ّ
«فوضى خلقة» لدول فاشلة!
رئيس التحرير

يف وقــت متقــارب مــع إعــان نظريــة «الفــوىض اخلالقــة»
عــى لســان وزيــر اخلارجيــة االمريكيــة ،كونــدي ليزارايــس،
عــام  ،2005كانــت هنالــك ترصحيــات يف دعــم ومســاندة
اخلارجيــة االمريكيــة ملئــات مــن املنظــات واجلامعــات يف دول
خصــت بالقــول منهــا:
املنطقــة لتحقيــق أهــداف عديــدةّ ،
«األقليــات الدينيــة» و «املــرأة» ،اىل جانــب املطالبــة باحلريــات
وإعــادة احلقــوق.
وفيــا كانــت احلكومــات يف دول املنطقــة ،تقــي آخــر
ســنواهتا العســلية ،هنبــ ًا واختالســ ًا وانتهــاك ًا للحقــوق
والكرامــات ،كانــت ثمــة مراكــز امريكيــة ،وربــا غربيــة
ايض ـ ًا ،تعمــل عــى تدريــب وتأهيــل العــرات مــن االفــراد
الــرق أوســطيني ،ليكونــوا الدعــاة اىل احلريــة والكرامــة
واحلقــوق ،وبشــكل عــام ،ملــا تطمــح اليــه شــعوهبم ،وهــو
الشــعار الــذي طاملــا يدغــدغ مشــاعر رشحيــة مــن الشــباب
املثقــف والباحــث عــن دور حقيقــي  -ربــا وبصــدق
النيــة -يف اوســاط جمتمعــه وشــعبه ،مــن خــال
تنظيــم التظاهــرات واالعتصامــات وغريهــا .بيــد
أن هبــوب ريــاح «الربيــع العــريب» كشــفت حقيقــة
تلــك الشــعارات التــي عجــز عــن حتقيقهــا احلكام
الســابقون ،وســقط فيهــا هــؤالء الشــباب ،الذيــن
عــدوا انفســهم قــارب النجــاة مــن احلكومــات
الديكتاتوريــة الفاشــلة ،يف حــن إن الديمقراطيــة
التــي حتدثــت عنهــا «رايــس» يف تلــك الفــرة ،مل تكــن
متطابقــة مــع الصــورة الذهنيــة لــدى هــؤالء الشــباب،
فهــي ليســت عمليــة ثقافيــة تؤســس لعلميــة سياســية ثــم
بنــاء هيــكل الدولــة بشــكل صحيــح.
إنــا هــي «فــوىض» تغــرق فيهــا الشــعوب ومعهــم احلكام
ومــن ثــم الــدول ،لـــ َ
«خلــق» و ابــداع مكســب ســيايس
وحضــاري مــن نــوع جديــد المــركا والغــرب بأمجعــه.
ال علينــا عــا تبحــث عنــه امــركا والــدول الغربيــة
وغريهــا مــن القــوى الكــرى الطاحمــة لتحقيــق مصاحلهــا
السياســية واالقتصاديــة ،فهــذا شــأهنم.
إنــا الــكالم مــع الرشحيــة املثقفــة والواعيــة التــي تتابــع
كل يشء ،فهــل حتدثــت عــن مســتقبل مــا بعــد الديكتاتوريــة؟
ومــا هــي مقومـــــات النجـــــاح بعــد الفشــل يف ادارة احلكم
بمعظــم دولنــا؟ وبغــض النظـــــر عــن الربامــج السياســية او
احلديــث عــن البديــل ،فهــي ليســت دائ ـ ًا معنيــة بــأن تكــون
بديـ ً
ا سياســي ًا عــن التجـــــارب الســيئة القـــــائمة ،فهل هي
بعيــدة عــن االجـــــواء االجتامعيــة املوغلــة يف االحبـــــاط
واليــأس والضياع بســبب االوضـــــاع االقتصادية والسياســية
واالمنيــة؟ وهــل حيتــاج العاطــل عــن العمــل وســكان
العشــوائيات والفقــراء وكل اصحـــــاب املطالــب احل ّقــة ،اىل

أكثــر مــن التظاهــر واالحتجــاج للمطالبــة بحقوقهــم؟ هــذا
احلــق مكفــول يف االســام منــذ تأســيس أول دولــة ناجحــة يف
التاريــخ البــري ،فقــد طالبــت املــرأة بالــزواج حتــى ال تبقــى
عانسـ ًا ،وطالــب الفقــر باملــال وفرصــة العمــل ،وطالــب هذا
وطالــب ذاك ،يف حــوادث يمكــن مراجعتهــا يف كتــب الســرة
النبويــة ،واجلميــع حصــل عــى مبتغــاه مــن النبــي األكــرم،
وهــو جالــس بــن أصحابــه.
فهــل جــرى احلديــث هلــذا الفقــر وتلــك املــرأة عــن
جدوائيــة االســام ،أو فائــدة النبــوة واالحــكام والرشيعــة اذا
كانــوا جياعــ ًا أو فقــراء؟!
ً
مــن هــذه الثغـــــرة الدقيقــة حتديــدا ،نفــذ االمريكيــون
يف جمتمعاتنــا ومتكنــوا اليــوم مــن نــر اليــأس واالحبـــــاط
والفــوىض يف كل يشء ،حتــى مل يعــد بامــكان االنســان،
احلديــث عــن األمــل واالجيابيــات ،حتــى وإن كان بــن
اصدقائــه ،وكلهــم يملــك بيتــ ًا وســيارة ومرتبــ ًا شــهري ًا
جيــد ًا،الن أصغــر مطلــب حيتــاج لتحقيقــه حتطيــم
كل يشء! نعــم؛ يتحــدث البعــض عــن التغيــر أو
يتحمــل
«االصــاح» ،يف حــن هــذا البعــض ال
ّ
اســتقبال النصيحــة واملالحظــة البســيطة عــى
ســلوكه ومنهجــه وترصفاتــه ،مــن اآلخــر.
إن النــاس يف كل الــدول املأزومــة ،بحاجــة
اىل ثقافــة األمــل وتعزيــز الثقــة بالنفــس وااليــان
بأحقيــة القيــم واملبــادئ التــي حيملهــا.
هــذه الثقافــة ،هــي التــي متكنــه مــن اختيــار
النائــب والوزيــر والرئيــس الصالــح ،كــا متكنــه
مــن معاجلــة ظواهــر شــاذة مثــل «الفســاد» ،وال حيتــاج
اىل تصفــر الدولــة مــن املناصــب الرئيســية ،مثــل رئيــس
اجلمهوريــة او رئيــس الــوزراء او رئيــس القضــاء وحتــى
املحافظــن يف املــدن وغريهــم ،النــه -ببســاطة -بحاجــة اليهــم
يف اجيــاد مصاديــق التغيــر واالصــاح عــى أرض الواقــع.
وإال فمن الذي سينصلح ويتغري...؟!
دائ ـ ًا نتحــدث عــن مســؤولية علــاء الديــن واملؤسســات
الثقافيــة يف صنــع األمــل وخلــق الــروح االجيابيــة يف نفــوس
افــراد األمــة يف كل مــكان ،اىل جانــب العمــل عــى اإلصــاح
والتغيــر.
ففــي بالدنــا املــوارد البرشيــة والثــروات املعدنيــة
والعقــول واملوقــع اجلغــرايف ،وقبــل هــذا وذاك؛ التجربــة
احلضاريــة الرائــدة التــي طاملــا يســعى الغــرب لتغييبهــا
ويســتجيب البعــض  -لألســف  -هلــذا الســعي املشــبوه.
واليــوم؛ تتبلــور هــذه املســؤولية أمــام املعنيــن أكثــر مــن
أي وقــت مــى ،عندمــا نالحــظ ســعي ًا حثيثــ ًا وخطــوات
متالحقــة لتنفيــذ خ ّطــة «الــدول الفاشــلة» ،مــن خــال
«الفــوىض» ،ثــم «االرهــاب» ،ثــم «اهلجــرة» ،وربــا القــادم
أســوأ وأكثــر وطــأة علينــا.

وراء األخبار

وراء األخبار
تكرم
افغانستان
ّ
المرجع المدرسي
وتثمن منهجه
العلمي وفكره
األصيل و ُتح ّيي
اهتمامه بقضايا
الشعوب االسالمية
كابول  -ظاهر أرشف عيل

حت��ت ش��عار «مرج� ٌ�ع م��ن كرب�لاء» ،أقي��م
يف العاصم��ة االفغاني��ة كاب��ول ،حف� ٌ�ل تكرمي� ٌ�ي
لس��ماحة املرج��ع الدي�ني الس��يد حمم��د تق��ي
املدرس��ي -دام ظل��ه -لإلش��ادة بش��خصيته
العلمي��ة ومنهج��ه الفكري والثق��ايف .وقد حضر
ع��دد غف�ير م��ن الش��خصيات العلمي��ة والثقافية
والسياس��ية ،وألقى عدد من املتحدثني كلمات
أثن��وا فيه��ا عل��ى اجله��ود واملس��اعي ال�تي بذهل��ا
املرج��ع املدرس��ي ،طيل��ة عق��ود م��ن الزم��ن ،يف
نش��ر الفك��ر األصي��ل وثقاف��ة أهل البي��ت ،عليهم
الس�لام ،واهتمامه بقضايا الش��عوب االس�لامية.
وج��اء حف��ل التكري��م مبب��ادرة م��ن مدرس��ة
دار مع��ارف أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام،
وبالتزام��ن م��ع الزي��ارة ال�تي ق��ام به��ا مساح��ة
الس��يد حمس��ن املدرس��ي ،جن��ل
الس��يد املرج��ع اىل افغانس��تان
مؤخ��راً ،عل��ى رأس وف��د كبري،
وه��ي الزي��ارة االوىل م��ن نوعه��ا
اىل مجهوري��ة افغانس��تان
االس�لامية.
وكان برنام��ج احلف��ل،
كلم��ات لعدد من الش��خصيات
العلمي��ة والسياس��ية ،تناول��ت
ش��خصية املرج��ع املدرس��ي،
يف جانب��ه العلم��ي والثق��ايف
والفك��ري ،وذل��ك خ�لال
الفرتتني ،الصباحية واملس��ائية.
وبع��د ت�لاوة آي��ات م��ن
الذك��ر احلكي��م ،الق��ى مساحة
حج��ة اإلس�لام واملس��لمني
االس��تاذ حليم��ي ،املش��رف
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رح��ب فيه��ا
عل��ى إدارة وتنظي��م املؤمت��ر ،كلم� ً�ة َّ
بالضي��وف الك��رام ،وباألخ��ص الوف��د املمث��ل
لس��ماحة املرج��ع املدرس��ي.
بعده��ا توال��ت الكلم��ات ،فف��ي الف�ترة
الصباحي��ة ،حت��دث ٌ
كل م��ن آي��ة اهلل الش��يخ
واع��ظ زاده البهس��ودي مؤس��س دار مع��ارف اه��ل
البي��ت ،عليه��م الس�لام ،و ام��ام مجع��ة جن��وب
العاصم��ة كاب��ول ،ع��ن ش��خصية املرج��ع
املدرس��ي ومنهج��ه الفك��ري ،واصف �اً إي��اه بان��ه:
«مرج��ع دي��ن ُم��دد» ،وان��ه «م��ن الش��خصيات
الفري��دة ال�تي مجع��ت خمتل��ف حق��ول العل��م و
فص��ل ال��كالم يف
املعرف��ة ،و ابدع��ت فيه��ا ،حي��ث ّ
احلق��ول املعرفي��ة املختلف��ة».
وكان آي��ة اهلل صادق��ي ،رئي��س جمل��س
إدارة احل��وزة العلمي��ة يف كاب��ول ،املتح��دث
التال��ي يف املؤمت��ر ،حي��ث ع� ّد املرجعي��ة الديني��ة،
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طاق��ة عظيم��ة تس��تطيع ح��ل الكث�ير م��ن
املش��اكل الفكري��ة واإلجتماعي��ة والسياس��ية،
ّ
وأن مراج��ع الدي��ن ه��م االمت��داد خل��ط الرس��ول
األعظ��م واألنبي��اء العظ��ام واألئم��ة األطه��ار،
عليه��م الس�لام.
أم��ا املتح��دث اآلخ��ر فق��د كان مساح��ة
الش��يخ مول��وي طال��ب الدي��ن ،مس��اعد جمل��س
ش��ورى املنطق��ة العاش��رة يف كاب��ل ،وه��و م��ن
علم��اء أه��ل الس� ّنة ،حي��ث أك��د يف حديث��ة عل��ى
أن اجملتمع��ات اإلس�لامية الي��وم ه��ي بأم��س
احلاج��ة للتضام��ن والوح��دة الوطني��ة ،وإن
مساح��ة املرج��ع املدرس��ي ه��و م��ن ن��وادر املراج��ع
الذي��ن ين��ادون بالوح��دة والتق��ارب ب�ين املذاه��ب،
ب��ل ويدع��و اىل تكام��ل األدي��ان يف الع��امل .لذل��ك
فنح��ن نأم��ل أن تص��ل اخلط��وات العملي��ة
واألساس��ية هل��ذا املرج��ع املك� َّ�رم إىل وق��ف الن��زاع
والصراع بني املذاهب االسالمية
واألدي��ان االهلي��ة ،وأن يتعاي��ش
اجلمي��ع جنب �اً اىل جن��ب يف ج��و
م��ن الوئ��ام والتعاط��ف واحملب��ة.
وكان مساح��ة حج��ة
اإلس�لام واملس��لمني االس��تاذ
س��رور دان��ش ،النائ��ب الثان��ي
لرئي��س مجهوري��ة أفغانس��تان
اإلس�لامية ،اخلطي��ب اآلخ��ر يف
املؤمت��ر ،حي��ث حت��دث بإس��هاب
ع��ن ش��خصية املرج��ع املدرس��ي
وع��ن مميزات��ه الفكري��ة ،وق��ال:
ّ
املك��رم  -حفظ��ه
إن املرج��ع
َّ
اهلل -لي��س فق��ط جمته��داً وعامل�اً
متخصص �اً يف الفق��ه واألص��ول
والتفس�ير والتاري��خ وال��كالم
والفلس��فة ،ب��ل ه��و -ف��وق

كل ذل��ك -يتحّل��ى بأعل��ى درج��ات املس��ؤولية
جت��اه قضاي��ا األم��ة ،وه��و ذو خ�برة عميق��ة
وش��املة يف كل القضاي��ا واملش��اكل السياس��ية
واإلجتماعية ملختلف ش��عوب األمة االسالمية،
وأض��اف :إن مساح��ة املرج��ع املدرس��ي يس��عى
جبه��د متواص��ل وحكي��م ،لدعم وإس��ناد وتوجيه
مجي��ع احل��ركات التحرري��ة واإلصالحي��ة
والتغيريي��ة يف الع��امل اإلس�لامي.
وبع��د االس��تاذ دان��ش ،حت��دث االس��تاذ
ناطق��ي ،بالنياب��ة ع��ن االس��تاذ حمق��ق ،زعي��م
«ح��زب وح��دت م��ردم افغانس��تان»(،حزب وح��دة
الشعب األفغاني) ،واملساعد التنفيذي للحكومة
األفغاني��ة ،ع��ن عالقت��ه الش��خصية القدمي��ة
بس��ماحة املرج��ع املك� َّ�رم ،قائ�ل ً
ا :عندم��ا أسس��نا
منظم��ة نص��ر األفغاني��ة ،يف س��نوات اجله��اد
همن��ا الكب�ير ه��و
لتحري��ر أفغانس��تان ،كان ُ
االس��تفادة القص��وى م��ن أف��كار وآراء واقرتاح��ات
مساحة املرجع املدرسي -حفظه اهلل -لقد كان
مساحت��ه وأخ��وه الكري��م مساح��ة آي��ة اهلل الس��يد
ه��ادي املدرس��ي ،يعدّان من الش��خصيات الكبرية
املؤث��رة الذي��ن يفخ��ر به��م الع��امل اإلس�لامي.
ث��م ُتلي��ت رس��الة الدكت��ور ص��ادق
مد ّب��ر ،زعي��م ح��زب «انس��جام مل��ي افغانس��تان»
(ح��زب التواف��ق الوط�ني األفغان��ي) ورئي��س
ادارة الش��ؤون التنفيذي��ة جملل��س ال��وزراء يف
احلكوم��ة األفغاني��ة الس��ابقة ،كم��ا تلي��ت يف
املؤمتر ،رس��الة الرئيس الس��ابق حامد كرزاي،
بالنياب��ة ،وتطرق��ت الرس��التان اىل االش��ادة
باملنه��ج الفك��ري والعلم��ي لس��ماحة املرج��ع
املدرس��ي ،ودوره الري��ادي يف األم��ة.
وكان املتح��دث األخ�ير يف الف�ترة
الصباحي��ة م��ن املؤمت��ر ،مساح��ة الس��يد حمس��ن
املدرس��ي ال��ذي أك��د يف كلمت��ه عل��ى ض��رورة

تواص��ل االم��م و تكام��ل احلض��ارات و تع��اون
االدي��ان يف س��بيل س��عادة البش��رية و جناته��ا
م��ن الوي�لات احمليط��ة به��ا ،و ح��ذر اجملتمع��ات
م��ن فتن��ة التط��رف و التخن��دق وراء العصبي��ات
اجلاهلي��ة ،كم��ا ح��ذر م��ن فتن��ة االخن��داع
باغ��راءات العص��ر والس��عي خل��ف الش��هوات و
الوس��اوس ،و اعت�بر اخل�لاص م��ن الفتنت�ين؛
اخت��اذ منه��ج الوس��ط يف التمس��ك بالقي��م و
املب��ادئ م��ن جه��ة ،و نب��ذ العصبي��ات و احلم ّي��ات
اجلاهلي��ة م��ن جه��ة اخ��رى.
واخ ُتتم��ت اجللس��ة الصباحي��ة بنش��يد
دي�ني رائ��ع ألق��اه الطلب��ة الش��باب م��ن مدرس��ة
دار معارف أهل البيت ،عليهم الس�لام ،مبناسبة
ذك��رى مول��د اإلم��ام عل��ي ب��ن موس��ى الرض��ا،
عليهم��ا الس�لام.
ويف اجللس��ة املس��ائية ،حت��دث االس��تاذ
(فرهنك) ،مس��اعد ش��ورى ادارة احلوزة العلمية
يف كاب��ول ،واصف��اً مجي��ع مؤلف��ات وكت��ب
مساح��ة املرج��ع املدرس��ي بأنه��ا كت��ب تغيريي��ة
وأساسية ،و أوصى مجيع الطلبة واملدرسني يف
احل��وزات واجلامع��ات مبطالعة كتب ومؤلفات
مساحت��ه.
وكان املتح��دث اآلخ��ر ،مساح��ة الش��يخ
مول��وى بارك��زي ،رئي��س علم��اء أه��ل الس��نة
يف املنطق��ة العاش��رة يف كاب��ول ،ال��ذي وص��ف
«داع��ش» بان��ه «يُع��د الي��وم التهدي��د األخط��ر لكل
ارج��اء الع��امل االس�لامي» ،وطال��ب مجي��ع علم��اء
ومراج��ع اإلس�لام بإع��داد برنام��ج عمل��ي ج��اد
املتحج��رة
ملواجه��ة ه��ذه الظاه��رة الظالمي��ة
ِّ
باالس��تفادة م��ن جت��ارب وأف��كار وآراء املرج��ع
املدرس��ي ال��ذي تتش��عب جه��وده ِّ
املؤث��رة يف تنوير
وإغن��اء حركة األمة اإلس�لامية حنو اإلصالح
والتغي�ير ،وأع��رب ع��ن أمل��ه يف أن تتس��نى ل��ه

فرصة زيارة العتبات املقدسة يف العراق واللقاء
بس��ماحة املرج��ع املدرس��ي حفظ��ه اهلل.
ث��م حت��دث االس��تاذ خليل��ي قائ��د ح��زب
وح��دت اس�لامي افغانس��تان (ح��زب الوح��دة
اإلس�لامية األفغاني��ة) ع��ن ال��دور االجياب��ي
الكب�ير ِّ
واملؤث��ر لش��خصية املرجع املك� َّ�رم يف كل
القضاي��ا السياس��ية واإلجتماعي��ة للمجتمع��ات
اإلس�لامية ،وباألخ��ص فيم��ا يرتب��ط مبواجه��ة
خط��ر داع��ش.
ث��م ألق��ى الدكت��ور جعف��ر مه��دوي ،عض��و
الربمل��ان األفغان��ي ،وقائ��د ح��زب ملت افغانس��تان
(ح��زب الش��عب األفغان��ي) كلم��ة ع��ن املدرس��ة
الفكري��ة لس��ماحة املرج��ع املدرس��ي ،وقد وصف
املك��رم بأنه��ا عميق��ة وش��املة
أف��كار املرج��ع َّ
وعملي��ة وقائم��ة عل��ى أس��اس الواق��ع ،واعت�بر
نش��اطات مساحت��ه يف جمم��ل الب�لاد اإلس�لامية
وباألخ��ص فيم��ا يرتب��ط بافغانس��تان ،نش��اطات
مس��ؤولة وهادفة ونابعة من شعوره باملسؤولية
الديني��ة.
وكان املتح��دث األخ�ير يف الن��دوة ،االس��تاذ
جعف��ر رضائ��ى ،مس��ؤول القس��م الثق��ايف يف
املشرفة ،الذي
مكتب املرجعية يف مدينة مشهد َّ
ع � ّد املرج��ع املدرس��ي ،جم��دِّداً وحكيم �اً للعل��وم
اإلس�لامية ،وأش��ار اىل عناوي��ن م��ن مؤلف��ات
مساحته يف هذا اجملال مثل؛ «املنطق اإلسالمي»،
و»العرف��ان اإلس�لامي» ،و»مب��ادئ احلكم��ة».
واخ ُتت��م احلف��ل بإه��داء راي��ة قب��ة أب��ي
الفضل العباس ،عليه السالم ،لرئيس ومسؤول
احلوزة العلمية لدار معارف أهل البيت ،عليهم
الس�لام.
يذك��ر ،أن عل��ى هام��ش احلف��ل ،أقي��م
مع��رض ملؤلف��ات املرج��ع املدرس��ي ،وجمموع��ة
م��ن الفعالي��ات الديني��ة املختلف��ة.
أﻳﻠﻮل | 2015
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جوالت وفد المرجعية الدينية
في المراكز العلمية والثقافية بأفغانستان
خ�لال زيارت��ه جلمهوري��ة افغانس��تان
االس�لامية ،ق��ام مساح��ة الس��يد حمس��ن
املدرس��ي والوف��د املراف��ق ل��ه ،بع��دة زي��ارات
مشل��ت املؤسس��ات والفعالي��ات العلمي��ة
والديني��ة ،وزي��ارة ممثلي��ات مراج��ع الدي��ن
يف العاصم��ة االفغاني��ة كاب��ول ،وايض��اً
اللق��اء بش��خصيات علمي��ة وسياس��ية ع�دّة يف
افغانس��تان.

جلنة إدارة احلوزات العلمية

زار مساحت��ه جلن��ة ادارة احل��وزات
العلمي��ة يف كاب��ول ،وكان يف اس��تقباله
مس��ؤول جلن��ة االدارة مساح��ة آي��ة اهلل الش��يخ
الصادق��ي ،وخ�لال اللقاء قدم مساحة الش��يخ،
تقري��راً ع��ن فعالي��ات اللجن��ة و نش��اطاتها يف
ادارة احل��وزات العلمي��ة ،حي��ث ب�ين ان اللجن��ة
تتك��ون م��ن اكث��ر م��ن  35ش��خصاً م��ن م��دراء
احل��وزات الديني��ة ،وال�تي تعم��ل عل��ى توحي��د
املناه��ج الدراس��ية و إج��راء االمتحان��ات
الس��نوية املوح��دة جلمي��ع ط�لاب العل��وم
الديني��ة .وم��ن جه��ة أخرى حتدث عن إرس��ال
اكث��ر م��ن أل��ف مبّل��غ يف الس��نة املاضي��ة اىل
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مجيع أحناء افغانستان لنشر الثقافة الدينية
وعل��وم و مع��ارف أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام.

احتفال يف ثانوية «كوشان» اخلريية

أق��ام ط�لاب ثانوي��ة «كوش��ان» يف
مدين��ة كاب��ول برناجم�اً احتفالي�اً لالحتف��اء
بق��دوم مساح��ة الس��يد حمس��ن املدرس��ي اىل
مدرس��تهم ،ال�تي تع��د م��ن امل��دارس اخلريي��ة.
وأم��ام مج��ع غف�ير م��ن الطلب��ة و أولي��اء
األم��ور و ال��كادر اإلداري و التدريس��ي ،حت��دث
مساح��ة الس��يد املدرس��ي يف كلم��ة مفصل��ة
ع��ن اهمي��ة مرحل��ة الش��باب يف حياة اإلنس��ان،
ويف تكوي��ن البني��ة العقائدي��ة ،و تكام��ل
ش��خصية اإلنس��ان .ودع��ا طبق��ة الش��باب اىل
ض��رورة اغتن��ام مرحل��ة الش��باب لالجته��اد
حتص��ن االنس��ان م��ن
يف دراس��ة العقائ��د ال�تي ّ
االهت��زاز ام��ام الش��بهات املختلف��ة و الف�تن
املتنوع��ة.
م��ن جانب��ه حت��دث مساح��ة آي��ة اهلل
الش��يخ واعظ زاده بهسودي ،امام مجعة غرب
العاصم��ة كاب��ول ،و مؤس��س دار مع��ارف
اه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،ع��ن دور اآلب��اء
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واألمه��ات يف تنمي��ة القي��م و املب��ادئ الديني��ة
الصحيح��ة عن��د الش��باب.
أم��ا األس��تاذ امح��د راس��خ ،مدي��ر
الثانوي��ة ،فق��د وص��ف زي��ارة وف��د املرجعي��ة
اىل افغانس��تان ،بانه��ا متث��ل انعطافة تارخيية
يف تاري��خ ه��ذا البل��د املظل��وم ،وق��ال« :إن ه��ذه
الزي��ارة تعطي للش��عب االفغاني املس��لم بارقة
األم��ل و خصوص �اً يف ظ��ل الظ��روف الصعب��ة
ال�تي تعص��ف بالب�لاد ،وه��ي دالل��ة عل��ى أن
املرجعي��ة الديني��ة ،وحتدي��داً ش��خص املرج��ع
الدي�ني آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي
املدرس��ي ،يول��ي الش��عب األفغان��ي اهتمام��اً
خاص �اً ،نظ��راً ملعرفت��ه بطبيع��ة ه��ذا الش��عب
املس��لم ،وم��دى متس��كه بقيم��ه و مبادئ��ه و
الظ��روف ال�تي حتي��ط ب��ه».
و ق��د تضم��ن احلف��ل ،ق��راءة النش��يد
الوط�ني األفغان��ي ،و بع��ض النش��اطات
الطالبي��ة املتمي��زة .يذك��ر ان وف��د املرجعي��ة
الديني��ة ،ش��ارك يف العدي��د م��ن الفعالي��ات
املختلف��ة خ�لال اقامت��ه يف العاصم��ة كاب��ول،
و الق��ى حض��وره ،اهتمام�اً واس��عاً م��ن الش��عب
األفغان��ي ،و م��ن وس��ائل االع�لام احمللي��ة

املختلف��ة.

ممثليات مراجع الدين يف كابول

ق��ام مساح��ة الس��يد حمس��ن املدرس��ي
بزي��ارة ملكات��ب وممثلي��ات مراج��ع الدي��ن،
واللق��اء بالس��ادة األفاضل مس��ؤولي املمثليات،
وحب��ث معه��م هم��وم احل��وزة العلمي��ة وس��بل
تطويره��ا ومواجه��ة التحدي��ات املختلف��ة،
وس��بل نش��ر الوع��ي الدي�ني والثق��ايف .وق��د
مشل��ت جول��ة الزي��ارات ،ممثلي��ات اصح��اب
الس��ماحة؛ آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد حمم��د
س��عيد احلكي��م ،وآي��ة اهلل العظم��ى الش��يخ
حمم��د اس��حاق الفي��اض ،وآي��ة اهلل العظم��ى
الس��يد صادق الش�يرازي  -دام ظلهم الوارف.-

االستاذ حممد كريم خلييل

وكان هنال��ك موع�� ٌد م��ع األس��تاذ
حمم��د كريم خليلي ،أحد ابرز الش��خصيات
السياس��ية يف افغانس��تان ،وزعي��م ح��زب
الوح��دة األفغاني��ة ،وال��ذي ش��غل منصب نائب
الرئي��س الس��ابق حام��د ك��رزاي ،بعد تش��كيل
النظ��ام السياس��ي اجلدي��د عل��ى أنق��اض نظام
حك��م طالب��ان .وخ�لال اللق��اء أك��د مساح��ة
الس��يد حمس��ن املدرس��ي ،عل��ى ض��رورة
اإلحت��اد ب�ين األم��ة والدول��ة يف س��بيل تق��دم
البل��دان اإلس�لامية .وق��ال مساحت��ه خ�لال
حديثه« :من املؤامرات اليت ينفذها اعداء هذه
األم��ة ه��و وض��ع األم��م وال��دول يف مواجه��ة

بعضه��ا البع��ض ،و توجي��ه احلكوم��ات حن��و
الديكتاتوري��ة و التف � ّرد بال��رأي ،و حتري��ض
األم��م ض��د دوهل��ا» .وع � ّد إن م��ن مس��ؤوليات
األم��م ،ه��و تأيي��د احلكوم��ات وتس��ديدها و
مراقبته��ا لتصحي��ح مس��ارها ح��ال احنرافه��ا
ع��ن الص��واب ،وب�ين أن املؤسس��ة املرجعي��ة،
كونه��ا املؤسس��ة األم لس��ائر مؤسس��ات األم��ة
ت��ؤدي ه��ذا ال��دور بص��ورة أك�بر.
م��ن جانب��ه رح��ب األس��تاذ خليل��ي بوف��د
املرجعي��ة ،واصف �اً املرج��ع املدرس��ي بان��ه م��ن
رواد الفك��ر الدي�ني احلدي��ث ،كم��ا ع �دّه م��ن
اكث��ر املرجعي��ات الدينية اطالعاً على اوضاع
الش��عوب اإلس�لامية ،و باخلص��وص الش��عب
األفغان��ي املس��لم ،حي��ث ب�ين أن عالق��ة قدمي��ة
تربط��ه باملرج��ع املدرس��ي ،و بآي��ة اهلل اجملاه��د
الس��يد ه��ادي املدرس��ي ،متت��د اىل ف�ترة اجلهاد

ض��د احلك��م الش��يوعي يف افغانس��تان.

سبل مواجهة احلرب الناعمة

زار وف��د املرجعي��ة الديني��ة ،مؤسس��ة
فق��ه األئم��ة االطه��ار ،عليه��م الس�لام ،حي��ث
حت��دث مساح��ة الش��يخ صاحل��ي ،نائ��ب ادارة
املؤسس��ة ع��ن فعالي��ات املؤسس��ة يف اجمل��االت
الدراس��اتية ،و يف نش��ر و توزيع الكتب الدينية
و الثقافي��ة يف احن��اء افغانس��تان.
م��ن جانبه أش��اد الس��يد حمس��ن املدرس��ي،
باجلهود الكبرية اليت تبذهلا احلوزات العلمية
يف س��بيل مواجه��ة احل��رب الناعمة ،و اهلجمة
الثقافية الشرسة اليت تشهدها كافة البلدان
اإلس�لامية املتمثلة بنش��ر الثقافات املنحرفة،
ووصفه��ا مبنزل��ة حص��ن األمة اإلس�لامية يف
الدف��اع عن العقائد الدينية و الثقافة االهلية.
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ً
عسكريا يحاولون
بعد أن فشل «داعش»
ً
نفسيا
إلحاق الهزيمة بالعراق
بعد أن
فشلت "داعش"
في هزيمتنا
ً
عسكريا ،تخوض
اليوم القنوات
الفضائية
وصفحات
التواصل
االجتماعي،
المعركة
ً
لهزيمتنا نفسيا
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إعداد :بشري عباس
حن��ن البش��ر ع��ادة م��ا نع��رف قيم��ة
أنفس��نا وال نع��رف م��ن حن��ن؟ وم��ا ه��ي
مس��ؤوليتنا؟ وم��ا ه��ي اهدافن��ا يف احلي��اة.
وه��ذه احلال��ة م��ن اجله��ل ،متث��ل س��بباً
رئيس��ياً لع��دم قيامن��ا مب��ا ينبغ��ي ،وع��دم
حتقيقن��ا لاله��داف العلي��ا ال�تي ُ
كلفنا بها،
وبالتال��ي خس��ارة أرصدتن��ا ،وم��ا جع��ل اهلل
لن��ا حن��ن البش��ر ،م��ن نع��م عظمى م��ن أجل
أن حيقق االنسان السمو والرقي والسعادة
يف الدني��ا ويف اآلخ��رة ،وان يص��ل اىل
مس��توى أن يك��ون جلي��س ال��رب يف مقع��د
ص��دق عن��د ملي��ك مقت��در ،وأن يك��ون يف
ضياف��ة اهلل يف اجلن��ة ،ال أن يك��ون حطب��اً
جلهن��م ووق��وداً للن��ار.
وبالرغ��م من القيمة الكبرية لإلنس��ان
عند اهلل  -تعاىل -نالحظ البعض مس��تعداً
ألن يبي��ع نفس��ه بأخب��س االمث��ان؛ دراه��م
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

مع��دودة لتحقي��ق أه��داف بس��يطة زائل��ة،
كه��ذا انس��ان ،يس��مى« :س��فيهاً» وق��د نه��ى
الق��رآن الكري��م التعام��ل م��ع الس��فهاء،
والس��فيه؛ ه��و ذل��ك ال��ذي ميتل��ك العق��ل
واليس��تفيد منه يف حتديد هدفه وطريقه
الصحي��ح يف احلي��اة.
وحن��ن يف ليل��ة مبارك��ة ،ه��ي ليل��ة
اجلمع��ة ،وآخ��ر ليل��ة م��ن ش��هر ذي القع��دة
احل��رام ،علين��ا أن نع��رف بالتحدي��د هدفن��ا
و مس��ؤوليتنا.

االستقامة وخماطر اإلعالم املسموم

إن االس��تقامة تع�ني أن يضم��ن
االنس��ان عاقبت��ه ،وأن خيت��م حيات��ه باخل�ير
والص�لاح ،وال حيي��د عن طريق احلق .مما
يتوج��ب أخ��ذ املزي��د م��ن احليط��ة واحل��ذر
م��ن املنزلق��ات ،واالعتب��ار مب��ن تص��ور أن��ه
حياف��ظ عل��ى قوت��ه وامتيازات��ه وس��طوته،
مث��ل الطاغي��ة ص��دام ،والق��ذايف وغريهم��ا،
فه��ؤالء بن��وا وملك��وا ،لك��ن عاقب��ة أمره��م

كان��ت كم��ا رأى الع��امل بأس��ره.
وه��ذا املص�ير ،رمب��ا يصي��ب أي انس��ان
آخ��ر بن��وع آخ��ر ،مم��ا ق��د الجي��د االنس��ان
فرص��ة ت��دارك املوق��ف ،ألن امل��وت يأت��ي
عل��ى ح�ين غ � ّرة ،ويف حلظ��ة حم��ددة غ�ير
متوقع��ة.
لكن السؤال :كيف نستقيم يا ترى؟
لإلجاب��ة؛ نق��ول :هنال��ك ع��دة وس��ائل
وط��رق منه��ا:
 -1نستش��هد حبدي��ث ع��ن رس��ول اهلل،
صلى اهلل عليه وآله« :يأتي زمان على أميت
يك��ون القاب��ض على دينه ،كالقابض على
مج��رة م��ن الن��ار» .وه��ذا يدع��و كل واح��د
م ّن��ا ب��أن يك��ون مس��تعداً لالختب��ار العس�ير
ب��أن ال يتخّل��ى ع��ن دين��ه وقيم��ه ب��أي مث��ن،
ومهم��ا كلف��ه ذل��ك ،رمب��ا حيات��ه.
 -2ل��دى العراقي�ين مث��ل ش��عيب مجي��ل
يق��ول« :الب��اب اليت تأتي منه��ا الريح اغلقها
واس�تريح» .وحن��ن أمامن��ا أمواج م��ن الرياح
الفاس��دة ،متمثل��ة ببع��ض وس��ائل االعالم،

م��ن قن��وات فضائي��ة ومواق��ع عل��ى الن��ت،
كله��ا تش��كل أبواب��اً تأت��ي منه��ا الري��اح
الس��لبية واملس��مومة واهلادف��ة إلحل��اق
اهلزمي��ة النفس��ية بش��عوبنا.
إن القن��وات الفضائي��ة وصفح��ات
التواص��ل االجتماع��ي مث��ل «في��س ب��وك»
وغريه��ا ،يق��ف خلفه��ا خ�براء احل��رب
النفس��ية ،يعمل��ون لي�ل ً
ا ونه��اراً للبحث عن
الكيفي��ة ال�تي يهزم��ون العلم��اء والش��رفاء،
م��ع رص��د مالي�ين ال��دوالرات ،واهل��دف؛
الع��ودة اىل بالدن��ا والس��يطرة عليه��ا .علم�اً
أن االموال اليت ينفقونها على هذا االعالم،
إمن��ا يس��رقونه م��ن بالدن��ا ،وه��ذا ديدنه��م،
من��ذ عه��د االس��تعمار،حيث كان��وا ينهب��ون
النف��ط والث��روات ل��دى الب�لاد االس�لامية،
وبواس��طتها يس��يطرون عل��ى نف��س ه��ذه
الب�لاد ،وينف��ذون خمططاته��م وحيقق��ون
مصاحله��م.
ومم��ا أجنزته قنوات احلرب النفس��ية،
الرتويج ملا كان يسمى بـ «الربيع العربي»،
ال��ذي ص��وروه للش��عوب العربي��ة عل��ى أن��ه
حقاً ربيع ،و اذا به عبارة عن جحيم رهيب،
فب��د ً
ال م��ن التخّل��ص م��ن الديكتاتوري��ة
والتخل��ف واحلرم��ان ،اذا بالش��عوب مث��ل
الش��عب اللي�بي والش��عب الس��وري تغ��رق
يف حب��ر م��ن الدم��اء والدم��ار وخ��راب ال
يع��د وال ُيص��ى .وبع��د الفش��ل ال��ذي
أص��اب ه��ذه الش��عوب م��ن حتقي��ق اهدافه��ا
املنش��ودة ،ب��دأت هذه القن��وات ويف مقدمتها
«اجلزيرة» اليت أظنها تعتمد يف ختطيطها
وبرجمته��ا عل��ى اخل�براء الصهاين��ة ،بكي��ل
االتهامات هلذه الشعوب املقهورة ،ووصفها
بالفاش��لة والعاج��زة ع��ن حتقي��ق م��ا تري��د،
وذل��ك م��ن خ�لال برام��ج عدي��دة كله��ا
�ب يف ه��دف واح��د ،وه��و زرع الي��أس يف
تص� ّ
نفوس هذه الشعوب من التغيري واإلصالح
والبن��اء والتق��دم.

األمل يواجه احلرب النفسية

إن ه��ذا الفحي��ح واملس��اعي احملموم��ة،
يقابله��ا ك��م هائ��ل م��ن األم��ل منتش��ر يف
رب��وع بالدن��ا وحتدي��داً يف الع��راق .والدليل،
أني مل أمر على مكان ومل ألتق بش��خصية
ايراني��ة ،إال ويث�ني عل��ى الش��عب العراق��ي،
وما أبداه من كرم الضيافة ومن اخلصال
واالخالق الس��امية ،خالل استقباله مجوع
الزائري��ن يف زي��ارة االربع�ين .وه��ذا ميث��ل
مؤش��راً عل��ى ق��درة الع��راق ألن يس��تعيد

مقومات احلضارة ويرتقي يف سّلم التطور
والتق��دم ،وحي��ذو ح��ذو الش��عب االيران��ي،
فق��د متكن��ت ايران اليوم م��ن فرض ارادتها
وقوته��ا عل��ى الع��امل ،م��ن خ�لال االتف��اق
االخ�ير بش��أن مش��روعها الن��ووي ،فه��ي
تقف لوحدها أمام الدول الس��ت الكربى يف
دل عل��ى ش��يء ،فامن��ا ي� ّ
الع��امل .وه��ذا إن ّ
�دل
عل��ى ان االس�لام أينم��ا ح� ّ�ل وحك��م ،يك��ون
عام��ل تق��دم ذل��ك البل��د ،فه��و دي��ن الس��لم
األهل��ي والرمح��ة واحملب��ة والتق��دم.
م��ن هن��ا جي��ب أن نع��رف؛ إن اهل��دف
األس��اس ل��كل الفضائي��ات واملواقع الس��لبية
واملخرب��ة للنف��وس واحملطم��ة لآلم��ال ،هو
حتقي��ق ما عج��ز عنه «داع��ش» واجلماعات
االرهابي��ة والدموي��ة ،فه��ذه مل تتمك��ن م��ن
إحل��اق اهلزمي��ة املادي��ة بن��ا ،فج��اءت ه��ذه
الوس��ائل لتع��وّض ه��ذا الفش��ل يف س��احة
املواجه��ة.

خمطط لترشيد مجيع الشعوب

يف إط��ار احل��رب النفس��ية ض��د
ش��عوبنا وتكري��س الي��أس واالحب��اط،
نالح��ظ هنال��ك نوع �اً م��ن التش��جيع عل��ى
اهلج��رة وت��رك االوط��ان ،كم��ا حص��ل
يف فلس��طني ،عندم��ا احتله��ا الصهاين��ة
بذريع��ة أن فلس��طني ،ه��ي وطن بال ش��عب،
بينم��ا اليهود ش��عب ب�لا وطن .لذا ّ
حيل هلم
االحت�لال والتوط��ن كم��ا حيل��و هل��م!...
والنتيجة؛ تشريد املاليني من ابناء الشعب
الفلس��طيين ح��ول الع��امل.
والي��وم نالح��ظ تك��رار الس��يناريو ذات��ه
يف س��وريا عندم��ا أطلق��وا عليه��ا عناص��ر
«داع��ش» ،وه��ي اجلماع��ة ال�تي انتجوه��ا
بانفس��هم .فعاثوا يف االرض الفس��اد؛ دمروا
وقتل��وا واعت��دوا عل��ى احلرم��ات ،مم��ا أج�بر
املاليني من هذا الشعب ايضاً برتك بيوتهم
ومدنه��م والتش� ّرد يف ب�لاد الع��امل ،وحس��ب
املص��ادر ،بل��غ ع��دد املش��ردين والالجئ�ين
الس��وريني يف الداخ��ل واخل��ارج ،بلغ عش��رة
مالي�ين انس��ان .ل��ذا جن��د هنال��ك دو ً
ال يف
الغ��رب تفت��ح ابوابه��ا الس��تقبال ه��ؤالء
الالجئ�ين اله��داف مس��بقة.
نق��ل ع��ن ش��خصية سياس��ية فرنس��ية
بان «املانيا حباجة اىل عبيد !»...والس��بب ان
لديه��م مصان��ع ومعامل ومنش��آت انتاجية،
لك��ن تنقصه��م الي��د العامل��ة ،وه��ذا م��ردّه
اىل تراج��ع ال��والدات وإحج��ام اجملتم��ع
االملان��ي ع��ن االجن��اب ،وه��ذا ب��دوره يع��ود

اىل الس��بب الرئيس؛ بانتش��ار وجت ّذر فكرة
احلي��اة اجلنس��ية احل��رة ب�لا قي��ود ،مم��ا
أع��دم احلاجة اىل الزواج وتش��كيل األس��رة.
وإذن؛ ف��ان املاني��ا حباج��ة يف املس��تقبل اىل
مالي�ين العم��ال لتش��غيل املعام��ل الضخمة
وحتري��ك عجل��ة اقتصاده��ا .
وأن��ا أح��ذر بان ه��ذا املخطط اجلهنمي
موج��ه يف املس��تقبل اىل اليم��ن .وحتى اآلن،
ّ
رغ��م اجل��روح الغائ��رة ال�تي يتع��رض هل��ا
الش��عب اليم�ني ،فان��ه م��ا ي��زال بعي��داً ع��ن
مج��وع املهاجري��ن والالجئ�ين .ومب��ا أنن��ا
نالح��ظ موج��ة اهلج��رة واللج��وء تش��هد
مح��ى غ�ير مس��بوقة يف الع��راق ،ادع��و م��ن
ّ
العلم��اء واخلطب��اء أن يبين��وا احلقائ��ق
للش��عب العراق��ي ،وأن ال يس��وقهم ال��كالم
الس��ليب ع��ن بلده��م ،والس��قوط يف متاه��ات
اهلج��رة يف احن��اء الع��امل.
إن م��ن أك�بر مه��ام االع�لام املس��موم
أن��ه يص��ور بالدن��ا بأنه��ا جحي��م ،بينم��ا بالد
الغ��رب بأنه��ا ج ّن��ة ،نع��م؛ هنال��ك مش��اكل
يف الع��راق ويف بع��ض بالدنا ،وهي موجودة
يف كل م��كان ،فالع��امل كل��ه يعي��ش
أزم��ات الس��كن والبيئ��ة والصح��ة والبطالة
وغريه��ا ،كم��ا ان الفس��اد موج��ود يف كل
م��كان بالع��امل ،لك��ن الف��ارق ،أن االع�لام ال
ينق��ل لن��ا تفاصيل ماجيري يف دول العامل،
بينم��ا يس��لط الض��وء عل��ى الع��راق وينش��ر
كل صغ�يرة وكب�يرة في��ه ،به��دف إحل��اق
اهلزمي��ة النفس��ية بالش��عب العراق��ي ،بع��د
ان عج��زوا ع��ن هزميته م��ن خالل االرهاب
«الداعشي» ،وهم سيفشلون يف هذه احملاولة
ايض�اً والس��بب يف وج��ود أمري��ن:
االول :أن الش��عب العراق��ي يعي��ش
حت��ت راي��ة االم��ام احلج��ة املنتظ��ر  -عج��ل
اهلل فرج��ه -ويف ظ��ل وج��ود مراق��د أه��ل
البي��ت ،عليه��م الس�لام .والثان��ي :وج��ود
علم��اء الدي��ن.
ي��ا أيه��ا االخ��وة؛ إن املرجعي��ات
الديني��ة ال يص��در منه��م الش��يء الس��ليب،
واليطمح��ون اىل حك��م وس��لطة ،وال
يري��دون أم��وا ً
ال او جاه��اً ،إمن��ا يري��دون
اخل�ير للجمي��ع ،فه��م أم��ان هل��ذا البل��د،
ّ
أؤك��د لك��م أن احمل��اوالت املس��تميتة ض��د
الع��راق ،س��تبوء بالفش��ل ،ويبق��ى الع��راق
وش��عبه صام��داً أم��ام االزم��ات واملش��اكل
بالتمس��ك خب��ط أه��ل البي��ت ،ول��ن يتوق��ف
عن��د املؤام��رات واملخطط��ات ال�تي تس��عى
لرتكيع��ه وإمخ��اد صوت��ه.
أﻳﻠﻮل | 2015

أحذر بأن
تكون اليمن هي
المحطة التالية
لتنفيذ مخطط
تشريد شعوب
المنطقة من
بلدانها
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المرجع واألمة

المرجع و األمة

المرجع
المدرسي
ُ
يكشف عن عقبة
كبيرة أمام تقدم
اإلصالحات في
العراق
دع��ا مساح��ة املرج��ع املُد ّرس��ي -دام ظل��ه-
إىل إجي��اد «حل��ول جذري��ة» للفس��اد وع��دم
اإلكتف��اء باحلل��ول «الس��طحية» املبت��ورة يف
مس�يرة اإلص�لاح ،ألنها ليس��ت عالج�اً ناجحاً،
مش��دداً عل��ى ض��رورة و أهمي��ة قي��ام املثقف�ين
والعلم��اء واخلطب��اء بتحم��ل مس��ؤولية القيام
بهذا الدور ،بتقديم الرؤى واحللول لتحريك
ودف��ع عملي��ة اإلص�لاح الش��امل .و أش��ار
مساحت��ه يف جان��ب م��ن كلمت��ه االس��بوعية
يف مكتب��ه مبدين��ة كربالء املقدس��ة ،حبضور
حش��د م��ن الوف��ود واجلماه�ير وأف��راد م��ن
احلش��د الش��عيب ،إن معاجل��ة الفس��اد اإلداري
يف الب�لاد حباج��ة إىل إص�لاح ج��ذري يف
الثقاف��ة الس��ائدة ،و ج��دد حتذي��ره م��ن وج��ود
خمطط صهيوني إلفش��ال الدول اليت تس��عى
إىل االس��تقرار يف املنطق��ة ،وجعله��ا دوال ال
أم��ن فيه��ا وال قان��ون وال اس��تقرار.
وتس��اءل مساحت��ه ع��ن س��بب فش��ل الكث�ير
م��ن املؤسس��ات العاملي��ة الضخم��ة واحمل��اوالت
العدي��دة لتحقي��ق اإلصالح��ات أو م��ا يُعرف بـ
«الش��فافية»؟ وق��ال :هنال��ك ادعاءات وش��عارات
كب�يرة ،لك��ن دون ان تالم��س أرض الواق��ع،
حي��ث الفس��اد منتش��ر يف الع��امل.
وع��زا مساحت��ه ذل��ك اىل التغاف��ل ع��ن
أص��ل املش��كلة الكامن��ة يف نف��س االنس��ان
ال��ذي يري��د اإلص�لاح او م��ن يش��ارك في��ه ،ل��ذا
فق��د دع��ا اىل حل��ول جذري��ة ملش��كلة الفس��اد،
قب��ل الب��دء مبش��روع اإلص�لاح ،وأوض��ح
مساحت��ه« :حن��ن ينبغ��ي ان نعم��ل عل��ى اعتماد
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برنام��ج تغي�يري ش��امل و ج��ذري عل��ى كافة
املس��تويات ،و ال ريب أن كل انس��ان يف العراق
الي��وم يتطل��ع ب��أن جي��د طريق��ا اىل الص�لاح
واالص�لاح ،وأن ي��رى بل��ده على س��كة التحوّل
االجياب��ي والتكاملي بعد هذه الفرتة الطويلة
م��ن املآس��ي واحل��روب».
وأوض��ح مساح��ة املرج��ع املدرس��ي أن م��ن
الض��روري معرف��ة أن «ج��ذر الفس��اد يكمن يف
تل��ك الثقاف��ة ال�تي ترب��ي االنس��ان عل��ى ح��ب
ال��ذات ،وعل��ى اجلش��ع و الطم��ع ،وعل��ى ع��دم
املب��االة باحل�لال واحل��رام ،وع��دم املب��االة
مبعاناة الناس ،هذه الثقافة جيب ان حناربها
و نقتل��ع جذوره��ا ونعط��ي ثقاف��ة اخ��رى
مغاي��رة متام�اً ،وهي ثقاف��ة االميان و التقوى،
وثقاف��ة ح��ب اآلخري��ن ،وثقاف��ة العط��اء
والتضحي��ة و الش��جاعة ،وثقاف��ة التع��اون
والتكام��ل ،ولي��س ثقاف��ة العصبي��ة واحلزبي��ة
والفئوي��ة و االناني��ة».
واستش��هد مساحت��ه بالنظ��ام السياس��ي
ال��ذي أرس��ى دعائم��ه الرس��ول األك��رم ،صلى
اهلل علي��ه وآل��ه ،وكي��ف أن��ه جن��ح يف حمارب��ة
الفس��اد ،مؤك��داً أن طريق��ة أداء االصح��اب
املقرب�ين والعامل�ين ب�ين ي��دي رس��ول اهلل،
كانت نابعة من صميم اميانهم ،ومن قاعدة
متين��ة م��ن التق��وى وال��ورع ،فكان��وا مث��ا ً
ال يف
االلت��زام بالقي��م االخالقية واالحكام الدينية،
فالرش��وة  -مث�ل ً
مفه��وم
ا -مل يك��ن جم��رد
ٍ
ّم ،إمن��ا كان��وا يفهمون��ه عل��ى
س��طحي ومع �و ٍ
أن��ه «ن��ار يدخ��ل يف بطونهم».

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

المدرّسي
المرجع ُ
في بيان له:

ويف ه��ذا اإلط��ار دع��ا مساح��ة املرج��ع
املدرس��ي يف س��ياق اإلصالح��ات اجلذري��ة،
اىل «اعتم��اد برنام��ج تغي�يري ش��امل و ج��ذري
يف األم��ة عل��ى كاف��ة املس��تويات» ،وأوض��ح
جم��االت التغي�ير املطلوب��ة يف مناه��ج الرتبي��ة
والتعليم ،والثقافة ،من خالل االصالحات يف
ال��وزارات املعني��ة.
م��ن جه��ة أخ��رى ج��دد املرج��ع املدرس��ي،
حتذي��ره م��ن املخط��ط الصهيون��ي لتحوي��ل
دول املنطق��ة ،اىل دول فاش��لة ،م��ن خ�لال
االضطراب��ات واالزم��ات ال�تي عصف��ت بها منذ
ارب��ع س��نوات ،وم��ا ت��زال.
وانتق��د مساحت��ه بع��ض اجله��ات ال�تي
ّ
تفض��ل االجتماع��ات يف «املناط��ق املوب��ؤة
واملعروف��ة س��لفاً ارتباطه��ا باس��رائيل» ،عل��ى
بلدها العراق ،وقال« :أقول ألولئك اجلالسني
يف ابراجه��م و االروق��ة واالجنح��ة الفخم��ة
هن��ا وهن��اك ،ويفك��رون وخيطط��ون هل��دم
وتفكي��ك ال��دول وجعله��ا دو ً
ال فاش��لة ،انن��ا
نفه��م خططك��م ومؤامراتك��م ،فه��ي واضح��ة
جلي��ة ،ونع��رف ماتري��دون ،فهنال��ك خمط��ط
صهيون��ي  -جهنم��ي إلفش��ال ال��دول ،مبعن��ى
حتوي��ل ال��دول املس��تقرة احلاكم��ة اىل دول
فاش��لة ،دول لي��س فيه��ا قان��ون والق��درة عل��ى
احلك��م املس��تقر .دول ال أم��ن فيه��ا وال بن��اء
والتنمي��ة والتق��دم ،هك��ذا ب��دأوا وفعل��وا يف
ليبي��ا ث��م س��وريا واآلن توجه��وا اىل اليم��ن،
وهك��ذا الع��راق يق��ع ضم��ن خمططه��م جلعله
دول��ة فاش��لة.

االرهاب
والفساد
وجهان لعملة
واحدة ويجب
مواجهتهما
مع ًا بكل حزم
أكــد املرجــع الدينــي آيــة اهلل العظمــى
الســيد حممــد تقــي ا ُملــدريس -دام ظلــه-
عــى أن االرهــاب والفســاد وجهــان لعملــة
واحــدة وجيــب مواجهتهــا بحــزم معــ ًا.
ويف بيــان صــادر مــن مكتــب ســاحته
حــول التفجــرات االرهابيــة التــي طالــت
املواطنــن االبريــاء يف بغــداد اواســط شــهر
آب املنــرم ،أكــد عــى أن احلــاس واحلــزم
يف اختــاذ وتنفيــذ خطــوات االصــاح ،ويف
التعبــر عــن الــرأي والتظاهــرات واملطالــب
احل ّقــة للشــعب ،جيــب ان ال يكــون مدعــاة
لــرك او فســح أي ثغــرة لإلرهــاب ،فيكــون
ذلــك عــى حســاب أمــن واســتقرار اجلبهــة
الداخليــة وحيــاة املواطنــن».
ويف ماييل نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم.
ق��ال االم��ام الصادق عليه الس�لام« :ثالثة
أش��ياء حيتاج الناس طراً إليها :األمن والعدل
واخلصب».
يف ظ��ل التضحي��ات ال�تي قدمه��ا،
ويقدمه��ا ابن��اء الش��عب اجملاهدي��ن يف احلش��د
الش��عيب ،واخوانه��م يف ق��وى اجلي��ش واألم��ن،
ومواجهته��م ودحره��م لإلره��اب يف جبه��ات
القت��ال م��ع ق��وى البغ��ي والع��دوان ،ويف ظ��ل

اج��راءات االص�لاح ومكافح��ة الفس��اد ال�تي
اخت��ذت اس��تجابة ملطال��ب الش��عب ال��ذي ع�بر
ع��ن هموم��ه وتطلعات��ه ،ع��ادت ق��وى االره��اب
االس��ود الرت��كاب جم��زرة بش��عة حب��ق ابن��اء
الش��عب ،راح ضحيتها العش��رات م��ن املواطنني
الع��زل يف التفج�ير اجلب��ان ال��ذي اس��تهدف
س��وقاً للخض��ار يف منطق��ة «مجيل��ة» مبدين��ة
الص��در بالعاصم��ة بغ��داد ،س��بقها خالل االيام
املاضي��ة جرائ��م مماثل��ة وقع��ت يف ذات املدين��ة
ويف مناط��ق مبحافظ��ة دي��اىل.
لق��د أكدن��ا م��راراً وتك��راراً ومن��ذ ع��دة
سنوات ،ولغاية اآلن ،على أن االرهاب والفساد
وجه��ان لعمل��ة واح��دة جي��ب مواجهتهم��ا مع�اً
ب��كل ح��زم  ،ونؤكد الي��وم على أنه جيب ان ال
يكون احلماس واحلزم اليوم يف اختاذ وتنفيذ
خط��وات االص�لاح ،ويف التعب�ير ع��ن ال��رأي،
والتظاه��رات واملطالب احل ّقة للش��عب ،مدعاة
لرتك او فسح أي ثغرة لإلرهاب ،فيكون ذلك
على حس��اب أمن واس��تقرار اجلبه��ة الداخلية
وحياة املواطنني .إن مواجهة االرهاب سواء يف
جبهات القتال مع عصابات «داعش» التكفريية
والبعثي��ة يف املناط��ق املدنس��ة باحتالهل��ا ،او يف
سائر املدن واحملافظات ،جيب أن تكون ضمن
خط��ط ومنظوم��ة عس��كرية وامني��ة ميداني��ة
واس��تخباراتية متكامل��ة ،ال تتج��زأ لك��ي ال
ن�ترك جم��ا ً
ال ومناف��ذ يعم��ل االره��اب عل��ى

اس��تغالهلا والنف��وذ منه��ا الرت��كاب جرائم��ه
البش��عة .
كم��ا ونؤك��د يف ه��ذا الس��ياق عل��ى أن
تتع��اون وتتضاف��ر جه��ود اجلمي��ع م��ن كت��ل
سياس��ية ومس��ؤولني ووس��ائل اع�لام وق��وى
أمني��ة ،فض�لا ع��ن وع��ي املواطن�ين باملخاط��ر
وتعاونه��م يف ه��ذا الس��ياق حلماي��ة مدنه��م
وأمنه��م ،ه��و ش��رط اس��اس للس�ير بالبل��د اىل
حتقي��ق االص�لاح والوص��ول اىل ب��ر األم��ان،
والقدرة على دحر االرهاب ومكافحة الفس��اد
معا.
وكم��ا دعون��ا يف اكث��ر م��ن مناس��بة
سابقا ،ندعو جمدداً اليوم اىل ضرورة تطوير
وتفعي��ل اجله��د االس��تخباري ومعاجل��ة
مواط��ن القص��ور واخلل��ل في��ه ويف عم��وم
اجلهد األمين وحماس��بة املقصرين ،وتش��كيل
جل��ان ش��عبية م��ن الس��كان حلماي��ة مدنه��م
ومناطقه��م م��ن االره��اب ،مثلما هب��وا للتطوع
ملواجه��ة ودح��ر الدواع��ش يف ميادي��ن القت��ال.
وعل��ى املس��ؤولني والقوى السياس��ية واالمنية
ان يرتفع��وا اىل مس��توى التح��دي ال��ذي وصل
إلي��ه الش��عب العراق��ي و أبن��اؤه اجملاه��دون
الغي��ارى يف احلش��د الش��عيب وفصائل املقاومة
يف اجلبه��ات وه��م يقاتل��ون عصاب��ات داع��ش
التكفريي��ة والبعثي��ة وم��ن يق��ف وراءه��ا
ويدعمه��ا.
أﻳﻠﻮل | 2015
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آية اهلل السيد
هادي المدرسي
في ندوة ثقافية
بجامعة أهل البيت:
أق��ام منت��دى الق��رآن الكريم ن��دوة فكرية
وثقافي��ة يف جامع��ة أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،مبدين��ة كرب�لاء املقدس��ة ،حت��ت
عن��وان «خط��وات النج��اح» ،أط� ّ�ل فيه��ا مساح��ة
آي��ة اهلل الس��يد ه��ادي املدرس��ي ،ب��رؤى وأف��كار
جدي��دة يف التنمي��ة والنهض��ة وح� ّ
�ث الش��باب
اجلامعي للمزيد من الدراسة والبحث وبثقة
عالي��ة وتطّل��ع حن��و املس��تقبل املش��رق.
ويف كلمت��ه أم��ام مجع غف�ير من الطلبة
اجلامعي�ين واالس��اتذة م��ن داخ��ل وخ��ارج
اجلامع��ة ،أك��د مساحته على دور قوة اإلرادة
يف اخ�تراق الصع��اب وتذلي��ل العقب��ات وص��و ً
ال
اىل االه��داف املنش��ودة يف حتقي��ق اجن��ازات
علمي��ة .وق��ال مساحت��ه متس��ائ ً
ال« :ه��ل يول��د
الن��اس ،بعضه��م مبوهب��ة النج��اح ،وبعضه��م
مبوهب��ة الفش��ل؟ أال ن��رى ان مجي��ع العظم��اء
بالتاري��خ كان��ت بداياته��م متواضع��ة ج��داً؟
كل الناجح�ين باحلي��اة باجمل��ال امل��ادي او
العلم��ي او االقتص��ادي او حت��ى املعن��وي ،مث��ل
االنبي��اء ،عليه��م الس�لام ،مل تك��ن بدايته��م
خمتلف��ة ع��ن بداي��ات الن��اس».
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تميز االنسان
قوة اإلرادة ّ
وترفعه الى مصاف
المبتكرين العظام
واض��اف مساحته موضح�اً« :فيما يرتبط
بالنج��اح ،ف��ان مجي��ع الن��اس يش�تركون يف
العوام��ل املؤدي��ة الي��ه تقريب �اً .كم��ا ان��ك م��ن
اجله��ل تب��دأ التعل��م ،أي حينم��ا تذه��ب اىل
املدرس��ة ال تع��رف ش��يئاً حت��ى ق��رأت األل��ف
ب��اء.»...
واستش��هد مساحت��ه بالع��امل الفرنس��ي
«لوئ��ي باس��تور» ،وق��ال «ان��ه س��ئل ذات م��رة:
ع��ن س��بب جناحات��ه فق��ال« :االرادة والص�بر
والعم��ل» ،فه��ذه ثالث��ة أعم��دة  -يق��ول
مساحته-لبناء جناحك يف احلياة ،وهذا االمر
م��ن مش�تركات الناجح�ين ،وهن��اك أش��ياء
يش�ترك فيه��ا مجي��ع الناجح�ين ،وفيه��ا اش��ياء
يتمي��ز في��ه ناج��ح ع��ن غ�يره».
وع��ن حي��اة ه��ذا الع��امل الفرنس��ي حت��دث
مساحته للطلبة بأنه كان ابناً لدبّاغ ،يشتغل
وال��ده يف اجلل��ود ،وكان م��ن عائل��ة ريفي��ة
فقرية ،وحينما دخل املدرس��ة ،مل يكن متميزاً
بش��يء ،ب��ل عل��ى العكس؛ قال معلم��ه انه ٌ
طفل
ودي��ع ولكن��ه ال يتميز بش��يء م��ن الذكاء ،فال
ش��رف ظاهري�اً للعائل��ة ،وما ً
ال يفتخ��ر به ،وال

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

ذكاء يتمي��ز ب��ه عل��ى اقران��ه ،رمب��ا كان م��ن
املمك��ن ان يأت��ي اىل احلي��اة ويرح��ل م��ن دون
ان يش��عر ب��ه أح��د ،لكن��ه م��ا ان دخ��ل املدرس��ة،
حت��ى اخ��ذ التعّل��م جب� ّد واس��تطاع خ�لال ف�ترة
م��ن الزم��ن ،أن يصب��ح من أش��هر رج��ال العامل
يف جم��ال الط��ب .كان من��ذ بداي��ة دخول��ه
املدرس��ة نهم��اً للتعّل��م اىل درج��ة ان��ه كان
دائماً يطرح االسئلة ،حتى قال له معلمه ذات
يوم :أنت هنا لكي جتيب على االس��ئلة وليس
لكي تطرح االسئلة! وتساءل مساحته« :كيف
اس��تطاع ه��ذا الطفل الودي��ع البعيد كل البعد
ع��ن ال��ذكاء ،ان يص��ل اىل م��ا وص��ل الي��ه،
ويكتش��ف الكث�ير م��ن العالج��ات لكث�ير م��ن
االم��راض وخي�ترع أمص��ا ً
ال لبعضه��ا مث��ل داء
الكل��ب؟ اإلجاب��ة :ق��وة االرادة.
ول��ذا  -يق��ول مساحت��ه -ف��ان باس��تور
«ب��ات مفخ��رة للفرنس��يني ،فه��م يعدون��ه
ا قومي�اً ،وم��ن مفاخره��م ،ب��ل رمب��ا أيض�اً
بط�ل ً
البش��رية تفتخ��ر مب��ا صن��ع وم��ا توص��ل الي��ه،
فه��ل انت��م ختتلف��ون عن��ه ،ويف اي ش��يء م��ن
االش��ياء»؟!

بحوث فكرية وثقافية في منتدى
القرآن الكريم في كربالء المقدسة
يواص��ل منت��دى الق��رآن الكري��م يف
كرب�لاء املقدس��ة ،نش��اطه الثق��ايف ،بإقام��ة
اجملال��س االس��بوعية يف جام��ع اإلم��ام موس��ى
الكاظ��م ،علي��ه الس�لام ،ويف مس��اء كل ي��وم
مخي��س ،حبض��ور ش��بابي وطالب��ي حاش��د.
وخالل االس��ابيع املاضية مت اس��تضافة عدد من
اس��اتذة احل��وزة العلمي��ة لبح��ث قضاي��ا ثقافي��ة
وعقائدي��ة متع��ددة.
فم��ن أج��ل ال��رد عل��ى األف��كار الواف��دة
والثقاف��ات الس��لبية ،أق��ام منت��دى -الق��رآن-
الكري��م جلس��ة ثقافي��ة بعن��وان «العلماني��ة»،
اس��تضاف فيه��ا مساح��ة الس��يد مؤي��د الب��دران،
أح��د اس��اتذة احل��وزة العلمي��ة ،وحبض��ور ع��دد
م��ن الش��باب املؤم��ن.
ابت��دأ الس��يد الب��دران حديث��ه مس��تعيناً
بالدع��اء «الله��م انا نرغب اليك يف دولة كرمية
تع ّز بها االسالم وأهله ،وتذل بها النفاق وأهل».
وق��ال« :ان مع��امل ه��ذه الدول��ة ال�تي يطم��ح اليها
الع��امل اإلس�لامي ،ويرتق��ب ظهوره��ا ه��ي؛ دول��ة
اس�لامية حقيقية ،تس��تمد قوانينها من الوحي،
وم��ن أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،وليس��ت تل��ك
الدول��ة ال�تي تدع��و اىل االحن��راف ع��ن طري��ق
فص��ل الدي��ن عن احلياة ،وتدعو اىل التحرر من
قوانني السماء ،تنشد الراحة اجلسدية وحسب،
و أضاف قائ ً
ال« :ان العلمانية وما تعنيه من فكر
ه��ي فص��ل الدي��ن ع��ن العل��م ،فالعل��م ب�لا دي��ن،
يك��ون س�لاحاً ذا دم��ار ش��امل».
واض��اف الس��يد الب��دران بالق��ول« :ان

العلماني��ة ه��ي عينه��ا ال�تي تطبق يف ب�لاد الغرب
مصبوغ��ة بصبغ��ة احلري��ة الزائف��ة و الراح��ة
الوقتي��ة وحترير الش��هوات واحلرية الكاذبة» ،و
أردف قائ ً
ال« :هي تلك اليت تسببت يف مشاكل ال
خروج منها ،ومنها احلرية يف تعاطي املخدرات
والزن��ا وغريه��ا الكث�ير ،وه��ي ثقاف��ة ،افع��ل م��ا
ش��ئت» .ويف برنام��ج آخ��ر أق��ام املنت��دى ،جلس��ة
ثقافي��ة حت��ت عن��وان« :الفك��ر الغرب��ي بدي ً
ال عن
فك��ر اه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام» ،واس��تضاف
مدي��ر ح��وزة االم��ام القائ��م -عج��ل اهلل فرج��ه-
مساح��ة الش��يخ ع�لاء الكع�بي ،ال��ذي أك��د أم��ام
مج��ع غف�ير من الش��باب املؤمن ،عل��ى انه «كلما
ازدادت احل��روب الداخلي��ة يف أي دول��ة ،ي��زداد
التوت��ر الفك��ري يف تل��ك الدول��ة» .يف إش��ارة من��ه
اىل املع��ارك الدائ��رة م��ع عناص��ر «داع��ش» ،داعياً
اىل أن «ال تش��غلنا ع��ن جم��ال الفك��ر والتط��ور».
ويف كلمت��ه ال�تي ج��اءت حت��ت عن��وان:
«االمام الرضا ،عليه السالم ،يف مواجهة االفكار
املنحرف��ة» ،ق��ال مساح��ة الش��يخ الكع�بي« :ل��كل
إم��ام حادث��ة يول��د م��ن خالهل��ا ذل��ك املول��ود،
وإمامن��ا الرض��ا ،علي��ه الس�لام ،كان��ت أم��ه
تتح��دث كي��ف كان��ت حتم��ل ذل��ك اجلن�ين
وه��ي القائل��ة :ان��ي مل اش��عر حت��ى بثق��ل احلمل،
وكن��ت يف منام��ي أمس��ع تس��بيحاً ومتجي��داً،
وتهلي�ل ً
ا ،وعندم��ا وضع��ت ول��دي علي��اً ،علي��ه
الس�لام ،كان��ت ي��داه عل��ى األرض ووجه��ه اىل
السماء يتمتم بكلمات ،حتى جاء االمام الكاظم،
ومس��اه عل ّي �اً».
علي��ه الس�لامّ ،

واض��اف الش��يخ الكع�بي يف حديث��ه« :كان
لإلم��ام الرض��ا ،علي��ه الس�لام ،ال��دور الكب�ير يف
اص�لاح االحن��راف الفك��ري يف عه��د املأم��ون
العباس��ي ،م��ن خ�لال املناظ��رات م��ع اصح��اب
الديان��ات املختلف��ة ،لذل��ك جن��د اغل��ب احادي��ث
االم��ام الرض��ا ،علي��ه الس�لام ،منصب��ة يف جان��ب
التوحي��د والعقائ��د».
ويف برنام��ج آخ��ر للمنت��دى ،مت اس��تضافة
مساحة الش��يخ عبد احلس��ن الفراتي االس��تاذ يف
احل��وزة العلمي��ة ،ال��ذي حت��دث أم��ام مج��ع م��ن
الش��باب املؤم��ن ع��ن مفه��وم املعارض��ة والدع��وة
لإلصالح��ات يف الع��راق ،وق��ال :إن املعارض��ة
ظاه��رة إجيابي��ة ومطلوب��ة ب��ل ه��ي س��نة إهلي��ة،
مش�يراً إىل املث��ال الرائ��ع ال��ذي ضرب��ه «أس��تاذ
الدميقراطي��ة أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام»،
حينم��ا رف��ض إخ��راج اخل��وارج من املس��اجد عند
احتالهلم هلا قائ ً
ال« :إن حاورونا حاورناهم ،وإن
أرادوا الفتن��ة قاتلناه��م».
وأض��اف مساحت��ه بالقول« :إن ما جيري يف
البالد من تظاهرات هي ظاهرة صحية بشرط
أن يراع��ي اجلمي��ع جان��ب التق��وى يف عمله��م،
�ب
ف�لا جي��وز أن يق��وم البع��ض باالعت��داء بالس� ّ
واإلهان��ة واف�تراء األكاذي��ب عل��ى الساس��ة بغري
األدل��ة حبج��ة اإلص�لاح».
ويف جان��ب آخ��ر أك��د مساحت��ه عل��ى «أن
اإلص�لاح عملي��ة ال تتوق��ف عن��د ح��د مع�ين وأن
اإلص�لاح املس��تمر ه��و ضمان لس�لامة ودميومة
اجملتم��ع وبق��اء روح العم��ل في��ه».
أﻳﻠﻮل | 2015
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قضية العدد

قضية العدد

تاريخ حافل
وعطاء متواصل

بوصلة
االصالحات
والغايات
المنشودة
و دور الحوزة
العلمية

• الشيخ عبد احلسن الفرايت
ُتع��د املرجعي��ة الديني��ة واحل��وزة العلمي��ة
االمت��داد الطبيع��ي ملنظوم��ة االمام��ة والوالي��ة،
وال�تي تش��كل بدوره��ا االمت��داد ال�لازم واملرتاب��ط
ألص��ل النب��وة يف أبعاده��ا املختلف��ة ،الس��يما
العقائ��دي واالجتماع��ي والسياس��ي ،وق��د رس��م
ه��ذا االمت��داد الطريق��ة املثل��ى ال�تي تنتهجه��ا
وتس��لكها للتعاط��ي م��ع مجي��ع الظ��روف
واالوض��اع مب��ا فيه��ا االوض��اع االجتماعي��ة
والسياس��ية وم��ا يرتت��ب علي��ه م��ن اخت��اذ مواقف
اصالحي��ة وتغيريي��ة تتالءم م��ع املراحل كافة.
وم��ن أج��ل اإلحاط��ة مبقوم��ات وركائ��ز
املش��روع التغي�يري واالصالح��ي والتع� ّرف عل��ى
بوصلت��ه وغايات��ه املنش��ودة ال�تي تتبن��اه املرجعية
الديني��ة واحل��وزة العلمي��ة ،الب��د م��ن تس��ليط
الض��وء عل��ى أه��م األدوار القيادي��ة ال�تي ق��ام به��ا
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االئمة املعصومون ،عليهم السالم ،يف مسريتهم
الرس��الية ،حي��ث ّ
خل��ص البع��ض ث�لاث مراح��ل
تارخيي��ة هل��م ،عليه��م الس�لام ،يف قي��ادة االم��ة
واص�لاح اجملتم��ع وه��ي:
املرحل��ة األوىل :وه��ي ال�تي ع��اش فيه��ا قادة
أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،م��رارة االحن��راف
وصدمت��ه بع��د وف��اة الرس��ول االك��رم ،صل��ى
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،وال�تي كان��ت م��ن املمك��ن
ان متت��د وتقض��ي عل��ى االس�لام وعل��ى األم��ة
االس�لامية ،فتصب��ح قص��ة من قص��ص التاريخ،
ال وج��ود هل��ا عل��ى أرض الواق��ع ،فق��ام األئم��ة،
عليه��م الس�لام ،يف ه��ذه املرحل��ة بالتحصين��ات
الالزم��ة بالق��در املس��تطاع ،كم��ا يف قول��ه
تع��اىل{:إِ ْن ُأ ِريــدُ إِالَّ ِ
اسـ َت َط ْع ُت
اإل ْصـ َ
ـاح َما ْ
ـت وإِ َليــهِ
ِ
ِ ِ
َو َمــا ت َْوفيقــي إِالَّ بِــاللَِّ َع َل ْيــه ت ََو َّك ْلـ ُ َ ْ
ِ
يب}(،س��ورة ه��ود.)88 /
ُأن ُ
وق��د ب��دأت ه��ذه املرحل��ة بع��د وفاة الرس��ول
االكرم ،صلى اهلل عليه وآله وس��لم ،واس��تمرت
حت��ى حي��اة االم��ام الراب��ع م��ن أئم��ة أه��ل البي��ت،
عليهم الس�لام.
املرحل��ة الثاني��ة :بن��اء الكتل��ة الواعي��ة،
وق��د وُصف��ت باملرحل��ة ال�تي ش��رع فيه��ا ق��ادة
أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،بع��د ان وضع��وا
التحصين��ات وفرغ��وا م��ن الضمان��ات االساس��ية
ض��د حرك��ة االحن��راف ببن��اء الكتل��ة وبن��اء
اجلماع��ة املنظم��ة حت��ت لوائه��م ،املتعايش��ة م��ع
كل احل��دود و االبع��اد واملفاهي��م االس�لامية،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

مسرتش��دة بإرش��اداتهم ،مطيع��ة ألوامره��م،
عليه��م الس�لام ،حت��ى تك��ون ه��ذه اجلماع��ة ه��ي
الرائد والقائد واحملامي للوعي االسالمي الذي
ُحص��ن باحل��د األدنى ،وهذا الدور مارس��ه االمام
الباقر ،عليه السالم ،على مستوى القمة ،وهذه
املرحل��ة اس��تمرت اىل زم��ن االم��ام الكاظم ،عليه
الس�لام ،ويف زمن��ه ،علي��ه الس�لام ،ب��دأت املرحلة
الثالث��ة.
املرحل��ة الثالث��ة :ظه��ور الكتل��ة الواعي��ة
مبس��توى تس �ّلم زم��ام احلك��م ،وال حت��دد ه��ذه
املرحل��ة بش��كل ب��ارز ،موق��ف احلك��م املنح��رف
م��ن األئم��ة ،عليه��م الس�لام ،أنفس��هم وذلك ألن
اجلماع��ة ال�تي نش��أت يف ظ��ل املرحل��ة الثاني��ة،
ال�تي وضع��ت بذرته��ا يف املرحل��ة االوىل ،نش��أت
ومن��ت يف ظ��ل املرحل��ة الثاني��ة ،ه��ذه اجلماع��ة
غ��زت الع��امل االس�لامي آنذاك ،وب��دا للمخالفني
ان قي��ادة أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،اصبح��ت
عل��ى مس��توى تس��لم زم��ام احلك��م والع��ودة
باجملتم��ع االس�لامي اىل حظ�يرة االس�لام
احلقيق��ي ،وه��ذا ب��دوره خل��ق بش��كل رئيس��ي
ردود الفعل لدى املخالفني جتاه األئمة ،عليهم
الس�لام ،م��ن اي��ام االم��ام الكاظ��م ،علي��ه الس�لام،
وه��ذه املرحل��ة امت��دت م��ن حياته ،عليه الس�لام،
()1
اىل االم��ام احلس��ن العس��كري ،علي��ه الس�لام.
ومب��ا أن املرجعي��ة الديني��ة واحل��وزة
العلمي��ة التب��اع أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام.
 -كم��ا اش��رنا س��لفاً -ه��ي االمت��داد الطبيع��ي

لبح��ر االمام��ة والعصم��ة وم��ا يكنزه ه��ذا البحر
م��ن جواه��ر عقائدي��ة وتربوي��ة واصالح��ات
اجتماعي��ة وسياس��ية ،ف��إن عم��ل و أداء املرجعية
يك��ون وف��ق م��ا ق��ام ب��ه أئم��ة أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،م��ن أدوار ومواق��ف خمتلف��ة ،ب��دءاً م��ن
املوق��ف العل��وي ،عليهم الس�لام ،وانتهاء باملوقف
العس��كري ،حي��ث ان مراج��ع الدي��ن ال تقتص��ر
وظيفتهم على كتابة الرس��ائل العلمية وادارة
ش��ؤون احل��وزات العلمي��ة ،وان كان��ت ه��ي م��ن
أه��م الوظائ��ف ،ولك��ن هنال��ك مس��ؤولية مهم��ة،
وهي ّ
الرتشح اىل مرتبة يكونون قادرين على ان
يشخصوا لألمة النمط الصحيح وفق الظروف
واملعرتك السياسي احلاصل ،وما اذا كانت وفق
ظروف أمري املؤمنني ،عليه الس�لام ،حتى يكون
ال��دور او املوق��ف علوي�اً ،أم ه��ي ظ��روف سياس��ية
لإلمام احلسن ،عليه السالم ،حتى يكون املوقف
حس��نياً ،أم هو املعرتك السياس��ي والظروف اليت
عاش��تها االم��ة يف زم��ن االم��ام احلس�ين ،علي��ه
الس�لام ،حت��ى يك��ون املوق��ف حس��ينياً ،وهكذا اىل
()2
آخ��ر قائم��ة أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام.
فكلم��ا اختلف��ت أدوار ومواق��ف األئم��ة،
عليه��م الس�لام ،عل��ى الرغ��م م��ن ان هدفه��م
واح��د ،كذل��ك ختتل��ف مواق��ف وادوار مراج��ع
التقلي��د -وبالتب��ع احل��وزة العلمي��ة -م��ن ظ��رف
اىل آخ��ر ،فمنه��م م��ن ق��ام وق��اوم بش��كل مباش��ر،
انظم��ة احلك��م اجلائ��رة يف زمانه��م ،ألنه��م رأوا
ان هذا التصدي للحكومات اجلائرة هو االنسب
يف ذل��ك الظ��رف ،وم��ن أمث��ال ه��ؤالء املراج��ع
العظام؛ الش��يخ حممد تقي احلائري الش�يرازي
قائ��د ث��ورة العش��رين والس��يد الش��هيد حمم��د
باق��ر الص��در والس��يد حس��ن الش�يرازي والس��يد
حمم��د ص��ادق الص��در ،ومنهم من قاد مش��روعاً
اصالحي��اً حترري��اً ع�بر املقاطع��ة ،كاملرج��ع
الدي�ني الس��يد حمم��د حس��ن الش�يرازي الكب�ير،
قائ��د ث��ورة التب��غ ض��د الش��ركة الربيطاني��ة-
اهلندي��ة ال�تي مت��ددت الحت�لال اي��ران ،ومنه��م
م��ن ق��اوم الفكر االحل��ادي واالحنراف يف األمة،

إن المرجعية الدينية والحوزة العلمية
التباع أهل البيت ،عليهم السالم.
هي االمتداد الطبيعي لبحر االمامة
والعصمة وما يكنزه هذا البحر من
جواهر عقائدية وتربوية واصالحات
اجتماعية وسياسية

كالس��يد حس�ين الربوج��ردي يف عه��د ش��اه
اي��ران ،والش��يخ حمم��د ج��واد البالغ��ي والس��يد
حمس��ن احلكيم ،والش��يخ فضل اهلل النوري أحد
قادة ثورة املش��روطة (الدس��تور) ،والس��يد حسن
املدرس قائد الكتلة الربملانية ضد س��لطنة رضا
ش��اه يف اي��ران ،ناهي��ك ع��ن الث��ورة االس�لامية يف
اي��ران ال�تي قاده��ا الس��يد روح اهلل اخلمي�ني.
ويف س��ياق املش��روع االصالح��ي ،فق��د
تص��دت املرجعي��ة الديني��ة ،واحل��وزة العلمي��ة
للح��ركات والتي��ارات الفكري��ة والسياس��ية
املنحرف��ة ال�تي ظهرت داخ��ل اجملتمع او تغلغلت
من اخلارج ،كالش��يوعية والقومية والعلمانية
والليربالي��ة ،وكذل��ك الوهابي��ة؛ وه��ي فرق��ة
ضال��ة منحرف��ة ظه��رت يف اوائ��ل الق��رن املاضي
حيث كان هدفها ّ
شق وحدة املسلمني وتفريق
ّ
كلمتهم واضعاف اخلالفة االس�لامية السنية
والتمهي��د لس��يطرة املس��تعمرين عل��ى الب�لاد
االس�لامية ونه��ب ثرواته��ا .وعل��ى الرغ��م م��ن
ان املس��لمني كان��وا ينظ��رون اليه��ا عل��ى أنه��ا
فرق��ة خارج��ة ع��ن الدي��ن ومفس��دة يف االرض
ومنتهك��ة للح��ركات واملقدس��ات ،ولك��ن وبع��د
أن اس��تتبت هل��ا االم��ور وس��يطرت عل��ى رج��االت
الس�ني ،وضعف صوت املعارضني السّ��نة
املذهب ّ
ضده��ا ،اصبح��ت الي��وم م��ن الق��وى الرئيس��ية
املس��يطرة ،وال�تي تتكل��م فضولي��اً نياب��ة ع��ن
املذاه��ب الس��نية االربع��ة ،ب��ل ف ّرخ��ت تنظيم��ات
ارهابية وتكفريية ،مثل «طالبان» و «القاعدة» و
«داع��ش» و «النص��رة» و «بوك��و ح��رام» ،وغريها،
وق��د عج��زت املذاه��ب الس��ن ّية ع��ن مواجه��ة
الوهابية او اضعافها ،وهم يعلمون مدى اخلطر
ال��ذي حتدث��ه هذه احلركة الش��اذة واملس��توردة
ال�تي زرعته��ا بريطاني��ا يف قل��ب االم��ة ،ويُع��زى
ذل��ك العج��ز اىل ع��دم وج��ود فك��رة املرجعي��ة
الديني��ة عن��د اخوانن��ا أه��ل الس��نة .ويذك��ر
التاري��خ ،ان��ه عندم��ا حاولت الوهابية ان تس��يطر
عل��ى العتب��ات املقدس��ة وتدمريه��ا وتدني��س
حرمتها يف النجف االش��رف وكربالء املقدس��ة
خ�لال الق��رن التاس��ع عش��ر ،تص�دّت هل��ا احل��وزة
العلمي��ة واملرجعي��ة الدينية يف كلت��ا املدينتني،
و أوقفتها عند حدّها ،حبيث ج ّند املرجع الديين
الش��يخ كاش��ف الغطاء-ق��دس س��ره -نفس��ه و
أوالده و االهال��ي وح ّثه��م عل��ى مح��ل الس�لاح
والدف��اع ع��ن العتب��ات املقدس��ة.
وق��د تعرض��ت املرجعي��ة الديني��ة وحوزاته��ا
العلمي��ة يف العص��ور القريب��ة اىل ف�تن داخلي��ة
اخرى ،كاخلالف بني االصوليني واإلخباريني،
إال ان املرجعي��ة ،برؤيته��ا االصالحية احلكيمة،
أمخ��دت ه��ذه الفتن��ة وعمل��ت عل��ى ّ
مل الش��مل و

من أجل اإلحاطة بمقومات وركائز
المشروع التغييري واالصالحي والتعرف
على بوصلته وغاياته المنشودة التي
تتبناه المرجعية الدينية ،البد من
تسليط الضوء على أهم األدوار القيادية
التي قام بها االئمة المعصومين" ،عليهم السالم"
رتق الفتق ،حتى عادت الوحدة بني أهل املذهب
الواح��د ،ث��م تع ّرض��ت لف�تن اخ��رى متالحق��ة،
مث��ل ظه��ور الش��يخية والكش��فية والبابي��ة
والبهائي��ة ،وق��د قام��ت بال��دور الرائ��د يف حّله��ا
واذابته��ا ،فاحنس��رت تل��ك الف�تن ورج��ع الكث�ير
اىل ج��ادة احل��ق وانضم��وا حت��ت ل��واء التش � ّيع،
وذل��ك بفض��ل النه��ج االصالح��ي املس��تمر ال��ذي
دأب��ت علي��ه املرجعي��ة واحل��وزة العلمي��ة.
وعندما تعرض العراق اىل هجمة التكفري
الداعش��ي ،ان�برت املرجعي��ة الديني��ة واحل��وزة
العلمي��ة إلص��دار فت��اوى اجله��اد الكفائ��ي ل��ردع
ذي��ول الوهابي��ة اجلدي��دة يف املنطق��ة ،بع��د
احتالهل��م حمافظ��ة املوصل وأج��زاء من املناطق
الغربي��ة يف الع��راق )3(،حي��ث تق��دم ابن��اء املراج��ع
ورج��االت احل��وزة وابن��اء احلش��د الش��عيب كافة
للتص��دي الش��جاع هل��ذه الزم��رة و مس��اندة
الق��وى االمني��ة يف ه��ذا املضم��ار ،مش��ددين عل��ى
وح��دة الع��راق وس��يادة أرض��ه وحف��ظ العتب��ات
املقدس��ة م��ن كل خط��ر غاش��م .وبع��د ع��ام م��ن
مش��روع مواجهة خطر التكفري الداعشي ،ارتأت
املرجعي��ة الديني��ة ان جتف��ف مناب��ع االره��اب
وحواضن��ه السياس��ية املتع��ددة واملنتش��رة يف
اجله��از االداري السياس��ي يف الع��راق ،ع�بر
اط�لاق حزم��ة اصالح��ات ومواجه��ة الفس��اد،
فيما عدت بيانات املرجعية الدينية يف كربالء
املقدس��ة ،أن االره��اب والفس��اد وجه��ان لعمل��ة
واحدة وال بد من مقاومتهما ومواصلة مشروع
()4
االص�لاح.
------------------ -1أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،تنــوع أدوار ووحــدة
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 -3اشــارة اىل فتــوى الواجــب الكفائــي للمرجــع الدينــي

الســيد عــي السيســتاين.

 -4اشــارة اىل بيــان الســيد املرجــع املــدريس ،اثــر تفجــرات

ديــاىل ومدينــة الصــدر ومــروع االصــاح.
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قضية العدد
لتحدي��د مظاه��ر الفس��اد وج��ذوره أوال؛
وحتدي��د ط��رق ومناه��ج إصالحه��ا ثاني��اً.

اإلصالح احلقيقي

وهي تقف على الطريق الطويل لإلصالحات

األمة أمام اختبار المنهج الصحيح
وتحقيق الطموحات المنشودة

• الشيخ فارس اجلبوري
الش��ك ،أن كل جمتم��ع بش� ّ
�ري ،ال خيل��و
 ب��أي ح��ال م��ن االح��وال -م��ن نق��اط ضع��ففي��ه ،وانتكاس��ات تعرتي��ه خ�لال مس�يرته يف
حقب��ة زمنية معين��ة ،وهلذا حتتاج اجملتمعات
اىل مراجع��ة نفس��ها ،وإص�لاح ومعاجل��ة
مواط��ن اخلل��ل يف مس�يرتها ،اذا م��ا ارادت
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اعتالء موقع الصدارة بني اجملتمعات واألمم.
وقد يكون من الطبيعي جداً وجود هذا اخللل
يف مس�يرة األمم؛ إلمكانية وجود اخلطأ لدى
اجملتمع��ات ،ف�لا أح��د م ّن��ا يدّع��ي العصم��ة إال
املعص��وم ،كم��ا ان س � ّنة التط��ور ،ه��ي إح��دى
مس��ببات اخلل��ل يف الف�ترات الالحق��ة لف�ترة
التط��ور ،فحينم��ا يتغ�ير الواق��ع م��ع تق��ادم
الزم��ن ،ف��ان نفس ذلك التطور يصبح حباجة
اىل إص�لاح ،وه��ذا م��ا جيع��ل األم��م الناهض��ة
املاس��ة إىل املراجع��ة املس��تمرة و
تع��ي احلاج��ة ّ
التغي�ير واإلص�لاح.

مقاييس ومناهج اإلصالح

حن��ن ب�ني البش��ر نع�ترف بأنن��ا غ�ير
معصوم�ين ،ونع�ترف مبحدودي��ة عقولن��ا،
ويف الوق��ت ذات��ه نعل��م ان هن��اك خالق�اً خلقن��ا،
وه��و املد ّب��ر ألمورن��ا وق��د أن��زل علين��ا كتب��ه

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

وش��رائعه وتعاليمه لسعادتنا وإصالح أمورنا.
هن��ا يأت��ي الس��ؤال :م��ن حي��دد مظاه��ر
الص�لاح والفس��اد؟ أ ه��ي رؤى البش��ر؟ أم رؤى
خال��ق البش��ر؟ و ّ
أي مس��ار يأخ��ذه االنس��ان
يف إص�لاح ش��أنه وذات��ه؟ فه��ل يتب��ع خطط��اً
يضعه��ا ه��و لنفس��ه ،وه��و املع�ترف بعظي��م
أخطائه ،وحاجته الدائمة اىل إصالح خططه
ومناهجه؟ أم يعتمد يف مسريته اإلصالحية،
العال خبفاي��ا االمور ،الذي خلق
خط��ة ونه��ج ِ
عقولنا ،و أودعها ش��يئاً يس�يراً من العلم ،فقال
{و َمــا ُأوتِيت ُْم ِمـ ْن ا ْل ِع ْلـ ِم إِالَّ َق ِليالً}؟
تع��اىلَ :
ّ
الش��ك ان��ه لي��س هن��اك م��ن عاق��ل م��ن
يق��ول ب�ترك نه��ج خال��ق العق��ول ومودعه��ا
العل��م ،و اتب��اع خملوق��ه (العق��ل) ،وتق��دم
مناهج��ه عل��ى مناه��ج اخلال��ق العظي��م.
وهك��ذا؛ نك��ون بأم��س احلاج��ة الي��وم ان
نس��تنطق الق��رآن العظي��م يف وض��ع مقايي��س

ان ابتعاد الناس عن شريعة اهلل ،كمنهج
إلص�لاح أمورها؛ أدى به��ا إىل الضياع وفقدان
الرؤي��ة الس��ليمة لإلص�لاح ،فاتبع��ت اهواءه��ا
و وضع��ت لنفس��ها أسس �اً وقواع��د ومقايي��س
لإلص�لاح ضاربة بذل��ك عرض احلائط كل
توجيه��ات اهلل تع��اىل فأخ��ذت تتخب��ط ميين �اً
ومش��ا ً
ال ،وج��رت العامل اىل الويالت واحلروب
والثب��ور والظل��م ال��ذي يع� ّ�م الع��امل الي��وم ،اذ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِ
ـر
يق��ول تع��اىل { َظ َهـ َـر ا ْل َف َســا ُد ِف ا ْلـ َ ِّ
ـدي النَّـ ِ ِ ِ
بِــا كَس ـب ْت َأيـ ِ
ـض
ـم َب ْعـ َ
َ َ َ ْ
ـاس ل ُيذي َق ُهـ ْ
ا َّل ِ
َّ
َ
ــم َي ْر ِج ُع َ
ــون} (س��ورة
ه
ل
ع
ل
ــوا
ــذي ع َِم ُل
َ ُ ْ
العنكب��وت ،اآلي��ة ،)41:ومعل��و ٌم ان الفس��اد ه��و
ضد اإلصالح؛ هذا الفس��اد إمنا ّ
حل بالبش��رية
نتيج��ة ابتعاده��ا ع��ن قي��م الس��ماء ،واتباعه��ا
اهواءه��ا ،واس��تخفافها بش��رائع اخلال��ق وس��نن
احلي��اة .ان اهلل س��بحانه وتع��اىل امن��ا ارس��ل
الرس��ل ،وان��زل الش��رائع ،هلداي��ة الن��اس
وإصالحه��ا بالع��ودة اىل فط��رة اهلل ال�تي فط��ر
الن��اس عليه��ا ،و أي إص�لاح يبتغ��ي غ�ير ذل��ك،
فان��ه؛ و إن حق��ق جناح�اً ما ،إال انه  -وال ش��ك-
ل��ن يك��ون إصالح�اً حقيقي��ا ،ول��ذا ف��ان ماتقوم
ب��ه اجملتمع��ات م��ن إصالح��ات  -كم��ا تس��ميه
ه��ي -م��ا ه��ي إال إصالح��ات ال ميك��ن وص��ف
الناج��ع منه��ا ،إال بانه��ا ترقيعي��ة ال غ�ير.

املنطلقات ،اإليامن وحتمل املسؤولية

كث�يراً م��ا جن��د يف آي��ات الذك��ر احلكيم،
إقرتاناً بني االميان باهلل ،وبني العمل الصاحل،
مم��ا يش�ير اىل الرتاب��ط الوثي��ق بينهم��ا اىل
درج��ة ميكنن��ا الق��ول معه��ا :إن االمي��ان ه��و
قاع��دة و أرضي��ة اإلص�لاح ال�تي يبت�ني عليه��ا.
فاالمي��ان ب��اهلل يغ�ير االنس��ان ويصلح��ه ،وهذا
التغي�ير الناش��ئ بسس��بب االمي��ان ،ه��و الصالح
احلقيق��ي ،وه��و مث��رة اإلصالح املنش��ود .يقول
تع��اىل{ :لِ ُي ْخ ِ
ــر َج ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا َوع َِم ُلــوا
ــات ِمــن ال ُّظ ُلــا ِ
ال ِ
ِ
ت إِ َل الن ِ
ُّــور َو َمــ ْن
ْ
َّ
َ
الص َ
الـ ًا يدْ ِخ ْلـه جنَّـ ٍ
يؤْ ِمـن بِــاللَِّ ويعمـ ْـل ص ِ
ـات
ُ َ
ُ
َ
ْ
ُ
َََْ
ـري ِم ـن َتْتِ
ِ
َ
َ
ـار َخالِ ِدي ـ َن فِ َيهــا}.
ـ
ن
األ
ـا
ـ
ه
ـ
ت
ْ
َ
ْ
َْ ُ
(س��ورة الط�لاق ،اآلي��ة)11:

واذا كان االمي��ان ه��و أرضي��ة اإلص�لاح،
ف��ان الش��عور مبس��ؤولية االنس��ان جتاه��ه،
ميث��ل ج��ذر ش��جرة اإلص�لاح .ألن اإلص�لاح
لي��س فع�ل ً
ا بس��يطاً ميك��ن ان يتحق��ق يف ف�ترة
زمني��ة قص�يرة ،ب��ل ه��و ه��دف عظي��م تنش��ده
الس��ماء؛ وم��ن أج��ل ذل��ك أرس��ل ا هلل  -تع��اىل-
الرس��ل والكت��ب لتحقي��ق .والزال ه��ذا اهل��دف
واىل يومن��ا ه��ذا ب��ل واىل قي��ام الس��اعة ،ه��و
ه��دف وضالة املؤمن�ين املصلحني .وقد قدمت
البش��رية م��ا قدم��ت عل��ى مذب��ح اإلص�لاح
م��ن أنبي��اء و أوصي��اء وعلم��اء ومؤمن�ين واىل
يومن��ا ه��ذا؛ وهل��ذا ف��ان اإلصالح هو مس��ؤولية
عظيمة للقيادة والناس على حد سواء ،ولكل
محل��ه اهلل تع��اىل منه��ا.
نصيب��ه وف��ق م��ا ّ
 -1القيادة ومبادرة اإلصالح
اذا م��ا اردن��ا حتقي��ق نهض��ة اإلص�لاح
والتغي�ير يف األم��ة؛ فعل��ى القي��ادات الديني��ة
والسياس��ية يف األم��ة ان تت��وىل املب��ادرة ،وأن
تتص��دى لإلص�لاح والتغي�يرَّ ،
وإال فانن��ا ق��د
من��ر بظ��رف خط�ير ج��دا ،فهن��اك هيج��ان
يف أوس��اط األم��ة ،ف��إذا مل تنطل��ق مب��ادرات
الحتوائ��ه ،ع�بر إصالح��ات حقيق��ة؛ فانن��ا وال
ش��ك س��نمر مبنعط��ف خط�ير ،رمب��ا يعص��ف
باألم��ة وحاضره��ا ومس��تقبلها.
ان ب�لاد املس��لمني الي��وم حباج��ة اىل
حتمل
مبادرات ومواقف شجاعة ،وقادرة على ّ
تبع��ات تل��ك املواق��ف ،حي��ث إن أي قي��ادة دينية
تريد اإلصالح ،س��وف تتعرض -والش��ك -اىل
هجم��ة شرس��ة م��ن قب��ل املتنفذي��ن ،ومافي��ات
الس��لطة الفاس��دة يف األم��ة ،فتبلي��غ رس��الة
اإلص�لاح حيت��اج اىل ان الخيش��ى
املبلغ إال اهلل تعاىل ،وكذا احلال عند
أي قي��ادة سياس��ية تبتغ��ي التغي�ير
واإلص�لاح ،ف��ان مس��اعي التس��قيط
س��تطاهلا الحمال��ة ،وس��تكون حت��ت
ضغ��وط داخلي��ة وخارجي��ة ،حت��اول
منعه��ا م��ن بلوغ مس��عاها اإلصالحي.
ولع��ل س�يرة االم��ام عل��ي ،علي��ه
الس�لام ،وظ��روف تو ّلي��ه اخلالف��ة،
هي خري منوذج يقتدى به ،فقد ورث
إمامن��ا ،س�لام اهلل علي��ه ،اوض��اع أم��ة
متهالك��ة ،متزقه��ا الفرق��ة والتخّل��ف
والف�تن ،حي��ث ان الفس��اد والتميي��ز

والطبقي��ة واحملاب��اة وغريه��ا م��ن مظاه��ر
الفس��اد ومناه��ج االفس��اد ،كان��ت ق��د د ّب��ت يف
كل مرافقها وشؤون احلياة فيها ،ولكنه ،مع
كل ذلك بادر اىل تطبيق منهجه اإلصالحي،
غ�ير مكرتث ب��كل هذه املعوق��ات الكبرية ،واليت
بينها يف تربير رفضه (اخلالفة) الذي كانت
غايت��ه ،قبوهل��م نهج��ه اإلصالح��ي كش��رط
َعو ِن��ي ْ
وال َت ِم ُس��وا
لقب��ول اخلالف��ة .إذ ق��ال« :د ُ
ْ
ُج��و ٌه وأَلو ٌ
َغِ� ْيريَ ،فإَِّن��ا ُم ْس� َت ْق ِب ُل َ
َان،
ون أَ ْمراً َل ُه و ُ
�وب ،وال َت ْث ُب� ُ
�ت َع َل ْي� ِه ْال ُع ُق��ول،
ال َت ُق��و ُم َل� ُه ْال ُق ُل� ُ
ام� ْ�تَ َ ْ ،
وإ َّن اآل َف� َ
وال َّج� َ�ة َق� ْ�د َت َن َّك� َ�ر ْت.
�اق َق� ْ�د أَ َغ َ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ك ْب� ُ
�ت ِب ُك ْم َم��ا أعل ُم
واع َل ُم��وا أَ ِّن��ي ِإن أ َج ْب ُت ُك� ْ�م َر ِ
وع ْت� ْ
ْ
َْ ُ
�ب».
�ب ال َعا ِت� ِ
ول أ ْص� ِ�غ ِإ َل َق� ْ�و ِل ال َقا ِئ� ِ�ل َ ِ
ان رف��ض الواق��ع الفاس��د ،والرغب��ة يف
اإلص�لاح ،ق��د تنش��أ يف نف��وس الكثري م��ن ابناء
األمــــ��ة ،وخبـــــ��اصة املخلص��ون منه��م ،ولك��ن
وم��ع ذل��ك ال تــــ��راهم يقوم��ون باإلص�لاح
حتى تبادر القيــــ��ادة باعالن مبادرة اإلصالح،
حينه��ا يك��ون التفاع��ل.
إن فلس��فة بع��ث الرس��ل و االنبي��اء
وتنصي��ب االوصي��اء ،وحتميله��م مس��ؤولية
اإلص�لاح ،لدلي��ل واض��ح عل��ى ان مب��ادرة
اإلص�لاح إمن��ا تق��ع عل��ى عات��ق القي��ادات
الرباني��ة أو ً
ال؛ تتبعه��ا القي��ادات االجتماعي��ة،
النه��ا عم��ق اجملتم��ع واملع�برة ع��ن معانات��ه،
تليه��ا القي��ادات السياس��ية واليت غالباً ما تكون
ه��ي املس��ؤول االول ع��ن الفس��اد والتخل��ف
يف اجملتمع��ات ،كم��ا انه��ا غالب��ا ماتك��ون ض��د
احلرك��ة اإلصالحي��ة ال�تي تقوده��ا القي��ادات
الديني��ة واالجتماعي��ة.

ً
ً
اإلصالح ليس فعال بسيطا يمكن
ان يتحقق في فترة زمنية قصيرة،
بل هو هدف عظيم تنشده
السماء؛ ومن أجل ذلك أرسل
ا لله  -تعالى -الرسل والكتب
لتحقيقه

أﻳﻠﻮل | 2015

17

قضية العدد

األمة التي تسكت وتتوانى على الخلل ،وتستفحل عندها االخطاء ،بانتظار
من يصححه لها بجهد خارجي ،أو بتدخل العامل الغيبي ،فانها ستدفع
ً
ً
ثمن اإلصالح غاليا جدا!

 -2الناس ومسؤولية حتقيق املبادرة
وبع��د ان تتحم��ل القي��ادات ،بش��تى
انواعه��ا؛ الديني��ة ،واالجتماعي��ة ،والسياس��ية،
مس��ؤولية املب��ادرة وحتدي��د آليات��ه وبراجم��ه،
يأت��ي دور ابن��اء األم��ة يف حتم��ل مس��ؤوليتهم
يف االس��تجابة لربام��ج اإلص�لاح والتغي�ير،
وتطبي��ق آليات��ه ،و أن يس��اعدوا يف حتم��ل
تكالي��ف اإلص�لاح ،حي��ث ان عملي��ة اإلص�لاح
غالب��ا م��ا تك��ون هل��ا آث��ار صعب��ة وقاس��ية عل��ى
اجملتم��ع يف بداياته��ا ،ولكنه��ا تؤتي أكلها بعد
ح�ين ،وه��ذا م��ا الحظن��اه يف كل التج��ارب
اإلصالحي��ة يف الع��امل قدمي �اً وحديث �اً ،حي��ث
انه��ا حتت��اج يف ب��ادئ االم��ر اىل تضحي��ات
الن��اس؛ ليش� ّ�ق اإلص�لاح طريق��ه .أم��ا جم��رد
التغ� ّني بالش��عارات والتمني��ات ،دون املس��اعدة
يف حتم��ل التكالي��ف ،فان��ه ل��ن يغ� ّير م��ن واق��ع
األمة ش��يئاً .فاألمة اليت تس��كت وتتوانى على
اخلل��ل ،وتس��تفحل عنده��ا االخط��اء ،بانتظ��ار
م��ن يصحح��ه هل��ا جبه��د خارج��ي ،أو بتدخ��ل
العام��ل الغي�بي ،وه��ي ال حت��رك س��اكناً؛
فانه��ا س��تدفع مث��ن اإلص�لاح غالياً ج��داً! وهذا
م��ا رأين��اه يف عملي��ة إس��قاط ص��دام عل��ى ي��د
القوات االمريكية ،بد ً
ال من الشعب العراقي،
وكي��ف كان الثم��ن غالي�اً ج��داً علينا ،وكذا
احل��ال يف س��ائر البل��دان.

إصالح النفس ،البداية

اذا كان االمي��ان أرضي��ة اإلص�لاح
واملس��ؤولية ج��ذره ،ف��ان اخلط��وة االوىل عل��ى
طري��ق إص�لاح األم��ة واجملتمع امن��ا يكمن يف
إص�لاح النف��س اوال؛ ف��اذا اصل��ح كل انس��ان
نفس��ه أُص ِل��ح اجملتم��ع باحملصل��ة  ،كم��ا ان
إص�لاح االنس��ان نفس��ه جيع��ل من��ه مش��روعاً
إصالحي�اً ناهض�اً ،فيصل��ح غ�يره م��ن الن��اس،
وك��ذا إص�لاح م��ا حيي��ط ب��ه م��ن أوض��اع
فاس��دة ايض��ا .فم��ن ق��در عل��ى نفس��ه ،كان
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على غريها أقدر .إن منشأ الفساد بكل انواعه؛
االخالق��ي واالداري والسياس��ي واالقتص��ادي
واالجتماع��ي ،إمن��ا م��ردّه ،النف��س االنس��انية،
وبإصالحه��ا ُتصل��ح االوض��اع الفاس��دة يف
األم��ة.

الثقافة بيئة اإلصالح

ان اإلص�لاح منه��ج وس��لوك .والثقاف��ة
مهيمن��ة ومؤث��رة يف الس��لوك ومتث��ل القاع��دة
العام��ة ل��ه .وهك��ذا الب��د م��ن غ��رس الثقاف��ة
املناس��بة لإلص�لاح يف األم��ة ،وال�تي الميك��ن
بدونه��ا جن��اح عملي��ة اإلص�لاح .وم��ا دمن��ا
ق��د حددن��ا ه��دف اإلص�لاح ،أال وه��و الرج��وع
باالنس��ان واجملتم��ع اىل الفط��رة ال�تي فط��ر
اهلل تع��اىل الن��اس عليه��ا ،وك��ذا حددن��ا ماهية
اإلص�لاح احلقيق��ي ،وان��ه نه��ج ش��ريعة اهلل،
ص��ار واضح�اً ماهي��ة الثقاف��ة املطلوب غرس��ها
يف نف��وس ابن��اء األم��ة ،كم��ا اصب��ح جلي��اً
مصادره��ا ،أال وه��ي الق��رآن الكري��م ،وس�� ّنة
رس��ول الرمح��ة وآل��ه االطه��ار ،صل��وات اهلل
علي��ه وعليه��م امجع�ين.
ان امتن��ا الي��وم أح��وج م��ا تك��ون اىل غ��رس
ثقاف��ة الوح��ي يف نف��وس ابنائن��ا ،تل��ك الثقافة
عم��ت كل جم��االت احلي��اة بال اس��تثناء،
ال�تي ّ
وس��بقت كل االزم��ان ب�لا مقي��اس؛ إذا م��ا
اردن��ا إصالح�اً ش��ام ً
ال ول��كل جم��االت احلي��اة.

االرادة درع اإلصالح

ان الكث�ير م��ن املصلح�ين ميتل��ك الرؤي��ا
اإلصالحي��ة ،ولكن��ه ال يب��ادر اىل اإلص�لاح،
والبع��ض اآلخ��ر يب��ادر ولكن��ه اليس��تمر يف
مس�يرته؛ وم��ا ذل��ك إال بس��بب ع��دم وج��ود
االرادة يف االول ،وضعفه��ا يف الثان��ي .إن ال��ذي
الميتل��ك االرادة فان��ه ال ميتل��ك الق��درة عل��ى
التنفي��ذ ،ولي��س ل��ه االس��تعداد لدف��ع الثم��ن،
ف�لا إص�لاح باجمل��ان ،وال حيقق عدي��م االرادة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

اإلصالح مطلقاً ،فإذا مل يكن املصلح على أمت
االس��تعداد لدف��ع الثم��ن املطل��وب ف�لا يب��دأ ب��ه
أب��داً ،وان ب��دأ ب��ه ،فان��ه ل��ن حيقق��ه ،وس��ينكفئ
وس��ط الطري��ق ،ولذل��ك ق��ال اإلم��ام احلس�ين،
علي��ه الس�لام ،مل��ن تبع��ه يف خروج��ه بقول��ه:
«م��ن كان ب��اذ ً
ال فين��ا مهجت��ه ،وموطن�اً عل��ى
لق��اء اهلل نفس��ه ،فلريحل معن��ا» ،فاملرتدد يدفع
الثم��ن غالي�اً ،ب�لا نتيج��ة ترجت��ى.
وهك��ذا ف��ان أه��م م��ا يرتب��ط باإلصالح هو
مقاييس��ه ومناهج��ه ،ومص��در تل��ك املقايي��س
واملناه��ج .ف��اذا م��ا اعتم��د االنس��ان مقايي��س
غ�ير س��ليمة؛ فان��ه س��يزداد إفس��اداً الم��وره من
حي��ث يش��عر او اليش��عر .ومل��ا كان تع��اىل ق��د
خل��ق اخلل��ق ،وهو أعلم مبا يصلح ش��انهم ،وملا
كان تع��اىل ق��د أن��زل إلين��ا مناه��ج اإلص�لاح
ّ
فح��ري بن��ا اتب��اع ه��ذه
املتمثل��ة يف ش��رائعه؛
املناه��ج ،وحتكيمه��ا يف حياتن��ا ،ودس��اترينا
وقوانين �اً ،وانظمتن��ا ،واس��اليب ادارتن��ا؛ اذا م��ا
اردن��ا اإلص�لاح احلقيق��ي ،والس��عادة يف الدني��ا
واآلخرة .أما اتباع مناهج إصالحية مستوردة
واالنبه��ار به��ا ،إمن��ا ه��و أم��ر حباج��ة اىل إع��ادة
نظ��ر وتفك�ير عميق�ين .ان حال��ة االنبه��ار
واالعج��اب بتل��ك املناه��ج؛ امن��ا ه��ي بس��بب
ازدواجي��ة النظ��رة اىل واق��ع الغ��رب وواقعن��ا؛
إذ ننظ��ر اىل واقعه��م بع�ين ،وننظ��ر اىل واقعنا
بعني اخرى .فنحن ننظر هلم بعني الترى إال
ّ
ومتحض��ر ،وه��و
كل م��ا ه��و جي��د ومتط��ور
موج��ود وكث�ير ،بينم��ا ننظ��ر اىل واقعنا بعني
الت��رى إال الس��يئ ،واملتخل��ف ،وه��و بالفع��ل
موج��ود ايض��ا .يف ح�ين ان ه��ذه االزدواجي��ة
يف النظ��رة الت��رى اجلوان��ب الس��يئة عنده��م،
وم��ا أعظمه��ا! و تغف��ل النظ��ر ع��ن اجلوان��ب
االجيابية عندنا وهي عظيمة ايضا .اننا اليوم
ام��ام مس��ؤولية عظمى يف إص�لاح النظرة اىل
ماهي��ة اإلص�لاح احلقيق��ي وهدف��ه أو ً
ال ،ث��م
حتم��ل مس��ؤوليات حتقيق��ه ثاني �اً.

نقطة ضوء

ليكن التغيير ثقافة عامة
الشيخ حممد عيل املحفوظ*
يلعــب صياغــة الوعــي دورا ً كبـرا ً يف االرتقــاء باملجتمعــات حيــث
يُســهم يف االرتقــاء مبســتوى التفكــر عنــد النــاس ،ويفتــح آفــاق
التفكــر والتطلــع مــن أجــل التحــول والعمــل دامئـاً مــن أجــل األفضــل،
والتكامــل يف األداء والســلوك االجتامعــي والســيايس ،ولذلــك فــإن
الســعي مــن أجــل الصــدارة والريــادة عــى مختلــف األصعــدة ،يبقــى
هاجســاً كبــرا ً عنــد األمــم الطموحــة وهــو حــق مــروع ومتــاح يف
نفــس الوقــت للجميــع ،ولكــن الفــرق يكمــن يف مــن يحمــل املــروع
ويســعى لتحقيقــه ،فيصنــع الفــارق بينــه وبــن اآلخريــن ،وهــي قضيــة
ينبغــي أن تســرعي االنتبــاه والتفكــر يف حالنــا وموقعنــا بــن األمــم.
إن الحقيقــة املــرة ،والتــي قــد تكــون مؤملــة ،هــي أننــا نعيــش
عــى هامــش العــامل ،ورمبــا أقــل مــن ذلــك ،ورمبــا خدمتنــا «العوملــة»،
أو التواصــل الكــوين يف عــامل اليــوم ،عــر شــبكات «النــت» العمالقــة،
أو الفضائيــات ولكــن يف حــدود أن يعــرف البعــض أننــا نعيــش عــى
هــذا الكوكــب ليــس إال ،والحــال إنــه ينبغــي أن نعمــل عــى أن يكــون
لنــا دور يف عــامل اليــوم ،وليــس مجــرد متفرجــن عــى مــرح األحــداث
يتابعــون صنــاع األحــداث والقـرارات ،وهــذا يقودنــا إىل الحاجــة لبنــاء
أرضيــة تفكــر ترتقــي بواقــع الحــال عندنــا إىل واقــع جديــد يتب ّنــى
عمليــة التغيــر وتكــون لديــه القــدرة عــى تحمــل تبعــات التغيــر
ومتطلباتــه ،وخاصــة فيــا يرتبــط باملشــهد الســيايس الــذي بــات اليــوم
ميثــل نقطــة الضعــف الرئيســية وحجــر الزاويــة يف أي عمليــة تغيــر،
حيــث ميكــن مالحظــة الفــارق الكبــر بيننــا وبــن املجتمعــات املتقدمــة
يف هــذا الجانــب ،فالجميــع هنــاك يســعى نحــو التغيــر واالرتقــاء
والحكومــات تعمــل عــى ذلــك واألفــراد واملؤسســات ،حتــى بــات
التغيــر ،ثقافــة دامئــة وركيــزة أساســية مــن ثوابــت العمــل الســيايس.
وعــى الرغــم مــن كوننــا ننتمــي إىل ديــن عظيــم يحفــز النــاس
ويســتنهض هممهــم مــن اجــل التغيــر ،حيــث يبــارك اللــه -عــز وجــل-
هــذا األمــر ،ويتوجــب عــى النــاس أن يبــدؤوا أوالً؛ حيــث يقــول ربنــا
ِ
ـرو ْا
ـر َمــا بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتــى ُي َغـ ِّ ُ
عــز وجــل -يف ذلــك{ :إ َّن اللَّ الَ ُي َغـ ِّ َُمــا بِ َأ ْن ُف ِسـ ِ
ـه ْم} (ســورة الرعــد ،)11:ثــم نجــد أن اآلخــر هو مــن تبنى
هــذه الثقافــة ،بينــا بقينــا نحــن نعــاين مــن جمــود وانكفــاء ال مــرر
لــه.
إن عمليــة التغيــر ،تتطلــب شــجاعة ،ولكنهــا يف نفــس الوقــت

تتطلــب تضحيــات كبــرة حيــث ينبغــي أن يتخــى البعــض عــن
التعصــب لشــخصه أو بُنــاة أفــكاره ،أواعتبــار ذلــك مــن املقدســات
التــي ال ينبغــي املســاس بهــا ،ورمبــا تتحــول بعــض األع ـراف والتقاليــد
يف مجتمعاتنــا إىل أمــور أشــبه بـ»ديــن»!  -والعيــاذ باللــه -وهــو مــا
يــؤدي إىل حــاالت االســتبداد والطغيــان؛ ســوا ًء عــى الصعيــد الرســمي
للحكومــات واألنظمــة ،أو حتــى عــى الصعيــد االجتامعــي ،ال فــرق،
وهــو مــا يفــر حالــة الجمــود التــي تعــاين منهــا مجتمعاتنــا .وبينــا
تدفــع قيــم الديــن الســامية النــاس للســر والســعي يف األرض واقتحــام
آفــاق الســاء والبحــث عــن املعرفــة والعلــمَ { :أ َف َلـ ِ
ـروا ِف
ْ
ـم َيسـ ُ
ْالَ ْر ِ
ض َف َت ُكـ َ
ـم ُعونَ
ٌ
ـوب َي ْع ِق ُلـ َ
ـم ُق ُلـ ٌ
ـون ِ َبــا َأ ْو آ َذان َي ْسـ َ
ـون َلُـ ْ
ِ
ِ
ـوب ا َّلتــي
ـار َو َلكــن َت ْع َمــى ا ْل ُق ُلـ ُ
ِ َبــا َفإِ َّنَــا َل َت ْع َمــى ْالَ ْب َصـ ُ
الصــدُ ِ
ور} (ســورة الحــج ،)46:وبينــا كانــت فلســفة بعــث
ِف ُّ
األنبيــاء ،عليهــم الســام ،وأحــد مهامتهــم العظيمــة هــي اســتثارة عقول
النــاس ،وهــو مــا جــاء عــى لســان اإلمــام عــي ،عليــه الســام ،حيــث
يقــول يف ســياق حديثــه عــن هــدف بعثــة الرســل ،عليهــم الســام:
«ليســتأدوهم ميثــاق فطرتــه وليذكروهــم منــي نعمتــه ويثــروا لهــم
دفائــن العقــول» ،وليــس هــذا فحســب ،فقــد أشــارت آيــات القــرآن
الكريــم تقريبــاً (250مــرة) إىل دور التذكــرة ،وهــو دور عظيــم يف
حيــاة البــر ،حتــى ُس ـ ّمي القــرآن الكريــم؛ ذكـرا ً ،كــا ُسـ ّمي الرســول
األكــرم ،صــى اللــه عليــه وآلــه ،بالذكــر حيــث يقــول ربنــا عــز وجــل:
ـأ ُلم َع َليـ ِ
ـه ِمـ ْن َأ ْجـ ٍ
ـن}،
ـو إِالَّ ِذ ْكـ ٌـر ِّل ْل َعا َلِـ َ
َ
ـر إِ ْن ُهـ َ
{و َمــا ت َْسـ َ ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك َول َق ْومـ َ
{وإ َّن ـ ُه َلذ ْكـ ٌـر َّلـ َ
ف
ـو َ
ـك َو َسـ ْ
(ســورة يوســفَ ،)104 :
ت ُْسـ َـأ ُل َ
ون}( .ســورة الزخــرف )44:
إننــا بحاجــة إىل أن نتبنــى ثقافــة التغيــر التــي تقــوم بصياغــة
وعــي تغيــري ،يعــزز ثقــة النــاس بأنفســهم وبقدراتهــم وإمكانياتهــم،
ولــي نكــون قادريــن عــى ذلــك تــأيت الحاجــة إىل تضحيــات كبــرة ال
بــد مــن تقدميهــا تبــدأ مــن حــق النــاس ،واحـرام حرياتهــم ورغباتهــم،
وال تنتهــي عنــد حفــظ الكرامــات وحــق النــاس يف الرشاكــة السياســية
معنــى ومضمونــاً ،ال شــكال وصــورة ،وهــي
واالقتصاديــة والوطنيــة،
ً
أمــور بحاجــة إىل نقــاش طويــل وبحــث مســتمر ولكــن مــن ســار عــى
الــدرب وصــل .
--------------------* أمــن عــام مجعيــة العمــل االســامي يف البحريــن،
ويقــي حك ـ ًا جائــر ًا بالســجن مــدى احليــاة.

قضية العدد

قضية العدد

اإلصالحــات الحــقيقية و دورهــا
في معالجة ظاهرة الهجرة الجماعية
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يف فط��رة االنس��ان حن�ين اىل الوط��ن،
ف�تراه يتغ ّن��ى جبم��ال البس��اتني ،وعذوب��ة
املي��اه ،وس��حر اجلب��ال .فس��ماء وطن��ه ه��ي
األمج��ل م��ن كل مساء ،و زرع أرضه ،من بني
ال��زروع أين��ع ،وه��ذا م��ن االمي��ان كم��ا ج��اء يف
«حب االوطان من االميان»،
احلديث الشريفّ :
والدس��تور الس��ماوي أكد شرعية هذا احلب،
ب��ل كاف��أ احملب�ين باجلن��ان! ولعل��ك تس��أل
كي��ف تك��ون اجلن��ان مكاف��أة ع��ن احل��ب؟

تك��ون باملغف��رة والرمح��ة ال�تي يهبه��ا اهلل
مل��ن يداف��ع ع��ن أرض��ه ومقدس��اته ،و أي ج��زاء
أرف��ع ش��أنا وأعظ��م منزل��ة م��ن ه��ذا اجل��زاء!
ِ
ِ
ُــم ِف
ف��اهلل -ع��ز وج��ل -يق��ولَ :
{و َلئــ ْن ُقت ْلت ْ
ِ
َســبِ ِ
ــر ٌة ِمــ ْن اللَِّ َو َر ْحَــةٌ
ُّــم َلغْف َ
يل اللَِّ َأ ْو ُمت ْ
َخـ ِ
ي َم ُع َ
ون}(،س��ورة ،آل عم��ران.)157:
ـر مَّــا َ ْ
ٌْ
وم��ن ُتت��م حيات��ه باملغف��رة والرمح��ة
االهلي��ة ،فه��و م��ن املتق�ين{ :إِ َّن ا ُْلت َِّقــنَ ِف
ـد ِصــدْ ٍق ِعنْــدَ م ِليـ ٍ
ـر* ِف م ْقعـ ِ
جنَّـ ٍ
ـات َو َنَـ ٍ
ـك
َ َ
َ
َ
ُم ْقت َِد ٍر}(،س��ورة ،القم��ر.)55-54:
حي��اة االوط��ان اآلمن��ة ،املفعم��ة باحل��ب
والتضحي��ة والس��عادة ،ال ت��روق للكث�ير مم��ن
يرتبص��ون بن��ا الدوائ��ر ،ألنه��م اعتاش��وا عل��ى
زرع اخلالف��ات والصراع��ات هن��ا وهن��اك ،ول��و
تعمقن��ا يف ج��ذور املش��اكل لوجدن��ا ش��عارات
شيطانية ترفعها جمموعة من البشر ،هدفها
ب��ث روح الي��أس واالنه��زام يف اجملتم��ع عل��ى
اخت�لاف طبقات��ه.
وم��ا مل تواج��ه ه��ذه التحدي��ات ب��ـ «حكم��ة
ال��دول والش��عوب» ،س��تنمو ش��يئاً فش��يئاً يف
جس��م االم��ة حي��ث ال ميك��ن اس��تئصاهلا حت��ى
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بباه��ظ االمث��ان.
م��ن هن��ا كان ن��داء الضم�ير ،وعم��ق
املس��ؤولية ،يدعون��ا اىل تش��خيص ظاه��رة
غاية يف االهمية ،أال وهي «اهلجرة اجلماعية»
ملختل��ف ش��رائح اجملتم��ع اىل حي��ث املص�ير
اجمله��ول.
فأبناؤن��ا الي��وم قلوبه��م م�لأى باحلن�ين،
وه��م عل��ى أمواج اهلجرة القاس��ية ،فيا ترى ما
ال��ذي دعاه��م اىل ه��ذا اهلج��ران املفاج��ئ؟
مجل��ة م��ن األس��باب تتزاح��م عل��ى
الس��نتهم؛ فه��ذا تدفع��ه البطال��ة ،وآخ��ر ،ضن��ك
العي��ش بس��بب س��وء اخلدم��ات ،وهنال��ك م��ن
أعيت��ه وط��أة اخليب��ة والي��أس وفق��دان االم��ل،
اىل جان��ب اس��باب اخ��رى ،ولك��ن هل ت�برر هذه
االس��باب هج��ران الوط��ن؟
ان مس��ؤولية وتبع��ات اهلج��رة تق��ع عل��ى
عاتق جهتني اس��اس؛ االوىل :الدول ،والثانية:
الشعوب.

الدولة واستحقاقات اإلصالح

فلطاملا طالب ابناء الشعب بـ «اإلصالحات

عل��ى عاتق الش��عوب.
احلقيقي��ة» ،وتوف�ير ف��رص العم��ل
ّ
وكم��ا بين��ا آنف��ا؛ ي��كاد يك��ون
والس��كن الالئ��ق ،واخلدم��ات العام��ة
• نداء الضمير ،وعمق المسؤولية،
ه��و الرك��ن االك�بر ،فالش��عب ال��ذي
والبس��يطة ،مث��ل الصح��ة والرتبي��ة
غاية
ظاهرة
تشخيص
الى
يدعونا
حيمل أبناؤه شعار «كلكم راع وكلكم
واملواص�لات وغريه��ا ،مم��ا توف��ر احلي��اة
مس��ؤول ع��ن رعيت��ه» ،ذات��ه يك��ون ش��عباً
الكرمي��ة لإلنس��ان واجملتم��ع ،ومت ّك��ن
في االهمية ،أال وهي «الهجرة
ً
اصالحي�ا ،يس��دد ويؤي��د أداء الدول��ة ،إن
الف��رد م��ن التف�� ّرغ لإلب��داع واالنت��اج
الجماعية» لمختلف شرائح
كان مرضي�اً ،وينتق��د ويق�وّم أداءه��ا ان
وتقدي��م ش��يء يذك��ر لبل��ده وأمت��ه،
احن��رف ع��ن مس��اره القوي��م.
وبالنتيج��ة تصب��ح الب�لاد مس��تقطبة
المجتمع الى حيث المصير
وحي��ث هاج��ر املقوم��ون للمس�يرة
للعق��ول واخل�برات غ�ير منف��رة هل��ا،
المجهول
االصالحي��ة بالده��م ،اىل حي��ث املص�ير
ولكن بفعل الفساد املالي واالداري الذي
اجمله��ول ،والوع��ود الرنان��ة ،حبل��م
استش��رى يف جس��م الدول��ة العراقي��ة،
احلي��اة الس��عيدة والرف��اه والتق��دم،
حي��ث ال ميك��ن التخل��ص من��ه بواس��طة
ترك��وا وراءه��م س��راق امل��ال وصن��اع
«االصالح��ات املزيف��ة» أو «االصالح��ات
الفس��اد يعيث��ون يف االرض فس��ادا ،ف��كان
الرتقيعية» ،لذا فان كل عملية اصالح
ذل��ك نص��را هل��م واجناح��ا ملخططاته��م.
مزعوم��ة ،كان��ت تقاب��ل خبيب��ة ام��ل.
والطاقات
العقول
هجرة
فهج��رة العق��ول والطاق��ات الش��بابية،
وعلي��ه؛ جي��ب ان تك��ون االصالحات
•
واخلربات ،تفتح الطريق امام الفاشلني
ناظ��رة اىل مجلة امور منها:
الشبابية ،والخبرات ،تفتح الطريق
أو ً
واالنتهازي�ين مل��لء ف��راغ اهلج��رة
ال :حاج��ات اجملتم��ع؛ ف�لا
لملء
واالنتهازيين
الفاشلين
امام
ميك��ن لرئي��س ال��وزراء  -مث�ل ً
اجلماعي��ة.
ا -أن
م��ن هن��ا ينبغ��ي لن��ا كش��عب ان
يق��وم بإصالح��ات بعي��دة ع��ن حاج��ات
فراغ الهجرة الجماعية
نس��تذكر أموم��ة االرض لن��ا ،وواج��ب
اجملتم��ع ومتطلبات��ه ،واذا م��ا المس��ت
الدف��اع عنه��ا جبمي��ع م��ا أوتين��ا م��ن
االصالح��ات ،أرض الواق��ع ،بعي��داً ع��ن
ق��وة ،ام��ام اهلجم��ات ال�تي تتع��رض هل��ا،
تقاري��ر املستش��ارين ،س��تكون النتائ��ج
والتحدي��ات ال�تي تواجهه��ا يف املس��تقبل،
مرضي��ة قطع �اً ،ألنه��ا تك��ون نابع��ة م��ن
اسبابه ،ومن بني اهم اسبابه؛ الروتني االداري،
وان نواج��ه املعان��اة باحلل��ول الناجع��ة
رح��م املعان��اة ،وصمي��م الواق��ع.
ثاني��اً :ص��دق الوع��ود؛ ف��ان ال��ـ «س�ين» و فرمب��ا يعي��ش املواط��ن يف مدين��ة يف اجلنوب  -النابع��ة م��ن حكم��ة س��ليمة ،تس��تقي م��ن نب��ع
«سوف» ،حرفان يدخالن على الفعل املضارع ،مث ً
ال -وال يس��تطيع ان ينجز معاملة بس��يطة
ص��اف ،فالش��عب ال��ذي يلت��ف ابن��اؤه ح��ول
ٍ
واملض��ارع م��ا ّ
دل عل��ى احلاض��ر واالس��تقبال ،إال مبراجع��ة العاصم��ة ،فيق��وم بالبح��ث ع��ن قيادت��ه احلكيم��ة ،وال يقوم��ون بفع��ل إال و
ولك��ن يف ع��امل االص�لاح املعه��ود ،عندم��ا بدائل إلجناز معاملته ،ومن هنا يأتي الفس��اد تدب��روه ،وال يتخ��ذون ا ق��راراً إال وتأمل��وه ،هلو
ميت��زج ه��ذان احلرف��ان م��ع الفع��ل املض��ارع ،االداري.
ش��عب مفع� ٌ�م باحلي��اة ،ال يع��رف الي��أس الي��ه
ال ،وال اىل عقل��ه دلي�ل ً
خامس��اً :القض��اء عل��ى الرش��وة ،ع�بر س��بي ً
ا.
ف��ان عملهم��ا يتعط��ل متام�اً ،حت��ى أن ال حم��ل
هلما من االعراب ،فعلى احلكومة اذا ما أرادت تفعيل املنابر االعالمية ببيان قباحة الرشوة،
فاألم��ل بواب��ة الطم��وح ،والوط��ن
االصالح��ات احلقيق��ة ،أن تعط��ي منوذج��اً ومص�ير املرتش��ي ،وايض�اً مبالحق��ة املرتش�ين مأم��ول م��ن ابنائ��ه ،وه��ذا حقه��م علي��ه ،كم��ا
إصالحي�اً واقعي�اً ،يعي��ش املواطن��ون اجيابياته ب�لا ه��وادة ،وتنفي��ذ اجل��زاء الع��ادل حبقه��م ،ان حق��ه عليه��م ،أن يصون��وه وحيم��وه م��ن
بش��كل ملم��وس ،ولي��س ح�براً عل��ى ورق .ك��ـ لك��ي يكون��وا ع�برة لآلخري��ن.
ش��تى اهلجم��ات؛ التكفريي��ة  -الدموي��ة منه��ا،
سادس��اً :حمارب��ة الفس��اد الثق��ايف ،والثقافي��ة ،واإلقصائي��ة ،ال أن َ
يد َع��وه لقم��ة
«سنعمل» ،و»سنقوم» ،و»سوف» نقدم اخلدمات
باإلصالح��ات اجلذري��ة يف وزارت��ي الرتبي��ة س��ائغة بأي��دي املاكري��ن الذي��ن يرتبص��ون به
وم��ا ش��ابه.
ثالث��اً :ل�بن البن��اء ،ال ينف��ع اجل��دار والتعلي��م العال��ي ،الن الثقاف��ة الفاس��دة خ�ير الدوائ��ر ،م��ن ث��م ن��ورث انفس��نا عت��اب االجيال
املنه��ار ،فه��ل ينتف��ع م��ن يقاب��ل امل��رآة ممتدح�اً بيئ��ة للواق��ع الفاس��د.
الالحق��ة ،ونق��د التاري��خ ،وأعظ��م م��ن ه��ذا
س��ابعاً :تذوي��ب التف��اوت الطبق��ي .وه��و وذاك ،إعراضن��ا ع��ن املس��ؤولية االصالحي��ة
نفس��ه وملقب�اً إياه��ا ،ب��ـ «ي��ا أيه��ا املل��ك» ،او «ي��ا
أيه��ا االم�ير» ،وه��و ال يق��وى عل��ى رف��ع حج��ر ي��كاد يك��ون م��ن أه��م االصالح��ات ال�تي حت��د ال�تي يفرضه��ا علين��ا دينن��ا احلني��ف ،وال�تي
صغري من مكانه؟ بالطبع كال ،كذلك على من املشاكل اليت متر بها الشعوب ،فبني غين جس��دها االنبي��اء واالولي��اء الصاحل��ون ،وليس
احلكوم��ة ان تبتع��د ع��ن اإلصالح��ات املزيف��ة م�ترف وفق�ير مدق��ع ،ال تس��تقيم احلي��اة ،وال بعي��داً ع��ن ن��داء املصل��ح العظي��م احلس�ين
والعناوي��ن الرنان��ة لإلص�لاح اليت ال حتاكي يش��عر ابن��اء البل��د انه��م متس��اوون يف احلق��وق الش��هيد ،علي��ه الس�لام ،الذي هت��ف يف طريقه
اىل كرب�لاء« :إن��ي مل أخ��رج أش��راً وال بط��راً
اجل��ذور وتقتل��ع مش��اكلها .فيج��ب ان تك��ون والواجب��ات.
ً
ً
وال ظامل��ا وال مفس��دا و إمن��ا خرج��ت لطل��ب
االصالحات جذرية غري س��طحية ،كالكلمة
الشعب ومسؤولية التسديد
االص�لاح» .فبه��دى األنبي��اء و األولي��اء ترتق��ي
الطيب��ة اصله��ا ثاب��ت وفرعه��ا يف الس��ماء.
أم��ا الرك��ن الثان��ي م��ن املس��ؤولية فيق��ع الش��عوب ويع� ّ�م االص�لاح.
رابع�اً :حماربة الفس��اد االداري ،مبحاربة
أﻳﻠﻮل | 2015
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سماحة آية هللا السيد هادي المدرسي يتحدث الى
«الهدى» عن اإلصالحات؛ منطلقاتها و اهدافها:

أكـــــــبر خطـــــــر يهـــــــــــدد اإلصـــاح أن
يرفـــــــع المفســـــــدون شـــــــعار اإلصـــاح
حاوره :محمد علي جواد
فــي خضــم المتابعــة والكتابــة عــن
موضــوع «اإلصالحــات» إلعــداد ملــف
ّ
أطــل علينــا ســماحة آيــة اهلل
العــدد،
الســيد هــادي المدرســي ،فــي زيــارة
لمدينــة كربــاء المقدســة ،فــكان البــد
مــن اغتنــام الفرصــة ،إلضافــة المزيــد
مــن الضــوء علــى هــذا الملــف الشــائك،
ثــم الخــروج برؤيــة متكاملــة ومحــددة.
فــكان الحــوار التالــي:

ســاحة الســيد؛ مــن أيــن يبــدأ
اإلصــاح؟
 من الفرد.ومن أين يبدأ الفرد باإلصالح؟
 -م��ن النف��س .فالبداي��ة الصحيح��ة؛
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ه��ي تزكي��ة النف��س.
مــن يكــون مــن املفــرض أن يقــود
اإلصــاح باعتقادكــم؟
 الصاحل��ون ،الن فاق��د الش��يء اليعطي��ه .
ومن هم الصاحلون؟
 العلماء املتقون.باعتقادكــم ،أهيــا أوىل يف العــراق؛
إعــادة األمــل؟ أم املــي يف مســرة
اإلصالحــات.
 م��ن االثن�ين يف وق��ت واح��د ،ف�لا أم��لبدون اإلصالح ،وال يُقدم على اإلصالح من
يك��ون يائس�اً من��ه .إن دور العلم��اء األس��اس،
ه��و توجي��ه األم��ة اىل م��ا فيه صالحه��ا ،ومبا
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أن العلم��اء ،ه��م األمن��اء عل��ى رس��الة الدي��ن،
فالبد أن يتحملوا مسؤوليتهم يف هذا االمر،
فلي��س م��ن ح��ق الع��امل ان يعت��زل اجملتم��ع،
كم��ا لي��س م��ن ح��ق اجملتم��ع ان يعتزل عن
العلماء .ثم إن إعادة االمل اىل االمة حباجة
اىل ثقته��ا باإلص�لاح ،واألولوي��ة يف الع��راق،
ه��ي لرتبي��ة النف��وس عل��ى الصالح والس��عي
إلص�لاح االم��ور ،ومواجه��ة الفس��اد ،كم��ا
أن األولوي��ة يف عه��د الطغ��اة ،ه��ي ملواجه��ة
الطغيان ،وحشد طاقات االمة للقضاء على
ظاه��رة الطاغوت.
تقولــون ظاهــرة !...هــل تقصــدون
أن الطاغــوت ليــس شــخص ًا؟
 -الطاغ��وت ش��خص ،ولكن��ه نت��اج

إعادة االمل اىل االمة بحاجة اىل ثقتها باإلصالح،
واألولوية يف العراق ،هي لرتبية النفوس عىل الصالح
جمموع��ة م��ن العوام��ل ،فكلم��ا توف��رت تل��ك
العوام��ل ظه��ر الطاغ��وت ،فعندم��ا ال متل��ك
االم��ة بص�يرة ثاقب��ة للمس�يرة ال�تي الب��د
م��ن ط ّيه��ا ،وحينم��ا تستس��لم االم��ة للف��رد
وتعظم��ه دون اس��تحقاق ،وال تش��ارك يف
اختاذ القرار ،بل ختضع ملا يقرره احلاكم،
حينئ��ذ يق��وم الطاغ��وت ،فل��و انن��ا عاجلن��ا
النتائ��ج ،ومل نع��اجل اجل��ذور ،ف��ان الطغي��ان
يتح��ول اىل ظاه��رة ،ف�لا نقض��ي عل��ى
طاغ��وت إال لنقي��م طاغوت��اً آخ��ر.
يف قضيــة اإلصالحــات ،نحــن
نجــد ان هنالــك حركــة يف املجتمــع باجتــاه
فــرض اإلصالحــات عــى الســلطات
احلاكمــة ،وهــذا مــا يظهــر يف التظاهــرات
التــي جتــري يف خمتلــف مــدن العــراق ،اىل
أيــن مــن هنــا؟ واىل متــى جيــب ان تســتمر
هــذه التظاهــرات؟
 -ان املطل��وب اساس��ا مراقب��ة االم��ة مل��ن

تنتخبه��م ،ف�لا يكف��ي ان تأت��ي اىل صنادي��ق
االق�تراع كل ارب��ع س��نوات وتنتخ��ب ه��ذا
وذاك ،وان كان ذل��ك البداي��ة ،فعل��ى مجيع
االف��راد ان يفتح��وا عيونه��م وينتخب��وا
الصاحل�ين ،فمس��ؤولية الف��رد ان يرف��ض
انتخ��اب م��ن ال ي��راه صاحل��اً ،وإال كان
ش��ريكاً معه فيما يفعل ،ولكن هذا ال يكفي،
بل البد ان يراقب كل فرد من ينتخبه ،وان
حياس��به إن أخط��أ ،و أن يش��جعه إن أص��اب.
إن الدميقراطي��ة ال�تي فيه��ا ح��ق
االنتخ��اب لالف��راد ،ولي��س عليه��م واج��ب
املراقب��ة ،وال ل��ه ح��ق االع�تراض عل��ى م��ا
يفعل��ه املن َت َخ��ب ،ه��ذه دميقراطي��ة ناقص��ة،
النه��ا ق��د تنت��ج الديكتاتوري��ة ،وق��د ح��دث
ان دميقراطي��ات يف الع��امل ،كان��ت تعتم��د
عل��ى انتخ��اب الن��اس ،فانتج��ت طغ��اة يف
نهاي��ة املط��اف ،النه��ا اكتف��ت باالنتخاب يف
البداي��ة؛ كل أرب��ع س��نوات او س��بع س��نوات،
أﻳﻠﻮل | 2015
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الديمقراطية احلالية ،تسمح للناس ان ينتخبوا ثم تسلب منهم إرادة
فسخ العقد غري املرئي ،وغري املكتوب ،ما بني الذين ينتخبون وبني
الذين يرشحون انفسهم لالنتخابات و يفوزون

من املخاطر التي

هتدد اإلصالح؛ أن

ال يملك املصلحون
رؤية واضحة ،ملا

يريدون ،وليس فقط
ملا ال يريدون

ومل تك��ن (الدميقراطي��ة) قائم��ة عل��ى
مس��ؤولية كل ف��رد يف املراقب��ة واحملاس��بة،
واالع�تراض.
مــاذا عــن دور النخبــة املثقفــة؛ أ
هــو إثــارة مشــاعر النــاس ،أم تعميــق
الوعــي ونــر الثقافــة والفكــر يف طريــق
اإلصــاح؟
 املطلوب اساس�اً ،هو ان يكون كل فردراعي �اً يف الوق��ت ال��ذي يك��ون مرع ّي �اً ،كم��ا
يق��ول الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه:
«كلكم راع وكلكم مسس��ؤول عن رعيته».
فتعمي��ق الوع��ي وتنظي��م الن��اس بش��كل
صحي��ح ،وتوعيته��م ،وم��ن ث��م نش��ر الثقافة
الرائ��دة والبص�يرة الثاقب��ة ،والفك��ر البن��اء،
ه��و املطل��وب ،بينم��ا إث��ارة املش��اعر والتعبئ��ة،
ه��ي قضي��ة جانبي��ة وليس��ت هدف �اً اساس��ياً،
وحت��ى القضاي��ا ال�تي فيه��ا اث��ارة املش��اعر ،او
اليت دوافعها االحاسيس واملشاعر ،فالبد ان
ت��ؤدي اىل تثقي��ف الن��اس وتبصريه��م ،وم��ن
ثم حتويلهم اىل افراد صاحلني يف أنفس��هم
ومصلح�ين يف جمتمعه��م.
هنالك عامالن جيب ان نهتم بهما:
العام��ل االول :الزم��ن ،والعام��ل الثان��ي:
م��ا جي��ب ان نق��وم به يف ه��ذا الزمان وذاك.
فأحيان��اً حنت��اج اىل إث��ارة املش��اعر
والتعبئ��ة ،لك��ن دائم��اً حنت��اج اىل تعمي��ق
الوع��ي ،ونش��ر الثقاف��ة ،وه��ذا جي��ب ان يت��م
يف جمال�ين؛ االول :س��ريع النتائ��ج ،والثاني:
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عمي��ق النتائ��ج ،فاخل��روج يف تظاه��رات ل��ه
تأث�ير س��ريع ،مبعن��ى ان��ه ين ّب��ه احلاكم�ين
اىل أخطائه��م ويدفعه��م اىل تصحي��ح م��ا
يقوم��ون ب��ه ،لك��ن ه��ذا عم��ل تكتيك��ي ،ول��ه
تأث�ير س��ريع ،لكن��ه وق�تي ،بينم��ا حنت��اج اىل
أن نب�ني دول��ة عل��ى مقايي��س صحيح��ة
وان نؤس��س االم��ة ال�تي يش��عر كل ف��رد
فيه��ا ب��أن علي��ه مس��ؤولية كامل��ة وان��ه ال
يوج��د حاكم��ون وحمكوم��ون ،إمن��ا هنال��ك
وكالء للن��اس ،الب��د ان ال خيون��وا االمان��ة،
وان اصح��اب الق��رار ه��م يف الدرج��ة االوىل
اف��راد االم��ة ،ف��اذا أخط��أ احلاك��م ال��ذي
انتخبه الناس كوكيل عنهم ،فان من حق
امل� ّ
�وكل ان يفس��خ وكالت��ه ،وليس فقط ان
يع�ترض عل��ى م��ا يفع��ل.
إن الدميقراطي��ة احلالي��ة ،تس��مح
للن��اس ان ينتخب��وا ث��م تس��لب منه��م إرادة
فس��خ ه��ذا العق��د غ�ير املرئ��ي ،وغ�ير املكتوب،
م��ا ب�ين الذي��ن ينتخب��ون وب�ين الذي��ن
يرش��حون انفس��هم لالنتخاب��ات و يف��وزون،
بينم��ا م��ن حق الن��اس أن ينتخبوا ،كما من
حقهم ايضاً ان يعزلوا ،فاذا رأى املسؤول انه
ق��د يُع��زل يف أي وق��ت ،اذا م��ا أخطأ يف عمله،
فانه سرياقب نفسه حتى ال يرتكب االخطاء
واخلطاي��ا ،وه��ذه املراقب��ة واحملاس��بة ،ه��ي
املطلوب��ة ،والقي��ام بالع��زل  -اذا تطل��ب
االمر -ايضاً مطلوب ،وجيب ان يستمر منذ
البداي��ة ،ال ان ن�ترك الذي��ن انتخبه��م الن��اس

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

م��دة ارب��ع س��نوات ،حت��ى اذا افس��دوا وارتكبوا
اخلطاي��ا ،حينئ��ذ حناس��بهم ،فه��ذا يش��به ان
ت��رى الس � ّراق ق��د دخل��وا بيت��ك ،فترتكه��م
حت��ى يس��رقوا م��ا يري��دون وجيمع��وا م��ا يف
البي��ت ،وعندم��ا يري��دون اخل��روج ترك��ض
وراءه��م وتص��رخ« :حرام��ي ...حرام��ي»!!
ان الس��لطة تفس��د الصاحل�ين فكي��ف
بغريه��م ،بدلي��ل قول��ه تع��اىل ...{ :إِ َّن
ِ
نسـ َ
اس ـ َت ْغنَى} ،ل��ذا
ـان َل َي ْط َغــى * َأ ْن َرآ ُه ْ
اإل َ
علين��ا ان ال نعط��ي ألح��د س��لطة مطلق��ة.
إن م��ن اخلط��أ من��ذ البداي��ة ،أن يعط��ي
الن��اس وكال��ة ب�لا ع��زل ل��كل مس��ؤول
حت��ى يفع��ل م��ا يري��د ،علم�اً أن أغل��ب الذي��ن
ذهب��وا اىل صنادي��ق االق�تراع ،كان يتص��ور
ان��ه يعط��ي الس��لطة ،ألحده��م ،س��واء كان
يعرفه او ال يعرفه ،ألنه يف قائمة معينة ،ال
لكي يفعل ما يشاء ويتصرف كما يريد ،إذ
كان التص��ور ،انه ينتخب الصاحلني وانهم
س��يفعلون م��ا جي��ب عليه��م.
الطريــق اىل حتقيــق اإلصــاح ،أ هــو
مرحــي وبالتقســيط أم باحلــل الشــامل؟
 يف البداي��ة؛ الب��د م��ن وج��ود نظ��رةش��املة ،ملس��ألة الص�لاح واإلص�لاح ،ألن
النظري��ة اجملزئ��ة واملتب��ورة غ�ير ق��ادرة على
تصحي��ح االم��ور ،وفع��ل م��ا جي��ب ،اذن؛ الب��د
م��ن وج��ود نظري��ة للح��ل الش��امل ،امن��ا ق��د
نق��وم بعم��ل مرحل��ي لتحقي��ق ذل��ك احل��ل
الش��امل.

يقــول البعــض ،إن التخريــب ســهل
لكــن اإلصــاح صعــب .فلــاذا تــرون
عــى اإلصــاح برسعــة؟
 أو ًال :صحي��ح ،ان إمت��ام اإلص�لاح
حيتاج اىل زمان ،لكن البدء به ال حيتاج اىل
زم��ان.
ً
ً
ً
ثاني�ا :أ إن عق��دا ونصفا م��ن الزمان ،أي
مخسة عشر عاماً ،مل تكن كافية لتحقيق
اإلص�لاح؟! تص��وروا يف اجلان��ب االقتصادي،
كان مدخول العراق خالل الفرتة املاضية،
ألف مليار دوالر.
ومل��دة  15عام�اً كان��ت ه��ذه االم��وال بي��د
املس��ؤولني ،أي��ن ذهب��ت؟ وم��ا ال��ذي انتج��ت
ه��ذه االم��وال؟ فاي��ن الطرق��ات الوس��يعة،
وأي��ن البناي��ات الش��اهقة؟ واي��ن املصان��ع؟
و أي��ن املعام��ل؟ واي��ن اجلامع��ات؟ و أي��ن
الثقاف��ة الواع��دة؟ وأي��ن تهذي��ب النف��وس؟
حن��ن ل��و نظرن��ا اىل اجلان��ب امل��ادي البح��ت
فق��ط ،ف��ان هنال��ك مقارن��ة م��ا ب�ين دولت�ين
يف املنطقة؛ أي بني العراق وإمارة دبي ،فقد
حتول��ت دب��ي بأربع�ين ملي��ار دوالر ،وخ�لال
عش��رين عام �اً اىل مرك��ز اقتص��ادي مه��م
يف املنطق��ة ،بع��د ان كان��ت قري��ة صغ�يرة
تعي��ش عل��ى صدق��ات اآلخري��ن.
أم��ا يف الع��راق؛ أال جي��ب ان تك��ون أل��ف
ملي��ار دوالر ،أي ترلي��ون دوالر ،عام��ل
تغي�ير كب�ير بأضع��اف م��ا ن��راه يف دب��ي؟ ثم
ه��اك املث��ل اآلخ��ر يف تركي��ا ،فف��ي تركي��ا
ح��دث تب�دّل ،وجاء الذين ين��ادون باإلصالح
واس��تطاعوا ان يغ�يروا الكث�ير ،ألنهم بالفعل
كان��وا ينش��دون اإلص�لاح ،م��ع قط��ع النظر
ع��ن اخطائه��م اخلارجي��ة و أخطائه��م
الداخلي��ة ،لك��ن النتيج��ة؛ أن مدخ��ول الف��رد
الرتك��ي تضاع��ف م��ن 3آالف دوالر س��نوياً،
اىل 12ال��ف دوالر.
ث��م حص��ل هل��م تق��دم كب�ير يف جم��ال
الصناع��ة والبناء واالمن والرفاهية ،مع اننا

ال ن��رى ان تركي��ا او دب��ي ميث�لان النم��وذج،
بالنس��بة للع��راق ،وه��و بل��د املقدس��ات ،حي��ث
جي��ب أن ال يقتص��ر اإلص�لاح عل��ى اجلان��ب
املال��ي ،وال التق��دم الصناع��ي ،فالب��د أن
يتحول العراق اىل مصدر لالشعاع الفكري
والثق��ايف باالضاف��ة اىل اجلوان��ب املادي��ة.
مــا ذا تقولــون حــول موجــات
اهلجــرة التــي بــدأت مــن العــراق باجتــاه
اخلــارج؟
 ان املهاجري��ن م��ن الع��راق ينش��دون؛إم��ا الرفاهي��ة االقتصادي��ة ،او االم��ن ،او
كليهم��ا ،ف��اذا وفرن��ا كال االمري��ن يف
الداخ��ل ،ف�لا تبقى حاج��ة الن نقول للناس:
ال تهاج��روا.
ب��ل العك��س؛ رمب��ا يتح��ول الع��راق اىل
مقص��د املهاجري��ن.
لك��ن عل��ى ابناء الع��راق ،خاصة اصحاب
الكف��اءات ،م��ن مهني�ين و اس��اتذة و أطب��اء
وط�لاب ،أن يبن��وا بلده��م ،ال أن يهاج��روا
م��ن بلده��م ،إن جه��ودك جي��ب ان تص��ب يف
وطن��ك ،أم��ا أن يهاج��ر املثقف��ون والش��باب
ليبن��وا م��دن اآلخري��ن ،فه��ذا ه��روب باجت��اه
غ�ير صحي��ح .نع��م؛ م��ن كان مس��تضعفاً يف
بل��ده ،ديني�اً او أمني�اً ،كأن ال يك��ون ق��ادراً ان
مي��ارس حريت��ه ،وان حيق��ق العدالة لنفس��ه
وعائلته وأمته ،وان يلتزم بدينه ومقدساته،
ف��ان م��ن حق��ه ان يهاج��ر لقول��ه تع��اىل{ :إِ َّن
ا َّل ِذيــن تَو َّفاهــم ا َْل ِ
الئكَــ ُة َظالِــي َأن ُف ِس ِ
ــه ْم
َ َ ُ ْ
ِ
ني
ـ
ـم َقا ُلــوا ُكنَّــا ُم ْس ـت َْض َع ِف َ
ـم كُن ُت ْ
َقا ُلــوا فيـ َ
ض َقا ُلــوا َأ َل َت ُكـن َأر ُض اللَِّ و ِ
ِف األَ ْر ِ
اسـ َع ًة
َ
ْ ْ
ْ
ِ
َفت َُه ِ
اجـ ُـروا ف َيهــا} .لك��ن ه��ذه الش��روط غ�ير
متوفرة يف العراق ،لذا من االفضل ان يبقى
ابن��اء الع��راق يف الع��راق ،ليدافعوا عن أمنهم
ومقدس��اتهم ،وان يبن��وا الع��راق بإرادته��م
املستقلة.
كيف نس��تضيء بن��ور القرآن الكريم
وبنور أهل البيت لتحقيق اإلصالح؟

 الق��رآن الكري��م كت��اب اإلص�لاح،ب��ل ه��و منه��ج الس��ماء لص�لاح االرض
وإص�لاح م��ن يعي��ش عليه��ا ،حت��ى فيم��ا
يرتب��ط بالبن��اء يف اجلان��ب االقتص��ادي او
نش َ
ــو َأ َ
ــأك ُْم
االجتماع��ي ،وربن��ا يق��ولُ :
{ه َ
ِ
ِمــ ْن األَ ْر ِ
اســ َت ْع َم َرك ُْم ف َيهــا} .أي
ض َو ْ
طل��ب منك��م عمارته��ا .ف��كل آي��ات الق��رآن
ه��ي آي��ات اإلص�لاح ،كذل��ك ارش��ادات الن�بي
واألئم��ة ،صل��وات اهلل عليه��م ،فكله��ا تدع��و
اىل اإلص�لاح ،ل��ذا علينا ان نس��تنطق القرآن
ألدوائن��ا ،كم��ا يق��ول احلدي��ث الش��ريف:
«...اس��تنطقوه ألدوائك��م» مبعن��ى؛ اع��رض
نفس��ك ووطن��ك عل��ى الق��رآن ،ث��م انظ��ر اىل
م��ن س��بق وما ح��دث لألمم االخ��رى ،كيف
ان بع��ض األم��م حتول��ت من حال��ة التخلف،
اىل حال��ة احلض��ارة ،وكي��ف حصل العكس
ألم��م أخ��رى ،فه��ذه اآلي��ات القرآني��ة متث��ل
وصف��ات للص�لاح واإلص�لاح.
مــا هــو اكــر خطــر هيــدد
ا إل صــا ح ؟
 هنالك جمموعة خماطر:االول :ان يرف��ع املفس��دون ش��عار
اإلصالح ،وخيدعوا الناس بذلك ليس��تمروا
يف فس��ادهم وإفس��ادهم.
اخلط��ر الثان��ي :ان ال ميل��ك املصلح��ون
رؤي��ة واضح��ة ،مل��ا يري��دون ولي��س فق��ط مل��ا
ال يري��دون .اخلط��ر الثال��ث :ان يتوق��ف م��ن
ين��ادي باإلص�لاح يف منتص��ف الطري��ق لكي
يع��ود الن��اس اىل س��ابق عهده��م.
اين نحن اآلن يف العراق؟
ّ
 حن��ن يف عن��ق الزجاج��ة ،فق��د كن��احمصوري��ن يف داخ��ل الزجاجة ،واآلن نريد
اخل��روج ،وطبيع��ي أن من يريد اخلروج من
الزجاج��ة علي��ه أن مي��ر بف�ترة صعب��ة ،لك��ن
امله��م ان ال نع��ود اىل ال��وراء .وان نس��تمر يف
احملاول��ة حتى خنرج من الزجاجة وننطلق
يف آف��اق احلياة.
أﻳﻠﻮل | 2015
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حوار حول سورة الضحى  -القسم الثاين
(من اآلية السابعة إىل هناية السورة)

ظاهر القرآن فال ريب انه تفسري بطن من
بطون��ه ،أَوَلي��س للق��رآن س��بعة أبط��ن؟
هك��ذا روي ع��ن االم��ام الرض��ا ،علي��ه
الس�لام ،يف قول��ه« :أمل جي��دك يتيما فآوى»
قال« :فردا ال مثيل لك يف املخلوقني ،فآوى
الن��اس الي��ك» و وج��دك ض��اال «أي ض��اال يف
ق��وم ال يعرف��ون فضل��ك فهداه��م الي��ك» و
وجدك عائال «تعول أقواما بالعلم فأغناهم
()7
اهلل ب��ك».
و هن��اك تفس�يرات أخ��رى لآلي��ة
تعك��س اهتم��ام املؤمن�ين مبق��ام الرس��ول،
صلى اهلل عليه وآله ،وعدم نس��بة الضاللة
الي��ه؛ كأن يك��ون الض�لال مبعن��ى الضي��اع
ع��ن الطري��ق يف طفولت��ه ،او عندم��ا س��افر
اىل الش��ام للتج��ارة؛ ولك��ن التفس�يرين
األول�ين أوىل.
أغناهم بعلمه

به .جاء يف حديث شريف« :أول ما خلق اهلل
نوري»( ،)1و قد قلبته يد الرمحة اإلهلية يف
أص�لاب ش��اخمة ،و أرح��ام مطه��رة ،حت��ى
{و َت َق ُّل َب َك ِف السـ ِ
ـاج ِدي َن}.
ق��ال ربن��ا تعاىلَ :
َّ
()2

* إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
ضالة البرشية

* كيــف نفهــم قولــه تعــاىل:
{و َو َجــدَ َك َضــاالًّ َف َهــدَ ى}؟ و كيــف
َ
ُياطــب رســوله هبــذا اخلطــاب؟
 لق��د ق��در اهلل للن�بي ،صل��ى اهلل علي��هوآل��ه ،ان يك��ون خ��امت النبي�ين قب��ل والدت��ه،
ب��ل كان ن��ورا ُي��دق بع��رش اهلل ،و ق��د
ق��ال ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه « :كن��ت نبي��ا و
آدم ب�ين امل��اء و الطني ..ب��ل كان َم َثال للنور
ال��ذي خلق��ه اهلل يف الب��دء ،ث��م خل��ق اخلل��ق
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و عن��د والدت��ه م��ن أبوي��ن كرمي�ين
عب��د اهلل ،س�لام اهلل علي��ه ،و آمن��ة بن��توه��ب ،س�لام اهلل عليه��ا -أظه��ر اهلل آي��ات
عظيمة يف العامل ،إيذانا بوالدته؛ فسقطت
ش��رفة من إيوان كس��رى ،وغاضت حبرية
س��اوة ،و ف��اض وادي مس��اوة ،و انطفأت نار
اجمل��وس بع��د مئ��ات الس��نني م��ن اش��تعاهلا .
و ق��رن اهلل ب��ه منذ والدتهَ ،م َلكا يس��لك
به طريق املكارم ،قال اإلمام أمري املؤمنني،
عليه السالم-:
«...ولق��د ق��رن اهلل ب��ه م��ن ل��دن كان
�ك م��ن مالئكت��ه ،يس��لك
فطيم��ا أعظ��م َم َل� ٍ
به طريق املكارم ،و حماس��ن أخالق العامل؛
()3
ليل��ه و نه��اره».
وهك��ذا أدب��ه اهلل فأحس��ن تأديب��ه كم��ا
ق��ال ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،عن نفس��ه .
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إال ان ذل��ك كل��ه ال يع�ني أن الق��رآن
م��ن وح��ي نفس��ه؛ ب��ل ان��ه كان غاف�لا ع��ن
الق��رآن م��ن قب��ل ان يُقض��ى الي��ه وحي��ه؛
ـت ِمـ ْن َق ْب ِل ِه
{وإِ ْن كُنـ َ
لذل��ك ق��ال س��بحانهَ :
ِ
ِِ
ـت َت ْت ُلو
{و َمــا ُكنْـ َ
َلـ ْن ا ْلغَافلــنَ } )4(.و ق��الَ :
ِمـن َقب ِلـ ِ
ـه ِمـ ْن ِك َتـ ٍ
ت ُّطـ ُه بِ َي ِمينِـ َ
ـاب َوال َ ُ
ـك إِذ ًا
ْ ْ
الرتَــاب ا ُْلبطِ
َ ()5
ُ
{وك ََذلِ َ
�ال:
�
وق
}
ــون
ل
ــك
َ ْ
َ
ْ
َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْيـ َ
ـت
ـك ُروح ـ ًا ِم ـ ْن َأ ْم ِر َنــا َمــا ُكنْـ َ
ِ
َــاب َوال ِ
يــا ُن َو َل ِكــ ْن
تَــدْ ِري َمــا ا ْلكت ُ
اإل َ
ــدي بِ ِ
جع ْلنَــاه نُــور ًا ن ِ
ــه َمــ ْن ن ََشــا ُء ِمــ ْن
َ َ ُ
َْ
ِعب ِ
()6
ادنَــا}.
َ
و به��ذا املفه��وم؛ كان الرس��ول،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،ض��ا ً
ال ع��ن الش��ريعة
اجلدي��دة ،و لي��س ض��ا ً
ال ع��ن أي��ة ش��ريعة،
وع��ن اهل��دى اجلديد ال ع��ن أي هدى؛ هكذا
ق��ال بع��ض املفس��رين .
بينم��ا جن��د تفس�يرا آخ��ر ينس��جم م��ع
مق��ام الرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه :ان��ه
كان ضال��ة العامل�ين ،يبحث��ون عن��ه؛ فهدى
اهلل الي��ه الن��اس ،و ه��ذا تفس�ير اه��ل البي��ت،
عليه��م الس�لام ،وه��و؛ ان مل يك��ن تفس�ير

* هــل كان رســول اهلل ،صــى اهلل
عليــه و آلــه ،فقــر ًا فع ـاً؟ و كيــف أغنــاه
{و َو َجــدَ َك
ـم؟ كــا رصحــت اآليــةَ :
اهلل و بِـ َ
ع ِ
َائــ ً
ا َف َأ ْغنَــى}.
 -كان الرس��ول يعي��ش يف قبيل��ة

ب�ني هاش��م ،ال�تي كان��ت تتمي��ز بالس��ؤدد،
و ُ
اخلُل��ق الرفي��ع ،و تع� ّد املرج��ع الدي�ني يف
مكة املكرمة؛ و لكنها مل تكن ذا مال كبري،
و الس��يما أب��و طال��ب الذي أصبح ش��يخ بين
هاش��م بع��د عب��د املطل��ب بالرغ��م م��ن فق��ره
حتى قيل :ما ساد فقري إال أبو طالب ،و من
املعروف ،تارخييا ،انه  -عليه السالم  -قبل
بتكف��ل أوالده م��ن ِق َب��ل إخوت��ه لضي��ق ذات
يده.
و لك��ن اهلل َم� َّ�ن عل��ى الرس��ول ،صل��ى
اهلل علي��ه و آل��ه ،حي��ث آمن��ت ب��ه واح��دة م��ن
أث��رى قري��ش وه��ي خدجي��ة بن��ت خويل��د
ال�تي تزوجه��ا الرس��ول ،صل��ى اهلل علي��ه و
ال��ه ،فأصب��ح غنيا بفضل اهلل ،و هذا تفس�ير
قول��ه تع��اىل{ :ووجــدَ َك ع ِ
َائـ ً
ا َف َأ ْغنَى} .و
َ َ َ
ق��د مض��ى تفس�ير آخ��ر لآلي��ة :ان الرس��ول،
صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه ،كان يعي��ل الن��اس؛
فأغناه��م اهلل بعل��م الرس��ول ،و ُه��داه.
استضعاف اليتيم

* يف قولــه تعــاىل{ :فأمــا اليتيــم فــا
تقهــر} مــا هــو مدلــول عــدم قهــر اليتيــم؟
 -لق��د نه��ض الن�بي ،صل��ى اهلل علي��ه

و آل��ه ،م��ن أرض احلرم��ان؛ ف��كان نص�ير
احملروم�ين ،وق��د أوص��اه ال��رب مب��داراة
اليتي��م ،و نه��اه ع��ن قه��ره ،و جت��اوز حق��ه،
ِ
ــر}.
يــم َفــا َت ْق َه ْ
فق��ال ل��هَ { :ف َأ َّمــا ا ْل َيت َ
ان احس��اس اليتي��م بالنق��ص يكفي��ه
قهرا ،والبد ان يقوم اجملتمع بتعويض هذا
النقص بالعطف عليه؛ لكي ال يتكرس هذا
الضعة ،و
النقص يف نفسه؛ فيصاب بعقدة ِ
حي��اول ان ينتق��م عندما يكرب من اجملتمع،
و يتعاىل على أقرانه ،و يستكرب يف األرض
و  ..و..
ولع��ل التعب�ير بع��دم القه��ر يش��مل
أمري��ن :األول :دف��ع حق��وق اليتي��م الي��ه،
الثان��ي :ع��دم أخ��ذ احل��ق م��ن عن��ده بالقه��ر
و التس��لط.
و ق��د راع��ى الق��رآن اجلان��ب النفس��ي
لليتي��م م��ع ان��ه حباج��ة -ع��ادة -اىل معون��ة
مادي��ة ايض��ا ،أَ َو ت��دري مل��اذا؟ أوال :الن كل
األيت��ام حيتاجون اىل عطف معنوي؛ بينما
قد ال حيتاج بعضهم اىل عون مادي ،ثانيا:
الن النه��ي ع��ن قهره��م يتضم��ن النهي عن
اس��تضعافهم امل��ادي ايضا.
و ق��د وردت نص��وص كث�يرة يف
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كل األيتام حيتاجون إىل عطف معنوي بينما
قد ال حيتاج بعضهم إىل عون مادي
فضيل��ة االهتم��ام باأليت��ام و النه��ي ع��ن
ظلمه��م .
فق��د روي ع��ن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه ،أن��ه ق��ال« :م��ن مس��ح عل��ى رأس
يتي��م كان ل��ه بكل ش��عرة متر ب��ه على يده
ن��ور ي��وم القيام��ة»(.)8
و ق��ال ،صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه « :أن��ا و
كاف��ل اليتي��م كهاتني يف اجلن��ة ،إذا اتقى
اهلل عز وجل « و أشار بالسبابة الوسطى (.)9
تكريس الطبقية

* ملــاذا ورد هنــي هنــر الســائل هبــذه
اللهجــة الشــديدة يف قولــه تعاىلَ {:ف َأ َّمــا
ِ
ــر}؟
يــم َفــا َت ْق َه ْ
ا ْل َيت َ
 كم��ا اليتي��م؛ الفقري الس��ائل ،أوصىاالس�لام ب��ه خ�يرا ،فق��ال ربن��ا س��بحانه:
{و َأمــا الس ِ
ــائ َل َفــا َتن َْهــر} و م��ن ع��اش
َّ
َ َّ
و رأى احلرم��ان ،و لدغت��ه لس��عات اجل��وع
كان أح��رى باح�ترام مش��اعر الس��ائل
كانس��ان ،و س��وا ٌء وُفق ملس��اعدته أو ال؛ فان
علي��ه ان يتجن��ب نه��ره و زج��ره و اغ�لاظ
القول له؛ فإن يف ذلك إفساداً لنفسه؛ حيث
يش��رع يف التعالي على الناس ،و االس��تكبار
يف األرض ،و عب��ادة الدني��ا و زينته��ا ،كم��ا
ان يف ذل��ك إفس��اد نفس��ية الس��ائل ،وزرعه��ا
بعق��دة الضع��ة؛ فرمب��ا دار دوالب الزم��ن
و اس��تغنى الس��ائل و افتق��ر املس��ؤول! كم��ا
ان يف ذل��ك إفس��اداً للمجتم��ع بتكري��س
الطبقي��ة في��ه.
وص��ى االس�لام بالس��ائل كث�يراً
وق��د ّ
أال يُنه��ر؛ فق��د روي ع��ن رس��ول اهلل ،صل��ى
اهلل علي��ه وال��ه ،أنه قال« :ردوا الس��ائل ببذل
يس�ير ،أو رد مجي��ل ،فان��ه يأتيك��م م��ن ليس
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م��ن االن��س و ال م��ن اجل��ن ينظ��ر كي��ف
()10
صنيعك��م فيم��ا خولك��م اهلل».
و نه��ى االس�لام ع��ن الس��ؤال ،وع��دّه
ذال ،ولكن��ه نه��ى ايض��ا ع��ن رد م��ن يس��أل،
ج��اء يف حدي��ث مأث��ور ع��ن االم��ام الباق��ر،
علي��ه الس�لام ،ان��ه ق��ال« :لو يعلم الس��ائل ما
يف املس��ألة .م��ا س��أل أح � ٌد أح��داً .ول��و يعل��م
()11
املعط��ي م��ا يف العطي��ة ،م��ا رد أح� ٌد أح�دًا».
حديث النعمة

* يف قولــه تعــاىل{ :و َأمــا بِنِعم ِ
ــة
َْ
َ َّ
ــك َف َحدِّ ْ
َر ِّب َ
ث}أمرنــا اهلل تعــاىل أن
نحــدث بنعمتــه ،فــا هــي أبعــاد مثــل هــذا
احلديــث؟
 ال��رزق طع��ام اجلس��د ،و ش��كره طعامالروح ،و من فقد الش��كر أحس جبوع دائم،
أَوَلي��س أعظم الغنى غنى النفس؟
أولئ��ك الذي��ن يستش��عرون الفق��ر
النفسي يشبهون  -متاما -املصابني مبرض
األفكل ،تسري يف عروقهم قشعريرة باردة
ول��و حت��ت عش��رين دثارا.
و العط��ف عل��ى اليتي��م ،ورد الس��ائل
باإلنف��اق او بال��كالم الطي��ب مظه��ران
للش��كر؛ إال ان لش��كر نع��م اهلل مظاه��ر
ش��تى أم��ر االس�لام به��ا مجيع��ا ع�بر كلمة
{و َأ َّمــا بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك
حكيم��ة جامع��ة ،فق��الَ :
َف َحــدِّ ْ
ث}.
و احلدي��ث ع��ن النعم��ة يش��مل ثالث��ة
أبعاد:
أوال :االع�تراف ب��ه و بيان��ه أم��ام امل�لأ
لك��ي ال حيس��به الن��اس فق�يرا وه��و مس��تغن
بفض��ل اهلل؛ فق��د روي ع��ن االم��ام الص��ادق،
عليه الس�لام ،يف تفس�ير اآلية« :فحدث مبا
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أعط��اك اهلل ،و فضل��ك ،ورزق��ك ،و أحس��ن
()12
الي��ك ،و ه��داك».
ثاني��ا :ان ي��رى أث��ر نعمت��ه عل��ى حيات��ه؛
ف�لا يبخ��ل عل��ى نفس��ه مم��ا رزق��ه اهلل ،مم��ا
خيال��ف حال��ة الرته��ب ال��ذي نه��ى عن��ه
االس�لام .فق��د ج��اء يف احلدي��ث املأث��ور ع��ن
االم��ام أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام ،ح�ين
اش��تكى الي��ه «الربيع بن زي��اد» أخاه «عاصم
ب��ن زي��اد» و ق��ال :ان��ه لب��س العب��اءة ،و ت��رك
امل�لأ ،و ان��ه ق��د غ��م أهل��ه و أح��زن و ل��ده
بذل��ك ،فق��ال أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام:
«ع َل� َّ�ي بعاص��م بن زي��اد» فجيء به؛ فلما رآه،
َ
عبس يف وجهه و قال له« :أما استحييت من
أهل��ك ،أم��ا رمح��ت ول��دك؟ أت��رى اهلل أح��ل
ل��ك الطيب��ات ،و ه��و يك��ره أخ��ذك منها! أنت
أه��ون عل��ى اهلل من ذل��ك ،أَوَليس اهلل يقول:
أل َنــا ِم * فِيهــا َف ِ
{واألَ ْر َض َو َض َع َهــا لِ َ
اك َه ـ ٌة
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْــامِ} أوَلي��س يق��ول:
َوالنَّخــل ذ ُ
ات األك َ
ـن ي ْلت َِقيـ ِ
ِ
ـان * َب ْين َُهـ َـا َبـ ْـرزَ خٌ
{ َمـ َـر َج ا ْل َب ْح َر ْيـ َ َ
ِ
ال يب ِغيـ ِ
ـان} اىل قول��هْ َ :
{يـ ُـر ُج من ُْهـ َـا ال ُّلؤْ ُلؤُ
َْ َ
َ
ُ
ُ
َوا َْل ْر َجان} فب��اهلل ل ِبتذال نع��م اهلل بالفعل
أح��ب الي��ه م��ن ابتذاهل��ا باملق��ال ،فق��د ق��ال
ع��ز وجل{:و َأمــا بِنِعم ِ
ــك َف َحــدِّ ْ
ــة َر ِّب َ
ث}
َْ
َ َّ
فق��ال عاص��م :ي��ا أم�ير املؤمن�ين !فعل��ى م��ا
اقتص��رت يف مطعم��ك على اجلش��وبة ،و يف
ملبس��ك عل��ى اخلش��ونة؟ فق��ال »:و حي��ك!
ان اهلل ع��ز وج��ل ف��رض عل��ى أئم��ة الع��دل
ان يق��دروا أنفس��هم َ
بض َع َف��ة الن��اس كي�لا
يبي��غ بالفق�ير فقره» فالقى عاصم بن زياد
()13
العب��اء و لب��س امل�لاء.
و ينبغ��ي ان يأخ��ذ االنس��ان م��ن زين��ة
احلي��اة الدني��ا بق��در حاجت��ه؛ فق��د روي عن
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،انه قال« :ان

كان الرسول ،صلى اهلل عليه و آله ،ضالة
البشرية فهداهم اهلل اليه
اهلل مجي��ل حي��ب اجلم��ال ،و حي��ب ان ي��رى
()14
أث��ر نعمت��ه على عب��ده»
ثالث��ا :ش��كر م��ن أنع��م علي��ه م��ن أرب��اب
النع��م ،و االنف��اق عل��ى اآلخري��ن؛ فق��د ج��اء
يف احلدي��ث املأث��ور ع��ن الن�بي ،صلــ��ى اهلل
عليه و آله« :من مل يش��كر القليل مل يش��كر
الكثري ،و من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل،
�دث بالنع��م ش��كر ،و ُ
و املتح� ُ
ترك ُه كفر ،و
()15
اجلماع��ة رمح��ة ،و الفرق��ة ع��ذاب».
و بق��ي ذك��ر رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه ،خال��دا رغ��م ان��ف املعاندي��ن ل��ه؛
فق��د روي ع��ن معاوي��ة أن��ه مس��ع امل��ؤذن

يق��ول :أش��هد ان ال إل��ه إال اهلل و ان حمم��دا
رس��وله اهلل ،فل��م ميل��ك إهاب��ه ،و اندف��ع
يق��ول:
« هلل أب��وك ي��ا اب��ن عب��د اهلل ،لق��د كن��ت
عال��ي اهلم��ة ،م��ا رضي��ت لنفس��ك إال ان
()16
يق��رن امس��ك باس��م رب العامل�ين».
--------------- -1بحار األنوار ،ج،1ص.97

 -2سورة الشعراء  ،اآلية .219

 -3هنج البالغة  ،خ ،192ص.300

 -4سورة يوسف ،اآلية .3

 -5سورة العنكبوت ،اآلية.48

 -6سورة الشورى ،اآلية .52

 -7تفسري نور الثقلني ،ج،5ص.595
 -8تفسري نور الثقلني ،ج،5ص.597
 -9تفسري نور الثقلني ،ج،5ص.597

 -10تفسري القرطبي ،ج،20ص.101

 -11تفسري نور الثقلني،ج،5ص.598

 -12تفسري نور الثقلني ،ج،5ص.598
 -13تفسري نور الثقلني،ج،5ص.601

 -14تفسري القرطبي،ج،20ص.102
 -15تفسري القرطبي،ج،20ص.102

 -16حيــاة اإلمــام احلســن،عليه الســام،

للشــيخ باقــر رشيــف القــريش ،ج،2ص.151

بتيني السورة
{و}؛أي :قس��ماً
بـ{الض َحى} :صدر النهار ،و املراد
ُّ
به مطلق النهار {و}؛ أي :قسماً بـ {ال َّل ْي ِل إِ َذا َس َجى}:
س��كن و اس��تقر ظالمه ،و جواب َ
الق َسمنيَ {:ما َو َّد َع َك}

{ر ُّب َ
ــك} ال��وداع
ي��ا حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه و آل��هَ ،
ِ
األخري{و َمــا َق َ
ــرةُ}
ــى}؛ أي :و م��ا أبغض��ك َ
َ
{و َلآلخ َ
ِ
حي��ث مق��ام الش��فاعة ل��ك َ
ــر َل َ
ــك مــ ْن األُ َ
ول}؛
{خ ْ ٌ
ـك َر ُّبـ َ
ف ُي ْعطِيـ َ
ـك} م��ن
أي :م��ن الدني��ا
ـو َ
الفانية{و َل َسـ ْ
َ
ـر َض} به��ا { َأ َل َ ِ
يــدْ َك
الش��فاعة يف اآلخ��رة بق��در { َفـ َ ْ
ْ
ِ
ـآوى}؛ أيَ :ق ِب� َ�ل ل��ك م��أوى يف كن��ف ج��دك عبد
َيتيـ ًا َفـ َ

�وم
املطل��ب و عم��ك أب��ي طال��ب َ
{و َو َجــدَ َك َضــاالًّ} يف ق� ٍ
{و َو َجدَ َك
ال يعرف��ون فضل��ك { َف َهــدَ ى} الن��اس إلي��ك َ
َع ِائالً} تع��ول أقواما بالعلم{ َف َأ ْغنَــى}؛ أي :أغناهم بك
ِ
ـم َفال َت ْق َهـ ْـر}؛ فادف��ع إلي��ه حق��ه ،و ال تأخذ
{ َف َأ َّمــا ا ْل َيتيـ َ
حق��ه من��ه بالقه��ر و التس��لط{و َأما السـ ِ
ـائ َل َفــا َتن َْه ْر}؛
َ َّ َّ
أي :ف�لا تط��رده؛ ألن��ه يف ذل��ك إفس��اداً لنف��س الس��ائل ،و
إفس��اداً لنف��س املس��ؤول {و َأمــا بِنِعمـ ِ
ـة َر ِّبـ َ
ـك} ،أي :مب��ا
َ َّ ْ َ

أعطاك ربك ،و َف َّضلك ،و هداك { َف َحدِّ ْ
ث} الناس أمام

املأل.
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية
املوقف األول :العدل يف احلكم

الحاكم الصالح ..ذو القرنين انموذجا
الكه��ف ،اآلي��ة)83 :
من هو ذو القرنني؟

اإلجناز العظيم
الذي قام به هذا
الرجل(،ذو القرنني)
مل يؤ ّد به اىل الغرور
والعجب ،كما هو
حال اكثر املسؤولني
واحل ّكام ،حيث
اجناز
ينسبون كل ٍ
اىل انفسهم وكل
تقدم اىل حكومتهم
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سجاد املدريس
• السيد ّ

قليل��ون ه��م احلكام الذي��ن يذكرهم
التاري��خ بالص�لاح والعدال��ة واالمي��ان ،و
أق��ل منه��م م��ن يذكره��م الق��رآن الكريم
بذل��ك .وال يذك��ر الق��رآن س�يرة املل��ك
الص��احل إال إلثب��ات إمكاني��ة اجتم��اع
احلك��م م��ع االمي��ان وحتقي��ق األه��داف
الس��ماوية ع�بر االس��تفادة م��ن الس��لطة
والدع��وة اىل اتب��اع احل��كام اآلخري��ن،
س�يرتهم واالقت��داء به��م ،وم��ن أولئ��ك
الرج��ال؛ ذو القرن�ين ال��ذي متح��ورت
جمموع��ة م��ن آي��ات س��ورة الكه��ف ،ح��ول
جوان��ب م��ن س�يرته يف احلك��م وكم��ا قال
ــأ ُلون ََك عَــ ْن ِذي ا ْل َق ْرن ْ ِ
{و َي ْس َ
َــن
تع��اىلَ :
ِ
ِ
ُقـ ْـل َسـ َ
َ
ُ
ُ
ـم منْ ـ ُه ذكْر ًا}(.س��ورة
ـ
ك
ي
ل
ع
و
ل
ـأ ْت
َ
ْ ْ
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

م��ن ه��و املك ّن��ى ب��ذي القرن�ين؟ أه��و
حاك� ٌ�م يف اليم��ن ،أم ه��و االس��كندر ،أم هو
ك��وروش؟ وه��ل كان امس��ه «عي��اش» أم
عب��د اهلل الضح��اك؟
اختلف��ت أق��وال املفس��رين ،وه��و أم��ر
لي��س بتل��ك األهمي��ة املرج��وة يف املق��ام،
امن��ا املهم هو صفاته وافعاله ،ويف رواياتنا
بي� ٌ
�ان لبع��ض صف��ات ه��ذه الش��خصية و
ٌ
بي��ان ألن س��نته جت��ري يف ام��ة الن�بي،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،فق��د روى جاب��ر
ب��ن عب��د اهلل االنص��اري ع��ن رس��ول اهلل،
ْ ْ
ي
صلى اهلل عليه وآله ،قوله«ِ :إ َّن َذا ال َق ْر َن ِ
ال �اً َج َع َل � ُه َُّ
الل َع� َّ�ز َو َج��لَّ
َ
كَ
ان َع ْب��داً َص ِ
ُح َّج� ً�ة َع َل��ى ِع َب��ا ِد ِهَ ،ف َد َع��ا َق ْو َم� ُه إىل َِّ
الل َو
اب
أَ َم َر ُه� ْ�م ِب َت ْق�وَاهَُ ،ف َض َربُو ُه َع َل��ى َق ْر ِن ِه َف َغ َ
�ات أَ ْو َه َل� َ
َع ْن ُه� ْ�م َز َمان�اً َح َّت��ى ِقي� َ�ل َم� َ
�كِ ،بَأ ِّى
��ع ِإ َل َق ْو ِم�� ِه
َ��ر َو َر َج َ
وَا ٍد َس�� َل َكُ ،ث َّ
��م َظه َ
ْ
َف َض َر ُب��و ُه َع َل��ى َق ْر ِن� ِه ال َخ� ِ�رَ ،و ِفي ُك� ْ�م َم� ْ�ن
ُه� َو َع َل��ى ُس� َّ�ن ِت ِهَ ،و إ َّن ََّ
الل َع� َّ�ز َو َج� َّ�ل َم َّك� َ�ن
ِ
ِل� ِ�ذي ْال َق ْر َن ْ�ين ف ْ َ
ال ْرضَ ،و َج َع� َ�ل َل� ُه ِم��نْ
ِِ
ِ
ُ
�غ ْالَ ْغ� ِ�ر َب َو ْالَ ْش� ِ�ر َق،
�ي ٍء َس� َبباًَ ،و َب َل� َ
ك ِّل َش� ْ
ََّ
َ
َّ
َو أ َّن الل َعَّ��ز َو َج��ل َسُ��ي ْج ِري ُس َّ��ن َت ُه ِف

ْ ْ
ْ
َْ
ْ
ض
ال َقا ِئ� ِ�م ِم��ن وُل ِديَ ،ف ُي َبِّل ُغ ُه َمش� ِ�ر َق ال ْر ِ
َو َغ ْر َب َه��ا َح َّت��ى َل َي ْب َق��ى ِم ْن َه��ا َو َل َم ْو ِضع�اً
ْ ْ
ي
ِم ْنهَا ِم ْن َس ْه ٍل أَ ْو َج َب ٍل و ِ
َطأئه ُذو ال َق ْر َن ِ
ْ
ُظه ُر َُّ
الل َل ُه َع َّز َو َج َّل ُ
ك ُنو َز
ِإَّل و ِ
َطئه َو ي ِ
َْ
ْ
ْ
َ
�بَ ،و
ض َو َم َعا ِدن َه��اَ ،و يَن ُص � ُر ُه ِب ُّ
ال ْر ِْ
الرع� ِ
ل َ
ي َُ
َْ
ض ِب ِه َع ْد ًل َو ِق ْسطاً َ
ال ْر َ
ك َما ُم ِل َئ ْت
ْ ً ُ ْ ً ()1
َج��ورا َو ظلم�ا».
قصة ذي القرنني

م ّك��ن ل��ه ال��رب يف األرض ،وآت��اه
م��ن كل ش��يء س��بباً ودلي�ل ً
ا ،ويذك��ر لنا
لات ثالث �اً اتب��ع فيه��ا بع��ض
الق��رآن رح� ٍ
تلك��م األس��باب ال�تي وفره��ا ل��ه ال��رب بع��د
قيام��ه باجله��اد يف س��بيل اهلل م��د ًة طويل��ة
م��ن عمره ،كما ورد يف احلديث الس��ابق،
ويف حدي��ث آخ��ر يق��ول االم��ام الص��ادق،
علي��ه الس�لام ،بعد بيان س�يرته م��ع قومه:
�ار َق
«ُْث� َّ�م َب َع َث� ُه ِإ َل ْي ِه� ْ�م ب َْع� َ�د َذ ِل َك َف َمَّل َك ُه َم َش� ِ
()2
َ
ض َو َم َغ ِار َبهَ��ا».
ال ْر ِ
وال يهمن��ا -هن��ا -يف ذك��ر
تل��ك الرح�لات اجلوان��ب التارخيي��ة
واجلغرافي��ة ،ب��ل يهمن��ا اس��تلهام مواق��ف
لالقت��داء به��ذه الش��خصية الصاحلة اليت
نصح��ت هلل وعمل��ت هلل وحترك��ت يف
س��بيل اهلل والدع��وة الي��ه.

الطغي��ان م�يراث الغن��ى والس��لطة،
أو لي��س {اإلنســان ليطغــى أن رآه
اســتغنى}؟ وم��ن نتائ��ج الطغي��ان ،الظلم
واجل��ور يف االح��كام التعس��فية جت��اه
الرعي��ة ،وه��ذا دي��دن أصح��اب املناص��ب
العالي��ة ،الذي��ن يدم��رون حي��اة ش��عب
بأكمله جبرة قلم ،تلبية لنزعات نفسية
وإرض��ا ًء للغ��رور والك�بر وح��ب ال��ذات.
يف ح�ين ان املطل��وب م��ن احلاك��م ان
يك��ون ع��اد ً
ال يف احكامه ،دقيق�اً يف إصداره
للق��رارات ،مثلم��ا فع��ل ذو القرن�ين ،ح�ين
وص��ل اىل مغ��رب الش��مس ،وق��ال ل��ه اهلل
(وحي�اً او اهلام�اً ع�بر ن�بي)َ ...{ :و َو َجــدَ
ِعنْدَ َهــا َق ْومـ ًا ُق ْلنَــا َيــا َذا ا ْل َق ْر َنـ ْ ِ
ـن إِ َّمــا َأ ْن
َّخـ َ ِ
ـذب وإِمــا َأ ْن َتت ِ
ـم ُح ْســن ًا}،
ـذ ف ِيهـ ْ
ُت َعـ ِّ َ َ َّ
من أجل ان يبني ذو القرنني منهجيته يف
احلكم بني الناس ،هل ستكون قائمة على
التنكيل أم االحسان  -كونهم كافرين-
كان امام��ه ،وه��و صاح��ب الس��لطة ،أن
يتخ��ذ أح��د الطريق�ين :إم��ا طري��ق اجلور
واإلره��اب ،وأم��ا طريق الع��دل واإلصالح.
فأج��اب ذو القرن�ين ع��ن ذل��كَ { :ق َال
ـم ُيـ َـر ُّد
ـو َ
ـم َف َسـ ْ
ف ُن َع ِّذ ُب ـ ُه ُثـ َّ
َأ َّمــا َم ـ ْن َظ َلـ َ
إِ َل رب ِ
ــه َف ُي َع ِّذ ُبــ ُه ع ََذابــ ًا ُنكْــر ًا * َو َأ َّمــا
َ ِّ
ــل ص ِ
مــن آمــن وع ِ
َ
الــ ًا َف َلــ ُه َجــزَ ا ًء
َم
َ
َ ْ َ َ َ
ال ْســنَى َو َســنَ ُق ُ
ول َلــ ُه ِمــ ْن َأ ْم ِرنَــا
ُْ
ً
ُي ْسا}(.س��ورة الكه��ف ،اآلي��ة،)88-87 :
مبين��اً  -يف اإلج اب��ة عل��ى االس��تخبار
اإلهل��ي -طريقت��ه يف احلك��م ،بأنه��ا قائم��ة
على أس��اس العدل والتفريق بني احملسن
واملس��يء ،والصرام��ة مع املنح��رف الظامل
واإلحس��ان اىل املؤم��ن الص��احل.
لق��د أدى إمي��ان ذي القرن�ين ب��اهلل
والي��وم اآلخ��ر ،إىل اخت��اذ السياس��ة
الصحيح��ة يف احلك��م واإلدارة ،وهي اتباع
الع��دل واحل��ق ،وخدم��ة الن��اس وتس��يري
أم��ور الرعي��ة ،وحتريره��م م��ن أمن��اط
القه��ر ال�تي يتبعه��ا احل��كام املنحرف��ون.
م��ن هن��ا ه��ذه الص��ورة املختص��رة
لش��خصية ذي القرن�ين ،تتض��ح لن��ا
حقيق��ة أن «اإلنس��ان ق��ادر عل��ى التغل��ب
عل��ى ش��هواته ،وعل��ى موقع��ه االجتماع��ي،
فألن��ك م��ن طبقة األثرياء أو من حاش��ية
الس�لاطني وش��ريف م��ن األش��راف ،ه��ل
جي��ب علي��ك أن ختض��ع حتم �اً لس��لبيات

طبقت��ك أو مرك��زك أو مال��ك؟ كال.
ّ
إن بإس��تطاعتك أن تنفل��ت م��ن قيود املادة
وإن أحاط��ت ب��ك ،وأن حتل��ق يف مس��اء
القي��م ،وباس��تطاعتك أن تكون س��لطاناً أو
غني�اً وتق��اوم س��لبيات طبقت��ك ،وأن تك��ون
شريفاً وال يستبد بك حب الشرف واجلاه
()3
فيخرج��ك ع��ن طاع��ة ال��رب».
املوقف الثاين :خدمة املجتمع

يه��دف احلاك��م  -م��ن كرس��يه-
االس��تحواذ عل��ى اك�بر ق��در ممك��ن م��ن
اخلدم��ات واملص��احل لش��خصه وحاش��يته،
يف ح�ين ان احلك��م اإلهل��ي يوج��ه حن��و
خدم��ة اجملتم��ع وتوف�ير اخلدم��ات هل��م
وح��ل املش��اكل املعظل��ة لديه��م ،وكل ما
يقدم��ه احلاك��م يف س��بيل ذل��ك ه��و مم��ا
م ّكن��ه اهلل س��بحانه في��ه.
وه��ذا م��ا حصل ل��ذي القرن�ين عندما
وص��ل اىل منطق��ة «ب�ين اجلبل�ين» ووج��د
قوم�اً يئ ّن��ون م��ن وط��أة هجم��ات «يأج��وج
ومأج��وج» ،حت��ى كادوا ال يفقه��ون ق��و ً
ال،
وطلب��وا من��ه ان يعينه��م يف معظلته��م
وينقذهم من هؤالء القوم ،حتى لو كان
ذل��ك بأج� ٍ�ر م��ادي يقدمون��ه ل��ه.
لنس��تمع اىل اآلي��ات القرآني��ة وه��ي
ت��روي احلادث��ة واحل��وار:
ــع َســ َبب ًا * َحتَّــى إِ َذا َبلَــغَ
ــم َأ ْت َب َ
{ ُث َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الســدَّ ْين َو َجــدَ م ـ ْن ُدونـ َـا َق ْوم ـ ًا
َبـ ْ َ
ـن َّ
ً
ُ
ون َي ْف َق ُه َ
ال َيــكَا ُد َ
ــوال * َقالــوا
ــون َق ْ
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
ــوج
ج
أ
م
و
ــوج
ج
أ
ي
ن
إ
َــن
َ ُ َ َ َ ُ َ
َيــا َذا ا ْل َق ْرن ْ
َ
ون ِف األ ْر ِ
ُم ْف ِســدُ َ
ض َف َهـ ْـل ن َْج َعـ ُـل َلـ َ
ـك
َــى َأ ْن َ ْت َع َ
َخ ْرجــ ًا ع َ
ــم
ــل َب ْينَنَــا َو َب ْين َُه ْ
ِ
ِ
ـال مــا م َّكنَنِ
َ
ـر
ـ
خ
ب
ر
ـه
ـ
ي
ف
ـي
ـ
َ ِّ
َســدّ ًا * َقـ َ َ َ
ٌْ
ـون بِ ُقـ ٍ
َف َأ ِعينُـ ِ
ـم
َّ
ـم َو َب ْين َُهـ ْ
ـوة َأ ْج َعـ ْـل َب ْينَ ُكـ ْ
َر ْدم ًا}(.س��ورة الكه��ف ،اآلي��ة)95-92 :
وجدي��ر باملالحظ��ة ان أولئ��ك الق��وم
مل يكون��وا مؤمن�ين ،وبالرغ��م م��ن ذل��ك مل
مين��ع كفره��م ،ذا القرن�ين م��ن تقدي��م
اخلدم��ة اإلنس��انية هل��م ،وه��ذا ه��و املنه��ج
الصحي��ح للحاك��م اإلس�لامي ال��ذي
يس��عى خلدم��ة البش��رية.
املوقف الثالث:
اإلدارة الصحيحة ملوارد الدولة

مل يطل��ب منه��م احلاك��م املؤم��ن
(ذو القرن�ين) م��ا ً
ال وأج��راً لق��اء إنقاذه��م
م��ن يأج��وج ومأج��وج ،ب��ل ق��ام بتوظي��ف

اإلمكاني��ات البش��رية والطبيعي��ة املتوفرة
يف تل��ك البقع��ة إلجي��اد س � ٍد مني� ٍ�ع أم��ام
املهامج�ين ،حي��ث طل��ب م��ن الن��اس ان
يعين��وه بأجس��امهم ،لتجمي��ع احلدي��د
املوج��ود لديه��م ورص��ه يف حف��رة ب�ين
اجلبل�ين ث��م إش��عال الن��ار من حول��ه ،ومن
ث��م ص��ب النحاس املذاب علي��ه ،قال تعاىل
ال ِديـ ِ
ع��ن ذل��ك { :آ ُتـ ِ
ـد َح َّتــى
ـون زُ َبـ َـر ْ َ
ِ
الصدَ َفـ ْـن َقـ َ
ـال ان ُف ُخــوا
ـاوى َبـ ْ َ
ـن َّ
إِ َذا َسـ َ
ــال آتُــونِ
ِ
َحتَّــى إ َذا َج َع َلــ ُه نَــار ًا َق َ
ِ ِ
ُأ ْفـ ِ
اس ـ َت َطاعُوا َأنْ
ـر ْغ َع َل ْيــه ق ْطــر ًا * َفـ َـا ْ
اســ َت َطاعُوا َلــ ُه َن ْقبــ ًا}.
ــرو ُه َو َمــا ْ
َي ْظ َه ُ
(س��ورة الكه��ف ،اآلي��ة)97-96 :
وه��ذه اخلط��وة تع��د مهم��ة ج��داً يف
أنظم��ة احلك��م واإلدارة ،حي��ث الب��د م��ن
االس��تفادة القص��وى م��ن كل اإلمكانيات
املتوف��رة يف البالد ،دون االس��تعانة باملوارد
األجنبي��ة إال يف ح��االت ع��دم توفره��ا.
املوقف الرابع:
التواضع للحق والدعوة اليه

اإلجن��از العظي��م ال��ذي ق��ام ب��ه ه��ذا
الرج��ل ،مل ي��ؤ ّد ب��ه اىل الغ��رور والعج��ب،
كم��ا هو ح��ال اكثر املس��ؤولني واحل ّكام،
اجن��از اىل انفس��هم
حي��ث ينس��بون كل
ٍ
وكل تق��دم اىل حكومته��م.
وذو القرن�ين ،اعلنه��ا صراح� ً�ة ان م��ا
ق��ام ب��ه امن��ا هو بفض��ل اهلل س��بحانه عليه،
ولي��س م��ن عن��د ذات��ه اب��داً ،وق��ام يف نف��س
الوق��ت بالدع��وة اىل عب��ادة اهلل  -س��بحانه
وتع��اىل -ق��ال س��بحانه ع��ن موقف��ه ه��ذا:
{ َق َ
ــال َه َ
ــذا َر ْحَــ ٌة ِمــ ْن َر ِّب َفــإِ َذا َجــا َء
َ
َ
ً
َوعْــدُ َر ِّب َج َعلــ ُه َد َّكا وكَان َوعْــدُ َر ِّب
()4
َح ّقا}(.س��ورة الكه��ف ،اآلي��ة،)98:
«لق��د ش��كر ذو القرن�ين رب��ه مرت�ين؛
م��رة حينم��ا اس��تخدم الق��درة يف س��بيل
منفع��ة الن��اس ،وم��رة حينم��ا اس��تخدم
عمل��ه وس��يلة هلدايته��م ،وكش��ف للناس
أن هذه القوة ،مما وهبه اهلل له من فضله
وع��رف ب��أن حاج��ة الن��اس إىل الرس��الة
واهلداي��ة أعظ��م م��ن حاجته��م إىل قوت��ه
()5
وس��لطته».
----------------

الصورة املختصرة
لشخصية ذي
القرنني ،تتضح لنا
حقيقة أن اإلنسان
قادر على التغلب
على شهواته ،وعلى
موقعه االجتماعي

-1تفسري نور الثقلني ،ج ،3ص295:
-2تفسري القمي :ج ،2ص40
-3من هدى القرآن:ج ،5ص90
-4من هدى القرآن:ج ،5ص95
-5نفس املصدر :ج ،2ص40
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الحشد الشعبي والدور المطلوب
في أمن واستقرار العراق

ً
عسكريا
االنتصار
مستقبال تحت
والبناء
ً
قيـادة المرجعية
الدينية
• فــي مــكان ،يصعــب عليــك ان تشــرب المــاء بــارداً  ،أو ان تجلــس علــى مــكان وثيــر يوفــره لــك

أبطــال الحشــد الشــعبي فــي مقارهــم العســكرية فــي الخطــوط االماميــة ،علمــاً ؛ أنــك أينمــا

حللــت فــي أوســاطهم ،تجــد كــرم الضيافــة والترحيــب والحفــاوة ،الســيما اذا كان الزائــر يمثــل

وســيلة إعالميــة ،علّ هــم ينقلــوا الــى الشــعب العراقــي والــى المســلمين فــي كل مــكان،

رســالتهم المدويــة وهــي تحمــل اســباب تواجدهــم فــي الصحــاري والقفــار ،بعيديــن عــن األهــل
والمســكن المريــح والرفاهيــة؟ و الــدور الــذي يقومــون بــه علــى خارطــة الصــراع المتشــابك

والمعقــد مــع ظاهــرة «االرهــاب» فــي العــراق ومنطقــة الشــرق االوســط برمتهــا؟ فمــن اجــل
الوقــوف علــى بعــض جوانــب هــذا الجهــد الجبــار ،والتضحيــات الجســيمة ،ارتــأت مجلــة «الهــدى»
القيــام بجولــة ســريعة علــى بعــض المقــرات العســكرية ألبطــال الحشــد علــى أســوار مدينــة

كربــاء المقدســة ،حيــث تنتظــم تشــكيالت عســكرية عديــدة بعناويــن متعــددة ،وبهــدف واحــد،
فهنالــك لــواء علــي األكبــر ،ولــواء االمــام علــي ،ولــواء مالــك األشــتر ،ولــواء قاصــم الجباريــن،

وفرقــة العبــاس القتاليــة ،ولــواء مســلم بــن عقيــل ،وغيرهــم ،علمــاً أنــه لــم يتسـ ّـنى لـــ «الهــدى»

زيــارة جميــع هــذه المواقــع لكثرتهــا .لــذا جــاء هــذا التحقيــق الــذي يمثــل نقطــة ضــوء للقــارئ
الكريــم ،وربمــا تســنح الفرصــة لتغطيــات أخــرى ،وبتفاصيــل اكثــر.

أجرى التحقيق :عيل جواد  -قاسم مظلوم
تصوير :حبيب الخرسان
ماذا يحتاج الحشد الشعبي؟

بع��د م��رور اكث��ر م��ن ع��ام عل��ى ص��دور
فت��وى املرجعي��ة الديني��ة باجله��اد الكفائ��ي،
وإع�لان التعبئ��ة العام��ة ملواجهة خطر التمدد
الداعش��ي يف الع��راق ،وتش��كيل ق��وة عس��كرية
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قوامه��ا اآلالف م��ن ابن��اء الش��عب العراق��ي،
ه ّبوا للتطوع حتت عنوان «احلشد الشعيب» ،ما
ي��زال املتطوع��ون يرابط��ون يف مواقعه��م عل��ى
خط��وط التم��اس م��ع الع��دو ،ب��دءاً م��ن قاط��ع
كرب�لاء املقدس��ة ،جنوب��اً ،وم��روراً جب��رف
النص��ر (الصخ��ر س��ابقاً) ،وص��و ً
ال اىل عامري��ة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

الفلوج��ة ،ث��م يف مناط��ق يف حمافظ��ة ص�لاح
الدي��ن ،وص��و ً
ال اىل قض��اء بيج��ي ،وهك��ذا يف
بع��ض جي��وب االره��اب والتكف�ير يف حمافظة
دي��اىل .وه��ؤالء يتطلع��ون ،لي��س فق��ط اىل
النص��ر عل��ى «داع��ش» ،وحس��ب ،وإمن��ا خلل��ق
واق��ع اجتماع��ي وسياس��ي جدي��د يف مس��تقبل

األخ ابو امحد« :النرص
حليف احلشد الشعبي
النه ولد من رحم
احلوزة العلمية ،وكل
ثورة وحركة انطلقت
من احلوزة العلمية كان
النرص حليفها»

الع��راق ،يضم��ن االس��تقرار والرخ��اء والتق��دم
للع��راق وش��عبه.
ويف كرب�لاء املقدس��ة؛ هنال��ك س��و ٌر
طوي��ل ومني��ع مت اإلع��داد ل��ه بإتق��ان ،ميت��د
م��ن أقص��ى جن��وب املدين��ة ،ومي��ر مبنطق��ة
الرف ّي��ع ،وحت��ى ناحي��ة ج��رف النصر(الصخر
س��ابقاً) ،وه��و يق��ع قبال��ة «عامري��ة الفلوج��ة»،
وق��د ُنصب��ت علي��ه ب�ين مس��افات متقارب��ة
أب��راج كونكريتي��ة للمراقب��ة ،توزع��ت عل��ى
ب�ين الفصائ��ل العس��كرية املتواج��دة لتت��وىل
احلماي��ة والدف��اع ع��ن أم��ن كرب�لاء املقدس��ة
أم��ام اهلجم��ات احملتمل��ة ل��ـ «داع��ش».

القيادة املرجعية ،مفتاح النرص

الص��ورة االوىل ال�تي تقف��ز أم��ام كل
م��ن ي��زور مواق��ع احلش��د الش��عيب ،ه��ي قّل��ة
االمكان��ات ،س��وا ًء اللوجس��تيكية منه��ا ،او
حيج��م ه��ذه
العس��كرية او غريه��ا ،بي��د أن م��ا ّ
الصورة ويقلل من ش��أنها؛ املعنويات اجل ّياش��ة
واهلم��م العالي��ة ال�تي حيمله��ا األبط��ال
عم��ا ه��م فاعل��ون،
املرابط��ون ،والوع��ي الكام��ل ّ
وق��د أك��د اجلمي��ع باحل��رف الواح��د؛ أن كل
ه��ذا بفض��ل االمي��ان والعقي��دة ال�تي غرتس��ها
يف نفوس��هم املرجعي��ة الديني��ة ،من��ذ الفت��وى
االوىل باجله��اد الكفائ��ي الع��ام املاض��ي ،وال�تي
أمث��رت ع��ن انتصارات باه��رة أحلقت اهلزمية
املنك��رة بعناص��ر «داع��ش» يف حمافظات دياىل
وصالح الدين واالنبار ،واحملصلة النهائية يف
الوق��ت احلاض��ر ،أنهم انتقلوا من حالة الدفاع

اىل حال��ة اهلج��وم.
ه��ذه احلقيق��ة أكده��ا لن��ا الق��ادة ،كم��ا
االف��راد املرابط��ون ،ب��ل أك��دوا عل��ى أن جن��اح
جترب��ة احلش��د الش��عيب مرهون��ة بالقي��ادة
املرجعي��ة ،وليس��ت ب��ـ «ش��خصية سياس��ية»،
داع�ين إياه��ا اىل التف�� ّرغ ألم��ر احلكوم��ة
والدول��ة ،واحل��رص عل��ى حتقي��ق النج��اح
يف عمله��م وإدارة ش��ؤون الدول��ة واجملتم��ع،
وحتاش��ي املزي��د م��ن الس��قوط يف منح��در
الفس��اد! فق��د أك��د مساح��ة الش��يخ الب��اوي
آم��ر ل��واء الكرام��ة ،املراب��ط عل��ى الطري��ق
االسرتاتيجي يف كربالء املقدسة ،على الدور
األس��اس لعلم��اء الدين واحل��وزة العمية ليس
فق��ط يف قي��ادة احلش��د ،وحتدي��د االه��داف،
وتكري��س املفاهي��م والقي��م يف نف��وس االف��راد،
إمن��ا هنال��ك خط��وة متقدم��ة أش��ار اليه��ا؛ يف
صياغة وبلورة النظرية الرسالية اليت تواجه
النظري��ة التكفريي��ة ال�تي حيمله��ا «داع��ش»،
فاالرهابي��ون يقاتل��ون وميوت��ون يف ظ��ل
نظري��ة وفك��رة يت��م زرعه��ا خل��ف الكوالي��س،
فيم��ا لدين��ا فك��ر وت��راث أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،وه��ذه مهم��ة الصف��وة م��ن العلم��اء
والباحث�ين يف احل��وزة العلمي��ة لإلس��هام بقوة
يف ه��ذا اجلان��ب.
م��ن جانب��ه أك��د العقي��د رع��د مح��دان
املاجدي ،آمر الفوج يف لواء الكرامة ،بأن الذي
مييزن��ا ع��ن «داع��ش» وج��ود املرجعي��ة الدينية
ال�تي حت��دد لن��ا بوصل��ة احلرك��ة والوس��ائل
املش��روعة لتحقي��ق النص��ر ،فنح��ن ال نرتك��ب

االعم��ال املش��ينة والفجيع��ة ال�تي يرتكبه��ا
«داع��ش» مثل العملي��ات االنتحارية والتمثيل
باجلث��ث ،ألنن��ا ملتزم��ون بأموام��ر وتوجيه��ات
املرجعي��ة الديني��ة.
وعن��د احلدي��ث ع��ن القي��ادة املرجعي��ة،
وجدن��ا رؤية متقاربة حول مكانتها وأهميتها
يف حاضر ومستقبل احلشد الشعيب ،فالعقيد
املاج��دي ،ي��رى فيه امكانية أن يتحول  -حتت
ه��ذه القي��ادة -اىل ق��وة عس��كرية عظم��ى يف
الع��امل .فيم��ا أك��د األخ اب��و امح��د م��ن «س��رايا
الس�لام» ،مع��اون آم��ر الف��وج يف ل��واء أس��وار
كرب�لاء ،ب��أن هذا احلش��د ،من ش��أنه ان يكون
ضم��ن ُجن��د اإلم��ام امله��دي املنتظ��ر -عج��ل
اهلل فرج��ه -الفت�اً اىل أن احلش��د الش��عيب ب��ات
الي��وم ميث��ل هاجس�اً للق��وى الك�برى يف العامل،
و»اجلمي��ع حيس��ب ل��ه أل��ف حس��اب» .مضيف�اً:
«إن النصر حليف احلشد الشعيب النه ولد من
رح��م احل��وزة العلمي��ة ،وكل ث��ورة وحرك��ة
انطلق��ت م��ن احل��وزة العلمي��ة كان النص��ر
حليفه��ا».

أين هي مصادر الدعم واإلسناد...؟!

حق �اً؛ ان��ه س��ؤال اس��تنكاري جدي��ر ،وأق��ل
م��ا يُق��ال ع��ن الظ��روف ال�تي يعيش��ها احلش��د
الش��عيب يف الوق��ت احلاض��ر .فاملقاتل��ون
يدافع��ون ع��ن اجملتم��ع وع��ن الدول��ة وع��ن
الدي��ن ،أم��ام ش��رذمة قليل��ة م��ن «الدواع��ش»،
ف��كان اإلمج��اع مم��ن مررن��ا به��م يف القواط��ع
العس��كرية ،عل��ى املس��ؤولية الش��رعية
أﻳﻠﻮل | 2015
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أحد أبطال احلشد:
«أشعر بالفخر واالرتياح
بوجودي عىل بعد حوايل
40كيلومرت ًا عن كربالء
املقدسة ،فيام ابناء املدينة
ينامون بسالم وهناء»

العقيد رعد املاجدي :مسألة دعم احلشد الشعبي «مسؤولية املسلمني بأمجعهم،
ألن احلشد هو الكيان العسكري الوحيد الذي يدافع عن القيم والدين ضد
االرهاب بكل إخالص وبسالة وتضحية ،بعيد ًا عن املصالح السياسية»
واالخالقي��ة والتارخيي��ة ،مل��ن ه��م يف اجملتم��ع
والدولة ،بدعم ومس��اندة إخوانهم يف احلشد،
ب��كل م��ا حيتاج��ه من ُم��ؤن وعت��اد وطبابة ،اىل
جان��ب الدع��م املعن��وي .وأروع م��ا مسعن��اه على
حاف��ة أس��وار كرب�لاء من أح��د األبطال ،بأني
«أش��عر بالفخ��ر واالرتي��اح بوج��ودي عل��ى بع��د
حوال��ي 40كيلوم�تراً ع��ن كرب�لاء املقدس��ة،
فيم��ا ابن��اء املدين��ة ينام��ون بس�لام وهن��اء».
وللحقيق��ة؛ ف��ان الذي��ن التقيناه��م م��ن
ق��ادة واف��راد يف املواق��ع العس��كرية ،أحجم��وا
قلي�ل ً
ا ع��ن دع��وة املس��ؤولني ومؤسس��ات
الدول��ة فيم��ا يتعل��ق بالدع��م واإلس��ناد ،وه��و
ن��و ٌع م��ن العت��ب الكب�ير ،فيما أس��هبوا وانفتحوا
يف احلدي��ث ع��ن دور اجملتم��ع ،ب��كل فئات��ه
ومؤسس��اته ب��أن يُس��هم يف ه��ذا اجلان��ب ،الن��ه
ببس��اطة؛ «منه��م واليه��م» ،وق��د أك��د الش��يخ
الب��اوي يف ه��ذا الس��ياق عل��ى «أن الش��عب الذي
يعاض��د احلش��د ويبح��ث ع��ن الش��هادة ،فه��و
ش��عب ح� ّ�ي» .فيم��ا دع��ا األخ أب��و أمح��د أبن��اء
ٌ
اجملتم��ع اىل التماس��ك والتعاض��د فيم��ا
بين��ه ،ألن «ق��وة اجملتم��ع ق��وة لن��ا ،وه��ي ت��ؤدي
اىل إضع��اف الع��دو» .وق��د ذه��ب العقي��د رع��د
املاج��دي اىل أبع��د م��ن ذل��ك عندم��ا ع ّد مس��ألة
دع��م احلش��د الش��عيب «مس��ؤولية املس��لمني
بأمجعه��م ،ألن احلش��د ه��و الكي��ان العس��كري
الوحي��د ال��ذي يداف��ع ع��ن القي��م والدي��ن ض��د
االره��اب ب��كل إخ�لاص وبس��الة وتضحي��ة،
بعي��داً ع��ن املص��احل السياس��ية ...هنال��ك عوائل
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ش��هداء ،وهنالك احتياجات خمتلفة وكثرية
حباجة اىل من يسدّها» .ويف هذا السياق أشار
االخ اب��و امح��د اىل «أن م��ن ج ّه��ز غازي �اً فق��د
ع��زا ،ورمب��ا يك��ون التجهي��ز بالكلم��ة الطيب��ة
والدع��اء م��ن قل��وب منكس��رة م��ن انس��ان فقري،
فه��و م��ن ش��أنه ان خي�ترق احلج��ب ،ويك��ون له
تأثري أس��رع من س��ائر انواع املساعدات» .ووجه
خطاب��ه م��ن خالل «اهلدى» بـ «ن��داء ...نداء ،اىل
كاف��ة اخوانن��ا التج��ار والكس��بة والعلم��اء
وطلب��ة احل��وزة العلمي��ة ،بأن يت��آزروا ويص ّبوا
جهوده��م خلل��ق رافد يدعم احلش��د مبختلف
ان��واع االمكان��ات املطلوب��ة ،فمبل��غ 1000دين��ار
عراق��ي ،رمب��ا يك��ون مبل��غ بس��يط ،لكن��ه اذا
ُج��ع م��ن ملي��ون انس��ان يف كرب�لاء  -مث�ل ً
ا-
س��يكون ملي��ار دين��ار ،لتك��ن هنال��ك صنادي��ق
تربعات يف كل مكان ،وأنا أدعو إلخواني قوة
القلب خالل االنفاق ،فهو  -باحلقيقة -جهاد
باالم��وال ،كم��ا جناه��د حن��ن بأنفس��نا».
وخ�لال جتوالن��ا يف املواق��ع العس��كرية،
وجدن��ا املق��ار ال�تي يراب��ط فيه��ا ابطالن��ا،
التتناس��ب بامل��رة م��ع املهم��ة العظيم��ة وال��دور
التارخي��ي ال��ذي ينهض��ون ب��ه .فعل��ى أس��وار
كرب�لاء املقدس��ة ،وجدن��ا «كرافان��ات»،
اكتشفنا للوهلة االوىل أنها حديثة الوصول،
فس��ألنا ع��ن تاري��خ وصوهل��ا ،فقال��وا :مل مي��ض
عليه��ا أكث��ر من ش��هر  -م��ن زيارتنا للموقع-
مبعنى انه خالل شهر رمضان املبارك ،وحتى
الف�ترة ال�تي أنش��ئت فيه��ا الس��واتر واالس��وار
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واملواق��ع العس��كرية من��ذ حوال��ي الس��نة ،كان
أبطال احلش��د الش��عيب يعيش��ون حت��ت اخليام
وس��ط الصح��راء ،حي��ث احلر القائ��ض والربد
الق��ارص.
وعندم��ا س��ألنا ع��ن التط��وع يف احلش��د
الش��عيب ،واالرضي��ة املتاح��ة يف ه��ذا اجمل��ال،
حت��دث الين��ا أح��د آم��ري الس��رايا يف ل��واء
الكرام��ة عل��ى الطري��ق االس�تراتيجي ،بأن��ه
بع��د فت��ح دورات تدريبي��ة ،تط �وّع  400ش��خص
لالنضم��ام اىل احلش��د .»...وقب��ل أن نص��ل اىل
ه��ذه املق��ار يف اخلط��وط األمامي��ة ،وبينم��ا
ك ّن��ا نتح��دث اىل العقي��د رع��د املاج��دي ،يف
مق��ر قي��ادة الف��وج ،كان اىل جان�بي اثن�ين من
املواطن�ين بال� ّ
�زي املدن��ي ،وعن��د الس��ؤال عنهم،
قال��وا جئن��ا اآلن لنس��جل امسائن��ا يف صف��وف
احلش��د الش��عيب ...س��ألناه ع��ن مش��اعره وه��و
متط��وع للدف��اع ع��ن الدي��ن والوط��ن ،فأج��اب
بعفوي��ة :إن االنس��ان رمبا يتغ� ّرب عن الوطن،
لكن��ه س��يعود يوم�اً ،ف��اذا ع��اد ومل جي��د الوطن،
أين س��يذهب....؟ (ملن يعط��ي وجهه -بالعام ّية
العراقي��ة) .وأردف بالق��ول« :رمب��ا من��وت
ونستش��هد ،لك��ن س��يأتي اطفالن��ا م��ن بعدن��ا
وسيعيش��ون بع � ّز وأم��ان ،وه��ذا نس��تمدّه م��ن
االمام احلس�ين ،عليه الس�لام ،وأنا أرى الثورة
ض��د داع��ش ،ث��ورة حس��ينية».
أم��ا ع��ن الق��درات القتالي��ة والق��درة
االس��تيعابية للمتطوع�ين يف ه��ذه املؤسس��ة
العس��كرية ،فق��د أك��د لن��ا مساح��ة الش��يخ

الب��اوي ،باس��تمرار «التدريب��ات العس��كرية
املكثف��ة عل��ى فن��ون القت��ال املختلف��ة ،اضاف��ة
اىل ان معظ��م املقاتل�ين لدين��ا ،ه��م مدرب�ين
باألس��اس يف اجلي��ش العراق��ي س��ابقاً ،ب��ل
ولدين��ا تدريب��ات عل��ى الدباب��ات وال��دروع،
ومث��ة جاهزي��ة كامل��ة خل��وض أي منازل��ة
قادم��ة» .وه��ذا ر ٌد عل��ى ما يُش��اع من أن احلش��د
مك�وّن م��ن اف��راد قليل��ي اخل�برة والتجرب��ة يف
القت��ال ،وه��ذا م��ا نف��اه العقي��د رع��د املاج��دي،
ب��أن اف��راد احلش��د ،ه��و الي��وم األكث��ر خ�برة
وجترب��ة ،الن فيه��م م��ن خ��اض مع��ارك ض��د
ق��وات االحت�لال االمريك��ي يف الس��نوات
االوىل لالجتي��اج االمريك��ي للع��راق ،وم��ن
خ��اض املع��ارك ض��د اجلماع��ات االرهابي��ة يف
مناط��ق خمتلف��ة.
ه��ذا فيم��ا يتعل��ق بالدع��م امل��ادي ،وكان
الب��د م��ن االش��ارة اىل الدعم املعن��وي ،وكيف
ي��رون أبط��ال احلش��د الش��عيب ،دوره وأهميته،
وكان��ت اإلش��ارة قوي��ة اىل وس��ائل االع�لام،
حي��ث وج��ه األخ اب��و أمح��د عتب��ه عل��ى وس��ائل
االع�لام املختلف��ة ،يف القص��ور الكب�ير بع��دم
االهتم��ام بنق��ل الص��ورة املش��رقة ع��ن احلش��د
وتضحيات��ه وجه��اده ،وذك��ر أن قنات�ين
فضائيتني فقط وصلت أسوار كربالء طيلة
األش��هر املاضية ،داعياً مجيع وس��ائل االعالم،
اىل ّ
توخ��ي الد ّق��ة يف نق��ل املعلوم��ة والص��ورة
العام��ة ،والت��زام املصلح��ة العام��ة ال�تي م��ن
أجله��ا يضح��ي أبط��ال احلش��د بأنفس��هم.
ويف أعل��ى الس��ور كان لن��ا لق��ا ًء م��ع ع��دد م��ن
أبط��ال احلش��د ،حتدث��وا لن��ا بإس��هاب وهلف��ة
ع��ن دوافعه��م وتطلعاته��م خ�لال وجوده��م يف
صف��وف احلش��د الش��عيب ،فأش��ار اح��د أبط��ال
احلش��د وه��و م��ن طلب��ة احل��وزة العلمي��ة ،وقد
التح��ق حديث �اً ،اىل أعم��ال مش��بوهة لبع��ض
القنوات الفضائية اليت تقلل من شأن احلشد،
م��ن خ�لال تقارير ميدانية ،وعن لس��ان بعض

االش��خاص يف الش��ارع ،و «أن ال جدوائي��ة م��ن
القت��ال يف صف��وف احلش��د .»...مب��ا يع�ني
أن ه��ذا املش��روع الكب�ير والعظي��م ،اجتماعي �اً
وسياس��ياً وحضاري�اً ،حباج��ة اىل الدعم املادي
واملعن��وي م��ن اجلمي��ع ،وأن حتقيق��ه للنص��ر،
ميثل نصراً للجميع ،والعكس بالعكس متاماً.
وقب��ل غل��ق مل��ف احلدي��ث ع��ن الدع��م
الش��عيب واجلماه�يري ،الب��د م��ن االش��ارة اىل
وج��ود مب��ادرات ليس��ت بالقليل��ة م��ن االخ��وة
املؤمن�ين م��ن أهال��ي كرب�لاء املقدس��ة وس��ائر
امل��دن يف رف��د اجلبه��ات بش��احنات حممل��ة
مبختل��ف ان��واع الدع��م ،م��ن م��واد غذائي��ة
واحتياج��ات عام��ة للمقاتل�ين.

الحشد و آفاق املستقبل

أكث��ر م��ا يث�ير مش��اعر الفخ��ر واالعتزاز
به��ذه املؤسس��ة العس��كرية املبارك��ة ،أن كل
م��ن تتح��دث الي��ه ،ت��راه يتطل��ع اىل املس��تقبل
املش��رق للحش��د الش��عيب ،وأن��ه لي��س ظاه��رة
طارئ��ة ،جاءت لظ��رف معني ومؤقت ،وينتهي
بانتف��اء احلاج��ة ،إمن��ا احلاج��ة قائم��ة وتبق��ى
اىل أمد بعيد ،نظراً حلجم التحديات املاحقة
ال�تي يواجهه��ا الع��راق ،داخلي�اً وخارجي�اً .وق��د
أكد اجلميع على هذه احلقيقة ،بأن احلشد،
لي��س كأف��راد وإمن��ا كمؤسس��ة عس��كرية
متكامل��ة وكي��ان مس��تقل ،ل��ه مس��تقبل واعد
يف رس��م خارط��ة طري��ق الع��راق ،حت��ت راي��ة
املرجعي��ة الديني��ة.
أم��ا احملط��ة االوىل يف ه��ذا الطري��ق،
فان��ه يتمث��ل يف حمارب��ة ف�يروس الفس��اد
ال��ذي انتش��ر يف الع��راق ،وق��د أك��د العقي��د
املاج��دي عل��ى أن «احلش��د يش��كل خط��راً داهماً
عل��ى الفاس��دين يف احلكوم��ة ،لذا فانه��م دائماً
حياول��ون حتجيم��ه ث��م القض��اء علي��ه ،فبقاؤه
يعين زواهلم» .فيما أش��ار األخ ابو امحد اىل أن
اإلص�لاح يب��دأ «م��ن أنفس��نا ،ف��اذا اس��تطعنا أن

نصل��ح أنفس��نا ،متكن��ا م��ن إص�لاح اآلخري��ن».
واته��م احلكوم��ة بالتس��بب يف هج��رة الش��باب
اىل الغ��رب قائ�ل ً
ا« :ل��و أن احلكوم��ة عاقب��ت
املفس��دين ونف��ذت يف البع��ض منه��م االح��كام
العادل��ة ،وأعادت االموال املس��روقة ،ثم وفرت
ف��رص العم��ل واحلي��اة الكرمي��ة للش��عب
العراق��ي ،مل��ا خ��رج ش��اب واح��د م��ن الع��راق».
وأردف بالق��ول« :إن ه��ؤالء الش��باب مل يف��روا
م��ن مراج��ع الدي��ن وال احل��وزة العلمي��ة ،إمن��ا
هرب��وا م��ن وط��أة احلكوم��ة الفاس��دة»!
ول��دى س��ؤالنا ع��ن املخاط��ر ال�تي تواج��ه
احلش��د الش��عيب مس��تقب ً
ال ،أج��اب األخ اب��و
امح��د« :اخلط��ر األول :التس��ييس والتجي�ير
جله��ة معين��ة او لش��خص مع�ين .واخلط��ر
الثاني :فقدان االستقاللية يف القرار واملنهج،
و اتباع االوامر من اخلارج .فاذا حتول احلشد
اىل منظوم��ة ومؤسس��ة عس��كرية متكامل��ة
وبقي��ادة املرجعي��ة الديني��ة ،فان الع��راق يكون
اىل خ�ير».
وع��ن ال��دور املس��تقبلي للحش��د الش��عيب،
وجدنا امكانية يف اإلس��هام يف مواجهة «الغزو
الثق��ايف» ،وه��ذا م��ا أش��ار الي��ه األخ الس��يد
عب��اس املاج��دي ال��ذي أك��د عل��ى جان��ب
التوعي��ة والتثقي��ف ملواجه��ة االف��كار الدخيل��ة
وحماوالت التشويش على االخالق والسلوك
القوي��م ال��ذي يلت��زم ب��ه ابناؤن��ا م��ن خ�لال م��ا
يس��مى مبواق��ع التواص��ل االجتماعي ،وأوضح
بالق��ول« :خ�لال دورات التدري��ب ،لدين��ا كل
اس��بوع حماض��رة ثقافي��ة ودروس عقائدي��ة،
م��ن ش��أنها ان تنق��ل الص��ورة الناصع��ة ع��ن
مس��توى الوع��ي والثقاف��ة ل��دى احلش��د ،يف
اوس��اط اجملتم��ع ،وه��ذا م��ن ش��أنه ان يس��اعد
عل��ى لف��ت انتب��اه الش��باب الياف��ع م��ن أجه��زة
«املوباي��ل» ،اىل مش��روع احلش��د الش��عيب
واملش��اركة في��ه ،ب��كل األش��كال للدف��اع ع��ن
القي��م والدي��ن والوط��ن.
أﻳﻠﻮل | 2015
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السلم االجتماعي في سيرة
أئمة أهل البيت "عليهم السالم"
• انطلق اإلمام الحسن،
عليه السالم ،يف قرار
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فكانت النتيجة عبارة
عن حالة من االستقرار
والهدوء النسبي يف ربوع
األمة اإلسالمية

ALHODAMAG.COM

36

حيدر الرماحي
تق��ف كل مصطلح��ات عل��م
االجتم��اع ،وكل بن��ود منظم��ة حق��وق
اإلنس��ان ،وقوان�ين مجعي��ة اهل�لال
األمح��ر ومجي��ع اهليئ��ات واملنظم��ات
الدولي��ة املختلف��ة ،عاج��زة ع��ن بل��وغ ما
ق��ام ب��ه أه��ل البي��ت ،عليه��م الس�لام ،يف
س��بيل احلف��اظ عل��ى الس��لم االجتماعي
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لألم��ة وبن��اء دول��ة اإلنس��ان العادل��ة.
ّ
إن إح��دى أه��داف ن��زول الكت��ب
الس��ماوية جلمي��ع الديان��ات اإلهلي��ة،
وبع��ث الرس��ل ،وتعي�ين األئم��ة
املعصوم�ين أولي��اء م��ن اهلل  -تعاىل -من
أجل حتقيق مفردة السلم االجتماعي،
وإجي��اد األمن واالس��تقرار داخل األمة.
وه��ذا ب��دوره ال يتحق��ق إ ّ
ال بع��د إجي��اد
النظ��ام العادل الذي حيقق ذلك الس��لم
وحياف��ظ علي��ه.
فحينم��ا تك��ون بن��ود ه��ذا القان��ون
غ�ير عادل��ة وال تص��ب يف مصلح��ة
اجملتم��ع ،حينه��ا تصب��ح حي��اة الف��رد
مهددة حتت طائلة هذا القانون الظامل.
ول��ذا ف��إن العم��ل عل��ى صيان��ة أح��كام
الش��ريعة وتطبيقه��ا عل��ى أرض الواقع،

ه��و الضم��ان الوحي��د لتحقي��ق األم��ن
والس��لم االجتماعي�ين ،وم��ن أج��ل ذل��ك
ش��هدت حي��اة أئم��ة أه��ل البي��ت ،عليه��م
الس�لام ،ألوان �اً خمتلف��ة م��ن التعاط��ي
م��ع أبن��اء اجملتم��ع ،بغ��ض النظ��ر ع��ن
تن��وع انتمائه��م ،واخت�لاف عقائده��م،
يف س��بيل احلف��اظ عل��ى الس��لم واألم��ن
االجتماعي�ين لألم��ة ،لذل��ك جنده��م،
عليه��م الس�لام ،مل يبخل��وا عل��ى أح��د
ب��أي ش��يء ،ال خيال��ف ش��ريعة الس��ماء،
دل عل��ى ش��يء فإمن��ا ّ
وه��ذا إن ّ
يدل على
حقيق��ة حتمّله��م ملس��ؤولية اإلمام��ة،
وم��ا تتطلب��ه م��ن أعم��ال وس��لوكيات
أخالقي��ة ،تؤك��د عم��ق ارتباطه��م
بالوحي اإلهلي وش��ريعة الس��ماء ،سوا ًء؛
كان��وا ميارس��ون احلك��م ،كم��ا تس � ّنى

ألم�ير املؤمن�ين ،وم��ن بع��ده االم��ام
احلس��ن ،عليهم��ا الس�لام ،او كان��وا
خارج��ه ،ميارس��ون اإلمام��ة والقي��ادة
املعنوي��ة واإلهلي��ة ،ف�لا تهمهم الس��لطة
الدنيوي��ة والظاهري��ة ،إ ّ
ال مبق��دار أن
يقيم��وا حق �اً أو يدفع��وا باط�ل ً
ا.
بي��د أن املش��كلة ب��دأت عندم��ا مل
ي��درك بع��ض الن��اس ،دالالت بع��ض
االعم��ال ال�تي ق��ام به��ا األئم��ة ،عليه��م
الس�لام ،واملواقف اليت اختذوها ،فبينما
ه��م يصرح��ون بأحقيته��م باخلالف��ة
بع��د رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
جندهم ال يسعون هلا مبختلف الطرق
والوس��ائل ،كأن خيوض��وا احل��روب
الطاحن��ة  -مث�ل ً
ا -الس��تعادة ه��ذا
احل��ق! وكي��ف أنه��م يرفض��ون الباط��ل
واحلكوم��ات القائم��ة علي��ه ،بينم��ا
جنده��م يواكب��ون االوض��اع السياس��ية
اجلاري��ة ،وجي��ارون االم��ور م��ا س��لمت
األم��ة.
النقط��ة الرئيس��ية يف كل ذل��ك؛
أن اإلس�لام وتعالي��م الوح��ي ف��وق
كل اعتب��ار أو مس��ألة م��ن املس��ائل،
حي��ث ت��ذوب يف اإلس�لام كل الف��وارق
واملمي��زات ،كم��ا ت��ذوب عصبي��ات
اإلنس��ان القبلي��ة وتقالي��ده العمي��اء،
والش��واهد عل��ى ذل��ك كث�يرة أذك��ر
منه��ا بع��ض املواق��ف:
املوقف األول:

كان م��ن املف�ترض أن مي��ارس
أم�ير املؤمن�ين ،علي��ه الس�لام ،دوره يف
اخلالفة بعد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وآل��ه ،ولك��ن أُقص��ي ع��ن إم��رة املس��لمني
(سياس��ياً) ،وم��ع ه��ذا جن��ده مي��ارس
دور اإلمام��ة ع�بر ع��دة ط��رق؛ حي��ث
انفت��ح عل��ى الواق��ع االجتماع��ي ،م��ن
خ�لال رس��الة اإلس�لام ،فل��م يغ��ب ع��ن
وعي��ه ،الش��عور باملس��ؤولية اجت��اه فقراء
املس��لمني و أيتامه��م ،وال ع��ن القضاي��ا
العام��ة للمجتم��ع االس�لامي ،س��واء

كان ذل��ك مب��ا يتعل��ق بأم��ور الس��لطة
وكيفي��ة إدارة ش��ؤونها ،أو م��ا يتعل��ق
بأموره��م االجتماعي��ة واالقتصادي��ة
ومس��ائل القض��اء ،وغريه��ا ،مم��ا دع��اه
ذلك إىل أن يقول« :خشيت إن مل أنصر
اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلماً وهدماً،
عل��ي أعظ��م م��ن
تك��ون املصيب��ة بهم��ا َّ
ف��وات والي��ة أمورك��م ال�تي إمن��ا ه��ي
مت��اع أي��ام قالئ��ل ،ث��م ي��زول م��ا كان
ينقتع
منها ،كما يزول السراب وكما
ُ
()1
الس��حاب».
وق��ال يف موض��ع آخ��ر« :ألس��لمن ما
س��لمت أم��ور املس��لمني ومل يك��ن فيه��ا
ج��ور إ ّ
خاص��ة»(.)2
ال عل� َّ�ي ّ
م��ن هن��ا مل تك��ن معارضت��ه ملا جرى
بع��د الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه ،م��ن منطلق ذاتي ،بقدر ما كانت
موقف��اً إلحق��اق احل��ق ،وكلم��ة أم��ام
الباط��ل.
ف��كان يس��تجيب هل��ؤالء الذي��ن
تقدم��وا عليه وأبعدوه عن ح ّقه ،ف ُيقدّم
هل��م املش��ورة والنصيح��ة والتع��اون ،ألن
رس��الة اإلس�لام تف��رض علي��ه ذل��ك.
حت��ى ق��ال الثان��ي« :ل��وال عل��ي هلل��ك
عم��ر»( .)3بينم��ا كان مبق��دوره أن
يؤس��س ملعارض��ة تعم��ل عل��ى زعزع��ة
النظ��ام احلاك��م ،ث��م إث��ارة أج��واء ع��دم
االس��تقرار يف اجملتم��ع اإلس�لامي،
ولكن��ه مل يفع��ل ذل��ك حفاظ��اً من��ه
عل��ى الس��لم االجتماع��ي لألم��ة ورعاية
مصاحله��م.
املوقف الثاين:

ونع��ود اىل موق��ف اإلم��ام احلس��ن،
علي��ه الس�لام ،وقبول��ه اهلدن��ة م��ع
معاوي��ة ،بغ��ض النظ��ر ع��ن األس��باب
احلقيقي��ة مل��ا يس��مى ب��ـ «الصل��ح» إ ّ
ال أن
أك�بر نتيج��ة ومث��رة مل��ا ق��ام ب��ه اإلم��ام،
عليه السالم ،هو حتقيق األمن والسلم
االجتماع��ي للمجتم��ع االس�لامي
آنذاك ،فقد انطلق اإلمام احلسن ،عليه

الس�لام ،يف ق��راره ه��ذا م��ن رؤي��ة واعية
جملري��ات األح��داث وم��ا علي��ه واق��ع
املس��لمني ،فكان��ت النتيج��ة عب��ارة ع��ن
حالة من االستقرار واهلدوء النسيب يف
ربوع األمة اإلسالمية .علماً أن استالم
الس��لطة وتشكيل احلكومة اإلسالمية،
مل يكن هو ما يرمي إليه اإلمام احلسن،
علي��ه الس�لام ،كم��ا ه��و نه��ج أبي��ه أم�ير
املؤمن�ين ،م��ن قبل ،ب��ل الدافع احلقيقي
ه��و صيان��ة مب��ادئ اإلس�لام ،وتكريس��ها
يف اجملتمع ،ثم ممارسة دور القيادة يف
ض��وء تل��ك املب��ادئ والقي��م الس��امية.
أض��ف إىل ذل��ك؛ كان ل��كل واح��د
م��ن بن��ود املعاه��دة م��ع معاوي��ة ،أهميته
الك�برى يف حتقي��ق الس��لم االجتماع��ي،
وه��ذا م��ا أك � ّد علي��ه البن��د اخلام��س،
�ص على «أن الناس آمنون حيث
حي��ث ن� ّ
كانوا من أرض اهلل تعاىل .»...من ذلك
يظهر ما لـ «الصلح» كمفهوم إسالمي،
م��ن أهمي��ة عظيم��ة يف نش��ر الس�لام
واألم��ن واألم��ان ب�ين الن��اس .وه��ذا
حتدي��داً ،كان س��بباً يف إماط��ة اللث��ام
ع��ن حقيق��ة معاوي��ة أم��ام املس��لمني
بأمجعه��م ،وأن��ه الس��بب يف إراقة الدماء
ونش��ر االره��اب وع��دم االس��تقرار يف
االم��ة.
املوقف الثالث :

حينم��ا بل��غ االحن��راف ع��ن مب��ادئ
اإلس�لام والدي��ن احلني��ف ذروت��ه يف
عص��ر اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام،
وبات يهدد أمن األمة وس�لامة أفرادها
م��ن حاك��م طاغي��ة ،و مته��ور أدى
ب��ه األم��ر إىل أن جيع��ل م��ن احلك��م
اإلس�لامي ألعوب��ة بي��د احل��زب األموي،
يتالع��ب مبق��درات األم��ة ويفع��ل م��ا
يش��اء ،م��ن منك��رات وجت��اوزات ،دومن��ا
وازع او رادع ،مم��ا أدى اىل تش��ويه
ص��ورة اإلس�لام يف الع��امل .فم��ا كان
م��ن اإلم��ام احلس�ين ،علي��ه الس�لام ،إال
أن ق��رر االنتف��اض وبش��دة بوج��ه ه��ذا
أﻳﻠﻮل | 2015

• واقعة كربالء
الفجيعة ،مل تخلّف
الفوىض واالرباك
االجتامعي ،رغم فداحة
الخطب ،فقد بقي
املجتمع االسالمي آمناً،
ومل تنترش بينه العداوات
واملطاردات بني هذا
وذاك .بينام نالحظ يف
الجهة املقابلة ،ماذا
فعل يزيد باملجتمع
وباملسلمني يف مدينة
رسول الله؟!
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مجتمع

س :مــا حكــم إعــادة قــراءة اآليــة للتأكيــد
وكذلــك اســتئناف الســورة مــن جديــد؟
ج :يجــوز تكــرار اآليــة ،واألحــوط تــرك اســتئناف
الســورة ،وإن كان األقــوى عــدم الحرمــة ،ألنــه ال
يعــد عرفــً قــراءة ســورتين.

• تحقيق السلم
االجتامعي يف األمة،
مرهون بإيجاد النظام
العادل ،وال أعدل
من نظام اإلسالم ،من
هنا الحظنا كيف أن
األمئة ،عليهم السالم،
عملوا من أجل
أقامة هذه الحكومة
العادلة ،كام الحظنا،
كيف أنهم يتعاملون
مع حكام الجور ،مبا
يحفظ قيم اإلسالم
ومبادئه العليا
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الطغي��ان واالحن��راف الفاح��ش ،رافع �اً
ل��واء اإلص�لاح يف أم��ة جدّه ،س��اعياً حنو
توف�ير األم��ان املس��لوب وحتقيقاً للس��لم
االجتماع��ي ب�ين صف��وف األم��ة ،والذي
ب��دأ يزي��د بتهديده وزعزعته من خالل
سياساته اهلوجاء اليت كادت أن تقذف
االم��ة يف أت��ون الفوض��ى.
وللمفارق��ة التارخيي��ة؛ ف��ان واقع��ة
كرب�لاء الفجيع��ة ،مل ختّلف الفوضى
واالرب��اك االجتماع��ي ،رغ��م فداح��ة
اخلطب ،وما جرى من استش��هاد االمام
احلس�ين ،وابنائ��ه واخوت��ه واصحاب��ه،
بتل��ك الص��ورة املريع��ة ،ث��م م��ا ج��رى
عل��ى نس��ائه وأه��ل بيت��ه ،إمن��ا بق��ي
اجملتم��ع االس�لامي آمن��اً ،فل��م تنتش��ر
الع��داوات واحلساس��يات واملطاردات بني
ه��ذا وذاك .إال م��ا ج��رى م��ن حرك��ة
ثأري��ة قاده��ا املخت��ار ،وكان اهل��دف
منه��ا ،تأس��يس نظ��ام سياس��ي يق��وم
على األس��س االس�لامية ،ويك��ون بدي ً
ال
ع��ن النظ��ام األم��وي الفاس��د ،م��ع ذل��ك
مل يقت��ل م��ن اآلالف ال�تي ش��اركت
يف واقع��ة كرب�لاء ،إال ع��دداً مع��دوداً
م��ن الق��ادة البارزي��ن ،مث��ل عم��ر ب��ن
س��عد ،ومش��ر ،وحرملة وغريه��م .بينما
نالح��ظ يف اجله��ة املقابل��ة ،م��اذا فع��ل
يزي��د باجملتم��ع وباملس��لمني يف مدين��ة
رس��ول اهلل؟!
جمل��رد اع�تراض ع��دد م��ن علم��اء
األم��ة وش��يوخها الكب��ار آن��ذاك ،عل��ى
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

االنته��اكات الصارخ��ة ل��ه ،وع��دم
تطبيق��ه أح��كام الدي��ن واالس��تخفاف
بالقي��م واملقدس��ات ،فان��ه جه��ز جيش��اً
ج��راراً حن��و املدين��ة املن��ورة ،وأطل��ق
العن��ان جلن��وده ب��أن يفعل��وا م��ا متل��ي
عليهم شهواتهم ،فكانت واقعة «احل ّرة»
الش��هرية ،ال�تي تعرض��ت فيه��ا املئات من
الفتي��ات والنس��اء اىل االغتص��اب ،وقت��ل
خلق كثري من املسلمني ،يف مقدمتهم
علم��اء كب��ار ،ابرزه��م؛ عب��د اهلل ب��ن
حنظل��ة (غس��يل املالئك��ة) وصاح��ب
القص��ة املعروف��ة يف جه��اده ب�ين ي��دي
رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه.
ومل يتوق��ف اج��رام ه��ذا الطاغي��ة
واستخفافـــــــــ��ه بالـــــــــ��قيم االنس��انية
والديني��ة ،إمن��ا انته��ك أق��دس كي��ان
ل��دى املس��لمني ،أال وهو قبلته��م؛ الكعبة
املش��رفة ،عندم��ا ضربه��ا باملنجني��ق،
وأحرقه��ا ،حبجة مواجهة التم ّرد الذي
ق��اده عب��د اهلل ب��ن الزب�ير.
يتب�ين م��ن خ�لال ه��ذه املواق��ف،
أن اإلس�لام دي��ن احلي��اة الطيب��ة ،ألن��ه
يدع��و إىل الس��لم والس�لام ،ق��ال تع��اىل:
{ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن َآ َمنُــوا ا ْد ُخ ُلــوا ِف
الســ ْل ِم كَا َّفــ ًة و َل َتتَّبِعــوا ُخ ُطــو ِ
ات
َ
ُ
َ
ِّ
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ِ
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ــن}،
ك
ل
ه
َّــ
ن
إ
ان
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(س��ورة البق��رة ،اآلي��ة .)208:ل��ذا عم��ل
األئم��ة املعصوم��ون عل��ى حتقي��ق ه��ذا
األم��ر ،تبق��ى القضي��ة الرئيس��ية -
وكم��ا ذكرن��ا آنف�اً -أن حتقيق الس��لم

االجتماع��ي يف األم��ة ،مره��ون بإجي��اد
النظ��ام الع��ادل ،وال أع��دل م��ن نظ��ام
اإلس�لام وقوان�ين ش��ريعته الس��محة
الغ��راء ،م��ن هن��ا الحظن��ا كي��ف أن
األئم��ة ،س�لام اهلل عليه��م ،عمل��وا م��ن
أج��ل أقام��ة ه��ذه احلكوم��ة العادل��ة،
والحظن��ا أيض�اً ،كيف أنه��م يتعاملون
م��ع ح��كام اجل��ور ،مب��ا حيف��ظ قي��م
اإلس�لام ومبادئ��ه العلي��ا ،ف��إن كان
حف��ظ ه��ذه املب��ادئ يف ت��رك املطالب��ة
باحلق��وق ول��و لفرتة معينة ،مل يرتددوا
يف ت��رك املطالب��ة به��ا حتقيق��اً هل��ذه
الغاي��ة ،وه��ي حف��ظ اإلس�لام وش��ريعة
سيد الرسل من الضياع .وهكذا العكس؛
فل��و كان حف��ظ ه��ذه املب��ادئ الس��امية
يت��م بالتدخل املباش��ر وخ��وض املواجهة
مهم��ا كان��ت املخاط��ر ،يك��ون ذل��ك م��ن
أوىل أولوياته��م ،ف�لا نس��تغرب حينئ� ٍ�ذ،
من قعود اإلمام احلسن ،وخروج اإلمام
احلس�ين عليهم��ا الس�لام ،ف��األوىل بن��ا
كأتباع ألهل البيت ،عليهم السالم ،أن
نتعل��م م��ن ه��ذا الرتاث الضخ��م يف إدارة
األح��داث ومعاجل��ة الواق��ع االجتماع��ي
ببصائ��ر أئم��ة أه��ل البي��ت ،س�لام اهلل
عليه��م ،لنع��اجل واقعن��ا املت��أزم به��دى
الوح��ي اإلهل��ي.
-------------- -1بحار األنوار ،ج - 33ص.568

س :هــل يــرى ســماحتكم وجــوب المــد الــوارد
فــي بعــض الســور ،وذلــك فــي أثنــاء الصــاة؟
ج :ال يجــب مراعــاة ذلــك إال إذا كان اللفــظ
يتغيــر بعــدم المراعــاة.
س :مــا هــو حكــم الجهــر بالســورة فــي صــاة
الظهــر مــن يــوم الجمعــة؟
ج :يســتحب الجهــر فــي صــاة الظهــر مــن
يــوم الجمعــة علــى االقــوى.

والمســتحب؟
ج :مــن تيقــن تع ّلــق الخمـــــــس بالمــال،
فاألحوط أداء خمســـــــه ،وال فـــــرق بين الحـــــج
الـــــــواجب والــــــمستحب.
وعلــي ديــون تجاريــة
س :أنــا أنــوي الحــج
ّ
علــي أن أســتأذن مــن
لمؤسســات ،فهــل يجــب
ّ
أصحــاب الديــون أم يجــوز لــي الحــج بــدون ذلــك؟
ج :إذا كانــت الديــون حالــة ويطالــب بهــا
أصحابهــا وليــس للمديــن مــال يســتوعب
الديــون والحــج ،فــإن تســديد الديــون مقــدم.
أمــا إذا كانــت الديــون مؤجلــة أو حالــة ،ولكــن
هنــاك أمــوال أخــرى يمكــن التســديد منهــا فــا
مانــع مــن الحــج.

س :فــي صــاة الجماعــة ،هــل يجــوز للمأمــوم
ـم بإمــام يصلــي قصــرًا؟
أن يأتـ ّ
ج :يجـــــــوز اقتــــــداء الحاضــر بالمســافر
والعكــس ،وإن كان مكروهــا -بمعنــى ق ّلــة
الثــواب.-

علــي ديْــن كبيــر ألحــد األشــخاص ،وقــد
س:
ّ
ُ
عرضــت عليــه التقســيط فرفــض ،ويريــد المــال
كام ـ ً
ا ،وإننــي عاجــز عــن تســديد الديــن كلــه اآلن،
وأملــك قليـ ً
ا مــن المــال يكفينــي للعمــرة المفردة،
ُ
ذكــرت؟
فهــل تصــح العمــرة م ّنــي مــع مــا
ج :إن كان الد ْيــن حــا ً
ال يطالــب بــه ،فتســديد
الديــن مقــدم علــى المســتحبات الماليــة.

س :الديــون التــي اســتدنتها ألمــر المعــاش،
علــي فيهــا
أو لتكويــن رأس المــال ،هــل يجــب
ّ
ا لخمــس ؟
ج :ال خمــس فيهــا .ولكــن الديــون التــي
اقترضتهــا لتكويــن رأس مــال العمــل ،عليــك
خمــس مــا تؤديــه منهــا ..فلــو اشــتريت ســيارة
شــخصية باألقســاط فــا شــيء عليــك ،ولكــن
الســيارة األخــرى التــي تشــتريها باألقســاط
عليــك أن تدفــع خمــس مــا تســدده مــن
االقســاط.

ال فــي طريــق ،قليــ ً
س :إذا صادفــت مــا ً
ا أو
كثيــرًا ،وخفــت عليــه مــن الضيــاع ،وقــد يأخــذه مــن
يســيء التصــرف بــه ويســتخدمه فــي إيــذاء النــاس،
مــع علمــي بأنــي ال أســتطيع معرفــة صاحبــه إذا
علــي،
أخذتــه ،فهــل يجــوز لــي أن آخــذه ،أم يجــب
ّ
وهــل لــي أن أتركــه مرميــً علــى االرض؟
ج :ال يجــب عليــك أخــذه ،ولكــن إذا التقطتــه
مــن االرض فعليــك تحمــل مســؤوليته.

س :هــل يجــب تخميــس القــرض للحــج إذا كان
المقــرض ال يخمــس والمقتــرض ملتزمــً بالخمــس؟
ُ
وهــل هنــاك فــرق فــي الحــج بيــن الواجــب

س :مــا حكــم االقتــراض مــن البنــوك المحليــة،
ســواء لحاجــة ماســة أو غيــر ماســة؟
ج :ال يجــوز االقتــراض مــن البنــوك الربويــة إال
فــي حالــة االضطــرار.

 -2رشح هنج البالغة ،ج -6ص.166

 -3نفس املصدر ،ج -1ص.18
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االمتحانات النهائية
«البكلوريا» بين طموحات
سعد الشمري
متث��ل االختب��ارات املركزي��ة املعروف��ة
ب��ـ «البكلوري��ا» ،خط��وة متقدم��ة يف طري��ق
صياغ��ة ش��خصية الطال��ب املتعل��م يف
املراح��ل املتقدم��ة ،وه��و مطل��ب أساس��ي
يتكام��ل م��ع العناص��ر احلضاري��ة ل��كل أم��ة
طاحم��ة حن��و التق��دم والرق��ي ،ف�لا س��بيل
إىل ذل��ك إ ّ
ال بإع��داد طال��ب متف ّكر ،وباحث،
ومتفاع��ل ،ومش��ارك .والش��ك أن أفض��ل
قاع��دة لالنط�لاق إىل حتقي��ق ه��ذا املطلب؛
إع��داد منظوم��ة تربوي��ة لتطوي��ر املرحل��ة
املتوس��طة م��ن اج��ل ان يك��ون املقي��اس
والتقوي��م للطال��ب ،جم��رد وس��يلة ولي��س
غاي��ة ،وه��ذه مهم��ة املدرس��ة ،يف أن ت�ترك
بصماته��ا املؤث��رة عل��ى س��لوك طالبه��ا،
وإعداده��م علمي��اً ونفس��ياً ،للمش��اركة
اإلجيابي��ة يف االختب��ارات املركزي��ة
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

الطالب وضغوطات األسرة
القادم��ة (البكلوري��ا) ،س��وا ًء؛ ال�تي يؤديه��ا
الطال��ب يف الص��ف الثال��ث املتوس��ط ،أو يف
الصف السادس االعدادي .ومن هنا كانت
خط��ورة ه��ذه املرحل��ة التعليمي��ة ،ألنه��ا
مرحل��ة ت��د ّرج وانتقال ب�ين مرحلة التعليم
األساس��ي ،واملراح��ل األخ��رى متع��ددة
االجتاه��ات ،يف ش��قيها األدب��ي والعلم��ي،
وعل��ى صعي��د املراح��ل االوىل م��ن اجلامعة،
أو عل��ى صعي��د الدراس��ات العلي��ا.
* طموح النجاح وضغوط العائلة

لألس��ف ،يتص��ور بع��ض اآلب��اء أن
ممارسة الضغط الشديد واملتابعة املفرطة
للطال��ب ،تس��اعده يف املذاك��رة واملدارس��ة،
ث��م الدخ��ول بق��وة قاع��ة االمتح��ان
واحلص��ول عل��ى الدرج��ة العالي��ة املنش��ودة،

الس��يما وأن اجل��و االجتماع��ي يف الع��راق
ويف عديد بالدنا االسالمية ،يتجه اىل ّ
حث
الطال��ب حن��و اختصاصات حم��ددة متمثلة
بالط��ب واهلندس��ة ،مل��ا هل��ا م��ن امل��ردود املال��ي
مصحوب��ة بالس��معة واملكان��ة االجتماعي��ة،
خب�لاف س��ائر االختصاص��ات ذات الش��أن
االق��ل.
ه��ذا التوج��ه ال��ذي خلق��ه اجملتم��ع
وينف��ذه أف��راده ،ويف مقدمته��م األب واألم
ث��م االخ��وان واالق��ارب ،يش��يع يف البي��ت
اج��واء اخل��وف وع��دم االس��تقرار ،ورمب��ا
التهدي��د املبط��ن ،وه��ذا م��ا نالحظ��ه يف
الف�ترة ال�تي تس��بق امتحان��ات «البكلوري��ا»،
للس��ادس االع��دادي ،س��وا ًء لل��دور االول ،او
ال��دور الثان��ي ،الن��ه ميث��ل االختب��ار األخ�ير
واملصريي للطالب ،وميثل بوابة العبور إىل

فض��اء اجلامع��ة.
ه��ذا التوت��ر غ�ير امل�برر ،ينعك��س عل��ى
االج��واء العام��ة يف األس��رة ،فاالهتم��ام
املرك��ز عل��ى طال��ب او طالب��ة بعينه��ا يف
االس��رة ،خيل��ق ارب��اكاً يف ش��بكة العالق��ات
ب�ين اف��راد االس��رة ،حي��ث هنال��ك االبن��اء
الصغار ،س��وا ًء من هم دون س��ن املدرس��ة ،او
يف املراح��ل االوىل ،وه��م بدورهم ينتظرون
االهتم��ام والعناي��ة م��ن الكب��ار .ويف حال��ة
اس��تفحال هاج��س «البكلوري��ا» ف��ان اجلميع
س��يكونون يف خدم��ة ه��ذا «االمتح��ان
اخلط�ير» ،كم��ا ل��و ان��ه خط��ر داه��م عل��ى
املن��زل والعائل��ة ،والب��د م��ن التعبئ��ة العام��ة
ملواجهت��ه!
ومب��ا أن اآلب��اء واألمه��ات هل��م النصي��ب
األك�بر م��ن التوت��ر والش�� ّد العص�بي ،مل��ا
يعيش��ونه م��ن ف�ترة صعب��ة ب�ين الت��وق
والش��وق ،وب�ين الواق��ع واخلي��ال ،وب�ين
النجاح والفش��ل للطال��ب ،فان ذلك ينعكس
عل��ى العالق��ات الزوجي��ة ايض��اً ،ورمب��ا
يتس��بب أحيان��ا اىل توت��ر يف ه��ذه العالق��ة،
وخلق جو من االكتئاب املصحوب باليأس
م��ن احلي��اة ،والس��بب يف ذل��ك نالحظ��ه يف
أن بع��ض اآلب��اء يبالغ��ون يف التدخ��ل حبي��اة
الطال��ب ،به��دف ح ّث��ه عل��ى رف��ع املع��دل
للحص��ول عل��ى التخص��ص املطل��وب ،وه��و
طم��وح مش��روع ومجي��ل ،بي��د ان الصحي��ح
ايض�اً النظ��ر اىل القدرات املوج��ودة ،فهذا يف
غاي��ة االهمي��ة ،ل��ذا ف��ان اخلوف م��ن عواقب
الفش��ل ،وتع��رض األبوي��ن اىل صدم��ة
العالم��ات املتدني��ة ،ه��و الذي يدف��ع الطالب
لتحقي��ق املس��تحيل إلرض��اء أبوي��ه ،ولي��س
م��ن اج��ل املض��ي يف طري��ق التق��دم العلم��ي
والتفكري يف املستقبل .وهذا نالحظه بشكل
واضح يف اوساط الطالب البنني اكثر من
البن��ات ،الن اغل��ب الط�لاب الذك��ور غالب �اً
م��ا يكون��ون متعب�ين يف الدراس��ة وحباج��ة
مس��تمرة اىل م��ن يتابعه��م ويذاك��ر معهم،
ورمب��ا يدف��ع البع��ض للج��وء اىل العن��ف
اللفظ��ي واجلس��دي ،مل��ا يرون��ه م��ن حال��ة
الالمب��االة والته� ّرب ،طبع�اً؛ ه��ذا م��ن بعض
الطلب��ة البن�ين ،وليس��ت ه��ي حال��ة عام��ة.
خي��ص الطالب��ات ،ف��ان
أم��ا فيم��ا
ّ
املالح��ظ يف الغالبي��ة العظم��ى منه� ّ�ن اجل� ّد
واالجته��اد يف الدراس��ة ،م��ع وج��ود قابلي��ات
عالي��ة عل��ى االس��تيعاب وق��درات ذهني��ة
وق��ادة ،وه��ذا يع��ود اىل عوام��ل عدي��دة،
لس��نا بص��دد التفصيل فيه��ا ،وهذا ما َّ
يرغب
األبوي��ن أكث��ر للعناي��ة به� ّ�ن أو االس��تعانة
باملدرس�ين اخلصوصي�ين به��دف احلص��ول
عل��ى الدرج��ات العالي��ة ورمب��ا الدرج��ات

الكامل��ة .وه��ذا ما يدفعنا للقول :إن العوائل
تك��ون مطمئن��ة م��ن جان��ب البن��ات أكث��ر
م��ن البن�ين يف االمتح��ان ال��وزاري للس��ادس
االع��دادي.
ه��ذا م��ا يتعل��ق باألج��واء احمليط��ة،
متمثل��ة باألس��رة واجملتم��ع ،أم��ا وض��ع
الطال��ب نفس��ه ،ف��ان قل��ق االمتح��ان ،يب��دأ
كحال� ٍ�ة عاب��رة ،وه��ي عب��ارة ع��ن اس��تجابة
مكتس��بة يتعلمه��ا الطال��ب ،أو حت��دث
نتيج� ً�ة لظ��روف أو مواقف معينة ضاغطة
تواج��ه الطال��ب ،ث��م يب��دأ الطال��ب يف تعمي��م
اس��تجابته عل��ى مواق��ف أخ��رى ،أي عندم��ا
يؤدي االمتحان ملواد أخرى ،وحينها يصبح
القل��ق اضطراب��اً نفس��ياً لدي��ه .ف��إذا عم��م
الطال��ب قلق��ه عل��ى مواق��ف حياتي��ة أخ��رى؛
حينه��ا ق��د يُعان��ي م��ن القل��ق العص�بي ،وق��د
ي��ؤدي إىل م��رض نفس��ي مزم��ن.
لك��ن مهم��ا يك��ن م��ن أم��ر ،ف��ان الطال��ب
يف ظ��روف كه��ذه يك��ون حماط �اً باهتم��ام
األبوين ،فهم يسهرون بال توقف على راحة
أبنائهم وتوفري سبل النجاح ،و يسعون دون
ري��ب إىل رؤي��ة فل��ذات أكباده��م يعانق��ون
االمتي��از ويرتق��ون يف س�ّلم العل��م واملعرف��ة
ويالمس��ون أس��وار اجلامع��ات ،ل��ذا فه��م
يبذل��ون الغال��ي والنفي��س لتحقي��ق ه��ذه
األمني��ة هل��م و ألبنائه��م ،حت��ى أن بع��ض
العوائ��ل تتح��ول اىل خلية حنل ،تعمل جبد
ألج��ل توف�ير كاف��ة ُس��بل الراح��ة البنائه��ا
للتف� ّرغ هلذه االمتحان��ات املصريية ،فتكون
التضحي��ة بكث�ير م��ن الرح�لات الرتفيهي��ة
او بع��ض الربام��ج هن��ا وهن��اك ،للوق��وف اىل
جان��ب الطال��ب يف ه��ذه املرحل��ة.
* األجواء السليمة واملطلوبة

م��ن هن��ا؛ ميك��ن الق��ول :إن االج��راءات
املبال��غ فيه��ا يف ه��ذا اجمل��ال ،ل��ن تك��ون عون�اً
للطال��ب ،بق��در كونه��ا تش��كل عائق��اً و
مش��كلة يف طريق��ه ،إلن األم��ور الزائ��دة
ع��ن حدّه��ا الطبيع��ي ،تع��د م��ن مس��ببات
القل��ق واخل��وف واالرتب��اك اىل حد الغثيان،
حي��ث إن وط��أة الضغ��وط والش��عور املتزاي��د
باملس��ؤولية أم��ام األبوي��ن واحملي��ط
االجتماع��ي ،يرف��ع م��ن درج��ة الرتكي��ز،
مما حيدث قلقاً شديداً ،فيجعل الطالب يف
حال��ة تش��تت ذه�ني وفق��دان للذاك��رة ،ل��ذا
م��ن يعان��ي مث��ل ه��ذه احلال��ة ،علي��ه جتاهل
املبالغ��ات ويتعام��ل م��ع االختب��ارات بص��ورة
طبيعي��ة .وقد يف��رط الوالدان يف توقعاتهم
ع��ن تف��وق أبنائه��م ،ويتحدث��ون م��ع األبن��اء
ع��ن ض��رورة حتقي��ق ه��ذه التوقع��ات ،األمر
ال��ذي ق��د يزي��د من الضغوط النفس��ية اليت

يتحمله��ا الطال��ب ،وي��زداد األم��ر تعقي��دا إذا
كانت قدرات األبناء وإمكاناتهم أقل بكثري
م��ن توقع��ات اآلب��اء .كل هذا وغ�يره يدفعنا
للدع��وة اىل أج��واء س��ليمة وصحي��ة جي��ب
توفره��ا للطال��ب م��ن اج��ل حتقي��ق اآلم��ال
والغاي��ات املنش��ودة .وه��ي تن��درج ضمن عدة
اج��راءات منه��ا:
 -1االهتامم بالطعام الصحي
خ�لال ف�ترات االمتح��ان يزه��د األبن��اء
يف الطعام ،ويعربون دائما عن عدم الرغبة
يف تن��اول أي وجب��ات غذائي��ة ،مم��ا قد يكون
ل��ه تأث�ير س��ليب عليه��م ،فنوعي��ة الطع��ام
ال��ذي يتناول��ه الطال��ب ل��ه تأث�ير مباش��ر
عل��ى حالت��ه العصبي��ة والذهني��ة والبدني��ة،
ل��ذا يف�ترض م��ن الطال��ب تن��اول الطع��ام
الصح��ي واملت��وازن ،يف ف�ترة االمتحان��ات،
وتتضم��ن الفواكه واخلضروات الطازجة،
وم��ا حيت��وي عل��ى الربوت�ين والس��وائل
والس��كريات واالم�لاح الطبيعي��ة.
 -2توفري أماكن مناسبة للمذاكرة
جي��ب عل��ى الوالدي��ن أن حيرص��ا عل��ى
تهيئ��ة األج��واء املناس��بة لألبن��اء؛ لتج��اوز
الضغ��وط النفس��ية والقل��ق ،وذل��ك م��ن
خ�لال جتهي��ز الوالدي��ن مكان��اً مناس��باً
ملذاكرة األبناء ،تتوافر فيه عوامل التهوية
اجلي��دة واإلض��اءة ،ووض��ع اجلل��وس اجليد
والبع��د ع��ن مص��ادر التش��ويش وع��دم
الرتكي��ز ،والبع��د ع��ن مص��ادر اإلزع��اج،
مث��ل؛ اهلات��ف أو التلفزي��ون ،وأيض�اً عليه��م
االبتع��اد ع��ن املش��اجرات مع اإلخ��وة الصغار
أو اخلالف��ات األس��رية.
 -3جتنب التهويل
إن حال��ة التهوي��ل وتعظيم األمور ،من
املس��ائل ال�تي جي��ب جتنبه��ا م��ن احمليط�ين
بالطال��ب ،مث��ل رس��م خرائ��ط مس��تقبلية
او هيئ��ة ذهني��ة للطال��ب عندم��ا يك�بر
ويصب��ح طبيب �اً او مهندس �اً او ...مم��ا يزي��د
م��ن الضغ��وط النفس��ية ،يف حني جيب على
الوالدي��ن إدراك أن للنج��اح العدي��د م��ن
الس��بل ،والتف��وق الدراس��ي واح��د منه��ا ،ف�لا
داع��ي خلل��ق حال��ة م��ن القل��ق املبال��غ فيه��ا.
إن العملي��ة الرتبوي��ة ب��كل أبعاده��ا،
متث��ل معادل��ة تفاعلي��ة ومتع��ددة العوام��ل،
تتقاس��م أدواره��ا أط��راف ع��دة أهمه��ا؛
األسرة ،والطالب ،واملدرسة ،حبيث تتعاون
مجيعه��ا يف تأدي��ة ه��ذه الرس��الة عل��ى
خ�ير وج��ه للوص��ول للنتائ��ج املرج��وة ،وال
يتحق��ق ذل��ك إال من خ�لال توثيق الصالت
ب�ين البي��ت واملدرس��ة .فالتعلي��م قضي��ة
جمتمعي��ة الب��د أن يش��ارك فيه��ا مجي��ع
األط��راف.
أﻳﻠﻮل | 2015

• يجب عىل الوالدين
أن يحرصا عىل تهيئة
األجواء املناسبة لألبناء؛
لتجاوز الضغوط
النفسية والقلق يف
االمتحانات ،وذلك من
خالل تجهيز الوالدين
مكاناً مناسباً ملذاكرة
األبناء
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بيعة الغدير
بين البنيوية
االعتقادية
والحدث التاريخي

«دراسة في
مفهومي
االسالم
وااليمان»

الشيخ حيدر الشمري
لق��د ج��اءت العدي��د م��ن النص��وص
الش��رعية ،وه��ي تؤك��د عل��ى االرتب��اط
العض��وي ب�ين االس�لام واالمي��ان م��ن جه��ة،
وع�دّت أن االخ�ير ه��و املرحل��ة املتقدم��ة م��ن
االندم��اج واالن��دكاك يف تل��ك املنظوم��ة
القيمي��ة ال�تي تتخ��ذ م��ن االس�لام دين�اً هل��ا؛
وم��ن جه��ة أخ��رى ،أك��دت عل��ى وج��ود
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املالزم��ة ب�ين اجلان��ب االعتق��ادي واالنبع��اث
م��ن خالل��ه حن��و العم��ل.
وإذن؛ ف��إن االمي��ان ه��و مكم��ل للعم��ل،
والعك��س ه��و الصحي��ح ايضاً ،حي��ث ال إميان
م��ن دون عم��ل .ل��ذا ج��اء اخلط��اب القرآن��ي
موضح��اً ه��ذه احلقيق��ة عندم��ا خاط��ب
«األعراب» ،وهم س ّكان البادية ،الذين أعلنوا
إس�لامهم ،حينما رأوا أنهم مبجرد دخوهلم
يف االس�لام فق��د وصل��وا اىل تل��ك املراح��ل
املتقدمة من االرتباط بذلك اجلسد الواحد
وتل��ك املنظوم��ة ،فج��اءت اآلي��ة الكرمي��ة:
اب آ َمنَّــا ُق ْ
ــل َل ْ ت ُْؤ ِمنُــوا
{ َقا َل ْ
ــر ُ
ــت األَ ْع َ
َو َل ِكـ ْن ُقو ُلــوا َأ ْسـ َل ْمنَا َو ََّلــا َيدْ ُخـ ْـل ِ
اإليـ َـا ُن
ُــم}( ،س��ورة احلج��رات.)15 ،
ِف ُق ُلوبِك ْ
وال ندع��ي أن ه��ذا الش��يء خمت��ص
يف االعتق��اد باالس�لام فق��ط ،ال ب��ل ان
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ذل��ك ينطب��ق عل��ى مجي��ع ح��االت االرتب��اط
املب�ني عل��ى اس��س إيديولوجي��ة ،غ�ير نفعي��ة
ومصلحي��ة .وعلي��ه؛ ف��ان هن��اك فرضي��ة
مفاده��ا أن االرتب��اط و االمي��ان مبنظوم��ة
القي��م ال�تي جاء به��ا االنبياء ،عليهم الس�لام،
لي��س بالض��رورة ان يك��ون عن��د مجي��ع
االتب��اع ،وم��ن ثم ف��إن عملي��ة االنقالب على
األعق��اب ،أم��ر حمتم� ٌ�ل جداً وغري مس��تبعد.
مفهوم االسالم يف اللغة واالصطالح
جاء لفظ االس�لام واش��تقاقه يف العديد
م��ن آي��ات الق��رآن الكري��م .ويع��رف االس�لام
بأن��ه دون االمي��ان ،وه��و االعرتاف باللس��ان.
والتس��ليم ه��و ب��ذل الرض��ا باحلك��م ،و
«أسلم أمره اىل اهلل» ،أي سّلم ،و «أسلم» ،أي
دخ��ل يف الس��لم ،ق��ال تع��اىلَ { :يا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذي َن

الســ ْل ِم كَا َّفــ ًة} (س��ورة
آ َمنُــوا ا ْد ُخ ُلــوا ِف ِّ
البق��رة ،)٢٠٨ :أي يف االس�لام .وهن��اك ف��رق
ب�ين م��ن يُس��لم ،وبني من يستس��لم ،حيث ان
االستس�لام ه��و االنقي��اد.
ويف االصط�لاح :ه��و إظه��ار االس�لام،
واالق��رار ب��ه ،واالنقي��اد اىل الش��ريعة
االس�لامية ،ويتحق��ق بإعالن��ه العتناق��ه
االس�لام م��ن خ�لال تش��هد الش��هادتني ،و إن
كان ه��و لي��س ش��رطاً فيمن ول��د من أبوين
مس��لمني ،ب��ل حيك��م بإس�لامه حت��ى يظه��ر
()1
من��ه خ�لاف ذل��ك.
وهل��ذا جن��د ان الن�بي األكرم ،صلى اهلل
عليه وآله ،مل حياسب املنافقني مع أنه كان
يعلم بنفاقهم وعدم إميانهم .وقد روي عنه
ان��ه ق��ال« :خي��رج م��ن النار من ق��ال :ال اله اال
اهلل .ويف قلبه وزن شعرية من خري.»...
ولي��س الغ��رض م��ن ذك��ر الرواي��ة،
إثب��ات كفاي��ة اإلق��رار باللس��ان لدخ��ول
اجلن��ة ،إمن��ا م��ع مالحظ��ة «بش��رطها
وش��روطها» ،ولك��ن االس��تدالل به��ا للدالل��ة
عل��ى كفاي��ة ذل��ك للدخ��ول يف االس�لام.
واحلادث��ة ال�تي رواه��ا «مس��لم» بس��نده ع��ن
أس��امة بن زيد ،قال :بعثنا رس��ول اهلل ،صلى
اهلل علي��ه وآل��ه يف س��رية ...فأدرك��ت رج�ل ً
ا،
فقال :ال اله اال اهلل ،فطعنته فوقع يف نفسي
م��ن ذل��ك ،فذكرت��ه للن�بي ،فق��ال رس��ول
اهلل :أ ق��ال ال ال��ه اال اهلل وقتلت��ه؟! م��ن ذل��ك
نفه��م ان مفه��وم املس��لم ينطب��ق عل��ى كل
م��ن تش��هد الش��هادتني م��ع ع��دم اإلتي��ان مب��ا
خيال��ف ذل��ك ظاه��راً.

املؤمن�ين ج��اءت بكث��رة يف الق��رآن الكري��م.
و االمي��ان ه��و الثق��ة و إظه��ار اخلض��وع،
وقبول الش��ريعة .قال «الراغب» يف مفرداته:
واالميان يس��تعمل تارة امساً للش��ريعة اليت
ج��اء به��ا الن�بي حممد ،صل��ى اهلل علي��ه وآله،
ويوص��ف ب��ه كل م��ن دخ��ل يف ش��ريعته
مق��راً ب��اهلل وبنبوت��ه ،وت��ارة يس��تعمل عل��ى
س��بيل امل��دح و ُي��راد ب��ه إذع��ان النف��س للح��ق
على س��بيل التصدي��ق وذلك باجتماع ثالثة
ٌ
حتقي��ق بالقل��ب ،وإق��رار باللس��ان،
أش��ياء:
()2
وعم� ٌ�ل حبس��ب ذل��ك باجل��وارح.
وكم��ا ق��ال االمام الباقر ،عليه الس�لام:
«االمي��ان إق��رار وعم��ل ،واالس�لام إق��رار ب�لا
عم��ل» .وي��رى الس��يد املدرس��ي ان االمي��ان
عب��ارة ع��ن نقط��ة ض��وء مرك��زة ج��داً ،ف��اذا
انبس��طت اضح��ت صبغ��ة حي��اة الصاحل�ين.
وتتمثل هذه النقطة يف كلمة االميان اليت
هي «ال اله اال اهلل» ،وهي تعين جوهر سائر ما
يف الكت��اب م��ن ِح َك��م ،و أح��كام وس��نن.
ولك��ن بش��رط ان تتح��ول كلم��ة
التوحي��د اىل واق��ع عمل��ي ،الن املنافق�ين
تش��هدوا الش��هادة و أعلن��وا انه��م دخل��وا يف
االس�لام ظاهراً ،ولكنهم واقعاً كانوا ليس��وا
()3
كذل��ك.
والغاي��ة م��ن كل م��ا تق��دم ه��و ان نفه��م
مفه��وم االس�لام وعل��ى م��ن يطب��ق علي��ه،
وكذل��ك مفه��وم االمي��ان ،لنفه��م ان هن��اك
الكث�ير م��ن املس��لمني مل يكون��وا مؤمن�ين،
حيث ان االميان يش��ارك االس�لام ،واالسالم
ال يش��ارك االمي��ان.

مفهوم االيامن لغ ًة واصطالح ًا

بيعة الغدير مقياس اإليامن احلقيقي

مفه��وم االمي��ان ومش��تقاته وصف��ات

وحرك��ة االنبي��اء ،عليه��م الس�لام ،ه��ي

أيضا تش��هد على ان هناك فرقاً واضحاً بني
االتب��اع الظاه��ري وبني االرتب��اط مبنظومة
القي��م ال�تي جاء به��ا االنبياء ،عليهم الس�لام،
ولع��ل خ�ير مث��ال عل��ى ذل��ك ،م��ا حدثن��ا ب��ه
الق��رآن الكري��م م��ن قص��ة موس��ى ،علي��ه
الس�لام ،حي��ث انه مل ي�ترك قومه إال أربعني
يوم�اً ،ورغ��م ان��ه ق��د جع��ل خليفت��ه ه��ارون،
علي��ه الس�لام ،عليه��م ،وه��و ن�بي ايض �اً ،م��ع
ذل��ك احنرف��وا وعب��دوا العج��ل ال��ذي صنع��ه
هل��م الس��امري وأضله��مَ { :وإِ ْذ َواعَدْ نَــا
ـم ا ْل ِع ْجـ َـل
وســى َأ ْر َب ِعـ َ
ـم َّات َْذ ُتـ ْ
ـن َل ْي َل ـ ًة ُثـ َّ
ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َظ ُ
الـ َ
ـون} (س��ورة البق��رة:
مـ ْن َب ْعــده َو َأ ْن ُتـ ْ
اتـ َ
{و َّ َ
وســى
 ،)٥١واآلي��ة الكرمي��ةَ :
ـذ َق ْو ُم ُم َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ــم ع ْجــ ً
ا َج َســد ًا
مــ ْن َب ْعــده مــ ْن ُحل ِّي ِه ْ
ــم َوال
َلــ ُه ُخ َ
ــر ْوا َأنَّــ ُه ال ُي َك ِّل ُم ُه ْ
ــو ٌار َأ َل ْ َي َ
ِ
ِ
ِ
ال َّات ُ
ــم َســبي ً
ــن}
َــذو ُه َوكَانُــوا َظال َ
َ ْيدهيِ ْ
(س��ورة األع��راف ،)١٤٨ :واآلي��ة الكرمي��ة:
اتـ َ
{ال َي ْم ِل ُكـ َ
الش ـ َفا َع َة إِالَّ َم ـ ْن َّ َ
ـون َّ
ـذ ِعنْــدَ
حـ ِ
اتـ َ
ـن َع ْهــد ًا (َ )87و َقا ُلــوا َّ َ
حـ ُن
الر ْ َ
الر ْ َ
ـذ َّ
َّ
َو َلــد ًا}( ،س��ورة ط��ه.)٨٨ - ٨٧ :
وهن��اك أمثل��ة كث�يرة يف الواق��ع
العمل��ي ،م��ؤدى مجيعه��ا ،ان��ه لي��س م��ن
الض��روري اف�تراض ان كل م��ن انض��م اىل
جمموعة معينة فقد آمن جبميع ما تعتقد
به .ومن تلك االمثلة؛ مسألة تنصيب االمام
أم�ير املؤمن�ين ،عليه الس�لام ،م��ن قبل النيب،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،خليف��ة ل��ه م��ن بع��ده،
حي��ث ان عملي��ة التنصي��ب مل تك��ن ـ حس��ب
الدالئل التارخيية ـ فقط يف حادثة الغدير،
عندما أمر اهلل ّ
جل وعال -نبيه باختاذ عليب��ن اب��ي طال��ب ،عليه الس�لام ،خليف��ة له ،بل
ان هن��اك إش��ارات متع��ددة ان��ه ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه ،ب�ين أهلي��ة االم��ام عل��ي ،يف ع��دة

حادثة الغـــدير لم تكـــن عبارة عـــن حدث تأريخي ممكن ان ينفصل عما
قبله من إشارات و دالالت على أهـــلية بل أحقية االمـــام علي فـــي إمامة
االمة وخالفة النبي ،صلى الله عليه وآله
أﻳﻠﻮل | 2015
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فكرة و رأي

«الغدير» والوصول الى علي،
أنور عزّالدين

هناك فرضية مفادها أن االرتباط و االيمان بمنظومة القيم التي جاء بها
االنبياء ،عليهم السالم ،ليس بالضرورة ان يكون عند جميع االتباع ،ومن ثم فان
ً
ٌ
عملية االنقالب على األعقاب ،أمر محتمل جدا وغير مستبعد

مواق��ف ،وم��ن ع��دة جوان��ب ،حي��ث أن الن�بي
كان يض��ع االومس��ة عل��ى ص��دور اصحاب��ه
حس��ب االدوار ال�تي يقوم��ون به��ا ،وحس��ب
م��ا تقتضي��ه الض��رورة .فن��راه يض��ع وس��اماً
عل��ى ص��در عم��ار ب��ن ياس��ر ،حينم��ا أخ�بره
بان��ه م��ع احل��ق وان الفئ��ة الباغي��ة ه��ي ال�تي
تقتل��ه ،وكذل��ك عل��ى ص��در س��لمان حينم��ا
ب�ين للن��اس ب��ان س��لمان وص��ل اىل درج��ة ان
يكون من أهل البيت ،وكذلك بالنس��بة اىل
اب��ي ذر حينم��ا اتهم��وه بالكذب ،فأخربهم أن
أب��ا ذر عن��وان للص��دق ،وال ميك��ن ان يك��ذب،
وهك��ذا بالنس��بة اىل الكث�ير م��ن الصحاب��ة.
ولك��ن نس��تطيع ان نق��ول ان األومس��ة ال�تي
ُعلقت على صدر االمام علي ،عليه الس�لام،
مل تعل��ق عل��ى ص��در غ�يره ،وم��ا حادث��ة أخ��ذ
البيعة لالمام علي ،عليه الس�لام ،يف «غدير
خ��م» إال تتوي��ج لذل��ك البن��اء ال��ذي ق��ام ب��ه
الن�بي األك��رم ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه ،لبي��ان
م��ن خيلف��ه عل��ى االم��ة ،ولذل��ك ف��ان حادثة
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الغدي��ر مل تك��ن عب��ارة ع��ن ح��دث تأرخي��ي
ممك��ن ان ينفص��ل عم��ا قبل��ه م��ن إش��ارات و
دالالت على أهلية بل أحقية االمام علي يف
إمام��ة االم��ة وخالفة الن�بي ،صلى اهلل عليه
وآل��ه .م��ع املالحظ��ة؛ ب��ان التوصيف��ات ال�تي
وص��ف ب��ه علي بن ابي طالب ،عليه الس�لام،
مل يوص��ف به��ا اح� ٌد غ�يره ،ه��ذا م��ن جان��ب،
وم��ن جان��ب آخ��ر فانه��ا كان��ت تس��تبطن
التصري��ح بش��روط اخلليفة ال�تي ال تنطبق
علي��ه ،علي��ه الس�لام ،وه��ي كث�يرة كم��ا
رواه��ا أرب��اب الس�ير واملؤرخ��ون واملفس��رون،
وال�تي ج��اء بعضه��ا لبي��ان بع��ض اآلي��ات
النازل��ة وال�تي كان س��بب نزوهل��ا خيت��ص
باإلم��ام عل��ي ،علي��ه الس�لام.
ورغ��م كل ه��ذا جن��د املس��لمني مل
تتفق كلمتهم على بيعة االمام علي ،رغم
ان الكث�ير م��ن الصحاب��ة أق � ّر بذل��ك ،كم��ا
ذكره��م االم��ام ،علي��ه الس�لام ،ببيعتهم له.
وم��ن كل م��ا تق��دم ،نس��تطيع ان نق��ول
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ان الكث�ير م��ن ابن��اء االمة كان��وا يعانون من
خل��ل يف البن��اء العقائ��دي ،حيث انه��م كانوا
مس��لمني ،بي��د أنه��م مل يصل��وا اىل درج��ة
االمي��ان واالعتق��اد جبمي��ع تل��ك املنظوم��ة
القيمي��ة ال�تي ج��اء به��ا االس�لام ،وه��و ال��ذي
كان وراء رفضه��م البيع��ة لإلم��ام عل��ي،
علي��ه الس�لام ،م��ن جانبه��م ،وم��ن جانب��ه
االمي��ان املطل��ق ب��كل تل��ك املنظوم��ة االهلي��ة
وال�تي كان��ت رافض��ة ل��كل القي��م اجلاهلي��ة
ال�تي مل يس��تطيعوا االنعت��اق منه��ا.
------------------ -1نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري
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ربــا يقــرأ البعــض «الغديــر» عــى أنــه حادثــة تارخييــة ،يؤخــذ
منهــا؛ العــرة والتجربــة ليــس إال .يف حــن لــو قرأنــا «الغديــر»
كقضيــة رســالية مقدســة ومــروع حضــاري يســتمد عنوانــه
مــن اهلــدف احلقيقــي خللــق هــذه الواقعــة ،وربــا تفتخــر منطقــة
«غديــر خــم» بــن مكــة واملدينــة ،عــى بقــاع األرض ،بأهنــا
شــهدت عــى تراهبــا واقعــة كادت أن تكــون منعطف ـ ًا تارخيي ـ ًا يف
حيــاة البرشيــة ،لــوال عوامــل االنحــراف والتشــويه التــي ضيعــت
هــذه الفرصــة.
مــن هنــا كان البــد مــن تســليط الضــوء عــى «الغديــر»
كمنهــج يف مقابــل املنهــج اآلخــر الــذي وقــف بالضــد  -ومايزال-
لنعــرف أوالً :قيمــة املنهــج الــذي نتبعــه ودوره يف احليــاة ،ثــم
نعــرف حقيقــة املنهــج املقابــل وامتداداتــه عــر االجيــال.
هنالــك قاعــدة معروفــة تقــول« :تعــرف األشــياء بأضدادها»،
فنحــن مــا عرفنــا قيمــة النــور إال بعــد أن عرفنــا حقيقــة الظــام
وآثارهــا يف احليــاة .عندمــا نريــد أن نق ّيــم فــرد ًا أو نق ّيــم منهج ـ ًا
بشــكل دقيــق ،جيــب أن يتــم ذلــك ضمــن الظــرف التارخيــي
الــذي ُوجــد فيــه هــذا الفــرد وهــذا املنهــج ،ال أن نالحــظ املنهــج
بشــكل جتريــدي ،وإال وقعنــا يف إشــكالية التطبيــق ،وتنتفــي فكــرة
االقتــداء ،وهــذا مــا يعــاين منــه الكثــر يف الوقــت احلــارض ،بأنــه
«مــن املســتحيل أن نكــون مثــل االمــام عــي ،عليــه الســام»!
لقــد كان االمــام عــي ،عليــه الســام ،حاكـ ًا لدولــة ،كــا هــو
حــال احلــكام يف زماننــا احلــارض ،مــع عــدم وجــود اختــاف يف
الظــروف السياســية واالجتامعيــة ،كــا يتصــور البعــض ،ســوى
االختــاف يف ظاهــر احليــاة التــي كان عليهــا االنســان آنــذاك.
فقــد كانــت الظــروف االمنيــة ،غايــة يف احلساســية واخلطــورة
عــى اإلمــام ،فقــد كان يعيــش وســط احلــروب واملعــارك والفتــن
السياســية والعقائديــة ،فكانــت املكائــد مــن الشــام والتكفــر مــن
أدعيــاء الديــن ،والباحثــن عــن الســلطة بــن املقربــن منــه .مــع
ذلــك فقــد كان يعفــو عمــن يك ّفــره ويشــتمه ،وحتــى مــن حياربــه
مثــل «اخلــوارج» و»اصحــاب اجلمــل» ،حيــث كان يعدهــم
مســلمني مرقــوا عــن الديــن ،لــذا مل حيلــل أخــذ الغنائــم منهــم.
وهــذا يمهــد الطريــق أمامنــا للنظــر يف املنهــج الصحيــح الذي
يقدمــه لنــا «الغديــر» يف شــخص االمــام عــي بــن أيب طالــب ،عليه
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الســام ،فهــو مل يتــول احلكــم بعــد رســول اهلل ،صــى اهلل عليــه
وآلــه ،كــا جيــب ،إال انــه واصــل املنهــج الرســايل  -النبــوي يف
اوســاط األمــة حتــى يعــرف اجلميــع قيمــة النــور ،كــا يعــرف
معنــى الظــام.
وللمثــال عــى املنهــج الظالمــي الــذي واجــه األمــة آنــذاك،
ننقــل روايــة تارخييــة باختصــار؛ بــأن رجــ ً
ا جــاء اىل «الثــاين»
وســأله قائــاً :أخــرين عــن {الذاريــات ذروا} ،فــا معنــى
الذاريــات؟ قــال :إهنــا الريــح تــذرو ،ثــم قــال الرجــل :أخــرين
عــن احلامــات وقــرا{ ،واحلامــات وقــرا} ،فقــال :الســحاب،
ثــم قــال :أخــرين عــن اجلاريــات يــرا {واجلاريــات يــرا}،
فقــال :الســفن متــي بســهولة فــوق امليــاه .وبعــد أن انتهــى
ـرب مئــة رضبــة،
الرجــل مــن اســألته ،أمــر بــه ذلــك احلاكــم فـ ُ
ـجه و أدمــى رأســه وجعــل الــدم يســيل عــى وجهــه! ثــم
حتــى شـ ّ
حبســه يف بيــت- ،أي حجــرة -حتــى بــرأ ،وربــا دامــت فــرة
بقائــه يف احلبــس شــهر ًا أو اكثــر ،ثــم بعــد ذلــك ُدعــي اليــه فرضبه
مئــة أخــرى! ثــم تركــه حتــى بــرأ يف ذلــك البيــت أو الســجن،
ثــم دعــاه ثالث ـ ًة فرضبــه مئــة ثالثــة! كل ذلــك النــه ســأله ذلــك
الســؤال! ثــم أبعــده إىل مــر!
ً
أمــا منهــج النــور فــإن التاريــخ ينقلــه لنــا ايضــا ،عندمــا
كان اإلمــام ،عليــه الســام ،عــى املنــر ،ويفتــي النــاس ،فانبهــر
أحــد اخلــوارج مــن فقاهــة اإلمــام فقــال« :قاتلــه اهلل مــن كافـ ٍ
ـر
مــا أفقهــه»! فوثــب إليــه األصحــاب ليؤدبــوه ،فقــال« :دعــوه؛
ـو عــن ذنــب وأنــا أوىل بالعفــو» .ويف
ـب بســب أو عفـ ٌ
إنــا هــو سـ ٌ
حادثــة أخــرى ،بينــا كان ،عليــه الســام ،يصــي ومعــه مجــوع
ـوا» خلفــه يرفــع صوتــه
املســلمني يف املســجد ،واذا بـــ «ابــن الكـ ّ
ويقــرأ اآليــة{ :ولقــد أوحــي إليــك وإىل الذيــن مــن قبلــك ألن
ــك} .فســكت أمــر املؤمنــن إجــاالً
أرشكــت ليحبطــ َّن عم ُل ْ
َ
للقــرآن الكريــم ،بينــا كان يتلقــى هتمــة الــرك ،وهــو القائــد
األعــى يف الدولــة.
مــن هنــا؛ فــإن االمــام عليـ ًا ،عليــه الســام ،عندمــا يتــرف
جيســد منهجـ ًا
ويتعامــل مــع القضايــا واالمــور يف زمانــه ،إنــا كان ّ
ويمثــل منظومــة قيميــة متكاملــة مســتمدّ ة مــن الكتــاب والس ـنّة
وأحــكام الســاء التــي جــاءت لســعادة البرشيــة ،ولــذا نجــد أنــه
فــرض نفســه عــى الظــروف الســائدة آنــذاك وقهــر كل مــا يقــال
عنــه «غــر ممكــن» ،فهــل نحــن فاعلــون...؟!
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سأل معاوية بن وهب اإلمام الصادق ،عليه السالم« :،عن أفضل ما يتقرب به العبد
ً
إلى الله تعالى فقال :ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصالة ،أال ترى أن
العبد الصالح عيسى بن مريم قال" :وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا"

الس�لام ،حينم��ا حك��ى عن��ه الق��رآن الكري��م
ـاة والـ َّـزك ِ
ِ
{و َأ ْو َصـ ِ
َاة َمــا
الصـ َ
ـان بِ َّ
بقول��هَ :
ت َح ّي ًا}(،س��ورة مري��م ،)31/وه��ذا لقمان
ُد ْم ُ
احلكيم يأمر ابنه بالصالة يف قوله تعاىلَ { :يا
بنَــي َأ ِقــم الصــا َة و ْأمــر بِا َْلعــر ِ
وف َوا ْن ـ َه
ْ َّ
َ ُ ْ ْ ُ
ُ َّ
َع ـ ْن ا ُْلنك َِر}(،س��ورة لقم��ان ،)17/فه��ذا ي��دل
على أن الصالة من التش��ريعات اليت أهتم بها
اإلس�لام اهتماما بالغاً قل نظريه بالنس��بة إىل
العب��ادات األخ��رى ،ولش��دة التأكي��د عليه��ا
م��ن قب��ل الش��ارع املقدس وضع أش��د العقوبات
والع��ذاب األلي��م لتاركه��ا أو الس��اهي عنه��ا.

الصالة واجب اهلي

الصالة لتهذيب النفس وإصالح المجتمع

الشيخ ماجد الطريف
حق الصالة

«أما
ذك��ر اإلم��ام الس��جاد ،عليه الس�لامَّ :،
هلل،
َح� ُّ�ق َّ
الص�لا ِةَ :ف� َ�أ ْن َت ْع َل� َ�م أَ َن َه��ا َو َف��ا َد ٌة ِإ َل ا ِ
ْ
هللَ ،ف��إِ َذا َع ِل ْم َت َذ ِلكَ
وَأ َن� َ
�ك َقا ِئ� ٌ�م ِب َه��ا ب َ
َي ي َ
َدي ا ِ
ُ
ك ْن َت َخِليقاً أَ ْن َت ُقو َم ِف ْيهَا َم َقا َم ال َع ْب ِدَّ ،
يل
الذ ِل ِ
��ب َ
َ
��ي
��ف َّ
��ب َّ
احل ِقِ�ير َّ
اخلا ِئ ِ
الر ِ
الر ِاه ِ
الر ِاغ ِ
اج ِ
ْ
ْ
ِّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ني املتض� ِّ�ر ِع امل َعظِ��م َم��ن ق��ا َم بَ�ين ي َ
َدي � ِه
املِ ْس � ِك ِ
ْ
ْ
َ
َخ ُشوُع األط َر ِ ْ
اق و ُ
ي
ِب ّ
الس� ُكو ِ
َالإلط َر ِ
افَ ،و َل ِ
ُن و ِ
ِ
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اج��ا ِة َل ُه ِف َن ْف ِس� ِه ،و َّ
ََ
َالط َل ِب
َحس� ِ�ن املَُن َ
�اح ،و ُ
اجلن� ِ
ْ
�تي أَ َح َ
اك َر َق َب ِت َ
اط��ت ِبه��ا
��ك َّال ِ
ِإ َل ْي�� ِه ِف َف�� َك ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َخ ِطي َئ ُت� َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
�كْ ،
واس�تهلكتهَا ذن ُو ُب��كَ ،وتق ِب��ل َعلي َه��ا
ِب َق ْل ِب� َ
َح ُق ُو ِق َه��ا .......وَال
ب ُد ُو ِد َه��ا و ُ
�كَ ،و ُت ِق ُ
يم َه��ا ِ ِ
ُق�� َو َة ِإال ِب��اهلل» رس��الة احلق��وق لإلم��ام زي��ن
العابدي��ن ،علي��ه الس�لام.
لق��د أهت��م اإلس�لام كس��ائر األدي��ان
الس��ماوية بأم��ر الص�لاة حت��ى عدّه��ا أفض��ل
العب��ادات وأهمه��ا عل��ى اإلط�لاق ،وه��ي م��ن
أفض��ل األعم��ال ،حي��ث س��ئل الن�بي ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم ،ع��ن أفض��ل األعم��ال فق��ال،
صل��ى اهلل علي��ه وال��ه وس��لم« :،الص�لاة ألول
وقته��ا» )1(.ب��ل عدّه��ا الصل��ة الوثيقة ب�ين العبد
و رب��ه ،وأكث��ر من ذلك بأن جعلها الباري عز
وج��ل ،معي��ار قب��ول بقي��ة األعم��ال العبادي��ة،
فق��د ق��ال رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
«الصال ُة َع ُمود ال ِدين ْ
إن ُق ِب َلت ُق ِب َل َما
وس��لمَّ :،
()2
َاها ْ
وإن ُردَّت ُر َّد َم��ا ِس َ
ِس��و َ
��واها».
قال أمري املؤمنني ،عليه السالم« :تعاهدوا
أم��ر الص�لاة وحافظ��وا عليها واس��تكثروا منها

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

وتقربوا بها ،فإنها كانت على املؤمنني كتاباً
موقوتا ،وقد عرف قدرها رجال من املؤمنني ال
يش��غلهم عنها زينة متاع وال قرة عني»  ،وهي
من ضمن أهم األحكام اإلسالمية الضرورية
اليت ال خيتلف اثنان على وجوبها ،وتضافرت
األخب��ار من بعد النصوص القرآنية املباركة
عل��ى أهمي��ة الص�لاة ،كم��ا أخ�بر الق��رآن
الكري��م ع��ن ابراهي��م اخللي��ل ،علي��ه الس�لام،
يف دعائ��ه{ :رب اجع ْلنِــي م ِقيــم الص ِ
ــاة
ُ َ َّ
َ ِّ ْ َ
ــل دع ِ
اء}(،س��ورة
َو ِمــ ْن ُذ ِّر َّيتِــي َر َّبنَــا َو َت َق َّب ْ ُ َ
إبراهي��م ،)40/نالح��ظ م��ن خ�لال ه��ذه اآلي��ة
بي يطلب من ربه التوفيق إلقامة
املبارك��ة ،ن� ٌ
الص�لاة ،فه��ذا ي��دل عل��ى أهمي��ة الص�لاة يف
نظ��ر الن�بي إبراهي��م ،علي��ه الس�لام ،وكذل��ك
الن�بي موس��ى ،علي��ه الس�لام ،حينم��ا أم��ره رب��ه
ِ
الصــا َة
ــم َّ
يف ه��ذه اآلي��ة املبارك��ةَ :
{و َأق ْ
ل ِ ِذك ِْري}(،س��ورة ط��ه ،)14/وه��ذا ش��عيب
ب َأ َصالت َ
ُك
حينم��ا ق��ال ل��ه قوم��هَ { :يا ُشـ َع ْي ُ
اؤنَا}(،س��ورة
ـر َك َمــا َي ْع ُبــدُ آ َب ُ
ت َْأ ُمـ ُـر َك َأ ْن َنـ ْ ُ
ه��ود ،)87/وكذل��ك الن�بي عيس��ى ،علي��ه

الص�لاة عب��ادة يومي��ة حم��ددة األوق��ات
والركع��ات ،يق��ف فيه��ا املس��لم ب�ين ي��دي اهلل
تع��اىل مخ��س م��رات يف كل ي��وم ،يوح��ده
ويعب��ده ويدع��وه ويطل��ب من��ه الع��ون واملغفرة
واهلداي��ة ،فم��ن أج��ل ذل��ك كان��ت الص�لاة
وس��يلة لطه��ارة النف��س م��ن املعاص��ي واآلث��ام
وإلص�لاح الس��لوك اإلنس��اني وتربيت��ه عل��ى
اخلري واالبتعاد عن الش��ر ،لذا قال رس��ول اهلل،
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ،مش��بها الص�لاة
بامل��اء ال��ذي يطه��ر اإلنس��ان م��ن النجاس��ات
واألوساخ يف قوله ،صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«ل��و كان عل��ى باب دار أحدكم نهر فاغتس��ل
يف كل ي��وم من��ه مخ��س م��رات ،أكان يبق��ى
يف جس��ده م��ن الدرن ش��يء؟ قلن��ا :ال .قال :فإن
مث��ل الص�لاة كمث��ل النه��ر اجل��اري ،كلم��ا
()3
صل��ى كف��رت مابينهم��ا م��ن الذن��وب».
فحينم��ا يق��ف املصل��ي ب�ين ي��دي اهلل
سبحانه يقرأ سورة الفاحتة اليت فيها احلمد
هلل والثن��اء علي��ه وطل��ب اهلداي��ة من��ه تع��اىل
واالستقامة والرباءة من الضالني ومن الذين
غض��ب اهلل عليه��م ،إمن��ا ترب��ي ه��ذه النف��س
األم��ارة بالس��وء عل��ى االس��تقامة وح��ب اخل�ير
واالبتعاد عن الش��ر واألش��رار ،لذلك يقول اهلل
ِ
ـي إِ َل ْيـ َ
ـك
س��بحانه وتع��اىل{ :ا ْتـ ُـل َمــا ُأوحـ َ
ِمــن ا ْل ِكت ِ ِ
الصــا َة
الصــا َة إِ َّن َّ
ــم َّ
ْ
َــاب َو َأق ْ

َتنْهــى ع ـن ا ْل َفح َشـ ِ
ـاء َوا ُْلنْ َكـ ِ
ـر َو َل ِذ ْكـ ُـر ا ِ
للَّ
َ ْ ْ
َ
ــم َمــا ت َْصنَ ُع َ
ون}(،س��ورة
ْــر َواللَُّ َي ْع َل ُ
َأك َ ُ
العنكب��وت ،)45/فالص�لاة تأمرن��ا باملع��روف
وتنهان��ا ع��ن املنك��ر وترب��ي يف أنفس��نا ح��ب اهلل
تع��اىل وح��ب اخل�ير للن��اس ،فاملصل��ي مث�لا
{ر َّبنَا
حينم��ا يرف��ع يدي��ه يف الص�لاة ويق��ولَ :
ـو َم َي ُقــو ُم
ا ْغ ِفـ ْـر ِل َولِ َوالِــدَ َّي َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِـ َ
ـن َيـ ْ
ِْ
اب}(،س��ورة ابراهي��م)41/
ال َس ُ
وق��د س��أل معاوي��ة ب��ن وه��ب اإلم��ام
الصادق ،عليه السالم« :،عن أفضل ما يتقرب
ب��ه العب��د إىل اهلل تع��اىل فق��ال :م��ا أعل��م ش��يئاً
بع��د املعرف��ة أفض��ل م��ن ه��ذه الص�لاة ،أال
ت��رى أن العب��د الص��احل عيس��ى ب��ن مري��م ق��ال:
()4
«وأوصان��ي بالصالة والزكاة ما دمت حيا».
وعن االمام الباقر« :بين اإلس�لام على مخس��ة
أشياء ،على الصالة والزكاة واحلج والصيام
والوالية .قال زرارة فقلت :وأي شيء من ذلك
أفض��ل؟ فقال :الوالي��ة أفضل،ألنها مفتاحهن
والوالي هو الدليل عليهن ،قلت :ثم الذي يلي
ذلك يف الفضل؟ فقال :الصالة ،إن رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،قال :الصالة عمود
()5
دينكم».
تارك الصالة يف القرآن و السنة :
{ف جن ٍ
َّــات َيت ََســا َء ُل َ
ون
يق��ول تع��اىلَ ِ :
ـن * َمــا َس ـ َل َكك ُْم ِف َس ـ َق َر
* َع ـ ْن ا ُْل ْج ِر ِمـ َ
* َقا ُلــوا َل ْ َنـ ُ
ـن ( }...س��ورة
ـك ِم ـ َن ا ُْل َص ِّلـ َ
املدث��ر ،)43-40/وق��ال ع��ز امس��هَ { :ف َو ْي ٌ
ــل
لِ ْلمص ِّل َ ِ
ِ
ــم
ُ َ
ــم َعــ ْن َصالتِ ْ
ني*ا َّلذيــ َن ُه ْ
اه َ
ون}(،س��ورة املاع��ون )5-4/وأم��ا يف
َس ُ
الرواي��ات الش��ريفة ورد ع��ن رس��ول اهلل أن��ه
ق��ال« :من تهاون بصالته من الرجال والنس��اء
ابت�لاه اهلل خبم��س عش��رة خصل��ة ،س��ت منه��ا
يف دار الدنيا وثالث عند موته وثالث يف قربه
وث�لاث ي��وم القيام��ة إذا خ��رج م��ن ق�بره .فأم��ا
اللوات��ي تصيب��ه يف دار الدني��ا ،ف��األوىل :يرف��ع
اهلل الربك��ة م��ن عم��ره ،والثاني��ة :يرف��ع اهلل
الربك��ة م��ن رزق��ه ،والثالث��ة :ميح��و اهلل ع��ز

وج��ل س��يماء الصاحل�ين من وجه��ه ،والرابعة:
كل عم��ل يعمل��ه ال يؤج��ر علي��ه ،واخلامس��ة:
ال يرتفع دعاؤه إىل الس��ماء ،والسادس��ة :ليس
ل��ه ح��ظ يف دع��اء الصاحل�ين .وأم��ا اللوات��ي
تصيب��ه عن��د موت��ه ،فأوهل��ن :أن مي��وت ذلي�لا،
والثاني��ة :مي��وت جائع��ا ،والثالث��ة :مي��وت
عطش��انا فل��و س��قي م��ن أنه��ار الدني��ا مل ي��رو
عطش��ه .وأما اللواتي تصيبه يف قربه ،فأوهلن:
ي��وكل اهلل ب��ه ملكا يزعجه يف قربه ،والثانية:
يضي��ق علي��ه قربه ،والثالث��ة :تكون الظلمة يف
ق�بره ،وأم��ا اللوات��ي تصيب��ه ي��وم القيام��ة إذا
خرج من قربه ،فأوهلن :أن يوكل اهلل به ملكا
يس��حبه عل��ى وجهه واخلالئق ينظ��رون إليه،
والثانية :حياس��به حس��ابا ش��ديدا ،والثالثة :ال
ينظ��ر اهلل إلي��ه وال يزكي��ه ول��ه ع��ذاب الي��م».
( )6والظاه��ر أن امل��راد بالته��اون يف الص�لاة يف
ه��ذا احلدي��ث ه��و عدم أدائها أص�لا ،من تهاون
بالش��يء مبعن��ى ترك��ه ،وق��ال« :إذا كان ي��وم
القيام��ة خ��رج م��ن جهن��م جن��س م��ن عق��رب
رأس��ه يف الس��ماء الس��ابعة وذنب��ه حت��ت الث��رى
وفم��ه م��ن املش��رق إىل املغ��رب ،فيق��ول أي��ن
م��ن ح��ارب اهلل ورس��وله؟ ث��م ين��زل جرائي��ل
فيق��ول م��ن تري��د؟ فيق��ول :مخس��ة ،ت��ارك
()7
الص�لاة.»....

قصة عن الصالة فيها عرب:

خرج��ت مجاع��ة م��ن إح��دى ال��دول
اإلس�لامية للتبلي��غ يف دول��ة غربي��ة وعن��د
املط��ار يف تنقالته��م الداخلي��ة ب�ين الوالي��ات،
ادركته��م الص�لاة فاخت��اروا ركنا مناس��با يف
صال��ة اإلنتظ��ار نظيف��ا وح��ددوا اجت��اه القبل��ة
بالبوصل��ة ،وفرش��وا س��جاداتهم حن��و القبل��ة
وك�بروا للص�لاة ،ف��كان منظ��را روحاني��ا
ومش��عرا لآلخري��ن ،هيب��ة
يس��تهوي القل��وب ُ
املق��ام وانتظ��ام ه��ؤالء الرج��ال حن��و ربه��م
العزي��ز احلمي��د ،فتجم��ع بع��ض َم��ن كان يف
الصال��ة خلفه��م وعل��ى اجلوان��ب ،يرقب��ون هذا
املنظ��ر غ�ير املأل��وف هل��م ،فالبع��ض معج��ب
أﻳﻠﻮل | 2015
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ثقافة رسالية

الصالة تصلح الفرد والجماعة ،إذ تجعلهم مرتبطين بالله تعالى ،يذكرونه وال
ينسونه ،ويوحدونه ويخلصون له الطاعة والعبودية ويكفرون بالطاغوت ،والمصلي
يشعر بذلك حينما يقرأ سورة الفاتحة في الصالة

بانتظ��ام حرك��ة الص��ف ال��ذي يل��ي إم��ام
الص�لاة ،فإن ك�بر كربوا وإن ركع ركعوا
بع��ده ،وإن س��جد س��جدوا ،والبع��ض أُعج��ب
مبنظ��ر اجلماع��ة يف القيام وهم ينظرون إىل
موض��ع الس��جود خش��وعا وخضوع��ا يف صال��ة
متوج��ة بالبش��ر ،ال يلتفت��ون ألح��د ،فاجتم��ع
الن��اس حوهلم اس��تطالعا وتعظيم��ا ،والبعض
أخ��ذ لذل��ك املش��هد ،ص��ورا فوتوغرافي��ة،
والبع��ض بكام�يرا فيدي��و مم��ا حيمله��ا
املس��افرون ع��ادة يف تل��ك ال��دول وم��ا أكثره��ا،
وبع��د الص�لاة واألذكار املس��نونة ،ش��عرت
اجلماع��ة باإلعج��اب م��ن احلاضري��ن وجله��م
غ�ير مس��لمني ،وم��ن جت��رأ منه��م اإلستفس��ار
بع��د القي��ام م��ن الص�لاة ول��ف الس��جادات،
وجدوه��ا فرص��ة للدع��وة إىل اهلل والتعري��ف
هل��م بأهمي��ة الص�لاة يف حي��اة املس��لم يؤديه��ا
يف وقته��ا بأي بقع��ة كانت ،وأكثر اجلماعة
جيي��دون اللغ��ة االجنليزي��ة ،والعجي��ب يف
القص��ة أن تق��دم أح��د الش��باب الع��رب ظاه��را
مم��ن يعم��ل يف تل��ك الديار وخاط��ب اجلماعة
وس��ط اجلماهري احملتفلة بهم ،وبدأ يوخبهم
على فعلهم ذلك والصالة يف تلك الزاوية من
الصال��ة ،وص��ار يه��ذي يف ال��كالم ،وم��ن مجل��ة
اس��تنكاره عليه��م قول��ه ه��ذه اجلمل��ة« ،الن��اس
صع��دوا للفض��اء وانت��م تصل��ون يف املط��ارات،
لقد أشعرمتونا باحلياء واخلجل أمام الناس»،
تبس��مت اجلماع��ة يف وجه��ه إال أن��ه ظ��ل يكرر
التوبي��خ فأخ��ذه جانبا أحد أفراد اجلماعة من
ذوي احلكم��ة والعل��م ليتكل��م مع��ه ،ق��ال املبل��غ
لذل��ك الش��اب :أن��ت عرب��ي؟ أج��اب الش��اب :نعم
عرب��ي؟ ه��ل أن��ت مس��لم؟ أج��اب الش��اب :نع��م
مس��لم .م��ن أي دول��ة؟ فأجاب��ه باس��م دولت��ه،
ق��ال املبل��غ :ه��ل تصل��ي؟ أج��اب :ال ،وهنا ضرب
املبل��غ ضربت��ه وق��ال ه��ل س��بق ل��ك أن صع��دت
إىل الفض��اء م��ع م��ن صع��دوا؟ أج��اب :املس��كني
ال ،فق��ال املبل��غ :ي��ا أخ��ي مل تصع��د أن��ت إىل
الفض��اء وال تصل��ي م��ع أن��ك مس��لم ،وحن��ن
مثل��ك مل نصع��د للفض��اء ولكنن��ا نصل��ي ،فمن
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يفق��دً أح��د األمرين خري ممن يفقد األمرين
معا ،فال نرتك الصالة ونفقد صلتنا باهلل مع
افتقادن��ا للوص��ول إىل فضائه؟ فس��كت الش��اب
ومل جيب��ه بكلم��ة وانس��حب خج�لا م��ن نفس��ه
وم��ن تعرض��ه هل��م.

معني تارك الصالة:

الرواي��ات ال��واردة يف عقوب��ة املع�ين لتارك
الص�لاة عدي��دة ،ولس��انها م��ن أش��د األلس � َنة
مم��ا يفه��م من��ه عظم هذا الذن��ب الذي حياول
الش��ارع س��د مجي��ع املناف��ذ عل��ى م��ن يرتكب��ه،
ف�لا عج��ب بع��د أن عرفن��ا أن ت��ارك الص�لاة
خارج عن حد اإلميان أن يكون املعني له بهذه
الصف��ة ال�تي س��تعرفها م��ن ه��ذه األحادي��ث،
منه��ا :م��ا ورد ع��ن رس��ول اهلل ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم ،قول��ه« :م��ن أع��ان ت��ارك الص�لاة
بلقم��ة أو كس��رة فكأمن��ا قت��ل س��بعني نبي��ا
أوهل��م آدم وآخره��م حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه
وآل��ه وس��لم )8(.»،وق��ال ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس��لم« :م��ن أع��ان ت��ارك الص�لاة بش��ربة م��اء
فكأمن��ا ح��ارب وج��ادل مع��ي وم��ع مجي��ع
األنبي��اء» )9(.والظاه��ر أن امل��راد مبث��ل ه��ذه
األحادي��ث م��ا إذا كان��ت اإلعان��ة واإلحس��ان
إىل ت��ارك الص�لاة س��ببا يف جرأت��ه عل��ى ت��رك
الص�لاة ،وال ش��ك أن اإلحس��ان إىل العاص��ي
مت��ى ما كان س��ببا للجرأة ،واالس��تمرار على
املعصي��ة ح��رام ،جي��ب ترك��ه م��ن ب��اب النه��ي
ع��ن املنك��ر وبن��ا ًء عل��ى ذل��ك إذا مل تك��ن معون��ة
تارك الصالة ،سببا جلرأته على ترك الصالة
حبي��ث إن املعون��ة وع��دم املعونة ال أثر هلما يف
ترك��ه للص�لاة ،ب��ل إن اإلعانة واإلحس��ان قد
تك��ون أحيان��ا س��ببا لرتك��ه الذن��ب ،وموجب��ة
ألدائ��ه الص�لاة ،وال ش��ك أن اإلعان��ة يف ه��ذه
الصورة أمر حسن ،بل تصبح واجبة يف بعض
املوارد ،ومن موارد األمر باملعروف والنهي عن
املنكر.
وضح��ت لن��ا الصديق��ة فاطم��ة الزه��راء،
عليه��ا الس�لام ،ه��ذا املعن��ى يف بي��ان بع��ض

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

فوائ��د الص�لاة فقال��ت« :والص�لاة تنزيه��ا م��ن
الك�بر» ،)10(.فالص�لاة تصل��ح الف��رد واجلماع��ة
إذ جتعله��م مرتبط�ين ب��اهلل تع��اىل يذكرون��ه
وال ينس��ونه ويوحدونه وخيلصون له الطاعة
والعبودية ويكفرون بالطواغيت من الضالني
والظامل�ين واملصل��ي يش��عر بذل��ك حينم��ا يق��رأ
س��ورة الفاحت��ة يف الص�لاة ،لذل��ك جيب علينا
أن ال نس��تخف بصالتن��ا ونهت��م به��ا حت��ى
نن��ال ش��فاعة حمم��د ،صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه،
فإنه��ا مع��راج املؤم��ن ،وه��ي قرب��ان كل تق��ي،
فيج��ب أن نتعاه��د م��ع اهلل تعاىل بهذه الصالة
وحناف��ظ عليه��ا ونتق��رب به��ا ،فإنه��ا كت��اب
موقوت وال يشغلنا عنها شغل شاغل من زينة
ومت��اع وق��رة ع�ين ،ونقب��ل عليها بقل��ب صادق
مل��ؤه الش��وق لتنقلن��ا ه��ذه الص�لاة وتع��رج بن��ا
إىل رب الع��زة ال��ذي ه��و الرمح��ن الرحي��م،
واخلال��ق الب��اري املص��ور ل��ه األمساء احلس��نى،
لي��س أمامن��ا إال عب��ادة الواح��د األح��د به��ذه
الص�لاة ال�تي ه��ي هوي��ة كل مس��لم .وه��ذا
ــت
{و َمــا َخ َل ْق ُ
م��ا تأك��ده اآلي��ة القرآني��ة َ
اإلنــس إِالَّ لِيعبدُ ِ
ِْ
ون}(،س��ورة
َُْ
الــ َّن َو ِ َ
الذاري��ات )56/وه��ذه العب��ادة عموده��ا الص�لاة
وعنوانه��ا لتع��رج بن��ا حن��و كم��ال العبودي��ة
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الحج وأبعاده األربعة
حممد حسن مرتىض
ما هو الحج وملاذا كان الحج؟
اذا اردنــا أن ننظــر إىل الحــج مــن أبعــاده املختلفــة كــا نظــر إليهــا
اإلســام ،فإننــا نــرى أربعــة أبعــاد لهــذا العمــل العبــادي.
البعد األول :حمطة التذكري باخلالق
يف خضــم الحيــاة التــي يعيشــها اإلنســان بــن الصحــة واملــرض ،وبــن
الفقــر والغنــى ،وبــن الســعادة والشــقاء ،ينــى اإلنســان انــه عبــ ٌد اللــه،
ولهــذا النســيان صورتــان ســلبيتان؛ األوىل :أن ينــى اإلنســان ربــه فيدّعــي
الربوبيــة عــى اآلخريــن .والثانيــة :أن ينــى نفســه فيتخــذ عبــاد اللــه أربابـاً
وكل مــن الحالتــن تكمــل األخــرى ،فاملتجــرون واملتكــرون
مــن دون اللــهٌ ،
نســوا أن لهــم خالق ـاً هــو جبــار الســاوات واألرض ،فادعــوا الربوبيــة عــى
ـت َل ُكــم ِمـن إِ َلـ ٍ
ـه
النــاس كــا قــال فرعــونَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َْلــأ َمــا َع ِل ْمـ ُ
ْ ْ
َغ ْ ِ
يي}(،ســورة ،القصــص.)38:
أمــا الخانعــون واألذالء الذيــن يقبلــون كل حاكــم وكل طاغــوت
ويخضعــون لــكل متجــر ومتكــر فهــم مــن النــوع الثــاين الذيــن نســوا أن
املتكربيــن واملتجربيــن ليســوا إال عبــادا ً مخلوقــن اقتــدارا ً مقبوضــن احتضــارا ً.
ولــي يتذكــر اإلنســان هــذه الحقيقــة ســواء كان مــن الصنــف األول أم
الثــاين أوجــب اللــه عــى املســلم أن يحــج مــرة يف العمــر اىل بيتــه ،حيــث
يجــد ذل العبوديــة للــه عــى الجميــع ،فيكــون الحــج بذلــك محطــة للتذكــر
بــأن ال رب ،وال خالــق ســوى اللــه يف هــذا الكــون.
البعد الثاين :حمطة تزكية للنفس
تــرى كــم مــن األدران تريــن عــى قلــب ابــن آدم يف تنافســه عــى
الحطــام؟ وكــم تضيــع عليــه الــرؤى يف تقلبــات األحــداث؟ أيــن ومتــى يــزيك
اإلنســان نفســه؟ أيــن ومتــى ينبــذ األنانيــات عــن ذاتــه؟ أيــن يتعلــم أنــه
واحــد مــن النــاس شــأنه يف ذلــك شــأن اآلخريــن ،فــا ســيد وال عبــد وال غنــي
وال فقــر وال رشيــف وال وضيــع؟ متــى يتذكــر اإلنســان :وجــاء يف الحديــث «أن
اللــه خلــق الجنــة ملــن أطاعــه ولــو كان عبــدا حبشــيا وخلــق النــار ملــن عصــاه
ولــو كان ســيدا قرشــيا».
الحــج هــي الفــرة الزمنيــة املقدســة لتزكيــة النفــس ألنهــا فــرة التوبــة
إىل اللــه ،ونبــذ كل مــا مييــزك عــن اآلخريــن ،ففــي رســالة الحقــوق لإلمــام
زيــن العابديــن عليــه الســام« :حــق الحــج أن تعلــم انــه وفــادة إىل ربــك
وفـرار إليــه مــن ذنوبــك وبــه قبــول توبتــك وقضــاء الفــرض الــذي أوجبــه اللــه
عليــك» .فتزكيــة النفــس تبــدأ مــن تزكيــة القلــب ومــن تزكيــة القلــب تعرب إىل
ِ
ـث َوال ُف ُسـ َ
الجــوارحَ { ،فــا َر َفـ َ
ال ِّج}(،ســورة،
ـوق َوال جــدَ َال ِف ْ َ

البقرة.)179:
ومــن تزكيــة األعضــاء إىل تزكيــة العمــل ،ففــي الحــج ال يجــوز لــك أن
تقتــل حتــى البعوضــة ،كــا ال يجــوز لــك أن تــرد الســبيبة مبثلهــا فضـاً عــن
أن تقــول كلمــة نابيــة لغــرك ،إنهــا حقـاً محطــة للتعــود عــى نبــذ العــادات
الســيئة وتقويــة اإلرادة عــى فعــل الخــر .فأنــت فيــه ال تتزيــن للنــاس ،ال
تنظــر يف مــرآة ،ال تتــدرع ثوب ـاً ،ال تقلــع شــعرة مــن جســمك وال شــيئا مــن
الحــرم ،بــل ال تكــش الحــام حتــى!
أنــت هنــا عــى حقيقتــك عبـ ٌد للــه ال متلــك عــن مــوالك شــيئا ،حتــى يف
جســمك ومــا يخصــه وتلــك هــي قمــة التســليم وهــي يف ذات الوقــت قمــة
تخليــص النفــس مــن األدران وذلــك هــو التطهــر الحقيقــي.

¶

مـــن عهـــد آدم وحتـــى يومنـــا هـــذا ال تجـــد ســـوى تقســـيم النـــاس

بأصنـــاف وطبقـــات متمايـــزة ،فمـــن التمييـــز على أســـاس لون البشـــرة،
حتـــى التمييـــز بالمناطقيـــة الجغرافيـــة ،وحتـــى االنتمـــاءات القبليـــة

والعشـــائرية وغيرهـــا ،لكـــن فـــي الحـــج ال تمايـــز بين البشـــرية أبـــداً ¶
البعد الثالث :تأكيد عىل الوحدة بني البرشية
مــن عهــد آدم وحتــى يومنــا هــذا ال تجــد ســوى تقســيم النــاس بأصنــاف
وطبقــات متاميــزة ،فمــن التمييــز عــى أســاس لــون البــرة ،حتــى التمييــز
باملناطقيــة الجغرافيــة ،وحتــى االنتــاءات القبليــة والعشــائرية وغريهــا ،لكــن
يف الحــج ال متايــز بــن البرشيــة أبــدا ً ،إنــه املوقــف الــذي يقــف فيــه الجميــع
عــى اختالفهــم مــن دون متايــز وتصنيــف ،وكــا يقــول اإلمــام الحســن،
ـت اال َْصــواتُ ب ُِص ُنـ ِ
عليــه الســام ،يف دعائــه املوســوم بعرفــة« :فَاِلَيْـ َـك َع َّجـ ِ
ـوف
اللُّغـ ِ
ـات».
البعد الرابع :صد االنحراف يف العمل والسلوك
يف الحــج تخليــ ٌد إلبراهيــم خليــل الرحمــن ،عليــه الســام ،ولــذا فإننــا
نرمــي الشــيطان بحصيــات ســبع يف مواضــع ثــاث كــا فعــل هــو ،ســام
اللــه عليــه ،حينــا تجــى لــه الشــيطان لينهــاه عــن ذبــح ولــده ،وإننــا نذبــح
الهــدي كــا أراد أن يذبــح ولــده يف ســبيل اللــه ،وحيــث طــاف بالبيــت
نطــوف ،وحيــث ســعت زوجتــه أم إســاعيل نســعى ،بــل وحيــث هرولــت
نهــرول! إال أن أهــم مــا قــام بــه النبــي إبراهيــم عليــه الســام هــو صــده
ـم َضبـ ًا بِا ْل َي ِم ِ
ني}(،ســورة،
النــاس عــن عبــادة األصنــامَ { ،فـ َـرا َغ َع َل ْي ِهـ ْ ْ
الصافــات .)93:محط ـاً تلــك اآللهــة املزيفــة التــي كانــت تشــكل االنح ـراف
األبــرز يف األمــة ،إنــه انحـراف القيــادة وقبــول القيــادة مــن غــر اللــه تعــاىل.
أﻳﻠﻮل | 2015
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قــــــــانـــــــون

قــــــــانـــــــون

شروط عقد البيع وضمان المن َتج من المخاطر المحتملة
حممد جواد منذور*

حت��ى ان��دالع الث��ورة الصناعي��ة العاملي��ة
كان االعتق��اد الس��ائد يف الوس��ط القانون��ي
لعقد البيع هو ان (العقد ش��ريعة املتعاقدين)،
دون فت��ح اي جم��ال لتحمي��ل أح��د أطراف��ه
بالتزام��ات قانوني��ة ،م��ا مل تذك��ر ببن��ود
وش��روط العق��د .فكان��ت بن��ود وش��روط
الضم��ان املدرج��ة يف العق��ود تكف��ي لتأم�ين
محاي��ة ط��ريف العق��د ،حي��ث تك��ون اخلس��ائر
االحتمالي��ة جزئي��ة -ع��ادة -نظ��راً لبس��اطة
الس��لع ،وس��هولة طريق��ة اكتش��اف عيوبه��ا،
ومعرف��ة كيفي��ة اس��تخدامها ،فل��م يك��ن
هنال��ك حاج��ة اىل تدخ��ل املش�� ّرع يف وض��ع
ضواب��ط حلماي��ة املس��تهلك ،حي��ث البس��اطة
يف الس��لع ال�تي كان��ت تت��داول ب�ين البائع�ين
واملش�ترين ،وكذل��ك تق��ارب املعرف��ة الفني��ة
والتكنولوجي��ة ب�ين الطرف�ين.
إال ان الي��وم ويف ظ��ل االحتي��اج املتزاي��د
للس��لع االس��تهالكية املتنوع��ة ،والطف��رة
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التكنولوجي��ة واملعرفي��ة ال�تي احنص��رت ل��دى
املنتج�ين دون املس��تهلكني ،مل يع��د م��ن الس��هل
على املستهلك معرفة خبايا و اشكاالت السلع،
فعل��ى س��بيل املث��ال؛ يف صناع��ة الس��يارات،
وم��ا يرافقه��ا م��ن تفاصي��ل تقني��ة واحتم��االت
وج��ود اخلل��ل أثن��اء التصني��ع ،م��ن الصع��ب
اكتش��افه ،كم��ا حص��ل -مث�ل ً
ا -يف الس��يارات
اليابانية الصنع من شركة «تويوتا -لكزس»
وال�تي اضط��رت اىل س��حب م��ا يق��ارب امللي��ون
ونص��ف س��يارة م��ن س��ياراتها ،م��ن الس��وق
بس��بب إم��كان وج��ود تس� ّرب لس��ائل الفرام��ل،
حي��ث مل يك��ن باإلم��كان اكتش��اف اخلل��ل إال
م��ن قب��ل الش��ركة املص ّنعة نفس��ها ،بعد وقوع
العدي��د م��ن احل��وادث ال�تي أودت حبي��اة أن��اس
ع��دة ،وكذل��ك احل��ال يف الس��لع اإللكرتونية،
واملنتوج��ات ذات الرتكيب��ات الكيماوي��ة،
كاملنظف��ات وم��ا ش��ابه ذل��ك ،ال�تي تب��اع يف
األسواق ،هذا من جانب؛ ومن جانب آخر ،فاذا
م��ا نظرن��ا اىل تهاف��ت الش��ركات املنتجة على
ج��ذب املش�ترين ،حي��ث بات��ت تل��ك الش��ركات

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

تس��تهدف املس��تهلك البس��يط ،وتدفع��ه
اىل اقتن��اء منتوجاته��ا بش��تى الط��رق ،مث��ل
االعالن��ات التلفزيوني��ة ،والبوس�ترات وغريه��ا
من الطرق امللتوية ،لكس��ب رضا املس��تهلك يف
إبرام عقود شراء سلعها .نتيجة هلذا التنافس
احملم��وم ب�ين تل��ك الش��ركات ،كان الب��د
م��ن تدخ��ل املش � ّرع حلماي��ة املس��تهلك الفاق��د
لالختص��اص يف أم��ور ه��و بعيد عنها ،ويف ظل
األنظم��ة ال�تي تتبن��ى نظ��ام اقتص��اد الس��وق،
ال��ذي يفت��ح اجمل��ال واس��عاً حلري��ة املنافس��ة
االقتصادي��ة ب�ين الش��ركات املنتج��ة ،كم��ا
ه��و احل��ال يف معظم البل��دان العربية والعراق
عل��ى وج��ه اخلص��وص ،م��ا بع��د ع��ام  ،2003مم��ا
أدى اىل ص��دور قوان�ين محاي��ة املس��تهلك يف
معظ��م تل��ك البل��دان.
* ضامنات مفرتضة ملصلحة املستهلك

مم��ا تق��دم ،يتض��ح أن الضم��ان ال��ذي يقع
عل��ى عات��ق املنت��ج جت��اه املس��تهلك ،ه��و نوع��ان
م��ن الضمان:

اليوم وفي ظل االحتياج المتزايد للسلع االستهالكية المتنوعة ،لم يعد من
السهل على المستهلك معرفة خبايا و اشكاالت السلع

* النوع األول:

الضم��ان النات��ج ع��ن اتف��اق ط��ريف العق��د،
وما يدرجانه من بنود وشروط لرفع مستوى
الضم��ان او تقليص��ه ،وه��ذه الش��روط أم��ا
الن��ص عليه��ا يف
ان تك��ون صرحي��ة وجي��ب
ّ
العق��د صراح��ة ،كاخلدم��ات ال�تي يقدمه��ا
البائ��ع واملنت��ج م��ا بعد عق��د البيع للمس��تهلك،
ك��ورش الصيان��ة والتصلي��ح ،او تبدي��ل
السلعة املعطلة خالل فرتة زمنية حمددة ،او
ان تك��ون ضمني��ة ،كم��ا ه��و احل��ال يف ضم��ان
مطابق��ة املُب��اع ،فبموج��ب ن��ص امل��ادة  1993م��ن
قانون االستهالك الفرنسي؛ «يلتزم البائع بأن
يس��لم ش��يئاً مطابق �اً للعق��د ويضم��ن عي��وب
املطابق��ة املوج��ودة عن��د التس��ليم» .وكذل��ك
امل��ادة  1641م��ن القانون املدني الفرنس��ي ،واليت
توض��ح ب��أن (العي��ب يك��ون ض��اراً ،اذا تعل��ق
باس��تعمال الش��يء مم��ا جيعل��ه غ�ير ص��احل
لالس��تعمال ،ال��ذي خص��ص م��ن أجل��ه ،او ان
يقل��ل م��ن انتفاع��ه حبي��ث م��ا كان املش�تري

يتعاق��د علي��ه او يدف��ع مثن �اً أق��ل ل��و ان��ه عل��م
نصت الفق��رة الثانية املادة
به��ذا العي��ب) ،فيما ّ
 558م��ن القان��ون املدن��ي العراق��ي عل��ى ضم��ان
العي��ب بالق��ول( :العي��ب ه��و م��ا ينق��ص مث��ن
املُب��اع عن��د التج��ار و أرب��اب اخل�برة او ما يفوت
ب��ه غ��رض صحي��ح ،اذا كان الغال��ب يف أمث��ال
املب��اع عدم��ه ،ويك��ون قدمي�اً ،اذا كان موج��وداً
يف املب��اع وق��ت العق��د ،او حدث بعده وهو يف يد
البائ��ع قب��ل التس��ليم).
وم��ن ه��ذه النص��وص وم��ا ش��ابهها م��ن
التش��ريعات األخ��رى ،يتض��ح ان هنال��ك
ضمان��ات عقدي��ة يلت��زم به��ا البائ��ع بالدرج��ة
ن��ص عليه��ا العق��د صراح��ة او
األوىل ،س��واء ّ
ضمن��اً ،واحلكم��ة يف ه��ذا االلت��زام ،متك�ين
املش�تري م��ن االنتف��اع باملباع بالش��كل األفضل،
وم��ن أج��ل ذل��ك يك��ون البائ��ع ملزم�اً بتس��ليم
مب��اع يتف��ق م��ع بن��ود العق��د الصرحي��ة
والضمني��ة ،وفق��ا ملعي��ار موضوع��ي يتعل��ق
بطبيع��ة املب��اع ذات��ه ،وعل��ى املش�تري ان ال
يتأم��ل أكث��ر م��ن االس��تعمال املأل��وف للمب��اع

�ار ش��خصي ،ح�ين يقص��د املس��تهلك
بي��د ومعي� ٍ
اس��تعما ً
ال خاص��اً يرج��ى حتقق��ه يف املب��اع،
ويك��ون دافع�اً إلش��باع حاجاته ح�ين يكون ذلك
الغ��رض واضح�اً للبائ��ع ،كم��ا ل��و أن صاح��ب
حقل دواجن اشرتى بيضاً ،فيكون واضحاً بأن
هذا البيض يعتمد للتفقيس ،وليس للمائدة،
فيك��ون البائ��ع ملزم�اً بتحقيق ذل��ك باالعتماد
على خربته ،وعند االختالف خيضع املوضوع
للس��لطة التقديري��ة للقاض��ي.
وعل��ى الرغ��م م��ن ان امللت��زم الرئي��س
به��ذا الضم��ان ه��و البائ��ع ،س��وا ًء كان ه��و
املنت��ج او غ�يره ،إال ان��ه ميك��ن أيض �اً الرج��وع
اىل املنت��ج حبس��ب القان��ون الفرنس��ي ال��ذي
جع��ل مس��ؤولية املنتج والبائع جتاه املس��تهلك
مسؤولية تضامنية ،وهذا ما أشارت إليه املادة
 211الفق��رة  ،14م��ن القان��ون املدن��ي الفرنس��ي،
حي��ث وس��ع م��ن تطبي��ق الضم��ان ليع��د كل
م��ن البائ��ع والبائ��ع التال��ي ،وكذل��ك املنت��ج
مس��ؤولني مس��ؤولية تضامني��ة ،وه��ذا م��ا
أي��ده املش��رع املص��ري كذل��ك ،وم��ع ان املش��رع
أﻳﻠﻮل | 2015
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قــــــــانـــــــون
االحزاب النخبوية ومخاطر
الضمانات التي يلتزم بها المنتج ،فهو ضمان السالمة ،حيث يلتزم كل ُمنتج
بضمان سالمة منتوجاته من العيب ،وما يرافق استخدام هذه السلعة من مخاطر

ينص على تضامن املس��ؤولية بني
العراقي مل ّ
املنت��ج والبائ��ع بش��كل صري��ح ،إال ان املنت��ج ال
ميكنه التنصل عن مسؤولية الضمان ،مبجرد
بي��ع الس��لعة اىل البائ��ع (امل��وزع) ،وإمن��ا تبق��ى
مس��ؤوليته قائم��ة مبوج��ب نص امل��ادة  553من
تنص على( :اذا اس��تحق
القان��ون املدن��ي ،واليت ّ
املباع يف يد املشرتي وحكم به للمستحق كان
ه��ذا حكم�اً على مجي��ع الباعة ولكل ،ان يرجع
عل��ى بائع��ه بالضم��ان ،لك��ن ال يرج��ع قب��ل أن
يرج��ع علي��ه املش�تري من��ه) ،وه��ذا الن��ص ج��اء
لتعمي��م املس��ؤولية يف الضم��ان يف البي��وع
املتعاقبة ،من مش�تري اىل آخر ،يف حال رجوع
املش�تري األخ�ير عل��ى بائع��ه ،بإم��كان البائع ان
يرج��ع عل��ى بائع��ه كذل��ك وص��و ً
ال اىل املنتج،
اذا م��ا روعي��ت الف�ترات القانوني��ة احمل��ددة يف
القان��ون للرج��وع وحبس��ب أن��واع الضم��ان.
* النوع الثاين:

أم��ا الن��وع الثان��ي م��ن الضمان��ات ال�تي
يلت��زم به��ا املنت��ج ،فه��و ضم��ان الس�لامة ،حيث
يلت��زم كل ُمنت��ج بضم��ان س�لامة منتوجات��ه
م��ن العي��ب ،وما يرافق اس��تخدام هذه الس��لعة
م��ن خماط��ر ،فكم��ا تق��دم يف مث��ال صناع��ة
الس��يارات ،او األدوي��ة او املنظف��ات الكيماوي��ة
ال�تي تس��تخدم يف املن��ازل ،عل��ى ان تراع��ى
طريق��ة االس��تخدام احمل��ددة م��ن قب��ل املنت��ج.
وعلي��ه يلت��زم املنت��ج وكذل��ك البائ��ع
(امل��وزع) بتقدي��م املعلوم��ات الالزم��ة لطريق��ة
اس��تخدام املنت��ج ،واآلث��ار اجلانبي��ة بش��كل
واض��ح وجل��ي للمس��تهلك ،إضاف��ة اىل تعه��ده
بس�لامة الس��لعة واس��تخدامها ،واإلخ�لال
به��ذه االلتزام��ات ،س��واء بتقدي��م املعلوم��ات
الالزم��ة لطريق��ة االس��تخدام وس�لامة
الس��لعة ،ف��إن ذل��ك ي��ؤدي اىل مس��ؤولية املنتج
ع��ن األض��رار ال�تي تلح��ق باملس��تهلك ،وه��ذا
واض��ح ال حاج��ة لعن��اء ش��رحه ،ولكن ما ميكن
ان يث��ار يف ه��ذا اخلص��وص؛ م��ن املس��تفيد م��ن
ه��ذا الضم��ان؟ وم��دى ح��دود ه��ذا الضمان من
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حي��ث األش��خاص املس��تفيدين؟
* املستفيد من الضامن

الش��ك  -كم��ا تق��دم -أن املس��تهلك ه��و
املس��تفيد م��ن ه��ذا الضم��ان ،نظ��راً للرابط��ة
العقدي��ة كم��ا تق��دم يف الفق��رة الس��ابقة م��ن
ه��ذا الضم��ان ،ولك��ن اقتص��ار الضم��ان عل��ى
املش�تري (املس��تهلك) ،وم��ن يق��وم مقام��ه ،او
م��ن يرتب��ط بالعق��د بش��كل او بآخ��ر ،مل يع��د
كافي��اً حلماي��ة اجملتم��ع ،حي��ث ان هنال��ك
اشخاصاً آخرين من األغيار عن تلك الرابطة
(العق��د) ،مم��ا قد يتأثرون بهذه الس��لعة ،وهم
األح��ق باحلماي��ة القانوني��ة واالس��تفادة م��ن
الضم��ان ،كم��ا ل��و مت دع��س ش��خص بس��يارة
«اللكزس» بسبب العيب التصنيعي يف الفرامل
هلذه الس��يارة ،فإن من الظلم ان يتم تعويض
وضم��ان حق��وق صاح��ب الس��يارة ،كون��ه
يرتب��ط برابط��ة عقدي��ة م��ع املنت��ج ،فيم��ا يت��م
جتاه��ل املتض��رر الرئيس ج��راء العيب املوجود
يف الس��يارة ،وه��و «الغ�ير» بالنس��بة للعق��د،
متمث�ل ً
ا بالش��خص ال��ذي تع��رض حل��ادث
س�ير ج��راء عي��ب يف فرام��ل الس��يارة .ل��ذا ف��إن
الفق��ه القانون��ي احلديث يرى ض��رورة امتداد
الضم��ان ليش��مل غ�ير املتض��رر ج��راء الس��لع
املعيوب��ة ،ولك��ن ما هو األس��اس القانوني الذي
ب�ني علي��ه ه��ذا الضم��ان؟
* بني خطأ املنتج وتبعات املخاطر

ان البحث يف االس��اس القانوني ملس��ؤولية
املنت��ج ،ال زال��ت متثل حمور دراس��ات الباحثني
وه��ي تتأرج��ح ب�ين فكرت�ين اساس��يتني؛ وهما:
فك��رة خط��أ املنت��ج ،وفك��رة املخاط��ر او حتم��ل
التبعة.
فإث��ارة مس��ؤولية املنت��ج عل��ى اس��اس
فك��رة اخلط��أ ،تتوق��ف على اثب��ات املتضرر من
ه��ذا اخلط��أ ،ونس��بته للمنت��ج.
أي احنراف��ه يف س��لوكه وع��دم توخي��ه
اليقظ��ة واحل��رص والتبص��ر امل��وازي ملثل��ه

| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

م��ن املهني�ين يف مواجه��ة املدي��ن ال��ذي يفتق��د
بالض��رورة للدراي��ة الكافي��ة.
فالضاب��ط ال��ذي يتع�ين عل��ى املنت��ج ع��دم
االحن��راف عن��ه ،ه��و العناي��ة ال�تي تقتضيه��ا
اص��ول املهن��ة ،وال�تي ج��رى القض��اء الفرنس��ي
عل��ى تقديره��ا بالس��لوك املأل��وف م��ن أواس��ط
املنتج�ين علم��اً و دراي��ة و يقظ��ة ،وبالتال��ي
املتبصر املتطل��ب يف املنتج ،ميثل
ف��ان الس��لوك ّ
التزاماً قانونياً ،يقع على عاتقه بعدم االخالل
ب��ه او اخل��روج ع��ن دائرت��ه.
فاملف��روض بامله�ني او املنت��ج ،ان��ه ش��خص
�ص ،ل��ه معلوم��ات كافي��ة ع��ن العم��ل،
خمت� ّ
وحي��وز وس��ائل تقني��ة ال ميتلكه��ا االف��راد
العادي��ون.
لك��ن مس��ألة اثب��ات اخلط��أ ،ونس��بته
للمنت��ج يف اط��ار ه��ذه النظري��ة ،أضح��ت
مس��ألة مس��تعصية بالنظر للتطور الصناعي
والتكنولوج��ي ال��ذي عرفت��ه البش��رية ،وال��ذي
انعك��س بالتال��ي عل��ى املنتوج��ات واخلدم��ات.
أم��ا فك��رة املخاط��ر ،او حتم��ل التبع��ة،
وال�تي ظه��رت نتيج��ة قص��ور فك��رة اخلط��أ
فمؤداه��ا ،ان كل نش��اط ميك��ن ان ينت��ج
ض��رراً ،يك��ون صاحب��ه مس��ؤو ً
ال عنه ،اذا تس��بب
ه��ذا النش��اط يف ايق��اع ضرر بالغ�ير ،ولو كان
س��لوكه غ�ير مش��وب ب��أي خط��أ ،حبي��ث ال
تش�ترط ان يك��ون الض��رر ناش��ئاً ع��ن احن��راف
يف س��لوك املنتج ،حتى يُلزم بالتعويض ،وامنا
يكفي ان يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه.
وبالتال��ي فأس��اس ه��ذه النظري��ة ،ه��و الض��رر،
وال تقي��م أي وزن للخط��أ .فالع�برة بالض��رر
ال��ذي حل��ق بالضحي��ة ،والذي جي��ب جربه ،ما
مل يرج��ع ذل��ك خلط��أ املض��رور نفس��ه ،وتك��ون
املس��ؤولية يف ظ��ل ه��ذه النظري��ة مس��ؤولية
موضوعي��ة تتجاه��ل متام��ا س��لوك الش��خص
ال��ذي يتحم��ل تعوي��ض الض��رر ال��ذي حل��ق
الضحي��ة.
------------------* ماجستري يف القانون اخلاص.

السقوط عن قافلة الجماهير
كريم حممد
إن مــن يدقــق يف ســلوكيات اآلخريــن ســيتعلم مــن ذلــك مواقــع الخطــأ مــن
الــرأي والســلوك ويتجنبهــا هــو يف حياتــه ،فــإن واحــدة مــن القضايــا الهامــة يف
الحيــاة االجتامعيــة؛ أن النــاس يتفاوتــون يف كل يشء؛ يف فكرهــم وســلوكياتهم،
غــر أنهــم يحســنون العيــش مــع بعضهــم.
يف ظل هذا الوضع يقفز سؤال حاد:
كيــف ســيتمكنون مــن العيــش املشــرك مــع كل هــذا التفــاوت الــذي
يضمرونــه يف قلوبهــم؟ ومــا الــذي يفــرض عليهــم التنــازل عــن بعــض خصوصياتهم
مــن أجــل االنســجام مــع الجامعــة؟
كأمنــا هنــاك حاجــة فرديــة لالنســجام مــع متطلبــات الجامعــة ،ولهــذا يتنــازل
املــرء عــن خصوصياتــه التــي متيــزه عــن باقــي البــر وتبصــم عــى هويتــه
الشــخصية ،ورمبــا كان ذلــك إج ـرا ًء مؤقت ـاً يســتخدمه الشــخص كورقــة رابحــة
يف زمــان انضاممــه للجامعــة ،ويتخــى عــن ذلــك عندمــا ينفصــل عنهــا .غــر
أن التحــول والتغيــر يف منــط الشــخصية هــو بحــد ذاتــه مســألة إيجابيــة متنــح
القــدرة لــدى الفــرد بــأن ميــارس إرادتــه بالتحكــم بشــخصيته وبرغباتهــا وأهوائهــا،
فعــاد ًة مــا يكــون هنــاك تضــارب بــن املصالــح الضيقــة للفــرد ورغباتــه وأهوائــه،
وبــن رغبــات الجامعــة وأهدافهــا.
إن الذيــن ينضمــون إىل الجامعــات السياســية والتنظيــات االجتامعيــة،
وبخاصــة املنظــات اإلنســانية ،مثــل «الهــال» أو «الصليــب األحمــر» ،وغريهــا
مــن املنظــات املعنيــة بالبيئــة وحقــوق االنســان ،هــؤالء ميارســون أرقــى
أنــواع الضبــط والتحكــم برغباتهــم ومصالحهــم الشــخصية ،ألنهــم يتخلّــون عــن
أهدافهــم الشــخصية وعــن أنانياتهــم يف ســبيل خدمــة اآلخريــن ،وهــذا بالطبــع
بحاجــة إىل نك ـران الــذات ومــن املمكــن أن يتخــذ املــرء مــن الجامعــة غربــاالً
لتنقيــة صفاتــه الســيئة وســلوكياته الخاطئــة ،ألن اإلطــاع مبــا يفعلــه اآلخــرون
عــن قــرب ،إذا مل يضــف إىل معــارف ومعلومــات الشــخص الــيء الكثــر ،فإنــه
عــى األقــل ســيثري فضولــه ويســاعده ذلــك عــى مراجعــة ذاتــه مــرة أخــرى عــى
أن يتمكــن مــن تغيــر بعــض عاداتــه الســيئة.
صحيــح أن بعــض االفـراد يرغبــون باالنتــاء إىل الجامعــة ،لكنهــم يجــب أن
يحــذروا مــن التــورط يف أعــال جامعيــة قــد تكــون منافيــة ملــا يؤمــن بــه الفــرد
ويعتقــد بــه ،فليــس كل عمــل جامعــي يــؤدي إىل نفــس الهــدف ،وليســت كل
الجامعــات السياســية تســر عــى جــادة الصــواب ،فثمــة مــن ينتمــي إىل الجامعــة
ويكــون غرضــه الــروة أو الســلطة أو املركــز االجتامعــي ،ورمبــا تتحقــق أحــدى
هــذه األهــداف لكــن املــرء يخــر أهدافـاً أخــرى ،فهــو مثـاً يبيــع مبادئــه وقيمه
يف ســبيل الــروة وبعــد أن يصــل إليهــا أو املكانــة املرموقــة مــن خــال الجامعــة

الفالنيــة ...نجــد أنــه يخــر حياتــه ،فهــو يخــر الدنيــا واآلخــرة معـاً.
إن األعــال الجامعيــة التــي تقــدم الخدمــة للنــاس هــي األعــال املباركــة
التــي حــثّ عليهــا الديــن الحنيــف واألمئــة األطهــار ،عليهــم الســام ،فــا قيمــة
الشــعارات التــي يرفعهــا املــرء دون أن يطبــق واحــدة منهــا؟ ومــا قيمــة املنــاداة
بالكلــات املعســولة ،والنــاس اليقبضــون مــن هــذه الشــعارات والكلــات
العســلية غــر ال ـراخ؟!
التوجيــه الدائــم الــذي يــأيت مــن جانــب أهــل البيــت ،عليهــم أفضــل الصــاة
والســام« :كونــوا دعــا ًة لنــا بغــر ألســنتكم» ،فالنــاس ليســوا بحاجــة إىل مزيــد

ليس كل عمل جامعي يؤدي إىل نفس الهدف ،وليست كل
الجامعات السياسية تسري عىل جادة الصواب ،فثمة من ينتمي
إىل الجامعة ويكون غرضه الرثوة أو السلطة أو املركز اإلجتامعي
مــن املوعظــة ،فهــم أعــرف بقضاياهــم ،لكنهــم يريــدون املثــال الــذي يقتــدون بــه
يف الصعــاب ويف ظــروف العــر والحــرج ،وخــر دعــوة لطريــق الحــق هــو خدمــة
النــاس يف أبســط أمورهــم ،ويف أكربهــا .وهــذا العمــل بحــد ذاتــه ميثــل نوعـاً مــن
الدعــوة إىل طريــق الحــق.
يجــب أن تنتمــي إىل الجامعــة التــي ســتفتخر بهــا أمــام النــاس يف الدنيــا
وخــرة للــه
وأمــام رب العــزة يف اآلخــرة ،ملــا تقــوم بــه مــن أعــال صالحــة
ّ
ولعبــاده ،والتجعــل القـرار الحــزيب فــوق كل يشء؛ فــوق الحــال والحـرام و فــوق
رغبــة النــاس وضــد طموحاتهــم.
الســؤال األبــرز يف هــذا الصــدد هــو ملــاذا تفشــل أكــر األعــال الجامعيــة
يف بالدنــا؟
وعندمــا نقــول« :تفشــل» فإننــا نقصــد ،حتــى تلــك األحـزاب التــي تصــل إىل
الســلطة ولكنهــا تتحــول إىل أح ـزاب سياســية دكتاتوريــة ،ولنــا يف تجربــة حــزب
البعــث البائــد ،خــر مثــال ،فقــد ادعــى هــذا الحــزب «الوطنيــة» ورفعــه شــعارا ً،
كــا ادعــى «الوحــدة» ،وشــعارات سياســية أخــرى جميلــة جــدا ً يف هيئتهــا
وعذبــة يف نربتهــا ،لكنهــا ظلّــت شــعارات ومجــرد كلــات عــى الــورق ال قيمــة
لهــا وال واقــع
املشــكلة أن هــذه األحـزاب فصلــت نفســها عــن طموحــات وآمــال الجامهري،
فغــدت تنظيــات نخبويــة ال هـ ّم لهــا ســوى إصــدار القـرارات وتعيني السياســات
عــى أســاس أنهــا أحـزاب رياديــة ال تخضــع إلرادة الجمهــور ويف النهايــة ســقطت
يف القــر الــذي حفرتــه لنفســها.
آب | 2015
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مناسبات

جاء في حديث
آخر :وألن أعول
أهل بيت من
المسلمين،
وأشبع جوعهم،
وأكسو عورتهم،
وأكف وجوههم
عن الناس،
أحب إليّ من
ّ
أن أحج حجة،
ّ
ّ
وحجة ،وحجة،
حتى انتهى
لعشرة ،ومثلها
ومثلها ومثلها
حتى انتهى إلى
سبعين
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مناسبات

الحج؛ برنامج متكامل للعودة
الى األصالة اإلنسانية
مرتىض حممد كاظم

ق��ال اهلل العظي��م يف حمك��م كتاب��ه
اجملي��دَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذي َن آ َمنُــوا إِ َّنـ َـا ْ
الَ ْم ُر
ِ
ــس
ــاب َواألَزْ ال ُم ِر ْج ٌ
نص ُ
ــر َواألَ َ
َِوا َْل ْي ُ
ِ
ِ
م ـ ْن ع ََمـ ِ
ـل َّ
ـم
الش ـ ْي َطان َف ْ
اجتَن ُبــو ُه َل َع َّل ُكـ ْ
ُت ْف ِل ُح َ
ون}(،س��ورة املائ��دة ،اآلي��ة)90:

يف زمن القهر..

يف زم��ن ،حت��اول ق��وى الض�لال أن
حترفن��ا عن واقعنا ،وع��ن ثقافتنا ،وتدفعنا
إىل ثقاف��ة غريب��ة ختتل��ف متام��اً ع��ن
معتقداتن��ا وتارخين��ا .يف زم��ن بات اإلنس��ان
خي��اف الض�لال حت��ى يف خمدع��ه!
يف زم��نُ ،ي��ارب اإلس�لام باإلس�لام
امللب��وس «لب��س الف��رو مقلوب�اً» ،كم��ا ج��اء
التعب�ير الرائ��ع عل��ى لس��ان أم�ير املؤمن�ين،
| اﻟﻌﺪد) | (٢٨٣ذو اﳊﺠﺔ  ١٤٣٦ﻫـ

علي��ه الس�لام ،حت��ى ب��ات الن��اس يُقتل��ون
ص�براً خمتل��ف االش��كال؛ ذحب��اً ،وحرق��اً،
وغرق�اً بامل��اء ،و !..كل ذل��ك ،حت��ت راي��ة «ال
ال��ه إال اهلل ،حمم��د رس��ول اهلل»! واهل��دف
املرسوم ،هو ضرب اإلسالم احلقيقي الذي
بعث��ه اهلل خالص�اً لألمم من براثن الش��رك
والش��ك واالحن��راف.
ف�لا ري��ب م��ن أن س�لاح املواجه��ة ل��كل
ذل��ك ال يك��ون إال بالع��ودة إىل األصال��ة؛
متمثلة بالعودة اىل القرآن الكريم والسنة
الش��ريفة ،والع��ودة اىل اإلس�لام احلقيق��ي
ال��ذي ج��اء ب��ه رس��ول الرمح��ة ،صل��ى اهلل
علي��ه وآل��ه.
ُت��رى ،كي��ف ميك��ن حتقي��ق ذل��ك؟
وم��ن أي مدرس��ة نتعل��م دروس األصال��ة
والع��ودة اىل اجل��ذور؟
إن احل��ج ،ال��ذي يع��د م��ن ف��روع الدين،

وأح��د اب��رز االعم��ال التعبدي��ة ،جعله��ا
اهلل  -تع��اىل -يف الوق��ت نفس��ه ،منبع �اً م��ن
مناب��ع األصال��ة لالم��ة ،ملا تض��م من كيان
مني��ف وبي��ت معم��ور ،رف��ع قواع��ده ،أب��و
التوحي��د وخلي��ل الرمح��ن ،الن�بي ابراهي��م،
علي��ه الس�لام ،ل��ذا كان��ت الكعب��ة املش��رفة،
{ج َع َ
ــل
مدرس��ة الع��ودة إىل ال��ذات ،فق��د َ
الـ َـرا َم ِق َيام ـ ًا لِلنَّــاسِ
اللَُّ ا ْل َك ْع َب ـ َة ا ْل َب ْيـ َ
ـت ْ َ
ِ
َو َّ
ــرا َم َو ْالَــدْ َي َوا ْل َقالئــدَ
الش ْ
ال َ
ــه َر ْ َ
ِ
ــم َمــا فِ
َ
َ
َ
َّ
َذلِ َ
ــك ل َت ْعل ُمــوا أن اللََّ َي ْعل ُ
الســمو ِ
ات َو َمــا ِف األَ ْر ِ
ض َو َأ َّن اللََّ بِـك ُِّل
َّ َ َ
َ ٍ ِ
يم}(.س��ورة املائ��دة ،اآلي��ة)97:
شء عَل ٌ
ْ
يصف لنا أمري املؤمنني ،عليه الس�لام،
احلج يف نهجه فيقول:
��ر ْو َن أَ َّن ََّ
الل ُسْ��ب َحا َن ُه ْاخََتَ�بر
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َْ
ْ
َ
َ
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ً
َ
ُ
َّ
َ
َ
َّ
�اس ِق َيام�ا ث� َّ�م
َب ْيت� ُه ال� َ�را َم ال� ِ�ذي َج َْعل� ُه ِللن� ِ
َض َع � ُه بَأ ْو َع��ر ب َق� َ
وَ
ض َح َج��راً َوأَ َق� ِّ�ل
�اع ال ْر ِ
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ْ
َ
ْ
َ
ُ
ً
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�ون الو ِد َي� ِ�ة
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�ون و ِ
َع ُي� ٍ
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�ف ُث� َّ�م أَ َم� َ�ر آ َد َم
��د ُه أَ ْن ي َْث ُن��وا أَ ْع َطا َفه ْ
علي��ه الس�لام َو َو َل َ
ُ��م
َْ
ْ
َة ِلُن َت َجع أَ ْس َف ِار ِه ْم و َ
َغاي ً
ن َو ُه َف َصا َر َم َثاب ً
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ِ
ْ
ْ
ث��ا ُر َ
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ب ٍ
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َ
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ن
م
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َ
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��م اب ِت�لا ًء
ور َ َ
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ب ِمن قل ِ
وَِإ ْس� َكاناً ِل َّ
وس� ِ�ه ْم َو ِل َي ْج َع َل َذ ِل َك
لت َذ ُّل ِل ِف ُن ُف ِ
ْ
ْ
َ
َ
ً
ً
ُ
َ
ُ
ْ
أَ ْبوَاباً ُف ُتحاً ِإل فضِل ِه َوأس َبابا ذلل ِل َعف ِو ِه».

يف احلج تُعرف الذات

ق��د يتس��اءل امل��رء كي��ف يك��ون احل��ج
ع��ودة إىل األصال��ة؟
واجلواب على ذلك:
أو ً
ال :مب��ا يف احل��ج م��ن أعم��ال وم��ا يف
احل��ج م��ن أذكار .أن��ت يف احل��ج ،تع��ود إىل
الطبيع��ة .أن��ت يف احل��ج ،تتخلص من كل
ش��وائب وكل زي��ادات.
ثاني��اً :يف احل��ج ،ع��ودة إىل احلقائ��ق
األولي��ة .أن يع��ود امللي��ك ف��رداً عادي��اً يف

اجملتم��ع ،كم��ا ه��و يف احلقيق��ة« .امل ِل��ك»
ق��د يتظاه��ر بقدرات��ه وامكانات��ه م��ن أب��راج
ش��اهقة وقوى أمنية ،وسلطان وصوجلان،
لكن��ه يف احلقيق��ة ال يع��دو كون��ه عب��داً
لي��س إال!
يتجس��د
وه��ذا ل��ن يتحق��ق ،ول��ن
ّ
بالش��كل امللم��وس ،إال يف مراس��يم احل��ج،
حي��ث ع��ودة الن��اس إىل حقيق��ة أنه��م
سواس��ية ،عن��د اهلل ،ال فض��ل ألح��د عل��ى
آخ��ر ،إال بالتق��وى .ف��إذن؛ يف احل��ج معرف��ة
ال��ذات .ويف احل��ج معرف��ة اهلل .ويف احل��ج
معرفة القوة احلقيقية اليت حتكم الكون،
وم��ن ث��م معرف��ة زي��ف الق��وى ال�تي تدع��ي
الس��لطة م��ن دون اهلل ،ع��ز وج��ل.
أن��ت يف عرف��ات ،ويف مزدلف��ة ،ويف
ِمن��ى ،ويف حال��ة الط��واف ،ال جت��د حاكم�اً
وال حمكوم�ً�ا ،ف��اهلل ه��و احلاك��م والن��اس
كله��م حمكوم��ون ،ال يُس��مح لغ�ني أن
يف��رض نفس��ه عل��ى اآلخري��ن ،ل��ذا علي��ه
أن يك��ون حاس��ر ال��رأس وأن يه��رول ب�ين
الن��اس.
ً
ثالث�ا :يف احل��ج عودة املؤمن إىل املؤمن
وعودة الفرد إىل اجملموع ،فيلبس ما يلبس
الن��اس .خيمت��ه كخيامه��م ،يط��وف حي��ث
يطوف��ون ،ويس��عى حي��ث يس��عون ،ويفيض
من حي��ث أفاض الناس.
رابع��اً :يف احل��ج ختّل��ص م��ن كل
عوام��ل اإلنش��داد اىل األرض .فهنال��ك
تذه��ب لوح��دك إىل رب��ك ،فتنقط��ع ع��ن
العائل��ة ،ف�لا تطل��ب ش��يئاً لش��هوتك ،وال
حت��ى رغب��ة نفس��ية يف تعدي��ل هندام��ك
أم��ام امل��رآة ،وتل��ك ه��ي األصال��ة.
إن األصال��ة أن تع��ود إىل ذات��ك،
وان تس��تخرج الكن��وز م��ن أعماق��ك ،ال أن
تب�ني حج��راً عل��ى حج��ر ،ب��ل تب�ني أحج��ار
ش��خصيتك لك��ي تع��رج إىل ال��رب يف
عبادت��ك.
ّ
ً
خامس�ا :احل��ج جت��ل لاللت��زام مب��كارم
ـات َف َم ْن
ـه ٌر َم ْع ُلو َمـ ٌ
ـج َأ ْشـ ُ
{الـ ُّ
األخ�لاقَ ْ ،
ِ
ْ
ــج َفــا َر َف َ
ــث َوال
ال َّ
ــر َض ف ِيهــ َّن َ
َف َ
ــوق َوال ِجــدَ َال ِف َْ
ُف ُس َ
ال ِّج(،}...س��ورة
البق��رة ،اآلي��ة )196:وكل آداب احل��ج ه��ي
مقدم��ات للوص��ول اىل ذل��ك ،ف�لا ح��ج م��ن
دون االلت��زام بذل��ك.
أال ت��رى أن أولي��اء اهلل  -س��بحانه-
كان��وا خيش��ون الوق��وف يف ه��ذا املوق��ف،
حت��ى أن االم��ام الص��ادق ،علي��ه الس�لام،

يل�بي للحج يف امليقات،
كان كلم��ا ه� ّ�م أن ّ
انقط��ع الص��وت م��ن حلق��ه ،وكاد أن خي� ّر
م��ن راحلت��ه! وح�ين س��أله ال��راوي قائ�ل ً
ا:
�ك ِم� ْ�ن أَنْ
الل! َو َل ُب� َّ�د َل� َ
�ول َّ ِ
َي��ا ا ْب� َ�ن َر ُس� ِ
َت ُق َ
ول...
«ك ْي َف أَ ْج ُس� ُر أَنْ
َف َق� َ
�ال علي��ه الس�لامَ :
ُم َلَّب ْي َكَ ،و أَ ْخ َش��ى أَ ْن َي ُق َ
أَ ُق َ
ولَ :لَّب ْي َك َّ
ول
الله َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َع� َّ�ز َو َج��ل ِل��ي ل لَّبي��ك َو ل َس��ع َديك»!
احلج وحقوق الناس
نع��م؛ إن م��ن احلجي��ج م��ن يُق��ال ل��ه
ذل��ك .فف��ي احلدي��ث ،أن م��ن اكتس��ب ما ً
ال
م��ن غ�ير حّل��ه ث��م ح� ّ�ج ،فلّب��ى ،ن��ودي م��ن
الع��رش :ال لبي��ك وال س��عديك!
ويف احلدي��ث الش��ريف ع��ن اإلم��ام
الرضا ،عليه الس�لامّ :
«إنا أُمروا باإلحرام
ليخش��عوا قب��ل دخوهل��م ح��رم اهلل وأمن��ه،
ّ
ولئ�لا يله��وا ويش��تغلوا بش��يء م��ن أم��ور
الدني��ا وزينته��ا ول ّذاته��ا ،ويكون��وا جادّي��ن
فيم��ا ه��م في��ه قاصدي��ن حن��وه ،مقبل�ين
علي��ه بكليته��م ،م��ع م��ا في��ه م��ن التعظي��م
هلل ع ّز ّ
وج��ل لبيت��ه ،والتذ ّل��ل ألنفس��هم عند
قصده��م إىل اهلل ع� ّز وج� ّ�ل ،ووفادته��م إليه
راج�ين ثواب��ه ،راهب�ين م��ن عقاب��ه ،ماض�ين
ّ
بال��ذل واإلس��تكانة
حن��وه ،مقبل�ين إلي��ه
واخلض��وع».
فاحل��ج حج��ان« :ح��ج هلل وح��ج للناس،
فم��ن ح��ج هلل كان ثواب��ه عل��ى اهلل اجلن��ة،
وم��ن ح��ج للن��اس كان ثواب��ه عل��ى الن��اس
ي��وم القيامة».
و بذل��ك ورد حدي��ث اإلم��ام الص��ادق،
علي��ه الس�لام ،ب��أن حي��ج املؤم��ن ،ال كم��ا
حي��ج الن��اس ،فأول ما يفعله أن جيرد قلبه
هلل م��ن كل ش��اغل واج��ب.
فاحل��ج لي��س بدي�ل ً
ا ع��ن الع��ودة إىل
ً
األصال��ة والعم��ل بطاع��ة اهلل أب��دا ،فاحل��ج
ال��ذي ال يطه��ر اإلنس��ان وال يعي��ده إىل
أصالت��ه لي��س حب��ج ،ولذل��ك ق��ال االم��ام
الص��ادق ،علي��ه الس�لام« :م��ا أق��ل احلجي��ج
واكث��ر الضجي��ج».
وج��اء يف حدي��ث آخ��ر :وألن أع��ول
أه��ل بي��ت م��ن املس��لمني ،وأش��بع جوعه��م،
وأكس��و عورته��م ،وأك��ف وجوهه��م ع��ن
حج��ة،
إل��ي م��ن أن أح��ج ّ
الن��اس ،أح��ب ّ
وحج��ة ،حت��ى انته��ى لعش��رة،
وحج��ةّ ،
ّ
ومثله��ا ومثله��ا ومثله��ا حت��ى انته��ى إىل
س��بعني.
أﻳﻠﻮل | 2015

األصالة أن
تعود إلى ذاتك،
وان تستخرج
الكنوز من
أعماقك ،ال أن
ً
تبني حجرا
على حجر ،بل
تبني أحجار
شخصيتك لكي
تعرج إلى الرب
في عبادتك
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بأقال مكم
ا لحج «جهاد كل ضعيف»
حسني حممد عيل

تــرى مــا هــو الحــج؟ وملــاذا يف تلــك األرض القفــر حيــث
ال زرع وال رضع؟ وملــاذا يف هــذا املــكان الضيــق؟ ويف هــذا
الزمــن الضيــق؟
أي يشء مييز هذا املكان و أي يشء مييز هذا الزمان؟
يحــجُ ،عــ ّد عنــد اللــه
ملــاذا مــن اســتطاع الحــج ومل
ّ
ـي َع ـ ْن الْ َعالَ ِم َني}(،ســورة ،آل
كافرا ً؟{ َو َم ـ ْن كَ َف ـ َر فَ ـ ِإ َّن اللَّ ـ َه َغ ِنـ ٌّ
عمــران)97:
وملــاذا بهــذه الحالــة الغريبــة؟ حيــث يتخـ ّـى اإلنســان عــن
مالبســه العاديــة ،ويتجــرد عــن كل مــا كان يلتــزم بــه يف حياتــه
اليوميــة يف بــاده؟
لــي نصــل اىل إجابــة لهــذه االســئلة الكبــرة ،البــد أن نبــدأ
بحــاالت الحــج؛ حالـ ًة فحالــة ،وان منــي مــع الحجــاج ،خطــوة
فخطــوة ،لنســتعرض أمامنــا صــور الحجــاج وهــم يذهبــون إىل
بيــت اللــه املحــرم ،فمــن أيــن يبــدؤون؟ كــا خاطــب الــرب
 تعــاىل -نبيــه مــوىس ،عــى نبينــا وآلــه وعليــه افضــل الصــاةــك إِن َ
والســام ،قائــاً{ :فَا ْخلَــ ْع نَ ْعلَيْ َ
َّــك بِالْــ َوا ِدي الْ ُمقَــ َّد ِس
طُ ًوى}(،ســورة ،طــه )12 :فــكان عــى النبــي وهــو يف منطقــة
بــن مكــة ومنــى أن يخلــع كلــا يرتبــط بالدنيــا حتــى نعليــه،
كذلــك يــأيت الخطــاب اىل حجــاج بيــت اللــه يف املواقيــت ،أن
اخلعــوا مــا عليكــم مــن مــا يشــ ّدكم اىل األرض واســتعدوا
لرحلــة املع ـراج اىل اللــه ســبحانه .بينــت بعــض الروايــات أن
النعلــن اللذيــن أمــر الــرب ،النبــي مــوىس بخلعهــا هــا؛
خوفــان كانــا يقلقــان النبــي مــوىس ،األول :خــوف مــن ضيــاع
أهلــه ،إذ تركهــا وهــي يف حالــة مخــاض .والثــاين :خــوف مــن
فرعــون الــذي كان يالحقــه بجيشــه العظيــم ،فأمــره الــرب بــأن
يخلعهــا مــن قلبــه ليصفــو للــه تعــاىل .الشــك هنــا أيضــا بــأن
العالقــة بــن خلــع النعلــن وبــن الــوادي املقــدس ،أن اإلنســان
يف األماكــن املقدســة يجــب أن ال يكتفــي بخشــوع القلــب فقط،
وإمنــا يجعــل مظهــره أيضـاً داالً عــى أنــه خاشــع للــه  -ســبحانه
وتعــاىل .-إن الحــج يبــدأ باإلحـرام ،حيــث يتخلّــص اإلنســان مــن
كل ثيابــه ليعــود يلبــس الكفــن وميــي ،وعــى شــفتيه ال ذكــر
للحيــاة وال ذكــر لــأوالد وال للتجــارة وال للطعــام ،بــل ذكــر اللــه
وحــده و تلبيــة لنــداء الــرب« :لبيــك اللهــم لبيــك ..لبيــك ال
رشيــك لــك لبيــك .»...هكــذا يبــدأ الحــج تنــازالً عــن كل يشء،
فهــو إذن عــودة العبــد إىل مــواله ،عــودة الذليــل إىل العزيــز،

عــودة الفقــر إىل الغنــي ،فـــ « َهـ ْـل يَ ْر ِج ـ ُع الْ َع ْب ـ ُد اال ِبـ ُـق إالَّ َإل
َم ـ ْوال ُه»؟
هــي العــودة الطبيعيــة التــي ال ميكــن أن تحــدث إال
مبقاومــة جبــت النفــس ،فــا تــدرع وال طيــب وال تزيــن وال
حتــى نظــر اىل املــرآة! إنهــا الخطــوة األوىل يف تطبيــق كلمــة «ال
إلــه إال اللــه» يف ذات اإلنســان.
صحيــح ان كل يشء يف الحــج حالــة اســتثنائية ،إال أن هــذه
الحالــة ،هــي الحالــة الطبيعيــة لــدى اإلنســان بــان يكــون عبــدا ً
ذلي ـاً أمــام اللــه ،جبــار ســاوات واألرض .لكــن هــذه الحالــة
الطبيعيــة حيــث نُســيت يف حياتنــا الطبيعيــة يشــعر اإلنســان
حــن العــودة إليهــا أنهــا اســتثنائية!
طبيعــة اإلنســان انــه عاجــز ،طبيعــة انــه ظلــوم وجهــول،
فهــو الــذي جــاء مــن العــدم بــإرادة امللــك الجبــار ،وهــو
الــذي يعطيــه نــور الهدايــة ونــور الوجــود ،ومــن هنــا فــإن
الخطــوة األوىل؛ العــودة اىل الحالــة األوىل ،اخلــع ثيابــك ،وكل ما
تدرعــه ،وامــش حــارس الــرأس وال تغ ـ ّط حتــى ظاهــر قدمــك.
ثــم تــأيت الخطــوة الثانيــة؛ تطــوف حــول أحجــار قــد وضعــت
عــى بعــض ،هــذه هــي الكعبــة التــي رشفهــا اللــه تعــاىل ،فــا
قيمــة لهــا مــن دون اللــه ،بــل ال قيمــة لــيء ســوى اللــه يف
هــذا الكــون ،هنــا تعــرف املحــور الحقيقــي لحيــاة املؤمــن يف
الدنيــا ،هنــا تبيــع كل يشء لتشــري مرضــاة اللــه ،تقبــل الحجــر
األســود حتــى لــو كنــت ابيــض! هنــا تبايع الــرب لتبيــع كل يشء
امتلكتــه مبلكيــة اللــه -عــز وجــل -لــي تتــم الصفقــة بينــك
وبــن الــرب.
ثــم تــأيت الخطــوة التاليــة يف الحــج؛ بالصــاة خلــف مقــام
شــيخ املوحديــن إبراهيــم الخليــل ،عليــه الســام ،ذلــك الــذي
نلبّــي نــداءه يف الحــج ،حيــث أمــره الــرب بــأن يدعــو النــاس اىل
حــج بيتــه الحـرام فقــالَ { :وأَ ِّذ ْن ِف ال َّنـ ِ
ـج يَأْتُـ َ
ـوك ِر َجــاالً
ـاس بِالْ َحـ ِّ
ـج َع ِميقٍ }(،ســورة ،الحــج)27:
َو َعـ َـى ك ُِّل ضَ ا ِمـ ٍر يَأْتِـ َن ِمـ ْن ك ُِّل فَـ ٍّ
فــأذن فــوق جبــل ايب قبيــس حتــى ســمعه كل مــن يف أصــاب
الرجــال وأرحــام األمهــات .ثــم يســعى املــرء يف املســعى مهــروالً
حيــث هرولــت هاجــر ،تلــك املجاهــدة املهاجــرة يف ســبيل الله.
فالحــج كــا يف الحديــث الرشيــف «جهــاد كل ضعيــف».
وبذلــك يكــون الحــاج ،وفْــد اللــه ،وحـ ٌـق عــى اللــه ،أن يكــرم
َوفــده ،وأن يعــود عليــه باملغفــرة ،فقــد ُســئل رســول اللــه،
صــى اللــه عليــه وآلــه ،عــن علّــة الحــج فقــال« :لعلــة الوفــادة
وطلــب الزيــادة مــع مــا فيــه مــن التف ّقــه».

تحية من مقاعد الدراسة إلى أبطال الحشد الشعبي
الطالبة  :زهراء حممد عيل
ســمعت مــن أحــد االقــارب حـ ّـل ضيف ـاً عندنــا ،حديث ـاً مث ـرا ً

وقــت مــا يـزال العــدو التكفــري والدمــوي يتحــن الفرصــة للهجــوم
علينــا ،او عــى األقــل ارســال الســيارات املفخخــة – كــا الســابق-
وإلحــاق األذى باملدنيــن واخــراق حالــة األمــن واالســتقرار.

حــول االوضــاع التــي يعيشــها أبطــال الحشــد الشــعبي يف املق ـرات

إذن؛ تبــدو املســؤولية كبــرة علينــا يف أن نشــارك يف دور

العســكرية التــي يرابطــون بهــا ،أو يف الخطــوط االماميــة يف جبهــات

بســيط ضمــن االدوار التــي يقــوم بهــا اآلخــرون يف املجتمــع لدعــم

لــدي
القتــال ،حيــث يواجهــون نقصــاً يف االمكانــات ،مــا أثــار
ّ
الكثــر مــن العجــب واألســف يف آن واحــد.

ومســاندة أبطــال الحشــد الشــعبي مبــا منلــك ونتمكــن.
إن الطــاب يف املراحــل كافــة ،بامكانهــم ان يقدمــوا الكثــر،

هــؤالء تركــوا زوجاتهــم وأوالدهــم وبيوتهــم وأعاملهــم وكل

ماديـاً ومعنويـاً ،مبــا يؤثــر بشــكل مبــارش وعميــق يف نفــوس هــؤالء

يشء ،ليــس لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية ،كمــن يذهــب للتجــارة

االبطــال ،وهــذا ليــس مــن املبالغــة بتات ـاً .لنأخــذ طلبــة املرحلــة

اىل مــكان مــا ،ســعياً وراء الربــح – مثـاً -إمنــا ذهبــوا ليعقــدوا صفقة

االبتدائيــة ،هــل إن الرســومات التــي تحتــوي افــكارا ً وموضوعــات

رابحــة مــع اللــه –تعــاىل -للدفــاع عــن القيــم واملبــادئ الســمحاء

عــن الحشــد الشــعبي ومقاومتــه لالرهــاب وتضحياتهــم ،يعــد

التــي بعثهــا اللــه –تعــاىل -يف إطــار االســام ،ويقدمــوا أرواحهــم يف

عم ـاً بســيطاً مــن الناحيــة املعنويــة؟ الســيام اذا أخــذ طريقــه اىل

هــذا الطريــق .ففــي مقابــل هــذه التضحيــات ،مــا نحــن صانعــون؟!

النــر يف معــارض كبــرة تغطيهــا وســائل االعــام ،حتــى يصــل اىل

إن طلبــة املــدارس الذيــن يذهبــون كل عــام اىل مدارســهم

يــد الجنــدي وهــو عــى الســاتر يقاتــل ويضحــي بدمــه ،فيجــد أن

ويجلســون خلــف مقاعدهــم بــكل هــدوء وثقــة ،يبــدأون يرســمون

هنالــك طف ـاً يدعمــه معنوي ـاً بأناملــه الصغــرة ،فكيــف ســتكون

طيلــة الســنة خرائــط ملســتقبلهم ،فهــذا يخطــط ألن يصبح مهندسـاً،

معنوياتــه آنئــذ؟

وتلــك تريــد ان تكــون طبيبــة ،او تلــك تطمــح ألن تكــون خبــرة

فضــاً عــن جمــع التربعــات البســيطة واملشــاركة يف إعــداد

قانونيــة وذاك يريــد ان يكــون محاميـاً او غــر ذلــك .والســؤال :لــو مل

الطعــام لهــم ،كــا باالمــكان مواســاة ابنــاء هــؤالء االبطــال يف

يكــن األمــن واالســتقرار متوفـرا ً يف أجــواء هــؤالء الطــاب ،ســوا ًء يف

املــدارس وتقويــة معنوياتهــم وحتــى االفتخــار بهــم وســط الطــاب

مدرســتهم وبيوتهــم وغــرف نومهــم ،هــل كان بإمكانهــم ان يرسحــوا

ويف املدرســة ،بــأن لهــم أبـاً بطـاً ذهــب ليدافــع ع ّنــا جميعـاً وليوفر

بهــذه السالســة والســهولة يف افكارهــم وخيالهــم؟

االمــن واالســتقرار ،ويحمــي الديــن والقيــم أمــام العــدو الغاشــم.

صحيــح؛ هنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن اخواننــا واخواتنــا يف

نرجــو مــن أوليــاء األمــور واملســؤولني يف املــدارس

مناطــق شــملها العــدوان الداعــي ،فانعدمــت الدراســة وتــرد

ويف الدولــة أن يلتفتــوا اىل هــذه املســألة ،وهــي

الطــاب مــع أهلهــم ،لكــن حديثنــا مــع الغالبيــة العظمــى يف

نقطــة صغــرة لكــن ميكــن ان تتحــول اىل

العـراق ،الذيــن ينعمــون باألمــن واالســتقرار والرفاهيــة النســبية ،يف

بحــر كبــر.
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تفضلوا إلى مائدة «الغدير»
جواد السيد سجاد الرضوي
مــن الثابــت ،روائيــا ،أن مــن قــرأ
ســورة اإلخــاص ثــاث م ـرات كان كمــن
ختــم القــرآن الكريــم كلــه؛ وهــذا -بحــد
ذاتــه -أقــوى دليــل عــى فضــل هــذه
الســورة املباركــة ذات األربــع آيــات فقــط
مــن بــن ســور القــرآن الكريــم املائــة
واألربــع عــرة.
هــذا عــن القــرآن الكريــم ومــا فيــه؛
فــاذا عــن األمــة ومــن فيهــا؛ باملقارنــة؟
هنــاك شــخص واحــد فقــط يف هــذه
األمــة  -واحــد فقــط -ع ـ ّدة رسـ ُ
ـول اللــه،
مثــل ســورة
صــى اللــه عليــه وآلــهَ ،
اإلخــاص يف القــرآن الكريــم؛ إنــه صاحــب
"كــال الديــن" ،وصاحــب "متــام النعمــة"؛
إنــه صاحــب "الغديــر" ،وصاحــب "بيعــة
الغديــر"؛ إنــه اإلمــام عــي بــن أيب طالــب،
عليهــا الســام.
ولكــن؛ كيــف ذلــك؟ ومــا هــي وجــوه
املقارنــة بــن موقــع ســورة اإلخــاص يف
القــرآن الكريــم وبــن موقــع اإلمــام عــي،
عليــه الســام ،يف األمــة؟
يف حديــث نبــوي رشيــف ،يُثَ ِّبــت
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وآلــه،

فضــل ســورة اإلخــاص أوال؛ ثــم يُثبــت
فضــل اإلمــام عــي ،عليــه الســام ،مبين ـاً
وجــه املقارنــة بــن الفضلــن يف نقــاط
ثــاث؛ غايــة يف الدقــة واألهميــة.
يقــول ،صــى اللــه عليــه وآلــه،
مخاطبــا ً اإلمــام عليــاً ،عليــه الســام،
الَ َس ِ
مبارشةَ «:يــا َأ َبــا ْ
ــن؛ َم َث ُل َ
ــك ِف
ِ
ـو اللَُّ َأ َحــدٌ َ .ف َمـ ْن
ُأ َّمتــي َم َثـ ُـل ُقـ ْـل ُهـ َ
ــث ا ْل ُقــر ِ
ــر َأ ُث ُل َ
آن.
ْ
ــرةًَ ،ق َ
َق َر َأ َهــا َم َّ
و َمـ ْن َق َر َأ َهــا َم َّر َتـ ْ ِ
ـنَ ،ف َقــدْ َقـ َـر َأ ُث ُل َث ِي
ا ْل ُقــر ِ
آن .و َمــ ْن َق َر َأ َهــا َث َلثــ ًاَ ،ف َقــدْ
ْ
ــر َ
آن».
َــم ا ْل ُق ْ
َخت َ
إىل هنــا؛ يُثَبِّــت ،صــى اللــه عليــه
وآلــه ،فضــل الســورة؛ ثــم يوجــه خطابــه
إىل اإلمــام عــي ،عليــه الســام ،مــرة
ك بِ ِل َســانِ ِه،
أخــرى ويقــولَ « :ف َمـ ْن َأ َح َّب َ 
ِ
ـث ْ ِ
َف َقــدْ ك ََمـ َـل َلـ ُه ُث ُلـ ُ
اليـ َـان .و َمـ ْن
ـك بِ ِلســانِ ِه و َق ْلبِـ ِ
ـه، َف َقــدْ ك ََمـ َـل
َأ َح َّبـ َ َ
ِ
َلــ ُه ُث ُل َثــا ْ ِ
يــان .و َمــ ْن َأ َح َّب َ
ــك
ال َ
ـد ِهَ ،ف َقـ ِ
ـه و َنــر َك بِيـ ِ
بِ ِلســانِ ِه و َق ْلبِـ ِ
ـد
َ َ َ
َ
ِ
ْ
َ
َ
يــان».
اســ َتك َْم 
ْ
ل ال َ
ويذهــب ،صــى اللــه عليــه وآلــه،
إىل أبعــد مــن ذلــك بكثــر؛ عندمــا يــأيت
إىل ذكــر أهــل األرض كلهــم ،وذكــر أهــل
الســاء كلهــم ،ومبــا يتعلــق مبصــر النــار؛

فيقــول:
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي
الـ ِّ
"وا َّلــذي َب َع َثنــي ب ْ َ
ـق َيــا َعـ ُّ
ض كَمحبــةِ
ــك َأ ْه ُ
ــو َأ َح َّب َ
ــل ْالَ ْر ِ َ َ َّ
َل ْ
َأ ْهـ ِ
ـك َلــا ُعـ ِّ
السـ َـا ِء َلـ َ
ـذ َب َأ َحــدٌ
ـل َّ
بِالن ِ
َّــار" .معــاين األخبــار ،ص .235
إن حديثــاً نبويــا ً رشيفــا ً بهــذه
القــوة والدقــة والوضــوح ،وباللســان
العــريب املبــن؛ أال يكفــي أن يكــون فيصــا
لحــل خالفــات األمــة؟!
مــاذا لــو جلســنا ،جميعــا ،حــول
مائــدة هــذا الحديــث الرشيــف بدعــوة
مــن أَبَــ َوي هــذه األمــة؛ رســول اللــه،
صــى اللــه عليــه وآلــه ،واإلمــام عــي،
عليــه الســام؟
إن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
وآلــه ،يدعونــا ملــا "يُحيينــا" و ذلــك بنــص
القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل{ :يــا أَيُّ َهــا
الَّذيـ َن آ َم ُنــوا ْاسـتَجي ُبوا لِلَّـ ِه ولِل َّر ُســو ِل إِذا
َدعاكُــ ْم لِــا يُ ْحييكُــ ْم} ســورة األنفــال،
اآليــة .24
ويف ذكــرى عيــد الغديــر األغــر؛ دعونا
نجلــس عــى هــذه املائــدة املباركــة ،وال
نبارحهــا أبــدا.
فتعالــوا إىل دعــوة "الغديــر" ،وإىل
مائــدة "الغديــر".

