أنه��ا حتت��اج اىل التنظي��م واىل
الوع��ي والتعبئ��ة ،كم��ا حتت��اج اىل التمكني،
ولذل��ك حن��ن ال نري��د ان نس��تجلب مرتزقة
ليدافع��وا ع��ن مقدس��اتنا وع��ن أوطانن��ا
وفيه��ا املالي�ين الذي��ن اذا م��ا مت توجيهه��م
بالش��كل الصحي��ح ،واذا م��ا ارتف��ع منس��وب
الوع��ي مب��ا يرفعه��م اىل مس��توى ادراك م��ا
يس��تهدفهم م��ن حتدي��ات تته��دد وجوده��م
ووج��ود امته��م ومقدس��اتهم ،س��ينطلقون
اىل جبه��ات املواجه��ة ،وه��ذا م��ا ح��دث يف
العراق ،وهذا ما حدث يف لبنان ،وإال كيف
اس��تطاع ح��زب نش��أ م��ن الصف��ر ب��أن يق��ف
ويواج��ه كل ه��ذه التحدي��ات؟ إن امل�بررات
األخالقي��ة والش��رعية كله��ا قائم��ة ،بل��د
يتع��رض اىل االحت�لال واالنته��اك ،يف كل
حلظة ،وهذه اسباب كافية لشحن طاقات
االم��ة وتوجيهه��ا حن��و مواجه��ة الع��دو .ويف
اليم��ن الي��وم ايض��اً ت�برز املعرك��ة عندم��ا
تتلخ��ص فيه��ا كرام��ة االم��ة وامل�بررات
االخالقي��ة والش��رعية ملواجه��ة الع��دوان،
ورد االعت��داءات ،جت��د االم��ة تلت��ف ح��ول
مش��روعها ،ولذل��ك االم��ة فيه��ا م��ا يف��وق
حت��ى حاجاتن��ا اىل املواجه��ة ،اذا احت��اج العدو

ان يش�تري بامل��ال السياس��ي الق��ذر عش��رات
اآلالف م��ن املرتزق��ة م��ن هنا وهناك ،فنحن
نس��تطيع ان جنن��د طاق��ات االم��ة ونعبئه��ا
اخالقي�اً وديني�اً مب��ا ي�برر التربي��ر االخالقي
والش��رعي لوجودهم يف اخلط��وط االمامية
للمواجه��ة ع��ن العقي��دة والدي��ن واالوط��ان،
ومحاي��ة ال��ذات وردع االعت��داءات عل��ى
الكرام��ة والع��رض والش��رف والنام��وس،
إمن��ا كان اخلل��ل ،يف عج��ز النخ��ب خ�لال
العقود الطويلة من أن صياغة قيادات قوية
ومتصدي��ة .فعندم��ا ح��اول االم��ام اخلمي�ني
الراح��ل ،التص��دّي لنظ��ام حك��م الش��اه يف
اي��ران ،قي��ل ل��ه ايض �اً« :كي��ف تس��تطيع ان
ته��زم اق��وى خام��س جي��ش يف الع��امل»؟ فه��و
مل حيمل سالحاً على منكبه ،ومل يكن لديه
دباب��ة وال مدف��ع ،لكن��ه ق��اد االم��ة ووظ��ف
طاقاته��ا لدح��ر الفس��اد والظل��م ال��ذي كان
قائم��اً ،واس��تطاع أن خيل��ق االنتص��ارات.
وه��ذا م��ا حنتاج��ه حن��ن حتدي��داً ،فيم��ا ال
يري��ده األع��داء النه��م ال يري��دون هل��ذه
الثقاف��ة م��ن وج��ود ،و لك��ي ال تق��وم قائم��ة
لن��ا كأم��ة قوي��ة مقتدرة تس��تطيع أن تردع
الع��دوان وان تداف��ع ع��ن نفس��ها .ولك��ن حنن
يف بداي��ات ه��ذا التح��ول الكب�ير ،فنحن لس��نا
كاألم��س ،الي��وم لدين��ا ثقاف��ة مقاوم��ة،
ونعت��ز بانتماءاتن��ا ،كم��ا نعت�� ّز بهويتن��ا
كأم��ة واح��دة ،نداف��ع ع��ن مقدس��ات ه��ذه
االم��ة وخنت��زن ثقاف��ة هائل��ة نس��تمدها من
ه��ذا االس�لام العظيم .تقول اآلي��ة الكرمية:
ِ
ِ ِ
ـم
ـم ُأ َّمـ ًة َواحــدَ ًة َو َأ َنــا َر ُّب ُكـ ْ
{إِ َّن َهــذه ُأ َّم ُت ُكـ ْ
َفا ْعبدُ ِ
ون}(،س��ورة االنبي��اء)92/وإذن؛ ف��ان
ُ
التحديات اليت تس��تهدف الفلس��طيين اليوم
هي بوضوح ،نفسها اليت تستهدف العراقي،
وه��ي ال�تي تس��تهدف البحري�ني ،وه��ي ال�تي
تس��تهدف اليم�ني ،ومصادره��ا واح��دة،
وبالتال��ي م��ن اخلطأ الف��ادح ان خنتزل كل
ذل��ك يف إط��ارات مذهبي��ة أو أثني��ة.
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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حوارات حول القرآن )(27
ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﱪ

حوار حول سورة التني
تمهيــد :ســورة التيــن المباركــة مكيــة؛ نزلــت بعــد ســورة البــروج ،آياتهــا ( .)8ترتيبهــا
النزولــي ( .)27وترتيبهــا فــي القــرآن الكريــم)95( .
و ورد في فضل هذه السورة المباركة عن اإلمام الصادق ،عليه السالم ،أنه قال:
()1
من قرأ "و التين" في فرائضه و نوافله ،أُعطي من الجنة حيث يرضى».

* إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
االطار العام

* مــا هــو اإلطــار العــام هلــذه
الســورة املباركــة؟
 -م��ن ال يض��ع معلومات��ه يف اط��ار
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علمي رصني ال ينتفع بها شيئا ،و القرآن
الكري��م مينحن��ا ذل��ك االطار .أرأيت لو مل
تع��رف نفس��ك م��ن ان��ت ،وم��ن أي��ن جئ��ت،
و اىل أي��ن تذه��ب ،وم��اذا يُصلح��ك ،وم��اذا
يض�� ّر ب��ك ،كي��ف تس��تطيع ان تنتف��ع
مبعلومات��ك عم��ا حول��ك؟ فه��ل تفي��دك
معرف��ة ال��دواء ل��و مل تع��رف املري��ض و
مرض��ه؟
و س��ورة الت�ين تهدين��ا اىل بص�يرة
الذات؛ و اليت هي متهيد لبصائر احلياة؛
ب��ل ه��ي خالصت��ه ،و ه��ذا هو اإلط��ار العام
هل��ذه الس��ورة املبارك��ة.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

َق َس ًام بالفاكهتني

* ملــاذا افتتحــت هــذه الســورة

املباركــة بال َق َســم بالتــن و الزيتــون؟
 تفتتح هذه الس��ورة بالقس��م ( )2مبايصلح اطارا هلذه البصرية ،فما هو التني
و الزيتون؟
تتمي��ز الفاكه��ة ع��ن س��ائر أن��واع
الطع��ام بس��هولة تناوهل��ا دون معاجل��ة؛
فاللحم ال يستساغ نياً ،و احلبوب حباجة
اىل معاجلة و إعداد؛ بينما العنب  -مث ً
ال-
ُينى و يُؤكل بال معاجلة؛ بينما تتميز
أن��واع م��ن الطع��ام بإمكاني��ة ختزينه��ا و
بزيادة فوائدها للجس��م؛ بيد أن ألوانا من
الفاكه��ة جتمع اىل ميزاتها كفاكهة،
ميزات الطعام ،و ذلك بإمكانية ختزينها
و غناها باملواد الضروريـة للجسد ،و منها
الت�ين؛ فه��ي س��هلة التن��اول كأنه��ا ق��د

صنع��ت بق��در فم��ك ،طيبة امل��ذاق ،جليلة
()3
الفائ��دة ،جتف��ف ألوق��ات احلاج��ة.
و ق��د روي ع��ن رس��ول اهلل ،صلى اهلل
عليه وآله ،يف فضلها انه قال:
« لو قلت ان فاكهة نزلت من اجلنة
لقل��ت ه��ذه ه��ي ،الن فاكه��ة اجلن��ة ب�لا
عج��م ( ،)4فكلوه��ا فإنه��ا تقط��ع البواس�ير،
()5
و تنف��ع م��ن النقرس».
و كذل��ك فاكه��ة الزيت��ون ال�تي
ه��ي م��ن أعظ��م الفواك��ه نفع��ا للجس��د
و بال��ذات الن زيته��ا يعت�بر الده��ن الن��ادر
()6
ال��ذي ال يض��ر اجلس��د ش��يئا.
و ج��اء يف حدي��ث مأث��ور ع��ن الن�بي،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،أن��ه ق��ال:
« كلوا الزيتون و أدهنوا به فإنه من
()7
شجرة مباركة «.
األرض بعد الطعام

{و ُطـ ِ
ـور
* مــاذا أراد بقولــه تعــاىلَ :
ني}؟ و ملــاذا ال َق َســم بــه؟
ِســينِ َ
مش��جر حتل��و
يف كن��ف جب��لّ
احلي��اة مل��ا في��ه م��ن فوائ��د و منظ��ر و
محاي��ة .م��ن هن��ا؛ ج��اء ذك��ر الط��ور بع��د
{و ُط ِ
ور
ذكر طعام االنسان؛ فقال ربناَ :
ني}.
ِســينِ َ
و قي��ل يف معن��ى «س��ينني» َ
احل َس��ن
باللغ��ة الس��ريانية ،و قي��ل :ان كل جب��ل
ذي اش��جار مثم��رة يُس��مى بس��ينني؛ فق��د
ق��ال مقات��ل و الكليب« :س��ينني» كل جبل
()8
في��ه ش��جر مثم��ر.

السالم بعد األرض

* أيضــا؛ أقســم بالبلــد األمــن يف
ـذا ا ْلب َلـ ِ
ـد األَ ِمـ ِ
ـن}؛
{و َهـ َ َ
قولــه تعــاىلَ :
فلــم هــذا القســم بالتحديــد؟
الص��ورة تنس��جم م��ع َالق َس��م بالتني
و الزيت��ون و ط��ور س��ينني م��ن جه��ة ،و
بالبل��د األم�ين من جهة أخرى؛ حيث قال
ـذا ا ْلب َلـ ِ
ـد األَ ِمـ ِ
ـن}.
{و َهـ َ َ
ربن��ا س��بحانهَ :
ذل��ك ان أص��ول مدني��ة االنس��ان؛
ه��ي :الطع��ام ،و االرض ،و الس�لام .ف��اذا
كان الت�ين و الزيت��ون َم َث َل ْ
�ين ألرق��ى
أن��واع الطع��ام ،و كان ط��ور س��ينني َم َث� ً
لا
ألحسن األراضي و أكثرها بركة؛ فان
البل��د األم�ين َم َث� ٌ�ل ألفض��ل الب�لاد و ه��ي
ب�لاد األم��ن ،و يتناس��ب ه��ذا االط��ار م��ع
حم��ور الس��ورة املتمث��ل يف َخ ْل��ق االنس��ان
بأحس��ن تقوي��م؛ ذل��ك الن تس��خري احلياة
ل��ه ،وأن إع��داد طعام��ه و ارض��ه ،و توف�ير
األم��ن ،وتوف�ير وس��ائل املدني��ة ل��ه بع��ض
جوان��ب حس��ن صنع��ه الي��ه ،و مجي��ل
عطائ��ه ل��ه.
و ق��د ُفس��رت هذه الكلمات تفس�يرات
أخ��رى ال تتناف��ى و ِس� َعة كلمات القرآن
و ختومها املتعددة ،فقالوا« :البلد االمني»:
مك��ة ،ش��رفها اهلل و «ط��ور س��ينني «:
اجلب��ل ال��ذي ن��ادى اهلل -ج� ّ�ل ثن��اؤه  -في��ه
موس��ى ،علي��ه الس�لام .أما « الت�ين» فقيل:
ان��ه البي��ت املق��دس ،او املس��جد احل��رام ،او
مس��جد دمش��ق؛ بينم��ا الزيت��ون اجلب��ل

ال��ذي علي��ه بي��ت املق��دس ،او ان الت�ين ه��و
مهب��ط س��فينة ن��وح ،علي��ه الس�لام ،حي��ث
جب��ل اجل��ودي.
و ج��اء يف رواي��ة مأث��ورة ع��ن الن�بي،
صل��ى اهلل علي��ه و ال��ه ،أن��ه ق��ال:
« ان اهلل تب��ارك و تع��اىل اخت��ار م��ن
كل شيء أربعة؛ اىل ان قال  :و اختار من
{والت ِ
ِّــن
البل��دان اربع��ة :فق��ال تع��اىل َ :
الزيت ِ
ُــون * َو ُط ِ
ني * َو َه َ
ــذا
ــور ِســينِ َ
َو َّ ْ
ِ
ِ
()9
ِ
َ
ا ْل َب َلــد األمــن} فالت�ين :املدين��ة و
الزيت��ون :بي��ت املق��دس ،و ط��ور س��ينني:
()10
الكوف��ة ،و ه��ذا البل��د .األم�ين : .مك��ة».
قوام الروح

*إ ًذا؛ كيــف ذكــر الســياق نكســة
ـم َر َد ْد َنــا ُه
اإلنســان يف قولــه تعــاىلُ { :ثـ َّ
ني} بعــد أن رفعــه إىل
َأ ْســ َف َل َســافِ ِل َ
ٍ
خلــق ســوي؟
أحســن
ً
 َق َس��ما بتل��ك الدي��ار املقدس��ة ،وَق َس��ما بتل��ك النع��م ال�تي تصن��ع حض��ارة
البش��ر {لقــد خلقنا االنســان يف أحســن
تقويــم} :خلق��ا س��ويا حس��نا.
و تتجل��ى ق��درة اهلل يف صن��ع
جس��ده( ،)11م��ن اس��تقامة قامت��ه ،اىل
ش��بكة أعصاب��ه ،اىل ق��درات خم��ه ،اىل
مرون��ة جس��مه و م��ا في��ه م��ن ق��درة
احتم��ال للظ��روف املختلف��ة ،مم��ا ي��دل
عل��ى ان��ه ق��د أُعـ��د لدور أعظ��م من جمرد
دوره احلياتي أو البنائي؛ انه ليس جمرد
ف��رد متط��ور ،ان��ه خمل��وق مك��رم ،س��خر
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من ال يضع معلوماته
رصني ال
علمي
يف ٍ
ٍ
إطار ٍ
ينتفع بها شيئا
اهلل ل��ه األحي��اء و النباتات و الطبيعة ،فاذا
دوره احلقيق��ي لي��س يف جس��مه و امنا يف
روحه؛ يف تلك الومضة املباركة من نور
املش��يئة اليت ُمنح من دون س��ائر األحياء؛
يف ذل��ك القب��س م��ن ن��ور العق��ل و العلم و
املعرف��ة ال��ذي ُزود ب��ه و ُمي��ز به عن س��ائر
اخلالئ��ق.
وه��ذا املعن��ى ه��و ال��ذي ينس��جم م��ع
س��ياق الس��ورة ،فالق��وام َ
احل َس��ن ال��ذي
َم� َّ�ن اهلل ب��ه علـ��ى االنس��ان لي��س تقوي��م
جس��ده فق��ط؛ الن ه��ذا التقوي��م مقدم��ة
مل��ا ه��و أهـ��م وهو ق��وام روح��ه؛ وألن املؤمن
و الكاف��ر يش�تركان في��ه ،و ال معن��ى ل��رد
الكف��ار و حده��م اىل أس��فل س��افلني.
ضيف اهلل

* َمــن املخا َطــب يف قولــه تعــاىل:
ـك َب ْعــدُ بِالدِّ يـ ِ
{ َفـ َـا ُيك َِّذ ُبـ َ
ـن}؟ و ملــاذا
هــذه اللهجــة الشــديدة يف اخلطــاب؟
َ
املخاط��ب يف اآلي��ة الكرمي��ة ه��و
ُ
اإلنسان؛ فإنه قد خلق ليكون ضيف ربه
األعل��ى يف جن��ان اخلل��د؛ ليك��ون جلي��س
�در؛ ليك��ون
�دق عن��د ملي� ٍ
مقع��د ص� ٍ
�ك مقت� ٍ
ِم ْث��لَ رب��ه العظي��م؛ يق��ول للش��يء :ك��ن؛
فيك��ون؛ ليك��ون يف خ��ط ذل��ك االنس��ان
ال��ذي يع��رج اىل رب��ه و يع��رج حت��ى
يك��ون ق��اب قوس�ين أو أدن��ى.

البد من الوعي و النشاط
حتى ال يهبط اإلنسان إىل
الدرك األسفل
 كال؛ إذ ان ذل��ك ي��ؤدي ب��ه اىلأس��فل س��افلني؛ ف�لا ب��د م��ن الوع��ي و
النش��اط حت��ى ال يهب��ط اىل ال��درك
األس��فل ،و َم َث ُل�� ُه يف ذل��ك َم َث ُ
��ل ال��ذي
يوض��ع عل��ى قم��ة جب��ل س��امق؛ فته��ب
علي��ه عاصف��ة ش��ديدة؛ان مل يس��تخدم
كل وعي��ه و قوت��ه و عزم��ه لطوح��ت ب��ه
اىل ال��وادي.
و لكـ��ن ه��ذه الفرص��ة املبارك��ة
ال�تي ُمنح��ت ل��ه تنعك��س متام�اً عندم��ا ال
يس��تفيد منه��ا؛ فيك��ون كاملتس �ّلق جب� ً
لا
عظيم �اً إن زل��ت قدم��ه ه��وى اىل ال��وادي
ــم
الس��حيق ،و ذل��ك قول��ه تع��اىلُ { :ث َّ
ني} اىل أي��ن؟ اىل
َر َد ْد َنــا ُه َأ ْس ـ َف َل َســافِ ِل َ
جهن��م و س��اءت مص�يرا ،حي��ث يتم ّن��ى ل��و
يك��ون تراب��ا.
وهك��ذا اس��تثنى الذك��ر « الذي��ن
آمن��وا و عمل��وا الصاحل��ات « فق��ط ،و ه��م

أجر غري ممنون

* لعــل قائــ ً
ا يقــول :
مــا دام االنســان قــد ُخلــق
يف أحســن تقويــم؛ فليــرك
نفســه مــع األقــدار حتملــه
أنّــى اجتهــت؛ فلــاذا ُيــرد إىل
أســفل ســافلني كــا يف قولــه تعــاىل:
ني} أليــس
ـم َر َد ْد َنــا ُه َأ ْس ـ َف َل َســافِ ِل َ
{ ُثـ َّ
كذلــك؟
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الذي��ن يبق��ون يف القم��ة حي��ث جعله��م
اهلل؛ فق��ال { :إِالَّ ا َّل ِذي ـ َن آ َمنُــوا َو َع ِم ُلــوا
الـ ِ
ِ
ـات َف َلهــم َأجــر َغــر َمْنُـ ٍ
ـون}؛ال
َّ
الص َ
ُ ْ ْ ٌ ُْ
ينقطع أجرهم ،و تتواتر عليهم نعم اهلل.
أَوَلي��س ربن��ا ال تزي��ده كث��رة العط��اء إال
ج��وداً و كرم��ا؟
التكذيب بيوم اجلزاء

* َمــن املخا َطــب يف قولــه تعــاىل:
ــك َب ْعــدُ بِالدِّ ِ
ــا ُيك َِّذ ُب َ
يــن}؟ و مــا
{ َف َ
املــراد بالديــن؟
َ
املخاط��ب يف اآلي��ة الكرمي��ة ه��و
()12
اإلنسان ،و أراد بالدين اجلزاء  ،و لكن
ملاذا؟
ال حيت��اج أي حي��وان اىل العناي��ة يف
أم��ور حيات��ه بق��در م��ا حيتاج االنس��ان.

ال يتساوى عند اهلل َمن
يهبط إىل أسفل سافلني و
َمن يتسامى إىل قمة اخلري و
اإلحسان

الذين آمنوا و عملوا
الصاحلات هم الذين يبقون
يف القمة حيث جعلهم اهلل
فالطفل البش��ري تتضاءل احتماالت
بقائ��ه م��ن دون عناي��ة مناس��بة ق��د يظ��ل
يعتم��د عل��ى والدي��ه ف�ترة طويل��ة؛ كم��ا
ان االنسان نفسه ال ميلك وسائل دفاعية
كافية يف مقاومة س��ائر األخطار؛ بينما
أوت��ي كل حي��وان أدوات كافي��ة للدفاع؛
بينم��ا أوكل ه��ذا األم��ر بالنس��بة اىل
االنس��ان اىل عقل��ه و ذكائ��ه؛ كل ذل��ك
ّ
متحض��ر ،حيت��اج
ي��دل عل��ى ان��ه خمل��وق
يف وج��وده و يف تكامل��ه اىل النظ��ام.
ـك َب ْعــدُ بِالدِّ يـ ِ
{ َفـ َـا ُيك َِّذ ُبـ َ
ـن}؛ أي:
فم��ا ال��ذي يدع��وك اىل تكذي��ب اجل��زاء
أيها االنس��ان؟! ومن دون االميان باجلزاء
ال ميك��ن ان يبق��ى االنس��ان حي��ث جعل��ه
اهلل يف قم��ة اخلالئ��ق؛ كم��ا ان��ه م��ن
دون االمي��ان باجل��زاء ال معن��ى لاللت��زام
بالدين(الش��ريعة) بينم��ا الدي��ن ض��رورة
عقلي��ة يهت��دي اليه��ا االنس��ان.
ألي��س االنس��ان ق��د ُخل��ق اجتماعي �اً
فه��و حباج��ة اىل نظ��ام ،و أفضل نظام هو
ال��ذي يوح��ي ب��ه الرب.
أَوَلي��س يف االنس��ان ف��رص التكام��ل
الروح��ي و التق��رب اىل اهلل؟ فه��و  -إذاً-
حباج��ة اىل رس��ل و رس��االت ينج��زون ل��ه
ه��ذه الف��رص.
و م��ن جه��ة أخ��رى ،أال جت��دون
االنس��ان كي��ف ينه��ار اىل منته��ى
الوحش��ية و الفس��اد م��ن دون روادع،
فيس��تخدم ذكاءه و قدرات��ه يف تدم�ير
نفس��ه؟! أمل ت��ر كي��ف نش��ر الفس��اد يف
ال�بر و البح��ر؟! أمل تس��مع أنب��اء احل��روب
العاملية؟! أَوَمل تقرأ عما يُعده لنفس��ه من
وس��ائل التدم�ير؟! كذل��ك يش��هد على ان
ه��ذا الكائ��ن العظي��م ال يتكام��ل إال بنظام
اهل��ي عظي��م؛ ان��ه م��ن دون الدي��ن س��فينة
جبارة بال ربان؛ طائرة كبرية بال طيار؛
فم��ا ه��و مص�يره ي��ا ت��رى؟!

اجلزاء الذي يبلغه

* و ِل َ االســتفهام التقريــري يف
ــس اللَُّ بِ َأ ْحكَــ ِم
قولــه تعــاىلَ { :أ َل ْي َ
ال ِ
ــن }؟
اك ِم َ
َْ
 ل��وال اجل��زاء املوع��ود ل��كان خل��قاالنس��ان عبثاً أو حتى ظلما؛ س��بحان اهلل!
فكي��ف يتس��اوى عن��د اهلل م��ن يهب��ط
اىل أس��فل س��افلني فينش��ر الفس��اد يف
االرض ،و م��ن يتس��امى اىل قم��ة اخلري و
اإلحسان؟ إن آيات اهلل يف اخلليقة تهدينا
اىل ان ربنا هو أحكم احلاكمني؛ فتش��هد
ذل��ك عل��ى ان��ه جع��ل هل��ذا االنس��ان ج��زا ًء
يبلغ��ه يف ي��وم الدي��ن و ذل��ك قول��ه تع��اىل:
ال ِ
ـن}.
اك ِمـ َ
{ َأ َل ْيـ َ
ـس اللَُّ بِ َأ ْح َك ـ ِم ْ َ
و ج��اء يف احلدي��ث ع��ن قت��ادة :وكان
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،إذا ختم
هذه السورة قال « :بلى؛ و أنا على ذلك من
()13
الشاهدين «.
----------------( )1تفسري نور الثقلني ،ج ،5ص.606

( )2قالــوا  :هلل  -تعــاىل-أن ُيقســم بــا يشــاء

تبيني السورة

{و} :قس��ماً بفاكه��ة {ال ِّتـ ِ
ـن َو}:
قس��ماً بفاكه��ة {الزَّ يت ِ
ُــون َو} :قس��ماً
ْ
جبب��ل ال��ـ { ُط ِ
ــور} ال��ذي يق��ع يف وادي
ِ
{ســينِنيَ } :س��يناء؛ حي��ث ن��ادى اهلل  -جل
ثن��اؤه  -في��ه الن�بي موس��ى ،علي��ه الس�لام،
ــذا ا ْلب َل ِ
ــد} :مك��ة
{و} :قس��ماً ب��ـ َ
{ه َ َ
َ
املكرم��ة {األَ ِمـ ِ
ـن} :اآلم��ن مل��ن دخل��ه؛ و
ج��واب القس��مَ { :ل َقــدْ َخ َل ْقنَا ِ
نسـ َ
ـان ِف
اإل َ
ِ ِ
َ
قوام يف جس��مه،
أ ْح َســن َت ْقوي ٍم} :أحس��ن ٍ
و يف عقل��ه ،و يف روح��ه؛ ليكون ضيف ربه
األعل��ى يف جن��ات اخلل��د.
ــم َر َد ْدنَــا ُه} :تركن��اه إذا
{ ُث َّ
مل يس��تفد م��ن الفرص��ة املبارك��ة

مــن خلقــه ،و ليــس خللقــه أن حيلفــوا إال بــه.-

( )3التــن مــن فصيلــة التوتيــاتُ ،يــزرع يف
بلــدان الــرق األوســطُ ،يــؤكل أخــر و يابسـ ًا.
( )4ال ُع ُجم  :النواة.

( )5تفسري نور الثقلني ،ج ،5ص.607

( )6الزيتــون مــن فصيلــة الزيتونيــات،

ُيــزرع يف بلــدان الــرق األوســط .يرمــز ورقــه
منــذ القــدم إىل الســام .و الزيتــون اســم الثمــر

و الزيــت دهنــه.

( )7تفسري القرطبي ،ج ،20ص.112

( )8تفسري القرطبي ،ج  ،20ص.112

( )9أي  :املدينة املنورة.

( )10جممع البيان ،ج ،1ص.512

( )11يقصد  :جسد اإلنسان.
ٍ
( )12ملفــردة الديــن عــدة معــان يف القــرآن

الكريــم؛ و هــي :أصــول و فــروع الرشائــع.
حل ْكــم .ديــن امللــك:
الطاعــة .اجلــزاء .احلســاب .ا ُ

رشع امللــك .ديــن احلــق :طاعــة احلــق .يــوم
الديــن :يــوم اجلــزاء .دينهــم :جزاؤهــم .الديــن
القيــم :احلســاب املســتقيم .ديــن اهللُ :حكْمــه.

( )13تفســر جممــع البيــان ،ج ،10ص
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ال�تي ُمنح��ت ل��ه ،إىل {أســفل} :أدن��ى
{ســافلني} يف ن��ار جهن��م ،و س��اءت
مص�يرا؛ {إِالَّ} الذي��ن يبقون يف القمة و
ال ِ
ِ
ِ
ِ
ات
ه��م {ا َّلذي ـ َن آ َمنُــوا َوعَم ُلــوا َّ
الص َ
َفـــ} ه��ؤالء { َلــم َأجــر َغــر َمْنُـ ٍ
ـون}:
ُ ْ ْ ٌ ُْ
غ�ير مقط��وع ،و تت��واىل عليه��م ِن َع��م اهلل؛
ــا} ال��ذي { ُيك َِّذ ُب َ
ــك } :يدع��وك
{ َف َ
 أيه��ا اإلنس��ان -أن تك��ذب { َب ْعــدُ } أنظه��رت آي��ات اهلل ه��ذه عن��دك {بـــ} يوم
{الدِّ يـ ِ
ـس اللَُّ بِ َأ ْح َكـ ِم
ـن} :اجل��زاء { َأ َل ْيـ َ
ال ِ
اك ِمنيَ } بأع��دل العادل�ين؟ بلى؛ و من
َْ
عدل��ه أن جع��ل هل��ذا االنس��ان ج��زا ًء يبلغ��ه
يف ي��وم الدي��ن؛ وهو يوم اجل��زاء؛ و هو يوم
القيام��ة.
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اضاءات تدبرية

• ان اهلل سبحانه
يدعو الناس لالقتداء
بأعظم أنبياءه
ورسله ،مما حيدو
باملرء ان يكون دقيقاً
يف اختيار األسوة
احلسنة ،وان ال
جيعل أمر ذلك
اىل اهلوى والتفكري
السطحي

منهجية االقتداء في القرآن الكريم

سجاد املدريس
• السيد ّ
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خل��ق اهلل اخلل��ق و أودع فيه��م
كوام��ن اخل�ير ،وفطره��م عل��ى معرفت��ه
واالمي��ان به ،ووجهه��م باالجتاه الصحيح
حي��ث الص��راط املس��تقيم.
ٌ
وينش��أ النش��ىء ،وفي��ه رغب��ة يف
والتأس��ي مب��ن حول��ه ومب��ن حيبه،
االتب��اع
ّ
فالبن��ت حتاك��ي س��لوك أمها من��ذ نعومة
أظفاره��ا ،فتمث��ل دور األم يف رعاي��ة
الطف��ل ع�بر رعايته��ا لدميته��ا ،والول��د
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

حياك��ي اب��اه مبمارس��ة مهنت��ه ومزاول��ة
عمل��ه  -أي��اً كان -ويس��تمر الطف��ل يف
االقت��داء بهم��ا حت��ى تبن��ى ش��خصيته
�خة ع��ن ش��خصية أبوي��ه ،مؤمن�ين
كنس� ٍ
كان��اً او كافري��ن ،وكم��ا يف احلدي��ث
النب��وي « :كل مول��ود يول��د عل�ى الفط��رة
ينصران��ه أو
حت��ى يك��ون أب��واه يهوّدان��ه أو ّ
()1
ميجس��انه».
ّ
ومبزي��د م��ن االحت��كاك باجملتم��ع
ت��زداد حال��ة احملاكاة لدى الطفل ،فينمو
وتنم��و مع��ه ه��ذه احلال��ة ،ال�تي يتقم��ص
�اس حيبه��م ويرغ��ب
عربه��ا ش��خصية أن� ٍ
أن يك��ون كأحده��م ،وبالرغم من ان هذه
احلال��ة تب��دأ عفوية ،اال أن توجيهها يبقى
بيد االنس��ان ذاته ،فيكون هو املس��ؤول عن
اختي��اره للق��دوة املناس��بة.
وكم��ا مل يغف��ل اهلل س��بحانه ع��ن
احلاج��ات املادي��ة لالنس��ان ،فو ّفره��ا ل��ه
بأفض��ل م��ا يك��ون ،مل يغف��ل ايض��اً ع��ن
حاجات��ه املعنوي��ة والنفس��ية ،فوات��ر الي��ه
انبي��اءه ورس��له وان��زل علي��ه الش��رائع

تل��و الش��رائع ،ليحفظ��وه م��ن االحن��راف
ويقوّم��وا مس�يرته حن��و اخل�ير والص�لاح،
وم��ن ذل��ك حال��ة االتب��اع لدي��ه.
وحي��ث كان االنس��ان خيط��ئ
االختي��ار -بطبيعته اجلهول��ة والعجولة-
د ّل��ه الب��ارئ  -س��بحانه  -رمح� ً�ة من��ه ،على
م��ن يصلح��ون لالقت��داء والتأس��ي ،فل��م
يكت��ف بان��زال الكت��ب و موات��رة الش��رائع،
رج��ال م��ن حل��م ودم،
ب��ل أرس��لها ع�بر
ٍ
يبّلغ��ون الدي��ن الصحي��ح ،ويطبقونه على
انفس��هم أو ً
ال ،لكي�لا يتحجج الناس بعدم
امكاني��ة تطبي��ق الدي��ن وأن��ه مثالي� ٌ
�ات ال
ميك��ن لالنس��ان ان يص��ل اليه��ا ،أو انه��م
جيهل��ون كيفي��ة التطبي��ق مل��ا ورد يف
الش��رائع وغريه��ا ،وبكلم��ة؛ لكي�لا يك��ون
للن��اس حج��ة عل��ى اهلل س��بحانه.
وبع��د كل ذل��ك ،م��ن ارس��ال الرس��ل
والش��رائع ،أم��ر اهلل س��بحانه أن يقت��دي
الن��اس باالنبي��اء والرس��ل ،وجيعلوه��م
من��اذج يقت��دى به��ا يف حياته��م ،ق��ال اهلل
ــو ٌة
س��بحانهَ { :قــدْ كَان ْ
ُــم ُأ ْس َ
َــت َلك ْ

اضاءات تدبرية
ِ
ـم َوا َّل ِذيـ َن َم َعـ ُه إِ ْذ َقا ُلــوا
َح َسـنَ ٌة ِف إِ ْب َراهيـ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـم َومَّــا َت ْع ُبــدُ َ
ون
ـم إِ َّنــا ُبـ َـرآ ُء منْ ُكـ ْ
ل َق ْوم ِهـ ْ
ِ
ِ
ُــم َو َبــدَ ا َب ْينَنَــا
مــ ْن ُدون اللَِّ َك َف ْرنَــا بِك ْ
ـم ا ْل َعــدَ َاو ُة َوا ْل َبغ َْضــا ُء َأ َبــد ًا َح َّتــى
َو َب ْينَ ُكـ ْ
تُؤْ ِمنُــوا بِــاللَِّ وحــدَ ه إِالَّ َقــو َل إِبر ِ
يــم
اه
َ ْ ُ
َ
ْ َْ
ألَبِيـ ِ
ـك َلـ َ
ـك َو َمــا َأ ْم ِلـ ُ
ـه ألَ ْس ـ َتغ ِْف َر َّن َلـ َ
ـك
ِ
ِ
ش ٍء َر َّبنَــا َع َل ْي َ
ــك ت ََو َّك ْلنَــا
مــ ْن اللَِّ مــ ْن َ ْ
ــك َأ َن ْبنَــا َوإِ َل ْي َ
َوإِ َل ْي َ
ــك ا َْل ِص ُري}(،س��ورة
املمتحنة )4/وقال س��بحانه وتعاىلَ { :ل َقدْ
َان َلكُــم ِف رس ِ
ك َ
ــو ٌة َح َســنَ ٌة
ــول اللَِّ ُأ ْس َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ْ
َ
ـو َم اآلخـ َـر َو َذ َكـ َـر
ـ
ي
ل
ا
و
لل
َّ
َ
ا
ـو
ـ
ج
ر
ي
َان
ك
ن
َ َ ْ
َْ ُ
َلـ ْ
ِ
اللََّ كَثري ًا}(،س��ورة االح��زاب)12/
وبالتدب��ر يف هذي��ن اآليت�ين نس��تفيد
بصائ��ر عدة:
األوىل :ان اهلل س��بحانه يدع��و الن��اس
لالقت��داء بأعظ��م أنبيائ��ه ورس��له ،مم��ا
حي��دو بامل��رء ان يك��ون دقيق��اً يف اختي��ار
األس��وة احلس��نة ،وان ال جيع��ل أم��ر ذل��ك
اىل اهل��وى والتفك�ير الس��طحي.
الثاني��ة :االنبي��اء معصوم��ون م��ن
اخلط��أ ،مطه��رون م��ن الزل��ل ،ولك��ن ذل��ك
ال يع�ني ان يفصله��م االنس��ان ع��ن حيات��ه
العملي��ة وس��لوكه اليوم��ي ،ألن املعرف��ة
اجمل��ردة لالنبي��اء واملرس��لني والرج��ال
الصاحل�ين ،ال تنف��ع امل��رء ش��يئاً ان مل
ترتج��م اىل واق��ع عمل��ي يف حي��اة االنس��ان.
نع��م ال ميك��ن لالنس��ان ان يص��ل اىل مق��ام
النب��وة حتم��اً ،ولك��ن بإمكان��ه ان يس��عى
يف س��بيل تقري��ب س��لوكيات حيات��ه اىل
س��لوكيات العظم��اء ،وه��ذا م��ا نس��تفيده
م��ن اآلي��ة االوىل ،حي��ث الدع��وة صرحي��ة
اىل اتب��اع املؤم��ن البراهي��م ،علي��ه الس�لام،
ومن معه ،من الذين مل يكونوا معصومني
�ف عمل� ٍ�ي عس�ير خاض��وه
او انبي��اء ،يف موق� ٍ
وجنح��وا في��ه.
وكذل��ك األم��ر بالنس��بة اىل اآلي��ة
الثاني��ة ،ال�تي تدع��و اىل التأس��ي بالن�بي
االكرم ،صلى اهلل عليه وآله ،حيث وردت
يف س��ياق احلدي��ث ع��ن احل��رب وصف��ات
القائ��د الرس��الي جلي��ش احل��ق واالمي��ان.
إن ع��دم الوص��ول اىل مق��ام الن�بي ،ال
مين��ع م��ن االتباع واالقتداء فيما يس��تطيع
االنسان ،وكما يقال «ما ال يدرك كله ال
يرتك كله» ،وقد قال أمري املؤمنني ،عليه
الس�لام ،بع��د بي��ان طريقت��ه يف املعيش��ة
وزهده فيها...« :أَ َل َو ِإَّن ُك ْم َل َت ْق ِد ُر َ
ون َع َلى
��ك َو َل ِك ْ
َذ ِل َ
��ن أَ ِعي ُنو ِن��ي ِب�� َو َر ٍع َو ْاج ِتهَ��ا ٍد َو
()2
ِع َّف ٍة َو َس� َ�داد».

ْ ِ
{ال ِميــدُ } ويف
الثالث��ة :مبق��دار اهل��دف يك��ون
الميــدُ } ال حيت��اج إلي��ه ْ َ
َ
االقت��داء ،فكلم��ا زاد طم��وح امل��رء ،وج��ب اآلي��ة إن��ذار مبط��ن مل��ن يت��وىل بأن��ه ال��ذي
()4
علي��ه اختي��ار الق��دوة املناس��بة لذل��ك خيس��ر ،ولي��س اهلل س��بحانه».
الطم��وح ،فم��ن أراد الث��روة فعلي��ه االقتداء
• َفبِ ُهدَ ُاه ْم ا ْقت َِد ِه
بأصحابه��ا ،وم��ن اراد العل��م فعلي��ه اتب��اع
العلم��اء ،وهك��ذا فم��ن أراد النج��اح يف
يف س��ياق احلدي��ث ع��ن االنبي��اء
الدني��ا والف�لاح يف اآلخ��رة ،فعليه االقتداء العظ��ام يف س��ورة االنع��ام ،يأم��ر اهلل باتب��اع
بالش��خصيات ال�تي دع��ا ال��رب س��بحانه هديه��م واخت��اذ س��بيلهم س��بيال ،فبع��د ان
اىل التأس��ي به��ا يف كتاب��ه ،وه��م األنبي��اء ذكر اهلل  -س��بحانه -النيب ابراهيم وابنه
والصاحل��ون ،فرس��ول اهلل ،صلى اهلل عليه اسحاق ومن بعده يعقوب وداود وسليمان
وآل��ه ،أس��و ٌة مل��ن كان يرج��و اهلل والي��وم وايّوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا
اآلخ��ر وذك��ر اهلل كث�يراً ،يق��ول مساح��ة وحيي��ى وعيس��ى والي��اس وامساعي��ل
املرج��ع املدرس��ي ،دام ظل��ه ،يف تفس�ير هذه واليس��ع ويون��س ول��وط ،عليه��م
َان َلكُــم ِف رس ِ
اآلي��ةَ { :ل َقــدْ ك َ
{و ِمــ ْن
ــول اللَِّ مجيع��اً أزك��ى صل��وات اهللَ ،
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ــم َوإِ ْخ َو ِ
ــم َو ُذ ِّر َّي ِ
ان ْم}(،س��ورة
ُأ ْس َ
ات ْ
ــو ٌة َح َســنَ ٌة} ولك��ن؛ ه��ل بام��كان أي آ َبائ ِه ْ
ً
أح��د م��ن االقت��داء بالرس��ول؟ كال .ب��ل االنع��ام ، )87/بع��د ذكره��م مجيع �ا ق��ال
الذي ارتفع بإرادته وروحه وسلوكه عن اهلل س��بحانهُ { :أ ْو َل ِئ َ
ــك ا َّل ِذيــ َن َهــدَ ى
اللَُّ َفبِهدَ اهــم ا ْقت ِ
ــل ال َأ ْس َ
َــد ِه ُق ْ
حط��ام الدني��ا ،وتطل��ع إىل اآلخ��رة.
ــأ ُلك ُْم
ُ ُ ْ
َِ
َان يرجــو اللََّ وا ْليــوم ِ
ــه َأجــر ًا إِ ْن هــو إِالَّ ِ
اآلخــر َع َلي ِ
ْــرى
ك
ذ
ُ
{لـ ْن ك َ َ ْ ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
()5
َو َذ َكـ َـر اللََّ كَثــر ًا} ،أم��ا ال��ذي يك��ون هدفه ل ْل َعا َلنيَ }(،س��ورة االنع��ام.)90/
ش��هواته أو زين��ة الدني��ا ،فإن��ه ال يس��تطيع
وفيم��ا يل��ي بع��ض النق��اط املرتبط��ة
االقت��داء بالرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،به��ذه اآلية:
ال��ذي أخل��ص نفس��ه ووجه��ه هلل ،وزه��د
 .1اآلي��ة صرحي��ة يف ضرورة االقتداء
يف درج��ات ه��ذه الدني��ا الدني��ة ،وزخرفه��ا مب��ن ه��داه اهلل س��بحانه ،لضم��ان النتائ��ج
وزبرجه��ا.
املرج�وّة ،واال فل��ن يزي��ده االتباع اىل رهقاً.
أم��ا الصفة األخرى ملن يتبع الرس��ول
 .2ينبغ��ي ان يك��ون االهتم��ام  -يف
فه��ي :تذك��ر غايت��ه األساس��ية وه��ي مسألة االقتداء -يف السلوكيات العملية،
رض��وان اهلل ،واالس��تقامة عليه��ا ،وح�ين دون االهتم��ام باملظاهر ،ألن الس��لوكيات
يع��رف اإلنس��ان وجهته يع��رف  -بوضوح -ه��ي م��ا متي��ز االنس��ان عن غ�يره باعتبارها
س��ائر أهداف��ه ،وتتوض��ح له اس�تراتيجياته نابع��ة م��ن ارادت��ه ،دون م��ا ال يك��ون للم��رء
ومع��امل س��لوكه ،إذ جي��د املعي��ار الس��ليم في��ه مدخلية.
ملعرف��ة كل ذل �ك»(.)3
 .3إن االقت��داء باولي��اء اهلل ه��و
الرابع��ة :كلم��ا كان��ت القدوة اعظم الطري��ق األس��لم للوص��ول اىل االه��داف،
كان االقتداء اصعب ،ودون الوصول اليه ق��ال االم��ام الص��ادق ،علي��ه الس�لام« :و ال
ال��وان املصاع��ب واملتاع��ب ال�تي تث�ني م��ن ال طري��ق لألكي��اس م��ن املؤمنني أس��لم من
عزمي��ة ل��ه ع��ن الوصول اىل بغيت��ه ،و هلذا االقت��داء ،ألن��ه املنه��ج األوض��ح و املقص��د
كان س�لاح اإلمي��ان ضروري��اً يف ه��ذا األصح ،قال اهلل تعاىل ألعز خلقه حممد،
الدرب .يقول املرجع املدرسي « :وإبراهيم صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه وس��لمُ { ،أ ْو َل ِئ َ
ــك
واملؤمن��ون مع��ه خ�ير أس��وة مل��ن أراد الرباءة ا َّل ِذي ـن هــدَ ى اللَُّ َفبِهدَ اهــم ا ْق َتـ ِ
ـد ِه} فل��و
َ َ
ُ ُ ْ
احلقيقي��ة م��ن أع��داء اهلل ،ولك��ن دون كان لدي��ن اهلل مس��لك أق��وم م��ن االقت��داء
التأس��ي به��م أل��وان التحدي��ات واملصاع��ب لن��دب أولي��اءه وأنبي��اءه
---------------ال�تي حتتاج مقاومته��ا إىل اإلرادة الصلبة
واالس��تقامة ،وكل ذل��ك يس��تمده املؤم��ن
 -1الكايف (ط.دار احلديث) :ج،11ص354
م��ن إميان��ه برب��ه وباجل��زاء َ
{لِــ ْن ك َ
َان
 -2هنــج البالغــة :مــن كتــاب لــه ،عليــه الســام،
َي ْر ُجــو اللََّ} ناص��راً يت� َّ
وولي��ا
لعثــان بــن حنيــف االنصــاري.
�وكل علي��هًّ ،
يُني��ب إلي��ه{ ،وا ْليوم ِ
اآلخ َر} حيث يلقاه
 -3من هدى القرآن :ج،7ص184
َ َْ َ
وعنده جيد رضاه وما يرضيه من اجلزاء
 -4من هدىالقرآن :ج،10ص420
ـو ا ْلغَنِ ُّي
 -5تفسري نور الثقلني :ج،1ص.744
ـو َّل َفإِ َّن اللََّ ُهـ َ
{و َمـ ْن َي َتـ َ
والث��واب َ
ﺣﺰﻳﺮان | 2015

• كلما كانت
القدوة أعظم ،كان
االقتداء أصعب،
ودون الوصول
اليه الوان املصاعب
واملتاعب اليت تثين
من ال عزمية له عن
الوصول اىل بغيته
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• بناء دولة
املواطنة يتطلب
من األفراد أن
يكونوا عىل
استعداد للتضحية
مبا يحقق دولة
املجتمع التعاوين
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مفهوم التسامح وأثره في
بناء المجتمع التعاوني
حيدر الرماحي

{خ ْ
ق��ال تع��اىلُ :
ــر
ــذ ا ْل َع ْف َ
ــو َو ْأ ُم ْ
بِا ْلعــر ِ
ِ
ِ
ف َو َأع ِ
ْــر ْض عَــ ْن َْ
الاهلــنَ }.
ُ ْ
(س��ورة االع��راف)199/
إن املصطل��ح القرآن��ي العف��و
والتس��امح واملس��احمة كله��ا مف��ردات
ذات دالالت كب�يرة ،يص��ل مداه��ا
ليالم��س قل��وب اآلدمي�ين ،في��زرع فيه��ا
احملب��ة واالح�ترام ،وال��و ّد والوئ��ام.
��ح،
سَ
التس��امح يف اللغ��ة أصله��اَ َ :
فالس�ين واملي��م واحل��اء أص��ل ي��دل عل��ى
س�لامة وس��هولة.
والس��ماحة والس��ماح :اجل��ود ،مس��ح
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

ب��ه؛ أي :ج��اد ب��ه ،ومس��ح ل��ي :أعطان��ي،
()1
فاملس��احمة :املس��اهلة.
والتس��امح يف االصط�لاح :ه��و م��ا
متي��ز ب��ه اإلس�لام يف تعامل��ه م��ن بذل ما
َّ
ً ()2
ال جي��ب تفض�لا.
إن مفه��وم التس��امح أو العف��و-
بغ��ض النظ��ر ع��ن الف��ارق ب�ين مدل��ول
الكلمت�ين  -م��ن املفاهي��م ال�تي تدع��و
إىل بن��اء اجملتم��ع الفاض��ل ،و زرع روح
احملب��ة والتعاون يف نف��وس األفراد ،وهو
طي
 أي مصطل��ح التس��امح -يدع��و اىل ّصفح��ة املاض��ي وفت��ح صفح��ة جديدة،
لك��ن ال عل��ى حس��اب الثواب��ت الديني��ة
واملتبني��ات العقدي��ة ،ف�لا مس��احمة يف

عب��ادة األصن��ام واإلش��راك ب��اهلل الواح��د
القه��ار ،ب��ل عل��ى أس��اس م��ا تس��مح ب��ه
دائ��رة التس��امح م��ن مرون��ة وحيوي��ة يف
أن نغ��ض الط��رف عم��ا فعل��ه اآلخ��رون
بن��ا ،وإش��عارهم باألم��ن والس�لام يف
داخل نفوس��هم ،ولنا يف رس��ول اهلل أس��وة
حس��نة ،ف��أول ش��يء فعل��ه رس��ول اهلل،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،يوم فت��ح مكة ،مع
كفار قريش أن قال هلم« :اذهبوا فأنتم
الطلق��اء» .وق��د كان ل��ه أن يعاقبه��م مبا
ي��راه ،لش��دة م��ا فعل��وا ب��ه وبأصحابه من
وحتمل البالء الش��ديد يف
أل��وان العذاب،
َّ
س��بيل دين��ه ودعوت��ه ،ولكن��ه رس��ول اهلل،
رس��ول الرمح��ة.

مجتمع
ومل يك��ن ه��ذا العف��و والتس��امح
كما قلنا على أساس التنازل عن ثوابت
الرس��الة اإلهلي��ة واملب��ادئ اإلس�لامية،
ب��ل كان عل��ى أس��اس تأم�ين احلي��اة
للعيش املشرتك .وعلى أساس أن الدين
اإلس�لامي دي��ن مس��ح يس��عى إلقام��ة
احلي��اة الطيب��ة ال دي��ن القت��ل والتنكي��ل
باآلخري��ن .والدلي��ل عل��ى ذل��ك ش��عار
األم��ن والس��لم االجتماع��ي ال��ذي ن��ادى
ب��ه رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآله ،يوم
فتح مكة وطبقه طيلة حياته الشريفة.
�ص الرواي��ة :مل��ا دخ��ل الرس��ول،
وإلي��ك ن� ّ
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،وأصحاب��ه مك��ة
كان��ت إح��دى الراي��ات يف ي��د س��عد ب��ن
عب��ادة وه��و ين��ادي برفي��ع صوت��ه :الي��وم
ي��وم امللحم��ة ،الي��وم ُتس� ّ
�تحل احلرم��ة،
يا معش��ر األوس واخلزرج ،ثأركم يوم
اجلم��ل .فأت��ى الع ّب��اس الن�بي ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه ،وأخ�بره مبقالة س��عد .فقال،
صلى اهلل عليه وآله :،ليس مبا قال سعد
ثم قال لإلمام علي ،عليه السالم:
شيءّ ،
«أدرك س��عداً فخ��ذ الراي��ة من��ه وأدخله��ا
إدخ��ا ً
ال رفيقاً .فأخذ أمري املؤمنني ،عليه
الس�لام ،الراي��ة من��ه وأخذ ين��ادي برفيع
صوت��ه :الي��وم ي��وم املرمحة ،الي��وم ُتصان
()3
احلرم��ة».
ويف مقاب��ل ذل��ك م��اذا فعلوا برس��ول
اهلل وابنائ��ه ،س�لام اهلل عليه��م أمجع�ين،
يف ي��وم عاش��وراء حي��ث ن��ادى املن��ادي:
()4
«أحرق��وا بي��وت الظاملني».
* بناء دولة املواطنة

م��ن هن��ا؛ ف��إن بن��اء دول��ة املواطن��ة

يتطل��ب م��ن األف��راد أن يكون��وا عل��ى
اس��تعداد للتضحي��ة مب��ا حيق��ق دول��ة
اجملتم��ع التعاون��ي ،ول��ذا فع��ل م��ا فع��ل
رس��ول اهلل ،صل��ى ال��ه علي��ه وآل��ه ،ألج��ل
بن��اء خ��ذا اجملتم��ع.
إن م��ن أه��م األش��ياء ال�تي ج��اء
اإلس�لام م��ن أج��ل صيانته��ا واحلف��اظ
عليه��ا ه��ي األنف��س ودم��اء اآلخري��ن،
حت��ى ُع�� ّد النف��س اإلنس��انية م��ن
ض��رورات الدي��ن ال�تي جي��ب الدف��اع
عنه��ا وحرم��ة انتهاكه��ا ،ولكن مع ذلك
نالح��ظ أن الق��رآن الكري��م حيدثن��ا ع��ن
مس��ألة غاي��ة يف األهمي��ة ،وه��ي مس��ألة
املس��احمة والعف��و ع��ن اآلخري��ن ،فق��ال
ِ
ـي َلـ ُه ِمـ ْن
س��بحانه وتع��اىلَ { :ف َمـ ْن عُفـ َ
وف و َأداء إِ َليهِ
ـه َشء َفا ِّتبــاع بِا َْلعــر ِ
ِ ِ
َ َ ٌ ْ
َأخيـ ْ ٌ َ ٌ ْ ُ
ــك َت ِْف ٌ ِ
بِإِحس ٍ
ــان َذلِ َ
ُــم
يــف مــ ْن َر ِّبك ْ
ْ َ
َو َر ْحَــ ٌة َف َمــ ْن ا ْعتَــدَ ى َب ْعــدَ َذلِ َ
ــك
ِ
َف َلــ ُه ع َ
يــم}( ،س��ورة البق��رة
َــذ ٌ
اب َأل ٌ
« )187/إن اهلل يض��ع ح��ول ش��رائعه ملس��ة
إحس��اس وعاطف��ة ،م��ن أج��ل َّ
أال تك��ون
األنظم��ة كله��ا صارم��ة وجام��دة ال
تتواف��ق مع بع��ض الظروف ...واإلس�لام
دي��ن القان��ون ودي��ن الرمح��ة يف الوق��ت
ذات��ه ،فه��و ذو قانون حمدد ولكنه مؤطر
()5
بالرمح��ة».
وه��ذا إن دل عل��ى ش��يء فإمن��ا ي��دل
عل��ى القيم��ة العلي��ا والكب�يرة ملف��ردة
التسامح والعفو عن اآلخرين يف القرآن
الكري��م.
والعفو تاج املكارم «ومرياث التقوى،
واهلل أع��د للمتق�ين جن��ات عرضه��ا
الس��موات واألرض ،وعلى من أوس��ع اهلل

علي��ه من فضله ،أن يوس��ع الناس فض ً
ال
()6
وعف��واً ليغف��ر اهلل ل��ه».
وال أبال��غ إن قل��ت إن اح��د ركائ��ز
بن��اء الدول��ة واجملتم��ع التعاون��ي ه��و
قضي��ة التس��امح مب��ا حتم��ل م��ن معان��ي
الص ْف َح
ـح َّ
اص َفـ ْ
الصف��ح اجلمي��ل {َ ...ف ْ
ال ِم َ
يــل}( ،س��ورة احلج��ر .)85/إىل
َْ
جان��ب الكث�ير م��ن املفاهي��م األخ��رى،
كمفه��وم الع��دل ،والص�بر عل��ى األذى،
واالح�ترام لآلخ��ر وتقدي��ره ،ومس��اعدة
احملتاجني ،ونصرة املس��تضعفني ،ونشر
احملب��ة ،واإلخ��اء ،والرمح��ة ،واإلنص��اف،
وغريه��ا.
ه��ذه املفاهي��م يستش��عرها اإلنس��ان
ضم��ن نس��ب خمتلف��ة وحس��ب حاجت��ه
هل��ا ،فه��ي تش��تد وق��ت األزم��ات وح��دوث
الك��وارث الطبيعي��ة وغ�ير الطبيعي��ة
وتضع��ف يف أوق��ات أخ��رى عندم��ا تق��ل
احلاج��ة هل��ا.
أال ت��رون أن الواق��ع العراق��ي الي��وم
مب��ا في��ه م��ن قضاي��ا أمني��ة خط�يرة
وتف��كك اجتماع��ي وأس��ري م��ؤمل،
حباجة إىل مفاهيم كهذه حتقق أمنه
وس�لامته ،وتعي��د روح اإلخ��اء والتع��اون
ب�ين أف��راد اجملتم��ع ،وتقوي��ة العالق��ة
األسرية ،يف ظروف حرجة ينبغي هلذه
املفاهي��م التنموي��ة أن تك��ون ه��ي ش��عار
اإلنس��ان أينم��ا وج��د ،فالبي��ت األس��ري
اخلال��ي م��ن ه��ذه العناوي��ن كي��ف ل��ه
أن يس�ير يف حي��اة مس��تقيمة وهادئ��ة.
وبالتأكي��د لي��س فين��ا من ه��و معصوم،
ف��إذا مل يس��امح بعضن��ا البع��ض عل��ى
أخطائنا ،ال يكون مثة وجود لالستقرار

• يف خضم األحداث
التي تعصف به من
كل جانب ال سبيل لنا
إالَّ أن ننتهج النهج
القرآين يف إشاعة روح
التسامح واألخوة
واملحبة والسالم
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• من الرضوري ان
يتخذ اإلنسان الطريقة
املناسبة للصفح
والعفو عن اآلخرين
وبناء عالقات طيبة
قامئة عىل أساس
االحرتام املتبادل
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األس��ري ،وتصب��ح العائل��ة مفكك��ة
ومه��ددة بش��تى أن��واع االحن��راف ،بس��بب
اجل��و املتش��نج البعي��د ع��ن روح التس��امح
والعف��و واإلحس��ان.
«إن كلم��ة العف��و كلم��ة مقدس��ة،
وعندم��ا يري��د اإلنس��ان أن يصوره��ا
نور يس��طع منها،
لنفس��ه يش��عر خبروج ٍ
يالم��س قل��وب العارف�ين ...وبن��ا ًء عل��ى
ذل��ك فم��ن رأى م��ن أه��ل داره إس��اءة
ينبغ��ي ل��ه أن يعف��و ويصف��ح ك��ي تع� ّ�م
احملب��ة وال��و ّد يف ه��ذا الوس��ط ...فل��و
أس��اءت زوجت��ه أمام��ه حي��اول جاه��داً أن
يفع��ل ش��يئاً يُفه��م من��ه بأن��ه مل َي� َ�ر تل��ك
اإلس��اءة بامل��رة ك��ي يعف��و عنه��ا ،وك��ذا
بالنس��بة للزوجة إذ ينبغي هلا أن تغض
النظ��ر وتصف��ح عن زوجها إذا ما رأت ما
()7
خيال��ف قان��ون األس��رة املق��دس».
والعف��و ه��و املف��ردة ال�تي أمرن��ا
اهلل س��بحانه بإنفاقه��ا ،ق��ال تع��اىل:
{و َي ْسـ َـأ ُلون ََك َمــا َذا ُي ِنف ُقـ َ
ـو
ـون ُقـ ْـل ا ْل َع ْفـ َ
َ
ِ
ك ََذلِـ َ
ـم
ـك ُي َبـ ِّ ُ
ـم اآل َيــات َل َع َّل ُكـ ْ
ـن اللَُّ َل ُكـ ْ
َّــر َ
ون}( .س��ورة البق��رة)219/
َت َت َفك ُ
وض��رورة ان يتخ��ذ اإلنس��ان
الطريق��ة املناس��بة للصف��ح والعف��و ع��ن
اآلخري��ن وبن��اء عالق��ات طيب��ة قائم��ة
عل��ى أس��اس االح�ترام املتب��ادل ،لذل��ك
نالح��ظ ان انبي��اء اهلل س��بحانه وتع��اىل
وأولي��اءه ،عليه��م الس�لام ،مل يتعرض��وا
خل��دش مش��اعر م��ن يصفح��ون عنه��م
ويس��احمونهم ،ب��ل عل��ى العك��س كان��وا
يبعث��ون برس��ائل اطمئن��ان م��ن خ�لال
كلماته��م الصادق��ة وطه��ارة قلوبه��م
العام��رة باإلمي��ان وح��ب اإلنس��ان
ونياته��م املخلص��ة.
ُوس��ف ،علي��ه الس�لام،
يق��ال إن ي ُ
كان يعان��ي كث�يراً حينم��ا جيل��س إىل
مائ��دة الطع��ام ،ومع��ه إخوان��ه ،وكان��ت
أف��كاره تتداع��ى ويتذك��ر جرمي��ة
إخوان��ه القبيح��ة وكيفي��ة إلقائ��ه يف
�ب ،ل��ذا مل يهنأ له عيش ،ومل
غياب��ت اجل� ّ
يطب له طعام ،وعندها شعر بأن إخوانه
ق��د يكون��ون خجل�ين من��ه ،فتح��دث هل��م
قائ� ً
لا :إنك��م ل��و مل تلقوا بي يف تلك البئر
مل��ا متكن��ت م��ن الوص��ول إىل ه��ذا امل��كان،
إذن أنت��م الس��بب يف س��عادتي وع ّزت��ي،
()8
وأنت��م م��ن أوصل�ني إىل ه��ذا املق��ام.
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

* درجات التسامح

الق��رآن الكري��م وض��ح لن��ا
{وإِ ْن َت ْع ُفــوا
ه��ذه الدرج��ات بقول��هَ :
ِ
ــور
ــروا َفــإِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
َوت َْص َف ُحــوا َو َتغْف ُ
ِ
يــم}( ،س��ورة التغاب��ن )14/مبعن��ى
َرح ٌ
أنن��ا أم��ام ث�لاث درج��ات للتس��امح:
 -1العفو
 -2الصفح
 -3الغفران
«وه��ذه درج��ات لصف��ة واح��دة
ه��ي التن��ازل ع��ن احلق��وق الش��خصية
بالس��ماحة وس��عة الص��در لص��احل
األس��رة.
وينبغ��ي للمؤم��ن أن يس��مو بنفس��ه
إىل آف��اق احلل��م والس��ماحة ختلق��اً
بأخالق اهلل ،ويتحمل بعض اإلساءات...
ويغف��ر للمتس��احمني ويرمحه��م ،وه��ي
أعل��ى درج��ات التس��امح.
وحتس��س املؤم��ن حباج��ة إىل
غف��ران اهلل ورمحت��ه ال ش��ك يدع��وه
()9
للتلط��ف مب��ن هو حتت يده وقدرته».
* آثار التسامح

هل��ذه الصف��ة وامللك��ة االخالقي��ة
واالنس��انية ،آث��ار وضعي��ة يف حي��اة
اجملتم��ع ،كم��ا هل��ا آث��ار معنوي��ة يف
النف��وس ،نذك��ر منه��ا:
 -1من عفا عفا اهلل عنه.
 -2التس��امح يق��وي األواص��ر
ا ال جتما عي��ة .
 -3التس��امح يوح��د اجملتم��ع
وجيعل��ه جمتمع��اً تعاوني��اً متماس��كاً.
 -4التس��امح يفت��ح اآلف��اق حلي��اة
جدي��دة مبني��ة عل��ى احل��ب والس��عادة
واح�ترام اآلخ��ر.
 -5التس��امح دلي��ل التحض��ر
و ا إل نس��ا نية .
 -6التس��امح ي��زرع البهج��ة يف
النف��وس ويعم��ر القل��وب حب��ب العم��ل
للغ�ير ومس��اعدته.
 -7التس��امح يول��د األم��ن
و ا ال س��تقر ا ر .
 -8التس��امح يس��مو بصاحب��ه ألن
جيعل��ه ناك��راً لل��ذات ورافض �اً لآلن��ا.
 -9التس��امح يزي��ل الكراهي��ة

واألحق��اد الدفين��ة.
 -10التسامح أداة لبناء الدولة.
 -11التس��امح والعف��و يؤص�لان
احملب��ة وامل��ودة والتواص��ل الدائ��م ب�ين
أبن��اء اجملتمع ،بعكس القس��وة والغلظة،
فإنه��ا تزي��د م��ن ب��ث الش��حناء والنف��رة
يف اجملتم��ع وتقت��ل التواص��ل واأللف��ة
واحملب��ة.
 -12املس��امح أج��ره عل��ى اهلل،
ولي��س عل��ى ش��خص آخ��رَ { :ف َمـ ْن َع َفــا
ِ
ـح َف َأ ْجـ ُـر ُه َعـ َ
ـب
ـى اللَِّ إِ َّن ـ ُه ال ُيـ ُّ
َو َأ ْص َلـ َ
ال َّظالِنيَ }(،س��ورة الش��ورى)20/
ه��ذه بع��ض آث��ار التس��امح ال�تي
نأم��ل أن جن��د صوره��ا يف جمتمعاتن��ا
اإلس�لامية الي��وم وخصوص��اً يف
جمتمعنا العراقي ،ففي خضم األحداث
ال�تي تعص��ف ب��ه م��ن كل جان��ب ،ال
س��بيل لن��ا َّ
إال أن ننته��ج النه��ج القرآن��ي
يف إش��اعة روح التس��امح واألخ��وة
واحملب��ة والس�لام.
والكت��اب العزي��ز يدع��و إىل
إقام��ة اجملتم��ع التعاون��ي ،ق��ال تع��اىل:
اونُــوا ع َ
ــوى َوال
ــر َوال َّت ْق َ
{و َت َع َ
َ
َــى ا ْل ِ ِّ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ِ
او ُنــوا َعـ َ
ـى اإلثـم َوال ُعــدْ َوان َوا َّتقــوا
َت َع َ
اللََّ إِ َّن اللََّ َش ِ
ــديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب}(،س��ورة
املائ��دة.)2/
--------------( )1التعريفــات ،اجلرجــاين ،ج  :1ص
.160
( )2املصدر السابق ،ج  :1ص .160
( )3مناقــب آل أيب طالــب :ج ،1ص
.2 0 8
( )4موســوعة عاشــوراء ،الشــيخ جــواد
حمدثــي :ج ،1ص .26
( )5مــن هــدى القــرآن ،الســيد حممــد
تقــي املــدريس،دام ظلــه  ،،ج  :1ص - 272
.273
( )6الترشيــع اإلســامي ،الســيد
املدريس،دام ظلــه  ،،ج  :10ص .237 - 236
( )7األخــاق البيتيــة ،األســتاذ حســن
مظاهــري :ص .283 - 281
( )8األخــاق البيتيــة ،األســتاذ حســن
مظاهــري285 :
( )9مــن هــدى القــرآن ،الســيد حممــد
تقــي املــدريس،دام ظلــه  ،،ج  :11ص - 47
.48

س :إذا أمــرت األم ولدهــا بتطليــق زوجتــه لخالفهــا
مــع الزوجــة ،فهــل يجــب طاعتهــا فــي ذلــك؟ ومــاذا لــو
قالــت« :أنــت ولــد عــاق إن لــم تطلــق»؟
ج :ال تجــب طاعتهــا فــي ذلــك ،وال أثــر للقــول
المذكــور ،نعــم يلزمــه التجنــب عــن اإلســاءة اليهــا
بقــول أو فعــل.
س :ماحكــم لبــس الثيــاب بعــد مباشــرة الزوجــة
والخــروج بهــا مــع العلــم إننــي غســلت مــكان خــروج
المنــي بالمــاء ولكننــي لــم أغتســل غســل الجنابــة هــل
الثيــاب نجســة وال يمكننــا لبســها مــرة اخــرى وهــل
يمكــن الصــاة بهــا؟
ج :إذا تــم غســل وتطهيــر المــكان المت َنجــس
ّ
فــإن الثــوب طاهــر ،وال بــأس بلبســه،
بالمنــي
ويمكــن الصــاة بــه
س :ماهــي نيــة تغســيل الموتــى؟ وهــل يجــب
ّ
التلفــظ؟
الجــواب :ينــوي الغاســل التقـرّب إلــى اهلل تعالــى
فــي غســله الميــت ولــو نــوى قبــل البــدء بالغســل
ّ
التلفــظ
كفــاه لــكل األغســال الثالثــة وال يجــب
بالنيّــة.
س :هل يجوز شرب ماء الشعير ألسباب صحية؟
ج :مــاء الشــعير إن كان يحتــوي علــى الكحــول
فــا يجــوز شــربه حيــث كل أدلــة حرمــة المســكر
تشــمله .أمــا إذا كان خاليــً مــن الكحــول فــا بــأس،
وينبغــي االطمئنــان إلــى خلــوّ ه مــن ذلــك
س :بحاجــة الــى مقــدار مــن المــال قــدره مليــون
دينــار لغــرض البنــاء ،فهــل يجــوز الحصــول عليــه مقابــل
فائــدة ( )250ألــف؟
ج :ال يجوز التعامل بالربا.
س :هــل يجــوز للحائــض الدخــول الــى صحــن و
أروقــة االئمــة المعصوميــن ،عليهــم الســام،؟
ج :يجــوز دخــول الصحــن واالروقــة ولكــن
األحــوط وجوبــا عــدم دخــول الحــرم اي الحجــرة
التــي فيهــا الضريــح الشــريف وهــذا خــاص بمراقــد
المعصوميــن ،عليهــم الســام ،وال يشــمل غيرهــا
مــن المشــاهد المشــرفة.
س :عثــرت علــى جهــاز هاتــف نقــال ،مــا حكــم
حيازتــه؟
ج :ال تجــوز ،بــل الواجــب البحــث عــن صاحبــه

وارجاعــه اليــه.
س :هــل يجــوز للزوجــة ان تمنــع نفســها مــن
زوجهــا؟
ج :ال يجــوز ان تمنــع نفســها مــن االســتمتاع
المتعــارف إال فــي حــال ،الحيــض والنفــاس والصــوم
الواجــب وحــال االحــرام.
س :هــل يجــوز قــراءة آيــات قرآنيــة فيهــا دعــاء ،وأنــا
ســاجدة بعــد الصــاة ،مثــل «رب أغفــر لــي ولوالــدي»
وغيرهــا؟
ج :يجوز.
يخمــس األرض
س :هــل يجــب علــى المك َّلــف أن
َّ
ّ
أو الــدار التــي اشــتراها للســكنى؟ وإذا جمــع المكلــف
أمــوا ً
ال لشــراء أرض أو دار للســكنى ،فهــل يجــب عليــه
الخمــس فــي هــذه األمــوال؟
ج :دار الســكنى ال خمــس فيهــا ،أمــا األرض فــإذا
كان ســيبنيها خــال فتــرة قريبــة( ،ســنتين أو ثــاث
مثـ ً
ا) فــا خمــس فيهــا أيضــً .واألمــوال التــي ُتجمــع
لغــرض شــراء أرض أو دار للســكنى ،إذا كان يشــتري
بهــا الــدار أو األرض خــال فتــرة قريبــة ال خمــس
فيهــا أيضــً ألنهــا مــن المؤونــة عرفــً.
س :هل يجوز للمرآة الحائض قراءة القرآن ؟
ج :يحــرم علــى الحائــض قــراءة آيــات الســجدة
الواجبــة ،بــل وســورها علــى األحــوط ،أمــاقــراءة مــا
ســوى ذلــك مــن القــرآن فــا بــأس بــه ،وال كراهــة.
س :انــا رجــل مريــض ومصــاب بشــلل نصفــي،
أتمكــن مــن مســح قــدم رجلــي اليمنــى بشــكل صحيح،
ولكــن اليســرى ال اقــدر؟ والســؤال الثانــي حيــن دخولــي
المرافــق الصحيــة ،ال أتمكــن مــن التطهيــر إال بيــدي
اليمنــى؟
ج :1ان كنــت تســتطيع المســح بــأي جــزء مــن
يديــك ففعــل ،وإال يقــوم بذلــك غيــرك بمــاء
وضوئــك.
ج :2يجوز االستنجاء باليد اليمنى.
س :ماحكــم المــاء المتســاقط مــن ســطحية
الحمــام ؟
ج :طاهر.
س :هل االذان واجب مع الصالة ام مستحب؟
ج :االذان مستحب في الصالة.
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«المتاجرة بالهامش» تستهوي
• املتاجرة بالهامش ،من
املعامالت املالية املعارصة
يف العامل ،حيث يتم
استخدام هذا النوع من
قبل املستثمرين ،وهذه
العملية املالية تتيح
للمستثمرين الحصول
عىل قوة رشائية مضاعفة
يف سبيل تحقيق مكاسب،
او رمبا خسائر ،دون
الحاجة اىل رؤوس أموال
كبرية
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أموال الناس وتخفي هواجس الخسارة
حممد جواد منذور

«دع مال��ك يعم��ل« ،»...حق��ق اكث��ر
م��ن  700دوالر يف الش��هر االول م��ن
الت��داول حت��ت ارش��اداتنا».
الب��د ا ّن��ه واج��ه الكث�ير م ّن��ا ه��ذه
العناوي��ن املنتش��رة بوف��رة يف مواق��ع
االنرتنت ،تطلقها شركات «الوساطة»
يف ت��داول األس��هم يف األس��واق املالي��ة
واملعروف��ة بش��ركات السمس��رة،
حماولة جذب رؤوس األموال املوجودة
ل��دى الن��اس ،لتداوهل��ا كأس��هم ،س��وا ًء
ّ
ق��ل مقداره��ا أو ك ُث��ر ،وذل��ك به��دف
دع��م س��وق الت��داول ،و زي��ادة الطل��ب
عل��ى األس��هم ،وارتف��اع اس��عار تل��ك
األس��هم وال�تي تك��ون ع��ادة مدعوم��ة
م��ن قب��ل ش��ركات السمس��رة ذاته��ا.
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

وملعرف��ة آلي��ة التداول ب��رؤوس األموال
الصغ�يرة وحتقي��ق األرب��اح الكب�يرة،
كم��ا ي��روج هلا ،واليت تع��رف بالتمويل
عل��ى اهلام��ش ،او «املتاج��رة باهلام��ش»،
وم��ا ه��ي املخاطر ال�تي تواجه املس��تثمر،
س��واء االقتصادي��ة منه��ا ،او القانوني��ة؛
حناول من خالل هذا البحث املقتضب،
ان نس��لط الض��وء عل��ى التعري��ف به��ذا
الن��وع م��ن املتاج��رة والنظ��رة القانوني��ة
والشرعية هلا ،وما يشوبها من خماطر
ومقام��رة اقتصادي��ة.
* ما هي املتاجرة باهلامش؟

ان عملي��ة الش��راء باهلام��ش ،او
املتاج��رة باهلامش ،من املعامالت املالية
املعاص��رة ،وتع��د م��ن األدوات املالي��ة
املهم��ة يف األس��واق املالي��ة ،حي��ث يت��م

اس��تخدام ه��ذا الن��وع  -كم��ا تقدم -من
قب��ل املس��تثمرين ،وه��ذه العملية املالية
تتي��ح للمس��تثمرين احلص��ول على قوة
ش��رائية مضاعف��ة يف س��بيل حتقي��ق
مكاس��ب ،او رمب��ا خس��ائر ،دون احلاج��ة
اىل رؤوس أموال كبرية ،وتساعد على
تنش��يط الت��داول بالبورص��ة .ونظ��راً
خلط��ورة ه��ذا الن��وع م��ن التعام��ل ،فق��د
سعت التشريعات الوضعية يف خمتلف
البل��دان ،م��ن خ�لال هيئ��ات األوراق
املالي��ة ،كم��ا يف البل��دان العربي��ة ،اىل
تنظي��م ه��ذا الن��وع م��ن التموي��ل ووض��ع
الضواب��ط علي��ه وذلك لتقلي��ل املخاطر
ال�تي ق��د يتع��رض هل��ا املس��تثمرون
واملتعامل��ون ،ويقص��د بالتموي��ل عل��ى
اهلام��ش ه��و« :ش��راء الورق��ة املالي��ة
بس��داد ج��زء م��ن قيمته��ا نق��دا ،بينم��ا

مجتمع
يس��دد الباق��ي بق��رض ،بضم��ان األوراق
حم��ل الصفق��ة» ( ،)1وقي��ل في��ه أيض��اً:
«أن يق��وم املس��تثمر بدف��ع جزء من مثن
األس��هم ال�تي يري��د ش��راءها م��ن أموال��ه
اخلاصة ،ودفع اجلزء الباقي من أموال
مقرتض��ة»( ،)2وبعب��ارة أخ��رى يق��وم
الوس��يط او السمس��ار بتموي��ل اجل��زء
األك�بر م��ن صفق��ة ش��راء األوراق
املالي��ة ،عل��ى ان تق��دم تل��ك األوراق اىل
السمسار كضمان له لتأمني احلصول
عل��ى م��ا ق��دم يف قيم��ة تل��ك الصفق��ة.
وميك��ن ان نوض��ح الصفق��ة م��ن
خ�لال املث��ال التال��ي:
يرغ��ب أح��د املس��تثمرين يف ش��راء
أس��هم بقيم��ة ( )200أل��ف دين��ار عراق��ي،
ف��إذا ارتفع��ت قيم��ة االس��تثمارات
( )%10فتصب��ح قيم��ة اس��تثماراته ()220
أل��ف دين��ار ،أي ان نس��بة ارباح��ه يف
تل��ك الصفق��ة ( )20أل��ف دين��اراً .أم��ا اذا
اخنفض��ت قيم��ة األس��هم بنس��بة ()10
فتك��ون اخلس��ارة مببل��غ ( )20أل��ف دينار
وعلي��ه يتبق��ى م��ن رأس امل��ال ( )180ال��ف
دين��ار ،ه��ذا يف احلال��ة الطبيعي��ة؛ أم��ا اذا
رغ��ب املس��تثمر يف ان يتاج��ر بهام��ش
الرب��ح واخلس��ارة فيق��وم باالتف��اق م��ع
اح��دى ش��ركات السمس��رة املنتش��رة
يف الع��امل ،وال�تي بات��ت تس��تهدف
املس��تثمرين العراقي�ين ع�بر االعالن��ات
عل��ى ش��بكة االنرتن��ت ،وبع��د إب��رام
العق��د ب�ين املس��تثمر والوس��يط يق��وم
ه��ذا األخ�ير بتموي��ل صفق��ة ش��راء
األس��هم حس��ب النس��بة املتف��ق عليه��ا
ب�ين الطرف�ين وال�تي تش��كل م��ا يع��رف
بهام��ش الرب��ح او اخلس��ارة ،كأن
تك��ون ( )%20او ( )%30او أي نس��بة مئوي��ة
أخرى ،فيدفع املستثمر مبلغ ( )200الف
دين��ار ،يف مثالن��ا ه��ذا ،كنس��بة مئوي��ة
(هام��ش الرب��ح واخلس��ارة) ،فيم��ا يت��م
متويل الباقي من قبل السمسار ،وعليه
ف��إن ارتف��اع قيم��ة األس��هم املش�تراة
او اخنف��اض قيمته��ا بنس��بة ( )%10ال
حتس��ب على ( )200الف وإمنا على املبلغ

الكل��ي ،أي عل��ى م��ا يق��ارب (امللي��ون)
دين��ار ،فيم��ا اذا كان��ت نس��بة اهلام��ش
ه��ي ( ،)%20وعلي��ه تك��ون نس��بة الربح ما
يقارب ( )100الف واخلسارة كذلك ،أي
م��ا يق��ارب ( )%50م��ن املبل��غ ال��ذي وضعه
املس��تثمر يف الصفق��ة ،واملالح��ظ يف
ه��ذا الن��وع م��ن التعام��ل ،ه��و ان التمويل
عل��ى اهلام��ش ،و ّف��ر للمس��تثمر أم��وا ً
ال
اضافي��ة مم��ا س��اهم يف زي��ادة رحب��ه او
زي��ادة خس��ارته.
ويالح��ظ م��ن خ�لال ه��ذا املث��ال
التوضيح��ي لفك��رة املتاج��رة باهلام��ش،
ان ه��ذا الن��وع م��ن التعام��ل حيتم��ل
عل��ى نس��بة خماط��رة عالي��ة ،مم��ا دع��ا
معظ��م التش��ريعات العربي��ة اىل تب�ني
تنظي��م ه��ذا الن��وع م��ن التعام��ل وف��ق
ضواب��ط وتعليم��ات واضح��ة ،إال ان��ه
ونظ��را للضع��ف ال�تي تش��هده س��وق
األوراق املالي��ة يف الع��راق ،ف��إن املش��رع
�ول ه��ذا النوع م��ن التعامل
العراق��ي مل ي� ِ
اهتمام��ا خاص��ا ،وه��ذا م��ا يس��تدعي ان
نق��وم بتقدي��م أه��م الش��روط والقواع��د
ال�تي نظمته��ا بعض القوان�ين الوضعية
ونس��عى كذل��ك اىل اس��تفهام املوق��ف
الش��رعي ع��ن ه��ذا الن��وع م��ن التعام��ل.
* رشوط املتاجرة باهلامش

بين��ت الضواب��ط والتعميم��ات
والتعليم��ات الص��ادرة من هيئات وإدارة
أسواق األوراق املالية الرمسية ،وبشكل
مفص��ل اآللي��ات والس��بل ال�تي جي��ب
ّ
اتباعه��ا يف حال��ة الرغب��ة يف املتاج��رة
باهلام��شّ ،
ونلخ��ص أه��م م��ا جي��ب ان
تتضمن��ه اتفاقي��ة التموي��ل مب��ا يل��ي:
 -1بي��ان تعريف��ي ع��ن التمويل على
اهلام��ش واملخاط��ر اليت قد يتعرض هلا
املس��تثمر م��ن خس��ارة نس��بة كب�يرة او
كل م��ا اس��تثمره يف ه��ذا اجملال.
 -2ح��ق الوس��يط يف عمول��ة ش��راء
وبي��ع األس��هم ،وحق��ه يف ج��زء او كل
األوراق املالي��ة املمول��ة باهلام��ش يف
حال اخنفاض األسعار اىل حد اهلامش

املتف��ق علي��ه ،او قي��ام املس��تثمر بتعدي��ل
اهلام��ش مببل��غ اس��تثماري إض��ايف.
 -3تبق��ى األوراق املالي��ة املمول��ة
عل��ى اهلام��ش ،كضمان��ة على التمويل
حت��ت تص��رف الوس��يط ول��ه احل��ق يف
بيعه��ا م��ن خ�لال وكال��ة خاص��ة غ�ير
قابل��ة للع��زل.
 -4حتدي���د مق���دار الفوائ���د
والعموالت اليت س���يتقاضاها الوسيط
املالي م���ن العميل ،وكذلك االجراءات
اليت يت���م اختاذه���ا يف ح���ال اخنفاض
االس���عار و أي تفاصي���ل أخ���رى ميكن
اضافته���ا اىل ه���ذه االتفاقي���ة.
وم��ن خ�لال م��ا مت عرض��ه م��ن
ش��روط حتتويه��ا اتفاقي��ات املتاج��رة
باهلام��ش ،س��واء كان��ت منصوص��ة او
ج��رى الع��رف عل��ى التعام��ل به��ا به��ذه
الص��ورة ،فعل��ى الرغ��م مم��ا ذكرن��اه يف
املقدم��ة م��ن مزاي��ا يقدمه��ا ه��ذا الن��وع
من التعامل اىل املستثمر من مضاعفة
امل��ال املس��تثمر ،إال انه��ا ال ختل��و م��ن
س��لبيات ت��كاد تفوق إجيابياته��ا ،وأهمها
ه��و ان اهل��دف م��ن ه��ذا التعام��ل ه��و
تعزي��ز الطل��ب عل��ى األس��هم لدف��ع
عجلة عمليات الش��راء ،وبالتالي ارتفاع
قيم��ة األس��هم ،اال ان ه��ذا االرتف��اع
لي��س ارتفاع�اً حقيقي�اً ،وإمن��ا م��ن خل��ق
ش��ركات الوس��اطة (السمس��رة) يف
هك��ذا ن��وع من التعامل ،مم��ا يعزز قيمة
البي��ع عل��ى األس��هم القيادي��ة و يش��كل
ضغط �اً عل��ى غريه��ا م��ن األس��هم.
وه��ذه الس��لبيات ه��ي ال�تي دفع��ت
املش��رع املص��ري اىل من��ع التعام��ل
باهلام��ش إ ّب��ان االزم��ة االقتصادي��ة ،ثم
أع��اد التعام��ل به��ا قب��ل ف�ترة وجي��زة،
كذل��ك فعل��ت معظ��م التش��ريعات
العربي��ة عل��ى حظ��ر الس��تخدام
التموي��ل عل��ى اهلام��ش الس��تخدامه يف
االكتس��اب ويف االص��دارات اجلدي��دة
ل�لأوراق املالية ،س��واء من خالل الطرح
الع��ام او اخل��اص او عن��د تأس��يس
الش��ركات او زي��ادة رأمساهل��ا ،وذل��ك
ﺣﺰﻳﺮان | 2015

• الهدف من هذا
التعامل هو تعزيز
الطلب عىل األسهم
لدفع عجلة عمليات
الرشاء ،وبالتايل ارتفاع
قيمة األسهم ،إال ان
هذا االرتفاع ليس
ارتفاعاً حقيقياً ،وإمنا من
خلق رشكات الوساطة
(السمرسة)
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• بعد عملية القرض
املكمل للهامش،
تقوم رشكات
السمرسة برشاء
األسهم لحساب
املستثمر ،مبعنى
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لضم��ان ع��دم املضارب��ة و اتاح��ة اجمل��ال
لعام��ة املواطن�ين لالكتس��اب بتل��ك
األس��هم بالقيم��ة االمسي��ة ،كما حظر
عل��ى ش��ركات الوس��اطة املرخص��ة
للتموي��ل عل��ى اهلام��ش ،التعام��ل
ب��األوراق املص��درة عنه��ا او م��ن قب��ل
الش��ركات التابع��ة او احلليف��ة هل��ا
وذل��ك لضم��ان احليادي��ة والش��فافية
وع��دم تض��ارب املص��احل.
* موقف الرشيعة االسالمية

بع��د التع��رف عل��ى ه��ذه التج��ارة
اليت بدأت تأخذ باالنتشار بشكل واسع،
م��ن حيث املضم��ون والنواحي القانونية
ومزاياها وخماطرها ،البد من اإلشارة
اىل موق��ف الش��ريعة الس��محاء م��ن هذا
التعامل.
تتضم��ن جت��ارة األس��هم انواع��اً
خمتلفة من اسهم الشركات املتنوعة،
وال جم��ال يف ذك��ر م��ا ميك��ن التعام��ل
ب��ه م��ن عدم��ه وه��ذا يع��ود اىل صناع��ات
وتعام�لات تل��ك الش��ركات ،ولك��ن م��ا
حن��ن يف ص��دد بيان��ه ،ه��و حك��م جت��ارة
اهلام��ش مبعن��ى الرتتي��ب ال��ذي يتي��ح
للف��رد دف��ع مبل��غ قلي��ل واحلص��ول
عل��ى ق��درة مضاعف��ة عل��ى اجملازف��ة يف
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

األس��واق ضم��ن الرتتيب��ات ال�تي س��بق
ذكره��ا للمتاجرة فيم��ا جيوز املتاجرة
ب��ه ،مث��ل أس��هم ش��ركات الب�ترول او ما
ش��ابه ذل��ك.
وم��ن خ�لال م��ا قدمن��اه يف تعري��ف
ه��ذه التج��ارة ،تب�ين لن��ا انه��ا تق��وم
أساس��ا عل��ى فك��رة الق��رض ،وأهمه��ا
ه��و الق��رض املكم��ل للهام��ش ،وه��و
أس��اس ه��ذه التج��ارة ومص��در األرب��اح
او اخلس��ارة ،وأم��ا اجلان��ب اآلخ��ر فه��و
جان��ب البي��ع والش��راء ،فبع��د عملي��ة
الق��رض تق��وم ش��ركات السمس��رة
بش��راء األس��هم حلس��اب املس��تثمر،
وعلي��ه ميك��ن ان نس��تنتج م��ن ذل��ك انه��ا
ق��رض وبي��ع جمتمع��ان ،وه��و م��ا نه��ى
عن��ه الرس��ول األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،حي��ث أخ��رج الش��يخ حمم��د ب��ن
احلس��ن الطوسي يف كتاب «التهذيب»،
ع��ن اإلم��ام الص��ادق ،علي��ه الس�لام ،أ ّن��ه
ق��ال« :نه��ى رس��ول ّ
الل ع��ن س��لف وبي��ع،
وع��ن بيع�ين يف بي��ع ،وع��ن بيع م��ا ليس
عن��دك»(.)3
وق��د فس��ر ه��ذا احلدي��ث بأم��ور
ع��دة ،منه��ا؛ أن جيم��ع ب�ين ش��يئني
خمتلف�ين يف عق��د واح��د بثم��ن واح��د،
كبي��ع وس��لف ،أو إج��ارة وبي��ع ،أو نكاح

وإج��ارة.
ويالح��ظ هن��ا ان الق��رض إمن��ا
حيص��ل بن��ا ًء عل��ى ش��رط ش��راء األوراق
املالية من خالل الوسيط وهو املقرض
هن��ا ،مم��ا يع��ود علي��ه بنف��ع عمول��ة
الش��راء والبي��ع .ه��ذا م��ن جان��ب وأم��ا
م��ن جان��ب آخ��ر ف��إن ش��رط ع��دم قبض
املبي��ع ل�لأوراق املالي��ة املش�تراة ،كونه��ا
تبق��ى كضم��ان يف ح��وزة الوس��يط،
م��ن الش��روط ال�تي ت��درج ضم��ن نظ��ام
جت��ارة اهلام��ش ،وحتى ل��و انها مل تدرج
ف��إن العم��ل ج��ار به��ا حس��ب ع��رف ه��ذا
النوع من التداول يف األسهم ،واملعروف
عرفاً ،كاملش��روط ش��رطاً ،وهذا شرط
خمال��ف ملقتض��ى عق��د البي��ع ،ويف��وت
عل��ى املش�تري مقص��ود العق��د؛ إال ان
هنال��ك م��ن ي��رد عل��ى ه��ذا الق��ول ب��أن
املقص��ود م��ن التس��ليم ه��و التس��ليم
احلكم��ي وه��و حاص��ل يف ه��ذه التجارة.
---------------

 -1اخلدمــات االســتثامرية يف املصــارف،
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في السمع أسرار خفية تكشفها آيات قرآنية

• إعداد :أمحد الغرايب

ورشفــه عــى
ان اهلل ســبحانه وتعــاىل خلــق االنســان وأهتــم بــه ّ
وقومــه فأحســن تقويمــهَ { ،ل َقــدْ
املخلوقــات وصــوره بأحســن تصويــرّ ،
َخ َل ْقنَــا ِ
ــان ِف َأ ْح َس ِ
نس َ
ــن َت ْق ِويــ ٍم}( ،ســورة التــن .)4/
اإل َ
وحينــا جعــل اهلل  -ســبحانه وتعــاىل -االنســان خليفت ـ ُه يف االرض،
زود ُه بــأدوات املعــارف مــن ســمع وبــر وســائر احلــواس ،ليكــون قــادر ًا
ـم َع
عــى تســخري الطبيعــة والعيــش بأفضــل مايكــونَ ،
السـ ْ
ـم َّ
{و َج َعـ َـل َل ُكـ ْ
ِ
ـم ت َْشـك ُُر َ
ون}( ،ســورة النحــل .)78/
ـار َواألَ ْفئــدَ َة َل َع َّل ُكـ ْ
َواألَ ْب َصـ َ
وقــد عُنــي القــرآن الكريــم بالســمع ،عنايــة خاصــة ،عــى باقــي
احلــواس ،و امتـ ّن بــه عىل االنســان ،ليعي خلــق الرمحــن ،اذ جعلــه اهلل أول
حاســة تعمــل لديــه وهــو جنــن بطــن أمــه ،ويكــون آخــر جــزء يمــوت
ّ
يف بدنــه عنــد الوفــاة .ثــم جــاءت االكتشــافات العلميــة احلديثــة لتؤكــد
احلقائــق القرآنيــة بشــأن الســمع لــدى االنســان؛ منهــا:
حاســة تنشــأ وتتكامــل يف اجلنــن هــي الســمع ،حيــث
 -1ان أول ّ
تكتمــل يف الشــهر اخلامــس مــن حيــاة اجلنــن ،ومــن هنــا اجلنــن يف عــامل
صاخــب ،يســمع فيــه دقــات قلــب أمــه ،ورسيــان الــدم يف عروقهــا،
كــا يتعــرف عــى صوهتــا ،بــل يتعــرف عــى االصــوات اخلارجيــة ،منهــا
صــوت قــراءة القــرآن الكريــم ،لــذا حـ ّ
ـث أئمــة اهلُــدى ،عليهــم الســام،
عــى مداومــة األم لقــراءة القــرآن او االســتامع اليــه خــال فــرة احلمــل.
وعنــد تقــدم العلــم احلديــث ،متكــن العلــاء مــن تســجيل اشــارات
عصبيــة وســمعية يف األذن الداخليــة ،والعصــب الســمعي واملنطقــة
الســمعية ،يف مــخ اجلنــن.
حاســة تعمــل لــدى الطفــل ،هــي النطــق بواســطة
 -2أول يشء ّ
البــكاء ،حيــث يمــي أيامــه االوىل وهــو مغمــض العينــن .وقــد جــاء
العلــم احلديــث ليثبــت لنــا ان نمــو املنطقــة الســمعية يف املــخ ،تكتمــل يف
وقــت مبكــر مــن حيــاة الطفــل ،لذلــك يكــون التعليــم يف املرحلــة االوىل
مــن حيــاة الطفــل معتمــد ًا عــى املعلومــات املســموعة ،فهــو يفهــم الكالم
الــذي يســمع ُه ويدركــه ويعيــده ،ثــم حياكيــه ،فيتعلــم الــكالم يف وقــت
مبكــر جــد ًا بالنســبة لتعلم ـ ُه القــراءة والكتابة.ومــا جتــدر االشــارة اليــه
يف مســالة الســمع لــدى الطفــل ،مــا تدعــوه اليــه الســنة الرشيفــة بتــاوة
األذان يف األذن اليمنــى للطفــل الوليــد حديثــ ًا ،واالقامــة يف اليــرى،
وذلــك لكــي يكــون أول يشء يقــرع ســمع الطفــل ،الكلــات املتضمنــة
للتوحيــد والنبــوة ،وان تكــون دعــوة الطفــل اىل اهلل واىل االســام ســابقة
عــى دعــوة الشــيطان.
 -3ان حاســة الســمع تبقــى تعمــل اثنــاء نــوم االنســان ،تبقــى ثمــة
مســتويات وعــي موجــودة ،حيــث يتــم تفســر الصــوت ،أو يســتيقظ
النائــم او ال يســتيقظ تبعــ ًا ألمهيــة املعنــى املســموع.
• التأثري السلبي للضوضاء

عندمــا تدعونــا اآليــات الكريمــة والســنة الرشيفــة ،اىل رضورة

خفــض الصــوت ،وعــدم احلديــث بصــوت عــال ،فهنالــك حكمــة
عظيمــة وراء ذلــك ،أثبتــه العلــم احلديــث مؤخــر ًا ،قــال اهلل  -ســبحانه
وتعــاىل:
ـك إِ َّن َأن َكــر األَصــو ِ
ـض ِم ـن صوتِ
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ال ِمـ ِ
ـر}( ،ســورة لقــان.)19/
َل َصـ ْ
ـو ُت ْ َ
وقــد أثبتــت دراســات حديثــة أن الضوضــاء التــي يتعــرض هلــا
االنســان باســتمرار تؤثــر ســلب ًا عــى اداء القلــب وتــؤدي اىل حــدوث
الذبحــة الصدريــة .كــا ان االصــوات الصاخبــة ،يف حــال االســتمرار يف
ســاعها ،تســبب مشــاكل يف الســمع واضطرابــات يف النــوم وتؤثــر ســلب ًا
عــى احلالــة النفســية.
• السمع بعد املوت

حاســة يفقدهــا االنســان بعــد توقــف قلبــه او موتــه،
ثبــت ان آخــر ّ
هــي الســمع ،فهــي تبقــى معــه اىل ســاعات عديــدة ،وقــد أثبــت العلــم
احلديــث بقــاء الســمع عنــد مــوت االنســان ،كــا يبقــى عنــد ختديــر
املريــض لبضــع ســاعات ،وهــذا مــا يثبــت احلكمــة مــن تلقــن امليــت
أكثــر مــن مــرة وتذكــره بــاهلل -تعــاىل -وهــو يف ملحــودة قــره.
ومــن املهــم ان نعــرف أن االصــوات تصــل األذن الداخليــة عــن
طريقــن:
االول :طريــق االذن اخلارجيــة ثــم الوســطى اململوءتــن باهلــواء يف
االنســان الطبيعــي.
الثــاين :طريــق عظــام اجلمجمــة ،فاالهتــزازات الصوتيــة تنتقــل
بالطريــق االوىل بواســطة اهلــواء ،وتنتقــل بالطريــق الثانيــة بواســطة

¶

ان حاســـة السمع تبقى تعمل اثناء نوم االنسان ،تبقى ثمة

مســـتويات وعي موجودة ،حيث يتم تفسير الصوت ،أو يستيقظ

النائـــم او ال يســـتيقظ تبعـــاً ألهميـــة المعنـــى المســـموع ¶
عظــام اجلمجمــة وهــي ناقلــة جيــدة لألصــوات.
وهــذا مــا اشــاره اليــه االمــام عــي ،عليــه الســام ،حــن قــال:
«أعجــب هلــذا االنســان ينظــر بشــحم ،ويتكلــم بلحــم ،ويســمع بعظــم،
ويتنفــس مــن خــرم».
ويف هــذا العــر ،حيــث توصــل فيــه العلــم اىل كنــه االســام
املحمــدي وعظمــة وجــوده ،يتعــزز االعتقــاد أكثــر بالقــرآن الكريــم
والســنة الرشيفــة ،ومــا بقــي علينــا أال ان نتفكــر يف آالء الرمحــن الــذي
خلــق االنســان ،وعلمــ ُه البيــان ،وجعــل الدنيــا لــه حمــل ابتــاء:
يــه َفجع ْلنَــاه س ِ
ــاج َنبت َِل ِ
ٍ
اإلنس َ ِ
ــميع ًا
َ َ
ــان مــ ْن ُن ْط َفــة َأ ْم َش ٍ ْ
ُ َ
{إِنَّــا َخ َل ْقنَــا ِ َ
َب ِصري ًا}(،ســورة االنســان .)2/فاالبتــاء هنــا؛ إمــا الشــكر وإمــا
الكفــر .نســأل اهلل ان جيعلنــا مــن الشــاكرين الذاكريــن آلالء اهلل.
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الشباب والبحث عن الثقة بالنفس بين البيت والمدرسة
الش��خص بقيمة نفس��ه ،يف الوسط الذي
يعي��ش في��ه ،س��وا ًء يف حمي��ط األس��رة ،او
االصدق��اء او حمي��ط العم��ل والدراس��ة
وغريه��ا .وه��ذه الثق��ة بالنف��س ،تفس��ر
كل حرك��ة م��ن حركات��ه وس��كناته،
وم��ا اذا كان يتص��رف بش��كل طبيع��ي
دون قل��ق أو ت��ردد.

• عدم استقرار املناخ
األرسي بني األبوين،
والخالفات العائلية،
تلحق رضراً كبرياً بالحالة
النفسية لألبناء ،وتحدث
اهتزازاً يف ثقتهم
بأنفسهم

ALHODAMAG.COM

سعد مغيمش الشمري

تع��د الثق��ة بالنف��سَ ،م َلك��ة قابل��ة
للنم��و ،كم��ا ه��ي قابل��ة ايض �اً للضم��ور
واالضمح�لال ،فه��ي متث��ل أح��د أه��م
عوام��ل النج��اح يف ش��تى االعم��ال ،ويف
خمتل��ف جوان��ب احلياة ،اضافة اىل ذلك،
ف��ان الكث�ير من املواقف واحلاالت تتطلب
حال��ة الثق��ة بالنفس ،مب��ا يقنع اآلخرين
بق��وة الط��رح وال��رأي ب��كل ق��وة وثب��ات،
بعي��داً ع��ن التوت��ر يف حال��ة االخف��اق،
الن هك��ذا حال��ة م��ن ش��أنها ان تعط��ي
انطباع��اً س��يئاً ل��دى اآلخري��ن .م��ن هن��ا
نع��رف ان الثق��ة بالنف��س ه��ي إحس��اس

* عوامل زعزعة الثقة بالنفس

إن الوق��وع حت��ت وط��أة الش��عور
بالس��لبية ،وال�تردد ،وع��دم االطمئن��ان،
ه��و بداي��ة الفش��ل ،وم��ا أكث��ر الطاق��ات
والقدرات اليت أهدرت بسبب عدم إدراك
أصحابه��ا مب��ا يتمتع��ون ب��ه م��ن إمكان��ات
أنع��م اهلل به��ا عليه��م ،ل��و اس��تغلوها
الس��تطاعوا أن يفعل��وا الكث�ير ،والن��اس
ال حت�ترم وال تنق��اد ،إال مل��ن يث��ق بنفس��ه،
وايض��اً مب��ا حيم��ل م��ن قي��م ومب��ادئ،
ل��ذا نفه��م أن اهلزمي��ة النفس��ية ه��ي
بداي��ة الفش��ل ،وعام��ل أس��اس للس��قوط
واالنهي��ار.
يق��ول القائ��د العس��كري الربيطان��ي
املش��هور ،وأح��د أع�لام احل��رب العاملي��ة
الثانية ،املارش��ال «مونتغمري» يف كتابه
«احل��رب ع�بر التاري��خ» :إن أه��م ممي��زات

اجليوش اإلسالمية مل تكن يف املعدات أو
التس��ليح أو التنظي��م ،ب��ل كان��ت يف واقع
ح��ال مالي�ين الناس الذين يتحّلون بثقة
عالي��ة بالنف��س ،جتعله��م ال يكرتث��ون
بشيء».
وال ننس��ى كذل��ك قرين��ة اخل�برة
واإلجن��از .فك��م م��ن خب�ير يف جمال��ه
تتدف��ق من��ه ينابي��ع ال تنض��ب م��ن الثق��ة
بالنف��س ،ب��ل إن��ه حت��ى حينم��ا خيط��ئ ال
يضي��ق ذرع��ا بس��هام النق��د ،فه��و يتقبله��ا
بص��در رح��ب ألن��ه ببس��اطة واث��ق م��ن
نفس��ه .كم��ا أن املوظ��ف  -مهم��ا كان��ت
خربت��ه -عندم��ا يرك��ز عل��ى إجن��از املهام
فإن��ه يرتاك��م لدي��ه رصي��د ضخ��م م��ن
الثق��ة بالنف��س ،يف العم��ل ال��ذي يؤدي��ه
خصوصا إذا نال عمله إعجاب مسؤوليه.
أحيان��ا ،حن��ن م��ن حنم��ل مع��ول
ه��دم ثقتن��ا بأنفس��نا بأيدين��ا ،ح�ين ندم��ر
بكلماتن��ا القاس��ية م��ا تبق��ى لنا من ش��عور
بالثق��ة ،كأن يق��ول أحدن��ا لنفس��ه« :أن��ا
فاش��ل» ،أو «ش��خصييت ضعيف��ة» ،أو «ال
ميك��ن أن أجن��ح».
والبع��ض يعتق��د أن ضع��ف ثقت��ه
بنفس��ه س��ببها عام��ل وراث��ي ،األم��ر ال��ذي
يرفضه متاماً أستاذ علم النفس الرتبوي

مجتمع
املغرب��ي ،الدكت��ور مصطف��ى أبو الس��عد،
حيث يقول« :إن الوراثة ليس هلا دخل يف
ذل��ك مش�يراً إىل أن س��بب ضع��ف الثق��ة
بالنف��س يع��ود إىل أس��باب كث�يرة منه��ا
أن اإلنسان حيمل صورة سلبية عن ذاته
وقدرات��ه وال ي��درك كي��ف يتعام��ل معها
وعلي��ه فإن��ه يتطل��ب من��ه معرف��ة صفاته
اإلجيابي��ة وحي��دث به��ا نفس��ه باس��تمرار
مث��ل :أن��ا صب��ور ،ناج��ح ،متف��وق ،حلي��م،
مثاب��ر ،م��ؤدب...اخل .مش��ددا عل��ى ضرورة
أن يقب��ل اإلنس��ان ذات��ه ،وإذا فش��ل ،يعت�بر
ذل��ك فع� ً
لا حدث�اً عادي�اً ،ميك��ن أن يتغ�ير
ولي��س صف��ة تالزم��ه».
والب��د م��ن االش��ارة اىل أن رأي
اآلخري��ن فين��ا لي��س صحيح��اً دائم��اً
بالض��رورة ،وال جي��ب أن ينتق��ص م��ن
ثقتن��ا بأنفس��نا ،فك��م م��ن مب��دع نعت��ه
مدرسوه يف املدرسة ،أو أهله أو أصحابه،
بالضع��ف والفش��ل ،لكن��ه ص��ار فيم��ا بع��د
علم��اً يُش��ار إلي��ه بالبن��ان .واحل��ق أن��ك
إن مل تث��ق بنفس��ك وقدرات��ك فل��ن جت��د
أح��داً يث��ق ب��ك .وكث�يرة ه��ي االس��باب
ال�تي تس��بب زعزع��ة الثق��ة بالنف��س،
فنختصره��ا باأله��م:
* األول :املناخ االرسي

ع��دم اس��تقرار املن��اخ األس��ري ب�ين
األبوي��ن ،واخلالف��ات العائلي��ة ،تلح��ق
ض��رراً كب�يراً باحلال��ة النفس��ية لألبن��اء،
وحت��دث اهت��زازاً يف ثقته��م بأنفس��هم،
فعندم��ا يهم��ل االبوان أوالده��م ،وال جيد
االب��ن أو البن��ت ،ذل��ك احل��ب واالهتم��ام،
مم��ا جيع��ل ه��ؤالء يفق��دون ثقته��م
بأنفس��هم ،الس��يما اذا رأوا أن االبوي��ن،
س��بقوهم يف فش��لهم بتح��دي االزم��ات
واملش��اكل املختلفة ،خارج وداخل البيت،
بس��بب ضع��ف يف ش��خصيتهم وثقته��م
بأنفس��هم.
وكذل��ك النق��د الدائ��م هل��م م��ن
حي��ث ت��رى االب يص��رخ بوج��ه االب��ن،
ينمي
ويوجه اليه الكالم احلاد دائماً ،مما ّ
يف نف��س االب��ن ،الش��عور بالضع��ة ،وان��ه
انس��ان فاش��ل ،ال ميكنه ان يفيد بش��يء يف
اجملتم��ع ،بالرغ��م م��ن وج��ود أوالد داخ��ل
بعض األسر حيملون كثرياً من املهارات
واالبداعات اليت تؤهلهم ألن يكونوا ذوي
أهمي��ة ومكان��ة يف اجملتم��ع ،ول��و نظرن��ا
اىل بع��ض العوائ��ل ال�تي تب��دي كث�يرا

وتؤج��ل املش��اجرات
م��ن احلن��ان واحل��بّ ،
واحل��روب الكالمي��ة عندم��ا يكون��ون
أم��ام أبنائه��م ،حرص��اً عليه��م ،جن��د
أنه��ا خت � ّرج ش��باباً ورج��ا ً
ال قادري��ن عل��ى
حتم��ل مس��ؤوليات كب�يرة ،بفض��ل بن��اء
ّ
الثق��ة العالي��ة بأنفس��هم ،بينم��ا نالح��ظ
وج��ود ش��باب طموح�ين ،ومش��حونني
بالثق��ة بالنف��س ،لكنه��م يعيش��ون وس��ط
من��اخ أس��ري يقت��ل ه��ذه الثق��ة وتل��ك
الطموح��ات ،فأن��ه بالتأكي��د س��تخ ّرج
العائل��ة  ،اف��راداً ضعيف�ين ومهزوزي��ن
نفس��ياً ،بس��بب ع��دم احت��واء االبن��اء،
الس��يما يف املراح��ل العمري��ة اخلاص��ة
واحلساس��ة ،مث��ل مرحل��ة املراهق��ة ،ال�تي
رمب��ا تصاحبها بع��ض االعراض املرضية
�ب
او الصحي��ة او غريه��ا ،مث��ل ظه��ور ح� ّ
الش��باب يف الوج��ه ،عل��ى س��بيل املثال ،مما
يتس��بب يف انعكاس��ات نفس��ية كب�يرة
عل��ى املراه��ق ،وهو ما يتطلب من األبوين
ق��دراً كب�يراً باملقاب��ل الس��تيعاب احلال��ة،
وزرع الثق��ة بالنف��س لتج��اوز املش��كلة
ومواجهته��ا بش��جاعة ث��م حّله��ا.
* الثاين :املناخ املدريس

إن املن��اخ املدرس��ي ل��ه عالق��ة قريب��ة
باملن��اخ األس��ري ،واألخ��ذ بي��د الطال��ب
(الش��اب) ،للوص��ول اىل طريق��ة التفك�ير
الصحيحة .فإن هدف املدرسة احلقيقي،
تزويد الطالب جبناحني؛ العلم والرتبية،
ث��م ت�ترك ل��ه حري��ة التحلي��ق يف اآلف��اق،
فاالم��ر مرتب��ط بقدرت��ه الذاتي��ة والثق��ة
العالي��ة عل��ى التحلي��ق عالي��اً يف مس��اء
االب��داع او التحلي��ق ب�ين املنخفض��ات.
بي��د أن املش��كلة ال�تي يواجهه��ا
العدي��د م��ن أبنائن��ا ويش�ترك يف تفاقمها،
ٌ
كل م��ن األس��رة واملدرس��ة ،ه��ي التعامل
العني��ف بس��بب بع��ض االخفاق��ات يف
الدراس��ة وع��دم الق��درة عل��ى كس��ب
النتائج املرجوة ،فاألب واملعلم او املدرس،
عل��ى الس��واء ،يرغب��ون ب��أن يأت��ي الطال��ب
بدرج��ة عالي��ة ،تش��عرهم بأنه��م ليس��وا
فاش��لني يف أداء مهمته��م ،يف ح�ين إن
ه��ذا املطل��ب ه��و ايض �اً كام� ٌ�ن يف نف��س
الطال��ب حبج��م كب�ير يف��وق م��ا ل��دى
األب وامل��درس .ل��ذا نالح��ظ ان أه��م
عوام��ل زعزع��ة ثق��ة الطال��ب بنفس��ه،
ه��و اس��لوب التقري��ع والتش��نيع وحت��ى
الض��رب يف البي��ت واملدرس��ة ،حبي��ث جيد

الطال��ب (الش��اب) أن��ه ب�ين ناري��ن ،وه��ذه
حب��د ذاتها متثل حال��ة خطرية جداً ،رمبا
تدف��ع بالبع��ض الرتكاب أعم��ال ال حتمد
عقباه��ا للخ��روج م��ن عن��ق الزجاج��ة.
بالنس��بة لآلب��اء ،فهنال��ك م��ن يعط��ي
احل��ق هل��م ب��أن يتذم��روا م��ن الدرج��ات
الضعيف��ة ألبنائه��م ،نظ��راً مل��ا يبذلون��ه
م��ن أم��وال وامكان��ات يوفرونه��ا لتمك�ين
االب��ن م��ن أجواء دراس��ية مناس��بة ،بيد ان
االم��وال املبذول��ة واالمكانات املتوفرة ،لن
تكون مربراً بأي حال من االحوال ألعمال
ت��ؤدي اىل قت��ل الثق��ة بالنف��س ،وخل��ق
حال��ة م��ن االنهزامي��ة النفس��ية ،حبي��ث
جي��د الطال��ب أنه جمرب عل��ى النجاح بأي
ص��ورة ،ورمب��ا يلجأ اىل ارتكاب اخلطيئة
الفاحشة خالل االمتحان «الغش» ،االمر
ال��ذي يتطل��ب إلق��اء نظ��رة على املدرس��ة،
وم��ا فيه��ا م��ن اس��لوب يف التعلي��م وإدارة
وطريق��ة تعام��ل مع الط�لاب ،فباالمكان
ح��ل مش��اكل الط�لاب م��ن خ�لال «جلان
متابع��ة» م��ا ب�ين املدرس��ة والبي��ت ،تأخ��ذ
عل��ى عاتقه��ا إرس��ال دع��وة اىل اآلب��اء،
ابت��دا ًء م��ن الك��ورس االول ،فيحضر االب
م��ن اج��ل مناقش��ة املش��كلة املوج��ودة ل��دى
الطال��ب ،وه��ل ه��ي م��ن البيت او املدرس��ة،
وأن يك��ون احلض��ور إلزام ّي��اً .يف نف��س
الوق��ت رمب��ا جي��د األب مث��ة قص��وراً يف
املدرس��ة واس��لوب املدرس�ين يف التعلي��م.
ان إع��ادة النظ��ر يف كث�ير م��ن
الس��لوكيات والتصرف��ات م��ع االبن��اء
والط�لاب ،م��ن ش��أنها ان تع��زز الثق��ة
يف انفس��هم ،ابت��دا ًء باظه��ار عالم��ات
االعج��اب ،وم��ن خ�لال التقيي��م اليوم��ي
والس��نوي للطلب��ة  ،وم��ن خ�لال قي��ادة
الطالب املبدع جملموعات العمل التدرييب
ً
حقيقة ان لكل
وجمموعات حل املس��ائل.
مش��كلة الكث�ير م��ن احلل��ول الصحيح��ة
املختلف��ة يف عمقه��ا ونضجه��ا ومشوهل��ا
 ،هل��ذا فه��ي تتف��اوت يف تقييمه��ا ب�ين
احلل��ول املمت��ازة واحلل��ول املقبول��ة.
وإذن؛ يوج��د بداخ��ل كل م ّنا مواهب
عديدة ،ودفينة ،وطاقات كبرية ،وإبداع
ال حص��ر ل��ه ،لك��ن كل ذل��ك ال فائ��دة
من��ه طامل��ا أنن��ا ال نث��ق بأنفس��نا وال نؤم��ن
بقدراتنا اليت وهبنا اهلل إياها ،االمر الذي
يفقدن��ا الق��درة عل��ى االس��تفادة منه��ا،
مب��ا خي��دم انفس��نا ث��م اجملتم��ع والبل��د
بأكمل��ه.

• لو نظرنا اىل بعض
العوائل التي تبدي
كثرياً من الحنان
والحب البنائها ،وتؤ ّجل
املشاجرات والحروب
الكالمية ،تكون أقدر
عىل تخريج شباباً ورجاالً
قادرين عىل تح ّمل
مسؤوليات كبرية
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مجتمع

شبابنا و ملء أوقات الفراغ
قاسم مظلوم الكرعاوي

• يتسم الشباب برسعة
التأثر واعتناق االفكار،
وحتى التضحية من
أجلها ،ولذلك نجد أن كل
الثورات إمنا تقوم عىل
اكتاف الشباب

ع��ن الش��باب احت��دث ،وم��ا ي��دور
حوهل��م ،وم��ا خيب��ئ هل��م الده��ر ،وم��اذا
يصنع��ون ،و م��ا ال��ذي يفعلون��ه لك��ي
يتخلص��وا م��ن هذه الدوامة اليت يعيش��ها
الش��اب الي��وم يف الع��راق ،فبالرغ��م
م��ن مت��وّج البل��د باالعم��ال والتوجه��ات
املختلف��ة ،ب�ين املوع��ود بوظيف��ة ،وم��ن
ينتظ��ر التخ�� ّرج م��ن اجلامع��ة ،وم��ن
خيتار املش��اركة يف اجلهاد ضد االرهاب
ويضح��ي بنفس��ه ،وايض��اً ،م��ن ميته��ن
االعمال احلرة والتجارية وغريها .تبقى
هنال��ك مناط��ق ف��راغ يف اوس��اط الش��باب،
تدف��ع البع��ض منه��م اىل بع��ض االعم��ال
غ�ير الالئقة وغري احملب��ذة ،ورمبا يندفع
البع��ض اىل حاف��ة االنتح��ار ،بس��بب
االحب��اط والي��أس.
االهتامم بمراحل النمو
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متت��از مرحلة الش��باب بعدة مميزات
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

تؤث��ر يف ش��خصية الش��اب م��ن مجي��ع
نواح��ي حيات��ه ومنه��ا:
أو ً
ال :الناحية اجلسمية
يف مرحل��ة الش��باب يص��ل جس��م
االنس��ان اىل مس��توى م��ن النض��ج البدن��ي
والذه�ني ،وتتوف��ر في��ه الق��وة واحليوي��ة،
وم��ن ه��ذه الناحي��ة يع�بر الق��رآن الكري��م
ع��ن مرحل��ة الش��باب مبرحلة الق��وة ،قال
ِ
ُــم ِمــ ْن
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يــر}( ،س��ورة ال��روم.)54/
ا ْل َقد ُ
ثانياً :الناحية النفسية
فف��ي مرحل��ة الش��باب تنش��أ عن��د
الش��اب الرغب��ة يف الرف��ض و روح التمرد،
كن��وع م��ن رد الفع��ل للمرحل��ة الس��ابقة
اليت كان يعيشها يف طفولته ،فإذا كرب
وأصب��ح ش��اباً قوي�اً أح��ب ان مي��ارس حق��ه
يف املعارض��ة واالس��تقالل.
ثالثاً :الناحية الفكرية

يعان��ي الش��باب غالب��اً م��ن الف��راغ
الفك��ري وضع��ف االنتم��اء ،فف��ي ه��ذه
املرحل��ة ينفت��ح عق��ل اإلنس��ان وتنم��و
مواهب��ه ،ويب��دأ بالتفك�ير الدقي��ق ،كم��ا
جندهم يتسمون بسرعة التأثر واعتناق
االف��كار ،وحت��ى التضحي��ة م��ن أجله��ا،
ولذل��ك جن��د أن كل الث��ورات إمن��ا
تق��وم عل��ى اكت��اف الش��باب ،فه��م الذي��ن
يس��ارعون اىل االمي��ان باألف��كار اجلديدة
ويس��تعدون للتضحية يف س��بيل اهلل ،او ً
ال
ويف س��بيل دينه��م وعقيدته��م ومذهبه��م
وم��ن اج��ل الوط��ن والش��رف وامل��ال
وكل م��ا ميلك��ون ،لك��ي حيافظ��وا عل��ى
ارض الوط��ن العزي��ز ،وكم��ا تس��معون
وتش��اهدون يف أم اعينك��م ه��ذه االي��ام
وغريها ،كيف قام شبابنا االبطال تلبية
لن��داء املرجعي��ة الرش��يدة ،للحف��اظ عل��ى
ارض االنبي��اء و ارض االوصي��اء ،عليه��م
الص�لاة والس�لام ،وارض املقدس��ات،
والتضحي��ة بانفس��هم لط��رد الغ��زاة م��ن
التكفريي�ين الدواع��ش.

مجتمع
م��ن هن��ا؛ عل��ى الش��باب ان يعلم��وا
ويدرك��وا م��ا ي��دور حوهل��م ويعرف��وا
ويتفقه��وا ويلتجئ��وا اىل مدرس��ة العل��م
والبصرية ،مدرس��ة االمام احلسني ،عليه
الس�لام ،ليأخ��ذوا ال��دروس م��ن بطول��ة
العب��اس وقوت��ه وش��جاعته ،وم��ن عل��ي
االك�بر ،علي��ه الس�لام ،وه��و اول رج��ل
قدم��ه االم��ام احلس�ين م��ن اه��ل بيت��ه.
مب��ا يع�ني أن ينه��ض الش��باب بالعمل
والعلم من اجل اصالح ما افس��ده احلكام
والغزاة الطامعون ،وان يوحدوا كلمتهم
عل��ى احل��ق ويتكاتف��وا يف م��ا بينه��م ،الن
الشباب هم االصل ،وهم اللبنة االوىل يف
بناء اجملتمع.
كم��ا علين��ا ان نعم��ل عل��ى ط��رد
الدواع��ش التكفريي�ين القتل��ة اجملرم�ين،
الذي��ن يري��دون ان يدنس��وا ه��ذه االرض
الطاه��رة ولكنه��م مل يق��دروا بفض��ل
اهلل ع��ز وج��ل وأه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،النه��م ه��م اوت��اد االرض وه��م
اخل�ير والربك��ة ،وم��ن ث��م مراجعن��ا
العظ��ام الذي��ن يضيئ��ون دربن��ا بفتاواه��م
وحكمته��م وكياس��تهم.
وم��ن هن��ا جن��د ان الش��باب يقوم��ون
بال��دور املطل��وب ،ولك��ن عليه��م ان
يتفقه��وا ويعمل��وا ويتعلم��وا وال يرتك��وا
ج��زءاً يس�يراً ول��و قلي� ً
لا ،حت��ى يكون��وا
متواصل�ين بالعلم والعم��ل ،وأن يتحملوا
املسؤولية جتاه دينهم وبلدهم ومذهبهم
ومقدس��اتهم وجتاه انفسهم ،فاحلياة لن
تتوق��ف ،ب��ل الس��نن االهلي��ة متواصل��ة،
مث��ل احلي��اة ،وامل��وت ،والزواج ،والدراس��ة،
والعم��ل ،ولك��ن جي��ب عل��ى االنس��ان ان
يعل��م وي��درك احلياة باالجت��اه الصحيح،
وال يق��ف عن��د مش��كلة أو ازمة ،ويتحدث
ع��ن وج��ود االف��كار والنظري��ات وع��دم
وج��ود التطبي��ق ،ب��ل عليك الس��عي واجلد
والعم��ل والعل��م ،لك��ي نص��ل اىل النتيج��ة
املطلوب��ة م��ن خ�لال ه��ذه العوام��ل ال�تي
تس��اعده يف احلص��ول عل��ى النتيج��ة
الصحيح��ة.
األرسة ودورها املؤثر

لع��ل تراج��ع دور االس��رة يف توجي��ه
الش��اب اىل الطري��ق الصحي��ح ،ي��ؤدي
اىل فش��له يف احلي��اة ،وتع��د االس��رة ه��ي
احلج��ر االس��اس يف عملي��ة الرتبي��ة
واس��تقرار الش��اب والتخل��ص م��ن وق��ت

الف��راغ ،م��ن خ�لال متابعت��ه يف طريق��ة
م��لء اوق��ات الف��راغ ،وم��ن ث��م ويكون��ون
ه��م الداع��م االول له لتقديم االفضل من
الربام��ج ،لك��ي يتق��دم ويتط��ور يف حيات��ه
اليومي��ة.
وم��ن ناحي��ة العل��م والتق��دم ،ان
يتابع��وا م��ا ق��ام به من نش��اطات مدرس��ية
او ادبي��ة ،ملس��اعدته على التق��دم والتفوق
ب�ين زمالئ��ه ،وال يك��ون عاج��زاً ع��ن تأدي��ة
واجب��ه ،ودوره��م يك��ون مهم�اً م��ن ناحي��ة
التق��دم هل��ذا الش��اب ليك��ون ذا موهب��ة
ليتف��وق ش��يئاً بع��د ش��يء.
ل��ذا جي��ب ان نك��ون عل��ى ق��در
املس��ؤولية جت��اه ه��ذا الش��اب وتوجيه��ه
حن��و االخ�لاق الس��امية م��ن حي��ث اخللق
والرتبي��ة واالح�ترام ،وتط��ور العالق��ة
ب�ين البي��ت واملدرس��ة ،حت��ى تك��ون عالقة
وثيق��ة ،فيك��ون اجيابي��اً ال س��لبياً يف
اجملتم��ع وال يتأث��ر بالظواه��ر الطبيعي��ة
والبيئ��ة ال�تي ممل��وءة باألم��ور القش��رية
الفارغ��ة ،وهل��ذا س��وف جت��ر الش��اب اىل
بعض املزالق ويهوى يف مكائد الش��يطان.
وعل��ى الصعي��د العلم��ي والثق��ايف،
فان العلم من اعظم الصفات الش��خصية
ال�تي تس��بب التق��دم والتف��وق ،فالعل��م
ينض��ج العق��ل ويق��وي إرادة االنس��ان
وجيعل��ه قوي��اً أم��ام االحن��راف ،فع��ن
أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام« :العل��م
مث��رة احلكم��ة والص��واب م��ن فروعه��ا».
فينبغ��ي عل��ى الوالدي��ن واملؤسس��ات
الرتبوي��ة العم��ل عل��ى تقدي��م الثقاف��ة
الصاحل��ة ،وخصوص�اً املس��ائل العقائدي��ة
واملس��ائل الفقهي��ة واالخالقي��ة ،ف��إن م��ن
يس��توعبها يتمك��ن م��ن الس�ير املس��تقيم،
وهذه املس��ؤولية تقع على الش��باب نفس��ه
والفت��اة نفس��ها ،فإنهما كلم��ا ازدادا علماً
ازدادت نس��بة النج��اح هلم��ا أكث��ر ،ع��ن
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم:
«طل��ب العل��م فريض��ة عل��ى كل مس��لم
ومس��لمة ،أال أن اهلل حي��ب بغ��اة العل��م»،
وهكذا لو اتبعنا هذه الطرق واالمور اليت
رمسه��ا لن��ا اه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام،
لتخلصن��ا م��ن الف��راغ.
املجتمع واصدقاء السوء

م��ن املع��روف أن اجملتم��ع يتضم��ن
بني شرائحه أصدقاء السوء ،مما يتوجب
اختي��ار الصديق الص��احل والنزيه ،فهناك

ط��رق ودالئل وضعها أه��ل البيت ،عليهم
السالم ،واليك بعضها :عن أمري املؤمنني،
الص��دوق م��ن
علي��ه الس�لام« :الصدي��ق َ
نصح��ك يف عيب��ك وحفظ��ك يف غيب��ك
وآث��رك عل��ى نفس��ه».
فيج��ب عل��ى الش��اب أن يبح��ث
الختي��ار الصدي��ق اجلي��د ،وم��ن ثم يعمل
عل��ى توطي��د العالق��ة بينهم��ا ،ويأت��ي
هن��ا دور اآلب��اء يف مراقب��ة ابنائه��م لك��ي
يكون��وا م��ن املتابع�ين هل��م ولس��لوكهم
خ��ارج البي��ت وان حي��دوا م��ن الضغ��ط
عليه��م ،حت��ى ال يش��عروهم باملل��ل لك��ي
يك��ون االب صديق�اً البن��ه ،ب��ل يك��ون مث��ل
األخ الناص��ح ،وم��ن ث��م يع��رف اصدق��اءه
ويعطي��ه احلري��ة الكامل��ة العتم��اده على
نفس��ه ليكون متحم ً
ال املس��ؤولية ،ويكون
عنص��راً فع��ا ً
ال باجملتم��ع.
خطوات مللء الفراغ

اإلنس��ان بطبيعت��ه يريد م��لء الفراغ،
ف��إذا مل مي�لأه باالم��ور الصاحل��ة ُملئ��ت
باألمور الس��يئة.
وباالم��كان م��لء الف��راغ بالش��كل
الصحي��ح م��ن خ�لال م��ا يأت��ي:
أو ً
ال :األس��رة ،ف��إن عليه��ا أن تق��دم
برناجم��اً ألفراده��ا حي��اول س��د الف��راغ
للشباب والفتاة ،ولذا جند أئمتنا ،عليهم
الس�لام ،يش��جعون عل��ى اس��تغالل الوق��ت
وأن نك��ون يف حرك��ة دائم��ة ،ع��ن أب��ي
مح��زة الثمال��ي قال« :ق��ال لي ابو عبداهلل،
عليه الس�لام :اغ ُد عاملاً أو متعلماً» وكما
ق��ال امامن��ا جي��ب ان نك��ون علم��اء او
متعلم�ين.
ثاني��اً :املراكـــــــــــ��ز الرتبويــــــــــــــ��ة،
كاجلامع��ات واملـــــــ��دارس واملســـــــ��اجد
واحلس��ينيات فعليه��ا -عل��ى س��بيل
املث��ال -إقام��ة ال��دورات الثقاف��ة ،وتعلي��م
احل� ِ�رف والصناع��ات خصوص�اً يف العطل
الرمسي��ة والصيفي��ة.
ثالث��اً :عل��ى الش��اب أو الفت��اة،
اس��تغالل وقت الفراغ يف تقديم املس��اعدة
ألفراد االس��رة يف املنزل ،وايضاً اس��تغالل
الوق��ت باملطالع��ة والق��راءة ،او ممارس��ة
التماري��ن البدني��ة او مش��اهدة الربام��ج
التلفزيوني��ة املفي��دة وغريه��ا.
ان اس��تغالل الوق��ت له مث��اره الطيبة
عل��ى الف��رد واجملتم��ع فه��و س��بب لتق��دم
االم��ة وازدهارها.
ﺣﺰﻳﺮان | 2015

• تعد االرسة هي
الحجر االساس يف
عملية الرتبية واستقرار
الشاب والتخلص من
وقت الفراغ ،من خالل
متابعته يف طريقة ملء
اوقات الفراغ ،ومن ثم
ويكونون هم الداعم
االول له لتقديم االفضل
من الربامج
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اإلنسان واختبار قدرته على مواجهة التضليل
* مرتىض حممد
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عندمــ��ا أس��جد رب الع��زة آلدم مالئكت��ه،
اس��تكرب إبلي��س ال��ذي أب��ى واقس��م عل��ى أن
يغ��وي أبن��اء آدم ،وبذل��ك حت��دى إبلي��س رب��ه.
لك��ن التح��دي مل ينت��ه عن��د ذاك ،فعب��اد
اهلل ه��م اآلخ��ر ،س��يتحدون إبلي��س واألبالس��ة
بالرغ��م م��ن أن للش��يطان أس��اليب وخطط��اً
حي��اول به��ا أن يص��رع ب�ني آدم انتقامــ�اً منه��م،
إال أن املؤمن�ين منه��م يتحدون��ه كل حت � ٍد.
وم��ن هن��ا ف��إن الش��يطان ال يفت��أ أن
خيط��ط ملواجه��ة املؤمن�ين الذي��ن يتحدون��ه
كل صب��اح ومس��اء ،وم��ن أه��م خط��ط إبلي��س
ه��ي اخلط��ط اخلماس��ية ال�تي يش�ير إليه��ا
الق��رآن الكري��م ،حي��ث يق��ول ربن��ا ـ عزم��ن
اسـ َت ْف ِززْ َم ْن
قائ��ل  -خماطب��ا الشــيــطــ��انَ :
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ِ ِ
ـس َلـ َ
ـم
إِالَّ ُغـ ُـرور ًا * إِ َّن ع َبــادي َل ْيـ َ
ـك َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ُســ ْل َط ٌ
ان َو َك َفــى بِ َر ِّب َ
ــك َوكيــاً}( .س��ورة

االس��راء)65-64/
* خطط إبليس اخلمس:

اخلط��ة األوىل :اخلط��ة اإلعالمي��ة
التضليلي��ة ،حي��ث يشيـ��ر إليه��ا ع��ز وج��ل يف
ِ
ــم
قول��هَ :
اســ َت َط ْع َت من ُْه ْ
اســ َت ْف ِززْ َمــ ْن ْ
{و ْ
بِ َص ْوتِ َ
ــك} ،وه��ذه اخلط��ة تس��بق كل
اخلط��ط األخ��رى ألنه��ا أوس��ع اس��تخداماً
وأكث��ر انتش��اراً ،فالش��يطان حي��اول أن يض��ل
عب��اد اهلل بصوت��ه وأس��اليبه قب��ل أن يغويه��م
بأس��اليبه األخ��رى.
أال ت��رى كي��ف تنتش��ر يف الع��امل
املوس��يقى والغن��اء وأدوات الط��رب وه��ا ه��ي
دور الس��ينما والقن��وات الفضائي��ة والصح��ف
والنش��رات ومواق��ع اإلنرتن��ت م�لأت األرض
بإع�لام الش��يطان الرجي��م.
اخلط��ة الثاني��ة :األس��اليب اإلرهابي��ة
اخلبيث��ة ،وال�تي تس��تخدمها دوائ��ر إبلي��س
دائم��اً ،وه��ي ال�تي يش�ير إليه��ا ربن��ا بقول��ه:
ِ
ـك َو َر ِج ِلـ َ
ـم بِ َخ ْي ِلـ َ
ـك}؛ أي
{و َأ ْجلـ ْ
َ
ـب َع َل ْي ِهـ ْ
م��ن خ�لال اإلره��اب ع�بر الق��وة الظاه��رة ،وإن
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كان يف ي��وم ال ي��رى أح��د ه��ذه األس��اليب ،إذ
عادة ما تكون يف املطامري و غرف التعذيب ،ها
هي اليوم وس��ائل التواصل االجتماعي تفضح
بع��ض الش��يء مم��ا يفعل��ه اجل�لادون يف تل��ك
الغ��رف املظلم��ة.
اخلط��ة الثالث��ة :حماول��ة رب��ط ش��هوات
اإلنس��ان خبطط��ه وتضليالت��ه ،ويتمث��ل ذل��ك
يف الس��عي م��ن أجل إفس��اد النظ��ام االقتصادي
والربامج االجتماعية ،هذه اخلطط اليت يعرب
{و َشـ ِ
ـارك ُْه ْم ِف
عنه��ا الق��رآن الكريم يف قولهَ :
ال واألَ ِ
والد}؛ أي إن إبلي��س خيط��ط
ــو ِ َ
األَ ْم َ
لالقتص��اد ،وحن��ن ن��رى كي��ف انه��ار النظ��ام
االقتص��ادي يف الع��امل بس��بب الرب��ا ولك��ون
امل��ال دول��ة ب�ين األغني��اء كما حيب الش��يطان
وينه��ى الرمح��ن ،فالش��يطان يش��ارك الن��اس
يف أمواهل��م ،كم��ا أنه خيطط إلفس��اد الرتبية
والنظ��ام االجتماع��ي فيك��ون بذل��ك ش��ريكاً
للن��اس يف أوالده��م.
اخلط��ة الرابع��ة :حماولة إغراء اإلنس��ان،
وترغيب��ه ،وعـ��رض املـ��ستقبل ال��كاذب أمام��ه
ِ
ان إِالَّ
الشــ ْي َط ُ
ــم َّ
فه��و يعده��م َ
{و َمــا َيعدُ ُه ْ
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لـــو لـــم يســـلط اللـــه علينـــا إبليـــس ،ولـــم يأمرنـــا بتحديـــه لمـــا
كان بيـــن اإلنســـان وبيـــن ادنـــى الحيوانـــات أي فـــرق ،ولمـــا ســـخر
اللـــه لنـــا ـ نحـــن البشـــر ـ الطبيعـــة ،واســـجد المالئكـــة ألبينـــا آدم
ُــرور ًا}.
غ ُ
اخلط��ة اخلامس��ة :اس��تخدام الق��وة
الباطن��ة ،أي م��ا نطل��ق علي��ه الي��وم تعب�ير،
الطاب��ور اخلام��س ،وه��ذا م��ا يش�ير إلي��ه ربن��ا
ِ
ب
{و َأ ْجل ْ
سبحانه يف كلمة ،رجل ،يف قولهَ :
ــك َو َر ِج ِل َ
ــم بِ َخ ْي ِل َ
ــك}.
َع َل ْي ِه ْ
وم��ع كل ذل��ك ف��إن املؤم��ن يبقى صامداً
معتمداً على اهلل فليس للش��يطان على املؤمن
س��لطان ،فعب��اد اهلل الذي��ن يتصل��ون بربه��م،
ويتمس��كون حببل��ه ،ويعتصم��ون بكتاب��ه
ورس��وله ،ويتوكل��ون علي��ه ،ويثق��ون بوع��ده،
ال ميك��ن للش��يطان أن يضله��م؛ ف�لا إعالم��ه،
وال إرهاب��ه وال إفس��اده للنظ��ام االقتص��ادي،
والرتب��وي ،وال غ��روره بق��ادر عل��ى أن ينك��ب
عب��اد الرمح��ن ع��ن الص��راط املس��تقيم.
* النبي ،صىل اهلل عليه وآله،
القدوة يف املواجهة

إن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
قائدن��ا وقدوتن��ا ،وال��ذي كلم��ا تضي��ق بن��ا
مذاه��ب احلي��اة ،وترتاك��م عل��ى قلوبن��ا هم��وم
الدني��ا ،نع��ود إلي��ه لنلتم��س من س�يرته ض��وءاً،
وم��ن حيات��ه قبس �اً ،وم��ن احاديث��ه ن��وراً لك��ي
نق��اوم مش��اكلنا ،ونلتم��س طريقنا املس��تقيم
ب�ين الط��رق امللتوي��ة .ه��ذا الرس��ول العظي��م
واج��ه اخلط��ط الش��يطانية ،فالش��يطان لي��س
فق��ط إبلي��س ال��ذي اس��تكرب على رب��ه بل كل
م��ن يتبع��ه هو إبليس مصغر س��واء كان جنيا
أم إنسيا .إن وجود اإلنسان يف هذه الدنيا إمنا
ه��و لتجرب��ة إرادت��ه ،فق��د يتس��اءل البع��ض:
مل��اذا س��لط اهلل  -تع��اىل  -علين��ا إبلي��س ه��ذا
الش��يطان املاك��ر ،والع��دو الل��دود اخلبي��ث
احملي��ط بن��ا ،واجل��اري بعروقن��ا جم��رى ال��دم؛
فه��و يضلن��ا يف كل طري��ق ،ويرتصدن��ا يف
كل م��كان ،ويتبعن��ا اتب��اع الظ��ل؟
ه��ذا الش��يطان ال��ذي أعط��اه اهلل ق��درة
الس��يطرة الظاهري��ة علين��ا ع�بر هذه اخلطط
املاك��رة ،فلم��اذا ُس� ِّ�لط علين��ا؟
اجل��واب ه��و :ل��و مل يس��لط اهلل علين��ا
إبلي��س ،ومل يأمرن��ا بتحدي��ه مل��ا كان ب�ين
اإلنس��ان وب�ين ادن��ى احليوان��ات أي ف��رق ،ومل��ا

س��خر اهلل لنا ـ حنن البش��ر ـ الطبيعة ،واس��جد
املالئك��ة ألبين��ا آدم ،وجع��ل الك��ون يف خدمتن��ا؛
فالف��رق بينن��ا وب�ين احليوان��ات أنن��ا مري��دون،
ومس��ؤولون ،وأصح��اب أمان��ة ،وعل��ى ه��ذا فان
جميئنا إىل هذه الدنيا إمنا كان لكي جنرب
إرادتن��ا ،وننتص��ر عل��ى أنفس��نا ،ونص��رع هوانا.
إن اإلنس��ان ال��ذي يه��رب م��ن مس��ؤوليات
جمتمع��ه ال ميك��ن أن يدع��ي أن��ه ق��د ج��رب
إرادت��ه ،فم��ا علي��ه إال أن يعيـ��ش وس��ط أج��واء
اإلره��اب ،ويتح��دى التضلي��ل ،وخي��وض
التج��ارب القاس��ية امل��رة ،وكلم��ا كان��ت
املش��اكل احمليط��ة باإلنس��ان أك�بر ،كلم��ا
كان ه��ذا اإلنس��ان أعظ��م ،ونبين��ا األك��رم،
صل��ى اهلل علي��ه وآله ،هو الش��اهد األكرب على
{وإِ ْن كَا ُدوا
ه��ذه احلقيق��ة ،يق��ول تع��اىلَ :
ـك َعـن ا َّلـ ِ
ـذي َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْيـ َ
َل َي ْفتِنُو َنـ َ
ـك لِ َت ْف َ ِتي
ْ
ِ
ـذ َ
التـ ُ
ـر ُه َوإِذ ًا َّ َ
وك َخليـاً}( .س��ورة
َع َل ْينَــا َغـ ْ َ
االس��راء)73/
وهك��ذا ف��إن الكف��ار واملش��ركني ق��د
حاول��وا تضلي��ل رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،خبططه��م اإلعالمي��ة اخلبيث��ة ،فقال��وا
ل��ه :ان��ك ل��و اتبع��ت س�يرتنا ،ومل مت��س آهلتن��ا
بس��وء ،ومسح��ت ألصنامن��ا أن تبق��ى فإنن��ا
س��وف نتبع��ك ،فق��د كان ف��وق اح��د اجلب��ال
القريب��ة م��ن الكعب��ة الش��ريفة صن��م تقدس��ه
قري��ش ،وتؤم��ن به ،فعرضوا على النيب ،صلى
اهلل عليه وآله ،أن حيطم كل األصنام إال هذا
الصن��م لك��ي مييل��وا إىل دينــ��ه.
واه��ل الطائ��ف قدم��وا لرس��ول اهلل،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،عرض�اً آخ��ر ،فقال��وا ل��ه:
س��وف نس��لم ل��ك ،ونتبع��ك دون ح��رب  -علم��ا
أنه��م كان��وا ميثل��ون ق��وة هائل��ة يف اجلزي��رة
العربي��ة  -ولك��ن بثالث��ة ش��روط ه��ي :أن ال
ندف��ع ال��زكاة ،ونصل��ي الصالة لك��ن من دون
الرك��وع والس��جود ،وال حنط��م صن��م ال�لات
لع��ام واح��د لك��ي نأخ��ذ الن��ذور والقراب�ين اليت
يؤت��ى به��ا إىل ه��ذا الصن��م!
ولك��ن الن�بي رف��ض ب��كل حدي��ة ه��ذه
الشروط؛ فال صالة من دون ركوع وسجود،
وال��زكاة ه��ي حق��وق الن��اس ،واألصن��ام جيب
أن تكســـ��ر كله��ا م��ن دون اس��تثناء ،وعندم��ا

مسع��وا ج��واب رس��ول اهلل مل يس��لموا ،وع��ادوا
كف��اراً ،لس��نوات ع��دة حتى ج��رد النيب ،صلى
اهلل علي��ه وآل��ه ،جيش��ا ج��رارا اليه��م ،فحاص��ر
دياره��م حت��ى اس��لموا رغ��م انفه��م.
* أول من مارس التزييف يف اإلعالم

وهك��ذا ف��ان اإلنس��ان املؤم��ن كاجلب��ل
األش��م ،عل��ى أن اجلب��ل ين��ال من��ه ،واملؤم��ن
ال ميك��ن أن ين��ال من��ه وه��و يف ذل��ك يقت��دي
برس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه.
فاألع��داء ق��د يعرض��ون عل��ى املؤم��ن أن
يغ�ير دين��ه ،ومبادئه ،وأس��لوبه لك��ي يؤمنوا به،
يف حني أن هذا من عمل الشيطان .فالشيطان
ال يأم��ر اإلنس��ان دفع��ة واح��دة ب�ترك الص�لاة
والص��وم مث� ً
لا ،بل حيرفه ش��يئا فش��يئاً ،وعلى
املؤم��ن أن يق��اوم ه��ذا التضلي��ل اإلعالم��ي.
وربن��ا س��بحانه ه��و ال��ذي يؤي��د املؤم��ن يف
ه��ذه املواجه��ة الش��املة ،يق��ول ربن��ا س��بحانه:
ـوال َأ ْن َث َّب ْتنَـ َ
ـاك َل َقــدْ ِكــدْ َت ت َْر َكـ ُن إِ َل ْي ِه ْم
{و َلـ ْ
َ
ِ
َش ـ ْيئ ًا َقلي ـاً}( .س��ورة االس��راء)74/
وم��ن هن��ا ف��إن املؤم��ن ال يفت��أ أن يدع��و
رب��ه ب��أن ال يكل��ه إىل نفس��ه طرف��ة ع�ين أب��دا،
فقد ينهار اإلنس��ان أمام اإلعالم املضلل بدون
االعتص��ام حبب��ل اهلل ،فاإلع�لام الش��يطاني
لي��س هين��ا ،ألي��س هو م��ا أوقع بأبي البش��ر آدم
على نبينا ،وآله وعليه افضل الصالة والسالم،
يف األكل من الش��جرة املمنوعة؟! فالش��يطان
ق��د أقس��م آلدم و زوج��ه أن��ه م��ن الناصح�ين
هل��م ،فإنه��م إن أكل��وا م��ن تل��ك الش��جرة
سيكون هلم اخللد وامللك الذي ال يبلى ،يقول
ُــا
ربن��ا مش�يرا اىل ذل��كَ :
ــم ُه َم إِ ِّن َلك َ
اس َ
{و َق َ
َلِــن الن ِ
َّاص ِحــنَ }( ،س��ورة االع��راف.)21/
ْ
وآن��ذاك مل يك��ن آدم يتص��ور أن ش��خصا
ميك��ن أن حيل��ف ب��اهلل  -س��بحانه  -كاذب��اً،
ولكن��ه مل ينتب��ه إىل اخلط��ة اإلعالمي��ة
إلبلي��س ،ومن��ذ ذل��ك الي��وم وحت��ى عصرن��ا
احلاض��ر ف��إن أس��اليب الشيطــ��ان يف حال��ة
تط��ور كلم��ا تط��ور وعين��ا ،ل��ذا علين��ا جنع��ل
من وعينا وثقافتنا حصناً تتكسر عنده أدوات
التضلي��ل االعالمي إلبليس ،كما نقوي روح
التح��دي واملواجه��ة يف أنفس��نا.
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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اآلجل في بيع العمالت بين الحل واالزمات

الشيخ إبراهيم االشرتي
م��ع تق��دم عجل��ة احلي��اة واتس��اع
جماالته��ا ،ت��زداد احلاج��ة اىل رؤي��ة
شرعية سابقة هلذه التطورات مستوعبة
لتفرعاته��ا وم��ا تف��رزه م��ن اجيابي��ات او
س��لبيات يف الوق��ت ذات��ه ،وم��ا متت��از ب��ه

50

مدرسة القرآن والعرتة ،انها مدرسة نهج
وعط��اء ،تس��تقي علمه��ا من معني غدق ال
ينضب ،وال ختالطه الشوائب والكدورات،
معني وجد لكل زمان ومكان ،ال يستوعب
التط��ورات فحس��ب ،ب��ل ه��و الس��باق
باف�تراض م��ا ق��د يتحقق يف املس��تقبل من
تط��ورات تفرزه��ا احلي��اة بس��بب او بآخ��ر،
واضع�اً هل��ا احلل��ول الناجع��ة ال�تي تتكف��ل
بتنظيمه��ا واالس��تفادة منه��ا
الي��وم ويف ظ��ل االزم��ات املالي��ة
العارم��ة ال�تي تعصف ب��أركان االقتصاد
العامل��ي بفع��ل السياس��ات ال�تي تقرتفه��ا
االنظم��ة االقتصادي��ة البعي��دة ع��ن روح
التس��امح والتناف��س املش��روع ،باعتماده��ا
عل��ى لغ��ة امل��ال والس��لطة وهيمنتهم��ا،
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كس�لاح للتناف��س وكس��ب االرب��اح
فكان��ت النتيج��ة مجل��ة م��ن املعوق��ات
والعراقي��ل ال�تي تق��ف حج��ر عث��رة ام��ام
اس��تقرار الوض��ع الع��ام للش��عوب ،وم��ا هذا
احلجر الذي يقف امام استقرار الشعوب
إال «الفس��اد» ال��ذي اش��ار الي��ه البارئ  -عز
ــر
ــر ا ْل َف َســا ُد ِف ا ْل َ ِّ
وج��ل  -بقول��هَ { :ظ َه َ
ِ
َوا ْل َب ْح ِ
ِ
َّــاس
ــا ك ََســ َب ْت َأ ْيــدي الن
ــر بِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ــم
ــم َب ْع َ
ــض ا َّلــذي َعم ُلــوا َل َع َّل ُه ْ
ل ُيذي َق ُه ْ
َي ْر ِج ُع َ
ــون}( ،س��ورة ال��روم.)41/
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه ه��و :ه��ل
ميك��ن ان نطل��ق كلم��ة الرب��ح والفائ��دة
عل��ى الفوائ��د ال�تي حيص��ل عليه��ا البعض
م��ن االم��وال الربوية؟
بالطب��ع ال .والق��رآن يص��دّق ذل��ك
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قائ� ً
الر َبــا ال َي ُقو ُم َ
لا{ :ا َّل ِذي ـ َن َي ْأ ُك ُل َ
ون
ون ِّ
ِ
الش ـ ْي َط ُ
إِالَّ َكـ َـا َي ُقــو ُم ا َّلــذي َيت َ
َخ َّب ُط ـ ُه َّ
ان
ِ
ـس َذلِـ َ
ـع
ـم َقا ُلــوا إِ َّنـ َـا ا ْل َب ْيـ ُ
مـ ْن ا َْلـ ِّ
ـك بِ َأ َّنُـ ْ
الر َبــا َو َأ َح َّ
ِم ْث ُ
ــر َم
ــل اللَُّ ا ْل َب ْي َ
ــع َو َح َّ
ــل ِّ
الربــا َفمــن جــاءه مو ِع َظــ ٌة ِمــن رب ِ
ــه
ْ َ ِّ
َ ْ َ َُ َْ
ِّ َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ــر ُه إ َل اللَِّ
َفانت ََهــى فلــ ُه َمــا َســل َ
ف َوأ ْم ُ
ــاب الن ِ
َو َمــ ْن َعــا َد َف ُأ ْو َل ِئ َ
َّــار
ــك َأ ْص َح ُ
هـ ِ
يهــا َخالِــدُ َ
الر َبــا
ون * َي ْم َحـ ُ
ـم ف َ
ـق اللَُّ ِّ
ُ ْ
ِ
ِ
ــب ك َُّل
الصدَ َقــات َواللَُّ ال ُي ُّ
ــر ِب َّ
َو ُي ْ
ِ
َك َّف ٍ
ــار َأثي ٍم}(،س��ورة البق��رة.)276-275/
وبفع��ل التخب��ط ال��ذي يتص��ف ب��ه
املراب��ي بس��بب خلط��ه ب�ين البي��ع والرب��ا،
كم��ا بينت��ه اآليت��ان املباركت��ان ،يك��ون
س��لوكه العمل��ي مطابق��اً لتخبط��ه
الفك��ري ،والتخب��ط ه��و ع��دم االس��تواء يف
املس�ير ،حبي��ث ال يس��تطيع ان يس��تقيم
املراب��ي عل��ى مس�ير واح��د يف احلي��اة،
فتمت��زج حيات��ه بالعبثي��ة يف كل ش��يء.
وبعي��دا ع��ن الرب��ا الس��افر ال��ذي نه��ت
عن��ه اآلي��ات والرواي��ات ،هن��اك معامل��ة
رائج��ة الي��وم ه��ي مس��ألة بي��ع العم�لات
باآلج��ل ،او م��ا ه��و مش��هور بش��كل واس��ع
باس��م «بي��ع ال��دوالر بالدين��ار باآلج��ل».
* آراء فقهية حول «بيع اآلجل»

وه��ذه املعامل��ة تع�ني ان الش��خص
يذه��ب اىل صاح��ب الصريف��ة او اىل أي
شخص آخر ،ويشرتي منه مبلغ  100دوالر
باآلج��ل مل��دة ش��هر  -مث� ً
لا -على ان يس��دد
بالدين��ار العراقي ،ف��اذا كانت قيمة الـ 100
دوالر 120,000دين��ار عراق��ي بالنق��د ،فتك��ون
باآلج��ل وحس��ب ما يتفق��ون عليه - 130,000
مث ً
ال .-
فه��ل ه��ذه املعامل��ة ال�تي تتضم��ن
الفائ��دة م��ن خالهل��ا ،وال تتص��ف بصف��ات
الق��رض احلس��ن ال��ذي حف��ل الذك��ر
احلكي��م ببي��ان فضل��ه وعظي��م منزلت��ه،
جائ��زة ش��رعاً أم ال؟
ويف مع��رض االجاب��ة عل��ى ه��ذا

تمتلئ أروقة المحاكم
اليوم بالعديد من
الخالفات الناشئة من
عدم تسديد االموال
المباعة باآلجل الى
أصحابها

الس��ؤال نق��ول:
ان مس��ألة بي��ع العم�لات م��ن املس��ائل
ال��واردة يف الفق��ه االس�لامي ،إال ّ
أن مث��ة
اختالف��ات ناش��ئة الي��وم وبالتحدي��د حول
«بي��ع ال��دوالر بالدين��ار باآلج��ل» ،وحن��ن
ام��ام بي��ع العم�لات نق��ف عل��ى أمري��ن
هام�ين هم��ا :
أو ً
ال :املوق��ف الش��رعي للفقه��اء م��ن
ج��واز ه��ذه املعامل��ة .
وق��د اختلف��ت آراء الفقه��اء يف ج��واز
ه��ذه املعاملة على قس��مني؛ القس��م االول:
يذه��ب اىل من��ع ه��ذه املعامل��ة نتيج��ة
املبان��ي الفقهي��ة ال�تي اعتمده��ا ،وم��ن

مثل هذا النوع من
البيع شأنه ان يضع
االنسان امام معادلة
صعبة؛ إما الربح
المادي الملموس من
بيع العمالت ،وأما الربح
المادي واألخروي

بينه��م مساح��ة املرج��ع الدي�ني ،الس��يد
حمم��د تق��ي املدرس��ي  -دام ظل��ه.-
والقس��م الثان��ي :يذه��ب اىل صح��ة
ه��ذه املعامل��ة ،ونتيج��ة املبان��ي الفقهي��ة
ال�تي يعتمده��ا أيضا ،وم��ن بينهم مساحة
املرج��ع الدي�ني الس��يد عل��ي السيس��تاني -
دام ظل��ه -حي��ث يعت�بر اخت�لاف اجلن��س
فيهم��ا.
وحن��ن وبن��ور آراء الفقه��اء االع�لام
نتع��رف عل��ى ج��واز االح��كام م��ن عدمه��ا .
ثاني��ا  :الضمان��ات ال�تي يأخذه��ا
املتعامل��ون ببي��ع العم�لات باآلج��ل
(كوص��ول االمان��ة)
متتل��ئ اروق��ة احملاك��م الي��وم
بالعدي��د م��ن اخلالف��ات الناش��ئة م��ن
ع��دم تس��ديد االم��وال املباع��ة باآلج��ل اىل
أصحابه��ا ،فيضط��ر صاح��ب احل��ق اىل أن
يق��دم وص��والت االمان��ة او الضمان��ات
االخ��رى ال�تي اس��توثق به��ا عل��ى ح��ق م��ع
الطرف اآلخر الذي تعامل معها ،وحسب
الواق��ع املع��اش الي��وم وم��ا ن��راه عملي��ا مل
تع��د وص��والت االمان��ة احل��ل الناج��ع
للوق��وف ام��ام استش��راء هذه احل��االت من
ع��دم التس��ديد وبالتال��ي تنت��ج اخلالف��ات
والصراع��ات املختلف��ة .
* حل يستبطن أزمات أخرى

وم��ن هن��ا حي��ق لن��ا ان نس��مي بي��ع
العم�لات باآلج��ل بأن��ه «ح��ل مبط��ن
بأزم��ات» ولعل��ك تس��أل م��ا ه��ذه االزم��ات
اليت يكتنفها بيع العمالت باآلجل نقول:
 -1االعراض عن القرض احلسن
وذل��ك ان مث��ل ه��ذا الن��وع م��ن البي��ع
ش��أنه ان يض��ع االنس��ان ام��ام معادل��ة
صعب��ة؛ إم��ا الربح امل��ادي امللموس من بيع
العم�لات ،وأم��ا الرب��ح امل��ادي واألخ��روي
ال��ذي تكفل��ه الب��اري -ع��ز وج��ل -ب��ه حيث
يق��ول{ :مــن َذا ا َّل ِ
ــذي ُي ْق ِ
ــر ُض اللََّ
َ ْ
ِ
َ
َق ْرضــ ًا َح َســن ًا َف ُي َضاع َفــ ُه َلــ ُه أ ْض َعافــ ًا
ﺣﺰﻳﺮان | 2015
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اذا أطمأن االنسان إلى مبلغ ثابت يأتيه بوقت معين ،فهذا مدعاة
ّ
الى الكسل ،وترك التجارة التي تنمي العقل وحث الشرع عليها
ــط وإِ َلي ِ
ِ
ــه
ــر ًة َواللَُّ َي ْقبِ ُ
ــض َو َي ْب ُس ُ َ ْ
كَث َ
ت ُْر َج ُع َ
ون}(،س��ورة البق��رة)245/
 -2الوقوع يف اشكاليات الربا غالباً
ح�ين حي��ل أج��ل تس��ليم مبل��غ البي��ع
باآلج��ل ،غالب��ا ال ميل��ك املش�تري مبل��غ
التس��ديد ،فبالتال��ي يضط��ر اىل جتدي��د
البي��ع ،واذا مل تت��م مراع��اة اجلان��ب
الش��رعي يف جتدي��د العق��د ،يق��ع املش�تري
والبائ��ع باآلج��ل مبحاذي��ر ربوي��ة منه��ي
عنه��ا .وبش��كل ع��ام ف��ان بي��ع الص��رف
مكروه شرعاً ،ألنه قد يفضي اىل حمرم.
 -3تكوين طبقة من الكساىل
ف��اذا أطم��أن االنس��ان اىل مبل��غ
ثاب��ت يأتي��ه بوق��ت معني ،فه��ذا مدعاة اىل
الكس��ل ،وت��رك التج��ارة ال�تي تنمي العقل
وح� ّ
�ث الش��رع عليه��ا.
 -4املشاكل القانونية
بس��بب ع��دم وج��ود قوان�ين واضح��ة
تتكف��ل حب��ل النزاع��ات القائم��ة عل��ى
اس��اس ه��ذه املعام�لات ،وامن��ا ه��ي حل��ول
او تقن�ين موج��ود يف احملاك��م لي��س إال،
مث��ل وص��والت االمان��ة والكمبي��االت
والس��فتجة وغريه��ا.
فب�ين احلاجة املاس��ة اىل هذه املعاملة
وب�ين االزم��ات ال�تي تفرزه��ا ،كي��ف
نتج��اوز ه��ذه االزم��ات وماه��ي الط��رق
والوس��ائل ال�تي تتكف��ل بتجاوزه��ا؟
* البديل يف الترشيعات الساموية

س��نن اهلل والتش��ريع اإلهل��ي
السماوي ،ال يقاس بغريه من التشريعات
الوضعي��ة ،وه��ل بالط��ود يق��اس ال��ذر؟
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فعلين��ا ان نتدب��ر س��نن االس�لام احلني��ف
يف التكافل االجتماعي و ترتكز مبا يلي:
اوال :اخل��روج م��ن احلق��وق الش��رعية
املتعلق��ة يف الذم��ة ،س��واء أكان��ت ه��ذه
احلق��وق م��ن ال��زكاة ال�تي اش��ار الق��رآن
اىل وجوبه��ا يف بيانه��ا:
ِ
الــزكَا َة
الصــا َة َوآتُــوا َّ
يمــوا َّ
َ
{و َأق ُ
ِ
ِ
ني}(،س��ورة
ــع
الراكع َ
َو ْار َك ُعــوا َم َ
َّ
البق��رة .)43 /أم كان��ت مخس��اً ش��رع ّياً
عل��ى م��ا يغنم��ه االنس��ان ،وورد يف ه��ذا
ِ
ُــم
آي��ة كرمي��ةَ :
َّــا َغن ْمت ْ
{وا ْع َل ُمــوا َأن َ
ِ
خســ ُه َولِلرســولِ
ش ٍء َف َ
َّ ُ
ــأ َّن لَِّ ُ ُ َ
مــ ْن َ ْ
ــذي ا ْل ُقربــى وا ْليتَامــى وا َْلس ِ
ولِ ِ
ــاك ِ
ني
َْ
َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُــم بــاللَِّ
ُــم آ َمنْت ْ
الســبيل إن كُنت ْ
َوا ْبــن َّ
ــى َعب ِدنَــا يــوم ا ْل ُفر َقــانِ
َو َمــا َأ َنز ْلنَــا َع َ ْ
َ ْ َ ْ
المعـ ِ
ـان َواللَُّ َعـ َ
ش ٍء
ـو َم ا ْل َت َقــى ْ َ ْ َ
َيـ ْ
ـى ك ُِّل َ ْ
َق ِد ٌير}(،س��ورة االنف��ال.)41/
ثاني��ا :اس��تحضار فض��ل الصدق��ات،
وما يتصدر هذا الفضل العظيم ،هو قوله
تع��اىلَ { :م َثـ ُـل ا َّل ِذي ـ َن ُي ِنف ُقـ َ
ـم
ـون َأ ْم َو َالُـ ْ
ــل حب ٍ
ِف َســبِ ِ
َــت َســ ْب َع
ــة َأ ْن َبت ْ
يل اللَِّ ك ََم َث ِ َ َّ
ٍ
ِ
ٍ
َســنَابِ َل ِف ك ُِّل ُســنْ ُب َلة مائَــ ُة َح َّبــة َواللَُّ
اعـ ُ ِ
ي َض ِ
ِ
اسـ ِ
ـم
ُ
ـف َل ـ ْن َي َشــا ُء َواللَُّ َو ٌ
ـع َعليـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ـم ف َســبِ ِ
* ا َّلذي ـ َن ُينف ُقـ َ
يل اللَِّ
ـون َأ ْم َو َالُـ ْ
ـم ال ُيتْبِ ُعـ َ
ـون َمــا َأن َف ُقــوا َمنّ ـ ًا َوال َأ ًذى
ُثـ َّ
ِ
ف
ــو ٌ
ــم َوال َخ ْ
ــم عنْــدَ َر ِّبِ ْ
ــم َأ ْج ُر ُه ْ
َل ُ ْ
ي َزن َ
ُون}(،س��ورة
ــم َ ْ
ــم َوال ُه ْ
َع َل ْي ِه ْ
البقرة .)162-261/ثالثا :القرض احلس��ن،
وه��و االقتطاع املال��ي للوقوف مع املؤمنني
يف أزماته��م ل��ه خصوصي��ات يف تنمي��ة
االموال وبناء اجملتمع االمياني .عن االمام
الص��ادق ،علي��ه الس�لام :ق��ال« :عل��ى ب��اب

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

اجلن��ة مكت��وب :الق��رض بثماني��ة عش��ر،
والصدق��ة بعش��رة ،وذل��ك أن الق��رض ال
يك��ون إال يف ي��د احملت��اج ،والصدق��ة رمب��ا
()1
وقع��ت يف ي��د غ�ير حمت��اج»
فجمي��ع ه��ذه الس��نن تدعون��ا اىل
الع��ودة هل��ا ،والتواص��ي به��ا ،وم��ن ث��م
جتسيدها على ارض الواقع وتفعيلها من
خ�لال انش��اء مجعي��ات للق��رض احلس��ن،
يس��اهم فيه��ا املؤمن��ون بتكوي��ن رأس مال،
وم��ن ث��م إقراض و توزي��ع القروض على
املؤمن�ين بنس��ب معين��ة وحس��ب احلاج��ات
املختلفة ،فهذا يريد ان يؤس��س مش��روعاً
جتار ّي �اً وذاك لدي��ه ازم��ة س��كن ،واآلخ��ر
لدي��ه مري��ض ،ومجل��ة م��ن االحتياج��ات
املاس��ة ،ال يس��ع املق��ام لس��ردها ،تتكف��ل
ّ
مجعي��ات الق��رض احلس��ن بتغطيته��ا.
واذا م��ا توج��ت امس��اء ه��ذه اجلمعي��ات
بأمس��اء االئم��ة الطاهري��ن الذي��ن كان��وا
أس��وة للبش��رية يف كل ش��يء وه��م
الس��باقون للفضائ��ل واملكرم��ات ،وفيه��م
ق��ال احل��ق تع��اىلَ { :وال ُي ِنف ُق َ
ــون َن َف َقــ ًة
ـون و ِ
ِ
ادي ـ ًا
ـر ًة َوال َي ْق َط ُعـ َ َ
ـر ًة َوال كَبِـ َ
َصغـ َ
إِالَّ كُتِــب َلـ ِ
ـم اللَُّ َأ ْح َس ـ َن َمــا
ـم ل َي ْج ِز َ ُيـ ْ
َ ُ ْ
كَانُــوا َي ْع َم ُل َ
ــون}( ،س��ورة التوب��ة.)121/
فس��وف حتق��ق تقدم �اً ملموس �اً ومثم��را
يؤت��ي أكل��ه كل ح�ين عل��ى الواق��ع
مبتعدي��ن ع��ن مجيع القي��م املادية اليت ال
تع��ي روح تش��ريعاتها ،وال تتدب��ر عاقب��ة
امره��ا.
------------------( )1بحــار االنــوار ،ج ،100ص
138النســخة االلكرتونيــة.

كالممك ونر

أمير المؤمنين ،عليه
السالم ،وما ينبغي فعله
في شهر شعبان المعظم
• إعداد :كريم املوسوي

كلــا اشــتدت الفتــن واملحــن عــى االنســان ،زادت قيمــة
االمتحــان اإلهلــي ،وأي امتحــان يف احليــاة يكــون بمســتوى
القضيــة التــي يعيشــها هــذا االنســان ،كــا هــو احلــال يف
مســرة التعليــم ،فاالمتحــان الصعــب واملصــري ،يكــون
للــادة الصعبــة والثقيلــة ،لــذا يســتدعي األمــر االســتعداد
الذهنــي والنفــي ،حتــى يكــون اخلــروج مــن قاعــة
االمتحــان بمكســب كبــر بعيــد ًا عــن الفشــل.
وقــد ح ّثــت الســنة الرشيفــة بروايــات وأحاديــث ال
تُعــد يف رضورة اســتثامر مناســبات معينــة يف مــدار الســنة،
ليختــر االنســان نفســه ،وجيــري عمليــة جــرد حســابية،
ومــا اذا كان قــد خــر أو ربــح خــال الفــرة املاضيــة ،ومــن
هــذه املناســبات العظيمــة ،شــهر شــعبان املعظــم ،الــذي
يعــد مــع شــهري رجــب األصــب وشــهر رمضــان املبــارك،
مــن األشــهر املخصوصــة باألعــال العباديــة ذات املعــارف
اإلهليــة العميقــة.
ولنــا خــر أســوة وقــدوة يف هــذا املجــال ،يف أمــر
املؤمنــن ،وســيد املتقــن ،عــي بــن ايب طالــب ،عليــه
الســام ،الــذي جــاء يف روايــة ينقلهــا صاحــب مفاتيــح
اجلنــان .ونحــن بدورنــا نوردهــا دون تــرف ،تعميــ ًا
للفائــدة.
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أسوة حسنة

مرقد السيد عمران ابن اإلمام علي ،عليه السالم..

مبادرات اقتصادية ودعم للحشد الشعبي
تسبق أعمال البناء واإلعمار
• إعداد  :أجمد الربيعي

أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،مجيع��اً
ه��م االمت��داد الطبيع��ي للرس��الة احملمدي��ة
اخلال��دة ،وه��م كذل��ك املع�ين الص��ايف
لالس�لام احلقيق��ي القائ��م عل��ى اس��اس
العدل واملس��اواة والتوحيد والنبوة واالمامة
ولي��س االس�لام االم��وي القائ��م عل��ى اس��اس
النف��اق والقت��ل واالره��اب والتكف�ير.
وم��ن االمس��اء ال�تي س��جلت مواق��ف
بطولية بأحرف من ذهب يف تأريخ الشهادة
والصم��ود دفاع�اً ع��ن االس�لام واملس��لمني هو
الس��يد عم��ر اب��ن اإلم��ام عل��ي بن اب��ي طالب،
عليهم��ا الس�لام ،كي��ف ال ،وه��و جنل وصي
الرس��ول ،وش��قيق س��يدي ش��باب اهل اجلنة،
والبذرة الطاهرة يف واحة االمام علي ،عليه
السالم.
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وللمالحظ��ة فق��ط ،ف��ان االس��م ال��ذي
يتداول��ه املؤمن��ون يف الع��راق ،هل��ذا الس��يد
الكريم ،هو «عمران بن علي بن أبي طالب».
يقع املرقد الطاهر يف قرية «اجلمجمة»
وتق��ع يف الط��رف اجلنوب��ي ملدين��ة باب��ل
االثري��ة ،عل��ى بع��د  500م�تر م��ن نه��ر احلل��ة،
م��ن جه��ة الش��رق وقد دف��ن يف ه��ذه القرية،
حي��ث دفن��ه االم��ام عل��ي علي��ه الس�لام عن��د
عودته باجتاه الكوفة من معركة النهروان
س��نة ( )38هجري��ة ال��ذي استش��هد فيه��ا اثر
اجل��راح يف ه��ذه املعرك��ة .والن ارض باب��ل،
وكم��ا ه��و مع��روف« ،ارض ملعونة ،خس��ف
اهلل مب��ن كان عليه��ا ،االرض ،عل��ى اعتب��ار
انه��ا اول بقع��ة يف العامل ُعبد فيها صنم ،وال
تقبل فيها صالة نيب وال وصي» ،استناداً اىل
إح��دى الرواي��ات ،م��ن اج��ل ذلك عم��د االمام
ان يك��ون مرق��د ول��ده يف االرض الطاه��رة،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

فحف��ر االرض اىل عم��ق  20م�تراً تقريب��اً،
ل��ذا ف��ان للمرق��د الش��ريف ضرحي �اً أس��فل
مس��توى االرض بثالث��ة امت��ار حالي��ا ،حي��ث
س��بق ان أك��د اح��د س��ادني املرق��د ان��ه كان
ش��اهداً عل��ى دف��ن اربع��ة امتار من ه��ذا املكان
بس��بب الرطوب��ة الش��ديدة.
وللمرق��د الش��ريف ش��باك م��ن األملني��وم
ارتفاع��ه م�تران ونص��ف وعرض��ه م�تر
ونص��ف وطول��ه م�تران ونص��ف ،تعل��وه قب��ة
م��ن اآلج��ر ،ترتك��ز عل��ى بن��اء مرب��ع ط��ول
ضلع��ه م��ن الداخل مخس��ة امت��ار وتعلو هذه
القب��ة ،قب��ة خارجي��ة مبني��ة ه��ي االخ��رى
م��ن اآلج��ر ،و ترتف��ع ع��ن مس��توى أرض
الضري��ح بعش��رين م�تراً ،ل��ذا ف��ان ه��ذا املرقد
مبا حيتويه من اسرار وعجائب كان مكاناً
مميزاً جداً ،و أحد املراقد املقدس��ة املهمة يف
حمافظ��ة باب��ل.

أسوة حسنة
• بئر وسدرة

األمين الخاص
للمرقد« :استحدثنا
مركزا إليواء النازحين
في شهر حزيران
عام  2014أي منذ
بداية االزمة حيث
استقبلنا ()275
عائلة بواقع ()1450
ً
فردا اغلبهم من
ابناء تلعفر و()18
عائلة من ابناء ناحية
بروانة في محافظة
االنبار ،من عشيرة
«ألبو نمر»

• الرضيح آيل للسقوط

جمل��ة «اهل��دى» تش��رفت بزي��ارة املرق��د
الطاه��ر ،لتس��ليط مزي��د م��ن الض��وء عل��ى
ه��ذه البقع��ة املبارك��ة والنائي��ة ،والتق��ت
بالس��يد ص��احل مه��دي الس��لطاني ،االم�ين
اخل��اص ملرق��د عم��ران ب�ين عل��ي ،ال��ذي
حدثن��ا عن املرقد ومس�يرة االعمار فيه ،وما
بلغ��ه م��ن تطوي��ر.
علم�اً أنن��ا تفاجأن��ا لدى زيارتن��ا للمرقد
الداء مراس��يم الزي��ارة ،باالب��واب املغلق��ة
للضري��ح ،بس��بب أعم��ال البن��اء والصيان��ة.
وم��ن ه��ذه النقط��ة كان��ت بداي��ة
احلدي��ث م��ع الس��يد الس��لطاني ال��ذي ب��دأ
حديث��ه ع��ن س��بب إغ�لاق الضري��ح بان��ه
«اس��تلم املرق��د بداي��ة ع��ام  2009م��ن قب��ل
االمان��ة العام��ة للم��زارات الش��يعية ،بع��د ان
كان يق��وم خبدمت��ه «الك��وام» وه��م الس��ادة
«العميدي�ين» ،وعش�يرة ب�ني ركاب الذي��ن
يس��كنون املنطق��ة».
ويضي��ف الســــــــ��لطاني ان جملـــــــ��س
حمافظ��ة باب��ل خص��ص وضم��ن ميزاني��ة
تنمي��ة االقالي��م لع��ام  2012مبلغ��اً مق��داره
س��بعة ملي��ارات و 650ملي��ون دين��ار لغ��رض
اع��ادة ترمي��م املرق��د ،وعل��ى مس��احة ارض

تق��در بأكث��ر م��ن  1500م�تر مرب��ع ،لك��ن
واجهتن��ا مش��كلة ،متمثل��ة بع��دم موافق��ة
هيئة اآلثار على هذا الرتميم حبجة دخول
املنطق��ة ضم��ن الئح��ة الرتاث العامل��ي! ومنذ
ذل��ك التأري��خ وحل��د اآلن ،تش��كلت جل��ان
م��ن قب��ل دوائ��ر اآلث��ار وامل��زارات وجمل��س
احملافظ��ة إال أن املش��كلة م��ا ت��زال قائم��ة
حت��ى اآلن ،وق��د يتع��رض الضريح لالنهيار
يف أي حلظ��ة ،ل��ذا قررن��ا غلق��ه خوف �اً عل��ى
حي��اة الزائري��ن.
وناش��د االم�ين اخل��اص للمرق��د،
املرجعي��ات الديني��ة يف النج��ف االش��رف،
وكرب�لاء املقدس��ة ،للمس��اعدة يف إع��ادة
إعم��ار مرق��د عمران بن علي ،عليه الس�لام،
وحس��ب م��ا ج��اء بقان��ون اآلث��ار يف فقرت��ه
العاش��رة وال�تي نص��ت عل��ى أن «ختض��ع
اجلوام��ع واملس��اجد والعتب��ات املقدس��ة ودور
العبادة واملشاهد واملقابر والتكايا والصوامع
والبي��ع و األدي��رة واخلان��ات اململوك��ة او
املوقوف��ة لتص��رف االش��خاص الطبيعي��ة او
املعنوية اليت متلكها او تتوىل ادارتها على ان
تس��تخدم لألغراض اليت انش��ئت من اجلها،
م��ع ع��دم االضرار بها او تش��ويهها مع النظر
يف توس��يعها وتطويره��ا وف��ق متطلب��ات
العص��ر وخاص��ة العتب��ات املقدس��ة».

وللمرق��د ،صح��ن واس��ع حيي��ط ب��ه م��ن
كل اجله��ات ،م��ع ذل��ك ال ميكن��ك اغف��ال
وج��ود البئ��ر ال��ذي حف��ره االم��ام عل��ي ،عليه
الس�لام ،وعمق��ه اكث��ر م��ن عش��رين م�تراً،
وال��ذي يس��تعمل ال��زوار م��اءه للربك��ة،
ويتمي��ز م��اءه «امل��ج» بالربودة صيف�اً ،واحلار
ش��تا ًء ،وق��د أحي��ط يف اآلون��ة االخ�يرة
بأح��واض م��ن املرم��ر.
وم��ن االس��رار اخلاص��ة هل��ذا امل��كان
ايض �اً ،ش��جرة «س��درة» كب�يرة ج��داً ،تص��ل
جذوره��ا اىل اس��فل الضري��ح املق��دس وه��ي
م��ن األش��جار املعمرة ،وتتمي��ز بوجود فتحة
صغ�يرة يف اح��د جوانبه��ا خي��رج منه��ا س��ائل
امح��ر أش��به بال��دم يس��تمر بالس��يالن طيل��ة
ش��هر حم��رم احل��رام م��ن كل س��نة ،تأخ��ذه
الن��اس للربك��ة والش��فاء ،وه��ي  -وحس��ب
ق��ول الس��لطاني -اح��دى كرام��ات صاح��ب
املرق��د الش��ريف ،ويق��ول الس��يد الس��لطاني:
مت إخض��اع ه��ذا الس��ائل اىل الفحوص��ات
املختربي��ة يف جامع��ة باب��ل إال ان الفري��ق
املكل��ف به��ذا املوض��وع مل يس��تطع معرف��ة
نوع��ه او مكونات��ه.
وم��ن أج��ل ان نك��ون م��ن ب�ين املتربكني
به��ذا املق��ام ،س��اعدنا ع��دد م��ن خدم��ة املرقد،
يف إخذ مقدار قليل من هذا السائل املبارك.
وخ�لال جتوالن��ا يف املرق��د ،أك��د لن��ا
السيد السلطاني مع عدد من القائمني على
خدم��ة املرق��د ب��ان االهال��ي ي�ترددون عل��ى
ه��ذا امل��كان م��ن اج��ل ه��ذا الس��ائل اضاف��ة اىل
تأكيده��م عل��ى ان البع��ض يق��وم بغل��ي م��اء
البئ��ر م��ع اوراق ش��جرة الس��درة للش��فاء من
ام��راض الكلي��ة .كم��ا هنال��ك أعم��ال اخرى
يق��وم به��ا الزائ��رون ،بنواي��ا صادق��ة وإمي��ان
عمي��ق ،للتوس��ل عن��د صاح��ب ه��ذا املرق��د
اىل اهلل -تع��اىل -بقضاء حوائجهم وكش��ف
همومه��م ،وم��ا أكثره��ا يف ع��راق الي��وم.
• خارج اسوار املرقد

جتولن��ا خ�لال زيارتن��ا للمرق��د ،خ��ارج
اس��واره ورأين��ا حرك��ة عم��ل و اعم��ار،
م��ن خ�لال ورش صناعي��ة فيه��ا ش��باب
يقوم��ون بصناع��ات خمتلف��ة توزع��ت ب�ين
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أسوة حسنة

جاء اإلمام
علي ،عليه
السالم ،بابنه
(عمران) بعد
استشهاده
في معركة
النهروان سنة
( ،)38الى هذه
المنطقة ودفنه
في المرقد
المشيد اليوم
األمين الخاص يتحدث الى مندوب المجلة

صناع��ة الكرفان��ات وصنادي��ق التربع��ات
وش��بابيك املراق��د ومعم��ل للخياطة ومعمل
آخ��ر للح��دادة و ورش��ة لألملني��وم وورش��ة
للصناع��ات الكهربائي��ة ،حي��ث يق��ول االمني
اخل��اص للمرق��د« :تق��وم ورش��نا بصناع��ة
الكرفان��ات واملس��قفات (الس��ندويج بن��ل) و
اب��واب وش��بابيك احلدي��د جلمي��ع املراق��د
املقدس��ة ،كم��ا نصن��ع مجي��ع ب��دالت العمل
ملنتس�بي امل��زارات املقدس��ة ،كم��ا لدين��ا
تع��اون م��ع املقاول�ين والش��ركات لغ��رض
عم��ل التأسيس��ات الكهربائي��ة والس��قوف
الثانوي��ة» .ويضي��ف« :ان م��ا نق��وم ب��ه لي��س
هدف��ه الرب��ح بق��در م��ا ه��و توف�ير ف��رص
عم��ل للش��باب الس��اكنني يف املنطق��ة ،حيث
يعان��ي الش��باب م��ن البطال��ة وقل��ة ف��رص
العم��ل» .ويتاب��ع الق��ول« :ان امل��واد االولي��ة
تأت��ي م��ن االمانة العامة للمزارات الش��يعية
املقدس��ة وحن��ن علين��ا العم��ل فق��ط ،عل��ى
ي��د مهندس�ين وفني�ين أكف��اء ضم��ن الكادر
الوظيف��ي للمرق��د «.
• دعم النازحني واحلشد الشعبي
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مرق��د الس��يد عم��ران ب��ن عل��ي ،كان
مث��ل باق��ي امل��زارات املقدس��ة ،حم��ط رح��ال
العوائ��ل النازح��ة ال�تي ترك��ت دياره��ا بع��د
احتالهلا من قبل عصابات «داعش» االرهابية
يف حمافظ��ات نين��وى واالنب��ار وص�لاح
الدين .يقول السلطاني« :استحدثنا مركزا

إلي��واء النازح�ين يف ش��هر حزي��ران ع��ام 2014
أي من��ذ بداي��ة االزم��ة حيث اس��تقبلنا ()275
عائل��ة بواق��ع ( )1450ف��رداً اغلبه��م م��ن ابن��اء
تلعف��ر و( )18عائل��ة م��ن ابن��اء ناحي��ة بروانة
يف حمافظة االنبار ،من عش�يرة «ألبو منر»،
حي��ث ق��ام الرج��ال جبل��ب النس��اء واالطف��ال
وتأمينه��م لدين��ا ،وم��ن ث��م قام��وا بالع��ودة
اىل جبه��ات القت��ال لتحري��ر مناطقهم جنباً
اىل جن��ب م��ع الق��وات املس��لحة وجماه��دي
احلش��د الش��عيب».
وع��ن م��ا تقدم��ه ادارة املرق��د جملاه��دي
احلش��د الش��عيب وه��م خيوض��ون أش��رس
املع��ارك ض��د االره��اب الداعش��ي ،ق��ال
الس��لطاني« :قمن��ا بإنش��اء مطب��خ مرك��زي
مك � ّون م��ن منتس�بي املرق��د يق��وم اس��بوعياً
بإرس��ال م��ا يت��م اس��تالمه م��ن ن��ذور وذبائح،
ويق��وم املطب��خ بتوف�ير الغ��ذاء جملاه��دي
احلش��د الش��عيب ،وبع��دد ( )300مقات��ل بواق��ع
ثالث وجبات يومياً ،ويتمركز عمل املطبخ
حالي�اً يف منطق��ة «العوج��ة» جن��وب تكري��ت
مرك��ز حمافظ��ة ص�لاح الدي��ن».
وهك��ذا ،تبق��ى مراق��د اه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،يف الع��راق ،ويف مجي��ع
احن��اء املعم��ورة ،الطري��ق املض��يء للمؤمن�ين
الذي��ن تقطع��ت بهم س��بل الطبيب واحملامي
واملس��ؤول والنازحني من االرهاب الطائفي،
وحت��ى املضطهدي��ن م��ن ظل��م احل��كام
وجوره��م .يف نف��س الوق��ت ،فه��ي نقط��ة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٠ﺷﻌﺒﺎن  ١٤٣٦ﻫـ

مجلس محافظة
بابل خصص وضمن
ميزانية تنمية
االقاليم لعام 2012
أكثر من ( )7مليار
دينار ،لغرض إعادة
ترميم المرقد وعلى
مساحة ارض تقدر
بأكثر من  1500متر
مربع ،لكن المشكلة
في عدم موافقة
هيئة اآلثار على هذا
الترميم بحجة دخول
المنطقة ضمن الئحة
التراث العالمي!

االنط�لاق للدع��م املعن��وي واللوجس�تي
لقواتنا املسلحة وجماهدي احلشد الشعيب،
وه��م يس��طرون اش��رف البط��والت يف الدفاع
ع��ن املقدس��ات والع��رض وامل��ال اميان��ا منه��م
بي��وم التحري��ر املنش��ود واخل�لاص م��ن
داع��ش ،أحف��اد ب�ني أمي��ة ،و خ��وارج العص��ر.

بأقال مكم
ً
ركضا إلى ّ
الله..
أمحد تقي

ي��ا هل��ا م��ن إندافع��ة ش��جاعة حن��و الش��هادة تقش��عر هل��ا اجلل��ود
وتتوق��ف األدمغ��ة.
القصة.

هنا أرض بدر

القتال ،وليس غريه.
املس��لمون قّل��ة ،ال ع�دّة وال ع��دد ،فيما املش��ركون األكثرون عدّة
وع��دد .الرس��ول القائ��د ين��ادي« :وال��ذي نف��س حمم��د بي��ده ال يقاتله��م
الي��وم رج��ل فيقت��ل صاب��راً حمتس��باً مقب� ً
لا غ�ير مدب��ر ،إال أدخل��ه اهلل
اجلنة».
هن��ا أح��د املس��لمني ،وامس��ه عم�ير ب��ن احلم��ام ،ويف ي��ده مت��رات
يأكلها ،يس��مع كلمات الرس��ول .يرمي بالتمرات اىل األرض ويأخذ
الس��يف ويرك��ض ص��وب األعداء ،ليغ��وص يف حبر الدم واللحم حتى
الشهادة وهو يقول :بخ ٍ،بخ ،فما بيين وبني دخول اجلنة اال أن يقتلين
هؤالء.
فإذن:
ركضا اىل اهلل بغــري زاد *** إال التقى وعمل املعاد
والصرب يف اهلل عىل اجلهاد *** وكل زاد عرضـة النفاد
غري التقى والرب والرشاد

كنا نتمنى هذا اليوم

األع��داء ،املش��ركون ،قري��ش ،خبيالئه��ا م��ع أبطاهل��ا وقواه��ا عل��ى
أب��واب املدينة..
لي��س عل��ى أب��واب املدين��ة اطف��ال! ..ب��ل صنادي��د الع��رب وقري��ش
معه��م األحق��اد ال�تي تراكم��ت م��ن ب��در..
إذن فاملسألة ليست ه ّينة..
ذل��ك يف خ��ارج املدين��ة أم��ا يف داخ��ل املدين��ة ،فهن��اك يف مس��جد
الرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،جمل��س ش��ورى العس��كر مهت��م بتقيي��م
املرحل��ة.
إق�تراح يق��ول بع��دم اخل��روج م��ن املدين��ة ألن الع��دو قوي وش��رس،
واملس��ملني ال طاق��ة هلم به.
لك��ن الش��باب يرف��ض ه��ذا االق�تراح ويصف��ه بأن��ه إق�تراح جب��ان!

ويط��رح إقرتاح��ا يناقض��ه متام��ا:
ي��ا رس��ول اهلل !...كن��ا نتمن��ى ه��ذا الي��وم وندع��و اهلل ب��ه ،فق��د س��اقه
أخرج بنا إىل أعدائنا ،ال يرون أنا
اهلل الينا وقرب املس�ير ،يا رس��ول اهللِ ،
َج ُب ّنا َ
وض ُعفنا.

ال حترمني من اجلنة

ويف جمل��س الش��ورى العس��كري أيض��اً ،وال ت��زال االف��كار
مرتجرج��ة بس��بب التهوي��ل ال��ذي بث��ه املنافق��ون ح��ول حج��م الق��وة
العس��كرية القريش��ية الزائف��ة ،يق��ف «مح��زة» بط��ل اإلس�لام وس��يفه
يق��ول خماطب�اً الرس��ول الكري��م :وال��ذي أن��زل علي��ك الكت��اب ال أطع��م
طعام �اً حت��ى أقاتله��م بس��يفي خ��ارج املدين��ة.
وينه��ض آخ��ر م��ن املس��ملني ،وه��و النعم��ان ب��ن مال��ك األنص��اري،
فيقول :يارسول اهلل ال حترمين اجلنة ،فو الذي بعثك باحلق ألدخلن
اجلنة.
فقال الرسول« :مب»؟
ق��ال :بأن��ي اش��هد أن ال ال��ه إال اهلل وأن��ك رس��ول اهلل وإن��ي ال أف��ر
م��ن الزح��ف.
فيقول الرسول« :صدقت».
فيقات��ل يف «أح��د» حت��ى يقت��ل ويذه��ب مث� ً
لا من أمثلة الش��وق إىل
لقاء اهلل.

نموذج متجدد

هنا العراق...
جاهلية و أموية يقابلهما اإلسالم.
ركضاً اىل اهلل ،انطلقوا فرحني بنصر اهلل أو الشهادة يف سبيله.
شباب يف عمر الورد .ولكنهم أبطال مبا حتمله الكلمة من معنى.
ٌ
فهاه��م يقاتل��ون يف األنب��ار وص�لاح الدي��ن وس��يقاتلون يف غريهم��ا
قريب�اً بإذن اهلل تعاىل.
ـل َل ُكــم ِ
ِ
ـم إِ َذا ِقيـ َ
انفـ ُـروا
{ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ُ
ـن َآمنُــوا َمــا َل ُكـ ْ
ِ
ِ
ُــم إِ َل ْالَ ْر ِ
ِف َســبِ ِ
ض * َأ َرضيتُــم
يل ال َّلـــه ا َّثا َق ْلت ْ
ِ
ِ
ِ
بِ َْ ِ
ْ
َ
َــاع
ــا َمت ُ
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا م َ
ــن الخ َ
ــرة * ف َ
اليـ ِ
ـاة الدُّ ْن َيــا ِف ْال ِخـ َـر ِة إِ َّل َقلِيـ ٌ
ـل} [س��ورة
َْ َ
التوب��ة ،اآلي��ة.]38 :
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اســـتراحة القلـــم

العدل المنتظر "عجل هللا تعالى فرجه"
جواد السيد سجاد الرضوي
مــن بــن ســبعة مليــارات نســمة هــم
جميــع ســكان العــامل يف الوقــت الحــارض،
كــم مليــارا ً منهــم يعتقــدون بوجــود
اإلمــام املهــدي املنتظــر ،عجــل اللــه تعــاىل
فرجــه الرشيــف ،وعليــه الســام؟
الجــواب :أقــل مــن مليــار نســمة
بالتأكيــد؛ أمــا الباقــون ففــي غمرتهــم
يلعبــون ويعمهــون.
وعندمــا نتحــدث عــن حكومــة اإلمــام
املهــدي ،عليــه الســام ،فإننــا ال نتحــدث
عــن حكومــة واحــدة للــدول العربيــة
كلهــا،و ال عــن حكومــة واحــدة للــدول
إســامية كلهــا؛ بــل نتحــدث  -بــكل ثقــة
واطمئنــان -عــن حكومــة واحــدة تحكــم
جميــع دول العــامل؛ عــى رأســها شــخص
اإلمــام املهــدي املنتظــر ،عليــه الســام.
فــإن قيــل  :تلــك الحكومــة ستشــكل
يف عــر ظهــور اإلمــام املهــدي املنتظــر،
عليــه الســام ،فــاذا عــن زماننــا هــذا،
واإلمــام ،عليــه الســام ،غائــب عــن هــؤالء
املليــارات مــن النــاس؟
قلنــا  :إن الســبعة املليــارات مــن
البــر ،جميعهــم ،متنعمــون بنعمــة
اســتقرار األرض واألنظمــة الكونيــة ،وذلــك
بفضــل وجــود اإلمــام ،عليــه الســام؛ إذ
لــواله لســاخت األرض بهــؤالء املليــارات
وبــكل أشــكال الوجــود فيهــا وعليهــا.
ال يهــم ،كثــرا ،مــن ال يعتقــدون
بوجــود اإلمــام املهــدي املنتظــر ،عليــه

الســام؛ فهــم ،جميعــا ،يعيشــون يف ظلــه؛
شــاؤوا أم أبــوا؛ علمــوا أم مل يعلمــوا؛
اعتقــدوا أم مل يعتقــدوا.
فــكل هــذه األنظمــة والقوانــن
القامئــة يف كل الوجــود  -ليــس فقــط يف
الكــرة األرضيــة  -إمنــا هــي مــن بــركات
هــذا اإلمــام العظيــم ،بأمــر مــن اللــه
تعــاىل ،وجعلــه ،ومشــيئته ،وإرادتــه؛
فهو"الســبب املتصــل بــن األرض
والســاء"؛ كــا نقــرأ عنــه يف دعــاء الندبــة
املبــارك.
هــب أن املليــارات الســبعة مــن
البــر مل يعتقــدوا بوجــود الشــمس،
مثــا ،فــاذا يضــر الشــمس؟! إنهــا ترســل
أشــعتها وحرارتهــا وفوائدهــا إىل هــؤالء
املليــارات مــن مســافة ( )93مليــون ميــل،
وبدونهــا ،يتجمــد كل يشء ،ويغــرق العــامل
يف الظــام ،وتنعــدم الحيــاة.
وهكــذا هــو اإلمــام املهــدي املنتظــر،
عجــل اللــه تعــاىل فرجــه الرشيــف؛ إنــه
يرعــى ،بدقــة متناهيــة ،كل مــا يجــري يف
العــامل يف حــدود الصالحيــة املرســومة لــه
مــن قبــل اللــه عــز وجــل كإمــام معصــوم
وحجــة عــى الخلــق؛ وبدونــه تنهــدم
كل األنظمــة والقوانــن ،وتســيخ األرض
بأهلهــا ،والبحــار مبــن يســبح يف غمراتهــا.
ويف فــرة مــن فـرات تأريخنــا املتأخر،
ويف غفلــة مــن شــعوب دولنــا ،كان
االســتعامر يحكــم مــا يقــرب مــن نصــف
ســكان الكــرة األرضيــة؛ ولكــن بالحديــد،
والنــار ،والقهــر ،والظلــم ،واالســتبداد،

وقتــل النفــس ،وحــرق الحــرث.
أمــا عندمــا نتحــدث عــن حكومــة
اإلمــام املهــدي املنتظــر  -عجــل اللــه تعاىل
فرجــه الرشيــف  -فإننــا نتحــدث عــن
حكومــة العــدل اإللهــي املطلــق؛ فــا نــرى
اإلمــا َم حاكــا عــادال فحســب ،بــل نــرى
َ
العــدل كلــه متمثــا يف شــخصه؛ فليــس
اإلمــام هــو "العــادل املنتظــر"؛ بــل هــو
"العــدل املنتظــر"؛ ولــذا ندعــو يف دعــاء
االفتتــاح املبــارك يف ليــايل شــهر رمضــان
املبــارك؛ ونقــول" :اللهــم وصــل عــى ويل
أمــرك القائــم املؤمــل والعــدل املنتظــر،
وحفــه مبالئكتــك املقربــن ،وأيــده بــروح
القــدس يــا رب العاملــن".
إننــا عندمــا نتحــدث عــن حكومــة
اإلمــام املهــدي ،عليــه الســام ،فإننــا
نتحــدث عــن هــذا الحاكــم العــدل وعــن
هــذه الحكومــة الشــاملة ،أمــا غرينــا فإنــه
يتحــدث -إذا تحــدث -عــن مجــرد حاكــم
كحــكام دول العــامل اليــوم؛ ليــس إال.
وال مجــال  -البتــة  -ملثــل هــذه
املقارنــة.
"اللهــم إنــا نشــكو إليــك فقــد نبينــا،
صلواتــك عليــه وآلــه ،وغيبــة ولينــا ،وكــرة
عدونــا ،وقلــة عددنــا ،وشــدة الفــن بنــا،
وتظاهــر الزمــان علينــا؛ فصــل عــى
محمــد وآلــه ،واعنــا عــى ذلــك بفتــح
منــك تعجلــه ،ونــر تعــزه ،وســلطان
حــق تظهــره ،ورحمــة منــك تجللناهــا،
وعافيــة منــك تلبســناها ،برحمتــك يــا
أرحــم الراحمــن".

