التحرير بطعم الغدير
رئيس التحرير

مــاذا حــ ّل بنــداء الســماء علــى لســان خــامت االنبيــاء
واملرســلني ،وقــد طــرق أســماع اآلالف املؤلفــة مــن املســلمني
يــوم غديــر خــم؟ وهــل وعتهــا اآلذان وســكنت القلــوب؟
بعــد بضعــة أشــهر مــن التبليــغ الســماوي بالواليــة مــن
بعــد النبــي ألميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام،
أعلــن النبــي النفيــر العــام للجيــش االســامي ملواجهــة التحدي
الرومــي علــى تخــوم البــاد االســامية شــما ًال ،وسـلّم القيــادة
ـال« :لعــن اللــه مــن تخلّــف
ألســامة بــن زيــد ،وقالهــا بصــوت عـ ٍ
عــن جيــش أســامة» ،وهــو يعنــي بالقــول ،لعلمــه بالدفائــن
والســرائر.
حصــل التخلّــف مــن رمــوز ،ثــم حتــول هــذا التخلّف
الــى فيــروس ضــرب أطنــاب األمــة فزعــزع اميانهــا
وهــدد كيانهــا ،بــل كاد ان يقـ ّوض كل مــا ضحــى
وقــدم مــن أجلــه النبــي األكــرم ،طيلــة عقديــن
مــن الزمــن ،بيــد أن ثقافــة الغديــر ،ل ّقنــت االمــة
درس ـ ًا قاســي ًا خــال ربــع قــرن مــن الزمــان،
بــأن الهتــاف النبــوي« :مــن كنــت مــواله فهــذا
ـي مــواله» إمنــا كانــت لــدرء املفاســد واملــكاره
علـ ٌ
واالنحرافــات التــي شــهدتها االمــة طيلــة هــذه
الفتــرة.
هــذا الــدرس تلقفــه العراقيــون في الســاعات االولى
مــن إطــاق نــداء املرجعيــة الدينيــة باجلهــاد ملواجهــة
قــوى التكفيــر واالرهــاب الداعشــي ،فمــن الوقــوف بوجــه ذلــك
الزحــف اخلطيــر ،ثــم كســر شــوكة التنظيــم االرهابــي فــي
معظــم مناطــق نفــوذه فــي العــراق ،وحتــى مرحلــة التطهيــر
الكامــل ألرض املقدســات ،يواصــل أبطــال احلشــد الشــعبي
مــع جميــع فصائــل القــوات املســلحة العاملــة علــى االرض،
رســم مالحــم بطوليــة مذهلــة للعالــم ،وجناحــات لهــا ابعــاد
حضاريــة أكبــر بكثيــر مــن البعــد العســكري الظاهــري علــى
االرض.
فعندمــا يقــال بــان مــا حصــل فــي العــراق مــن إحلــاق
الهزميــة بتنظيــم داعــش ،عجــزت عنــه القــوى الكبــرى فــي
العالــم ،وحتديــد ًا اميــركا وروســيا والــدول االوربيــة املعنيــة
مبلــف داعــش فــي املنطقــة.
فهــذا يعنــي  -ممــا يعنيــه -بــأن هنالــك كلمــة ســر خاصــة
ال يفهمهــا ســوى العراقيــن ،هــي التــي زودتهــم بهــذه القــدرة
الفائقــة واالرادة الفوالذيــة علــى مواجهــة قــوات مســلحة
ومنظمــة ومدعومــة اقليميــ ًا ومخابراتيــ ًا  -عامليــ ًا ،وجتبرهــا

علــى التقهقــر ،بــل االعتــراف علنــ ًا بالعجــز عــن مواجهــة
الرجــل بالرجــل ،ألن ال رجــل فــي اجلانــب اآلخــر ،ســوى
اجلــن والغــدر الكامــن فــي اجســاد معبئــة بالضــال ،فــا
جتــد طريقـ ًا فــي احليــاة ســوى االنتحــار بالســيارات املفخخــة
ملواجهــة أبطــال احلشــد الشــعبي علّهــا توقــف الزحــف املقــدس
نحــو باقــي املناطــق احملتلــة.
نعــم؛ لقــد جــ ّرب العراقيــون طيلــة العقــود املاضيــة
القتــال فــي ظــل الشــعارات «الوطنيــة» و»القوميــة» ،وقــدم
علــى هــذا املذبــح عشــرات اآلالف مــن خيــرة شــبابه ورجالــه،
الذيــن يفتــرض ان يكونــوا اليــوم ،اســاتذة ومدرســن فــي
املــدارس واجلامعــات وخبــراء وعلمــاء فــي املصانــع واملــزارع
واملستشــفيات ،واكتشــفوا اليــوم إن الذيــن ضللــوه بتلكــم
الشــعارات البائســة ،وأحفــاد املتخلفــن عــن جيــش
أســامة واملنكريــن للغديــر ،ذاتهــم يقفــون فــي اجلانــب
اآلخــر مــن احلــرب الدائــرة اليــوم ،وهــذا مــا
جعلهــم يتذوقــون طعــم التحريــر ويقارنــون بــن
اليــوم واألمــس مــن جتــارب احلــروب الطاحنــة
التــي خاضوهــا فــي العقــود اخلوالــي.
طعــم الغديــر فــي حتريــر املــدن واملناطــق
مــن احتــال داعــش ،كان واضحـ ًا فــي تالشــي
الــروح الطائفيــة واســتبدالها بقيــم الســام
واحملبــة والعطــاء ،إنهــم جنــد املرجعيــة الدينيــة،
هجــروا زوجاتهــم وأطفالهــم وبيوتهــم وراحتهــم ،في
مــدن الوســط واجلنــوب العراقــي ،ليخلصــوا زوجــات
وأطفــال أنــاس آخريــن فــي تكريــت والفلوجــة والرمــادي
وغيرهــا ،ثــم يوزعــون عليهــم الطعــام ويســاهمون فــي إغاثتهــم
والتخفيــف مــن وطــأة النــزوح مــن مناطــق القتــال.
مت حتريــر العديــد مــن املــدن ذات االغلبيــة الســنية علــى
يــد اخوانهــم مــن الشــيعة.
وهــا هــم يســتعدون للمشــاركة فــي معركــة حتريــر
املوصــل ،وهــذه داللــة علــى إزالــة الرقــم الطائفــي مــن معادلــة
احلــرب ضــد االرهــاب فــي العــراق ،فحتــى الساســة الس ـنّة
باتــوا فــي حيــرة مــن عجزهــم فــي تشــكيل جبهــة موحــدة تكــون
بديــ ًا عــن داعــش إلدارة املــدن واملناطــق احملــررة حديثــ ًا،
ومنهــا املوصــل ،بســبب شـ ّدة التنافــس احملمــوم علــى النفــوذ
والســلطة.
ورمبــا يأتــي اليــوم الــذي يســقط الرقــم السياســي مــن
املعادلــة ايضــ ًا ،لتبقــى العقيــدة واالميــان يرســمان طريــق
االنتصــار ومــن ثــم البديــل األفضــل لعــراق مــا بعــد داعــش،
فالدمــاء الزكيــة والدمــوع الســاخنة لألرامــل وااليتــام لــن
ســدى.
تذهــب
ً

المرجع و األمة

المرجع و األمة

المد ّرسي
المرجع ُ
للكتل السياسية:

اختالف االولويات في محاربة االرهاب تستنزف
طاقات األمة وتشغلها عن أهدافها
الهدى :كربالء المقدسة

قــال ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي -
دام ظلــه  -إن محاربــة اإلرهــاب بــات
«الفتــة لــدى أكثــر الــدول إال أن لــكل دولــة
أولويــة مختلفــة» عــن االخــرى.
محــذرا مــن إن أوليــات متفاوتــة
او متضاربــة كهــذه تــؤدي الــى اطالــة
أمــد احلــرب وتســتنزف طاقــات األمــة
وتشــغلها عــن أهدافهــا.
واضــاف فــي بيــان صــادر عــن مكتب
ســماحته :إننــا نحيــي ونشــيد ببطــوالت
القــوات األمنيــة وفــي طليعتهــا اجليــش
والشــرطة االحتاديــة ومجاهــدو احلشــد

4

الشــعبي واالنتصــارات التــي حققوهــا
مؤخــر ًا.
وذلــك بتحريــر جزيــرة اخلالديــة فــي
االنبــار وناحيــة القيــارة فــي املوصــل،
داعيــ ًا «كل فئــات الشــعب العراقــي
والقــوى السياســية بالوقــوف صفـ ًا واحد ًا
خلــف أبطــال العــراق الذيــن ينبغــي أن
يســددوا ضرباتهــم املتتاليــة حتــى دحــر
اإلرهــاب فــي العــراق».
موضح ـ ًا« :إن املتطرفــن يســتعيدون
قوتهــم عنــد فتــور احلــرب وذلــك مبــا
يصلهــم مــن دعــم لوجســتي وبشــري مــن
هنــا وهنــاك».
وبشــأن جديــة دول العالــم فــي
محاربــة اإلرهــاب اوضــح ســماحة املرجع
املُد ّرســي« :انــه وبالرغــم مــن أن محاربــة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

اإلرهــاب أصبحــت الفتــة لــدى أكثــر
الــدول إ ّال أن لــكل دولــة أولويــة مختلفــة،
فأولويــة تركيــا منــع األكــراد مــن إقامــة
دولتهــم علــى حدودهــا ،وأولويــة الواليــات
املتحــدة االمريكيــة وحلفائهــا فــي املنطقــة
إســقاط النظــام الســوري ومنــع تنامــي
نفــوذ اجلمهوريــة اإلســامية ،كمــا «إننــا
جنــد أن أولويــة بعــض القــوى فــي بالدنــا
تقويــة تياراتهــم».
وتســاءل ســماحته« :مــن لهــذه احلرب
التــي ال تــزال تســتنزف طاقــات األمــة
وتشــغلها عــن أهدافهــا»؟ فــي إشــارة
إلــى أن مســؤولية محاربــة اإلرهــاب،
وأنهــا تقــع علــى عاتــق اجلميــع ،وال
ينبغــي أن تكــون ضمــن أوليــات متفاوتــة
او متضاربــة كهــذه.

«اتقوا اهلل
وتوافقوا
في األمور
الشائكة
واعملوا بروح
ومضمون
الدستور»
دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي -
دام ظلــه  -الكتــل السياســية إلــى نبــذ
املســاومات السياســية علــى حســاب
احلــق ومصلحــة الوطــن.
وقــال فــي بيــان املوقــف االســبوعي
الصــادر عــن مكتــب ســماحته خاطــب
فيــه الكتــل السياســية« :نوصيكــم بتقــوى
اللــه والتوافــق فــي األمــور الشــائكة
والعمــل بــروح ومضمــون الدســتور».
وأضاف سماحته:
«إن الدســتور العراقــي الــذي يســتمد
شــرعيته مــن االســتفتاء العــام البــد أن
يطبــق بروحــه قبــل نصــوص بنــوده».
وأوضح أن:
«روح الدســتور يتمثــل بالديــن
احلنيــف وقيمــه الســامية والدميقراطيــة
وروحهــا التــي تعنــي اعتــراف أبنــاء
الشــعب بعضهــم ببعــض دون اســتثناء

ومتييــز».
واشــار ســماحته الــى أن
الدميقراطيــة فــي العــراق ســتبقى ناقصــة
مــن دون أمريــن أساســيني ،موضحــ ًا:
«إن األمــر األول الــذي ينبغــي العمــل بــه،
هــو املشــاركة الواســعة مــن قبــل أبنــاء
الشــعب العراقــي فــي األطــر السياســية
والتفاعــل معهــا فــي إدارة البــاد»،
واضــاف ســماحته« :أمــا األمــر الثانــي
فوجــود مؤسســات سياســية واجتماعيــة
واقتصاديــة عابــرة للتمييــز الطائفــي
والعرقــي».
ودعــا ســماحته اجلميــع ،لبــذل املزيــد
مــن اجلهــد الــدؤوب مــن اجــل تكويــن
أطــر وجتمعــات تضــم وتشــمل كل
املناطــق والطوائــف واألعــراق.
وقــال ســماحته إن «علــى علمــاء الدين
الذيــن ميثلــون املؤمنــن باللــه ســبحانه

وتعالــى ورســله ،أن يبــادروا فــي هــذا
الشــأن مــن خــال تأســيس جتمعــات
إميانيــة تســتمد شــرعيتها مــن قولــه
تعالــى:

ـم ِمـ ْن َذ َكـ ٍ
ـر
{ َيــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـاس إِ َّنــا َخ َل ْقنَا ُكـ ْ
ُــم ُشــ ُعو ًبا َو َق َب ِائ َ
ــل لِ َت َع َار ُفــوا
ــى َو َج َع ْلنَاك ْ
َو ُأ ْن َث ٰ
ِ
ِ
يــم
ُــم إِ َّن اللََّ عَل ٌ
ُــم عنْــدَ اللَِّ َأ ْت َقاك ْ
إِ َّن َأك َْر َمك ْ

ــر}.
َخبِ ٌ
وأضــاف ســماحته« :إن جتمــع علمــاء
اإلســام وعلمــاء الديــن عمومــ ًا ،يعــد
اليــوم ضــرورة لكــي ال يفســر اجلاهلــون
الديــن بأنــه وســيلة الشــقاق ،كال؛ بــل هــو
إطــار للوحــدة والتعــارف والتعــاون».
وختــم ســماحته بالقــول« :إننــا
نرجــو أن تكتمــل مســيرة الدميقراطيــة
فــي العــراق لســحب البســاط مــن كل
االنتهازيــن الذيــن يريــدون متزيــق الوطــن
إلــى أشــاء لتمريــر أجندتهــم الفاســدة».
أﻳﻠﻮل | 2016
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المرجع و األمة

المرجع و األمة
فــي دول معروفــة فــي املنطقــة ،تقــوم بدعــم
جماعــات إرهابيــة وأخــرى مشــبوهة لتأخيــر
حســم معــارك حتريــر املوصــل فــي العــراق
والرقــة فــي ســوريا .وقــال فــي هــذا الشــأن:
«إن الــدول املارقــة فــي املنطقــة متــد يــد ًا إلــى
الصهاينــة وأخــرى إلــى اإلرهابيــن وتقــدم
الوعــود الســخية إلــى روســيا وتصــرف املاليــن
علــى جتمعــات مشــبوهة هنــا وهنــاك وكل ذلــك

المرجع
المد ّرسي:
ُ
تحرير
الموصل
بحاجة أيضا
إلى «تحرير
العقول»
قــال ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 إن حتريــر املوصــل بحاجــة إلــى «حتريــرالعقــول» مــن احلم ّيــات اجلاهليــة ،والــى
االحتــكام إلــى الــرأي الصائــب قبــل الســاح.
وأوضــح فــي بيــان املوقــف االســبوعي
الصــادر عــن مكتــب ســماحته ،إن «احلــرب
تكســب بالــرأي الصائــب قبــل أن تكســب
بالســاح والدمــاء» .وأضــاف ســماحته:
«ينبغــي أن تكــون احلنكــة التــي تتحلّــى بهــا
القيــادات السياســية فــي العــراق انطالقــة
جديــدة فــي التحــول نحــو الوحــدة العراقيــة
النفســية واإلميانيــة ومــن ثــم حتقيقهــا علــى
األرض».

المد ّرسي للسياسيين:
سماحة المرجع ُ
تجروا العراق إلى «لعبة الصراعات الدولية»
«ال
ّ
ودعــا ســماحته إلــى ضــرورة فســح
املجــال ألبنــاء املوصــل للمشــاركة فــي حتريــر
مدنهــم إلــى جانــب القــوات العراقيــة املســلحة
بكافــة تشــكيالتها .وقــال« :البــد مــن فتــح
قنــوات ألبنــاء الشــعب العراقــي فــي املوصــل
لكــي يكونــوا حاضريــن قبــل غيرهــم لتحريــر
أرضهــم مــن بطــش داعــش ،والعيــش بســام»،
وأضــاف« :إن حربنــا فــي املوصــل ســتكون
كغيرهــا مــن احلــروب التــي حــررت مــدن
العــراق مــن داعــش ،فهــي حــرب ســام ال
حــرب انتقــال .وفــي هــذا الســياق أشــار
ســماحة املرجــع املُد ّرســي ،إلــى مواقــف اإلمــام
علــي ،عليــه الســام ،فــي معركــة اجلمــل ،وقــال:

«إن حــرب اجلمــل والســلوك االنســاني الــذي
اتبعــه اإلمــام علــي ،عليــه الســام ،جديــرة
بالدراســة ،إذ فـ ّوت الفرصــة علــى االنتقاميــن
مــن الوصــول إلــى مآربهــم» .وأكــد ســماحته
بالقــول« :إننــا نعــول بعــد اللــه  -تعالــى  -علــى
إرادة النصــر لــدى شــعبنا بــكل فئاتــه ولــدى
املســؤولني بــكل طوائفهــم ،بــان يكونــوا يــد ًا
واحــدة» ،مشــير ًا الــى أن «ظــروف التمــزق
التــي فرضــت علــى الشــعب العراقــي قــد ولّــت
إلــى غيــر رجعــة ،ونحــن نعيــش فــي ظــروف
جديــدة ،البــد ان نســتغلها بإعــادة اللحمــة إلــى
أبنــاء الشــعب وإعــادة األمــن والســام والرفــاه
إلــى كل شــبر مــن أرض العــراق احلبيبــة».

الدول المارقة في المنطقة تسعى لتأخير النصر
على عمالئهم االرهابيين في العراق وسوريا
الهدى :كربالء المقدسة

دعــا ســماحة املرجــع املُدرســي  -دام
ظلــه  -الــى جتميــد امللفــات «علــى أهميتهــا»
والتفــرغ ملعركــة املوصــل ،فيمــا حــذر القيــادات
السياســية الســن ّية مــن مؤامــرات خارجيــة
تســتهدف وحدتهــم.
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مــن اجــل تأخيــر النصــر علــى عمالئهــم مــن
اإلرهابيــن فــي العــراق وســوريا».
ودعــا املرجــع املُد ّرســي املســؤولني فــي
العــراق ألن يكونــوا «أكثــر حكمــة وأعظــم حنكة
لكــي ال يقعــوا فــي فــخ مثــل هــذه املؤامــرات».
وقــال« :إن أعظــم مــا يثيــر حنــق األعــداء
الوحــدة العراقيــة التــي جتلــت بتحريــر الفلوجــة
ومــا تبعهــا مــن حتريــر مناطــق مهمــة اخــرى،

وهــذه الوحــدة هــي الضمــان بعــد توفيــق
الــرب ســبحانه ،لتحريــر املوصــل» .كمــا طالــب
ســماحته اإلعــام العراقــي أن يكــون أكثــر
رصانــة فــي تــداول مــا يجــري الســيما حتــت
قبــة البرملــان ،ونقــل األحــداث مبوضوعيــة.
وقــال« :البــد أن يقــدم اإلعــام ،التوعيــة
والنصــح للشــعب العراقــي لاللتفــاف حــول
قياداتــه لتحقيــق األهــداف العليــا».

وقــال ســماحته فــي بيــان املوقــف
االســبوعي الصــادر عــن مكتــب ســماحته:
«ندعــو إلــى جتميــد كل امللفــات علــى أهميتهــا
ومنهــا التــي تســبب اخلالفــات ،والتفــرغ
ملعركــة الفصــل فــي املوصــل».
وأضــاف ســماحته« :مــع اقتــراب النصــر
يقــوم األعــداء باملزيــد مــن املؤامــرات لتمزيــق
الصــف وصــرف االهتمــام عــن القضيــة األم»،
فــي إشــارة منــه إلــى معركــة املوصــل املرتقبــة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

وحتريرهــا مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــي.
وحــذر ســماحته القيــادات السياســية
الســنية مــن مؤامــرات خارجيــة وصفهــا بـــ
«الرخيصــة» الســتهداف وحدتهــم .وقــال:
«أدعــو اإلخــوة الســنة  -حفظهــم اللــه  -أن
يكونــوا يــد ًا واحــدة فــي مواجهــة املؤامــرات
اخلارجيــة الرخيصــة ويــزدادوا اندماجــ ًا مــع
العمليــة السياســية الرائــدة فــي العــراق».
واشــار ســماحته الــى أن بعــض االنظمــة

الهدى :كربالء المقدسة

حــذر ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام
ظلــه  -السياســيني مــن «الدخــول فــي لعبــة
الصراعــات الدوليــة» ،وقــال« :إن ذلــك قــد يجــر
العــراق إلــى صراعــات ال ناقة له فيها وال جمل،
وينبغــي علينــا أن جننبــه كل أشــكالها لكــي ال
يصبــح مســرح ًا لتجــاذب القــوى اإلقليميــة
والدوليــة» .وفــي بيــان املوقــف االســبوعي الــذي
صــدر عــن مكتــب ســماحته ،والــذي ترافــق مــع
التجاذبــات السياســية بشــأن قانــون العفــو
العــام قبــل أيــام مــن عرضــه واقــراره فــي
البرملــان ،عبــر ســماحته عــن «األمــل بــأن يعيــد
هــذا العفــو نســيج األمــة الواحــدة ويضمــن

ســامة البلــد فــي املســتقبل» ،شــريطة اتخــاذ
الدقــة واحلــذر فــي بنــود وفقــرات القانــون،
وعــدم فســح املجــال للمجرمــن للعبــث بســامة
الشــعب وأمــن ومســتقبل البــاد.
وفــي هــذا الســياق قــال ســماحته« :إن
حكمــة الشــعب العراقــي كفيلــة  -بــإذن اللــه -
بوضــع خارطــة طريــق للعفــو العــام ،لكــي يعــود
املخطئــون إلــى أحضــان البلــد ،وإننــا نأمــل
أن يعيــد هــذا العفــو نســيج األمــة الواحــدة
ويضمــن ســامة البلــد فــي املســتقبل».
ودعــا ســماحته إلــى اســتيعاب «الذيــن
ســاقتهم الظــروف الشــاذة إلــى األخطــاء»،
لكنــه شــدد علــى ضــرورة أن «تكــون ســامة
الشــعب العراقــي وامــن البــاد نصــب أعــن
اجلميــع وعــدم فســح املجــال للمجرمــن للعبــث

بهمــا ومبســتقبل العــراق».
ُ
وأكــد ســماحة املرجــع املد ّرســي ،أن:
«املعركــة األساســية التــي يجــب أن نخوضهــا
دائمــا هــي معركتنــا مــن أجــل ســامة املواطــن
فــي الشــمال واجلنــوب والشــرق والغــرب».
موضحــ ًا أن« :األمــة تعيــش أيامــ ًا مــن
األشــهر احلــرم التــي جتمــع املســلمني مــن
كافــة الطوائــف ،ومــن كل بقــاع األرض فــي
الديــار املقدســة حتــت ظــال التوحيــد» ،داعيـ ًا
العراقيــن إلــى «اســتثمار األجــواء الروحيــة
ومنهــا حــج بيــت اللــه احلــرام للتقــدم خطــوات
نحــو الســلم األهلــي ،فموســم احلــج فرصــة
حقيقيــة لكــي نؤلــف فيهــا قلوبنــا وجنمــع
كلمتنــا لكــي يبصرنــا اللــه بأخطائنــا ويعيننــا
علــى إصالحهــا».
أﻳﻠﻮل | 2016
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ال نحل
مشاكلنا
بدعوات
اإلصالح
السطحية
إعداد :بشير عباس
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ملــاذا فشــلت كل دعــوات وحــركات
االصــاح فــي اجلزيــرة العربيــة قبــل ظهــور
االســام؟
فقــد شــهدت اجلزيــرة العربيــة الكثيــر
مــن قيــم الرســاالت االلهيــة ،فــكان فيهــا
مــن ميثــل احلنيفيــة االبراهيميــة ،وكان فيهــا
ممــن يدعــو الــى رســالة النبــي موســى ،عليــه
الســام ،وفيهــا مــن ميثــل النبــي عيســى،
عليــه الســام ،مــن أوصيائــه ،وكانــت لديهــم
الشــعائر الدينيــة الســامية ،كاحلــج الــى
بيــت اللــه احلــرام ،واالهتمــام با ُ
حلرمــات،
الســيما االشــهر ا ُ
حلــرم؛ مــع كل ذلــك
فشــلت دعــوات االصــاح وتالشــت ،وكانــت
العــرب فــي مســيرة تســافلية؛ كل يــوم مــن
ســيئ الــى أســوأ ،حتــى كادت العــرب أن
تبــاد.
ثــم جــاء االســام ،وظهــر نــوره،
بشــخص الرســول األكــرم محمــد ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،مبعوثــ ًا رحمــة للعاملــن،
فحــدث التحــول الكبيــر والشــامل ،ولــم
يحــول ســكان اجلزيــرة العربيــة مــن حالــة
الفســاد الــى حالــة الصــاح وحســب،

وإمنــا ايضــ ًا حولهــم الــى كتلــة اميانيــة
عظيمــة ومتراميــة ،اســتطاعوا ان ينشــروا
رايــة الديــن فــي ربــوع االرض ،وان ينشــروا
رايــة العدالــة ،ورايــة الســام ورايــة التقــدم
والتكامــل خــال فتــرة وجيــزة .فمــا هــو ســر
جنــاح االســام حينهــا؟
إمنــا نطــرح هــذا الســؤال ،ألننــا
ابتلينــا اليــوم مبــا يشــبه ذلــك ،فنحــن ايضـ ًا
جنــد فــي االمــة وبالدنــا ،ومنــذ فتــرة طويلــة،
ورمبــا منــذ مئــة عــام ،دعــوات وحــركات
االصــاح ،مــن اجتاهــات مختلفــة ،ولكــن
مــع كل ذلــك ال جنــد تلــك النتائــج الباهــرة
املرجــوة.
الســبب فــي ذلــك؛ ان االســام والقــرآن
الــذي هــو جوهــر االســام وكلمــات وســيرة
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وكلمــات
وســيرة الوصــي واالئمــة جميعــ ًا ،عليهــم
الســام ،كل ذلــك صــاغ حركــة اصالحيــة
جذريــة فــي االمــة ،فلــم يكونــوا يبحثــون عــن
املشــاكل الســطحية ،إمنــا كانــوا يقتلعــون
جــذور الفســاد وليــس جوانبــه وأعراضــه
الســطحية الظاهريــة.
ً
معالجة جذور المشكلة؛ الرشوة مثاال

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

لنأتــي مبثــال علــى ذلــك؛ «الرشــوة»،

وهــي عمــل ميارســه البعــض منــذ القِ ــدم
وحتــى اليــوم ،فجــاء اإلســام وحــرم
الرشــوة ،كمــا أن احلــركات االصالحيــة
فــي العالــم جميعــ ًا حتــرم الرشــوة ،بــل
ظهــرت هنالــك منظمــات دوليــة ضــد الفســاد
االداري واملالــي ،أو مــا يســمى بالشــفافية،
ولكــن؛ دون جــدوى! فــي حــن كان املســلم
 فــي عهــد النبــي األكــرم أي منــذ اكثــرمــن اربعــة عشــر قرنـ ًا  -عندمــا ي َكلَــف مــن
قبــل النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بــأي
عمــل ،كان هــو اول مــن ميتنــع عــن اخــذ
رشــوة بــل كان يحرمهــا ويخبــر بحصولهــا،
مــن أي أحــد او جهــة كانــت ،وذلــك ألنــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،حينمــا حدثهــم عــن
الرشــوة وحرمهــا وحذرهــم منهــا ،وهكــذا
ســائر ابــواب الفســاد واالنحــراف ،جعــل
مــن نفوســهم نفوسـ ًا غنيــة ونزيهــة وكرميــة،
بينمــا جتــد اليــوم ،كل االلســن ووســائل
االعــام تتحــدث عــن الفســاد املالــي
واالداري.
ومــع ذلــك الظاهــرة الســلبية ســائدة،
اخلســة
ألن النفــس مصابــة بأمــراض
ّ
والطمــع والدنــاءة ،فالــذي ميــد يــده الــى
امــوال النــاس ،ويأخــذ الرشــوة ،ويســاعد
علــى إشــاعة الفســاد ،ويخــرب النظــام

والقانــون فــي الدولــة ،لديــه مشــاكل نفســية
فــي مقدمتهــا حــب الدنيــا وملذاتهــا ،وهــو
بالتحديــد مــا حاربــه االســام ود ّل علــى
الطريــق للتخلّــص منــه ،مبعنــى أنــه د ّل
االنســان علــى احلــل اجلــذري للقضــاء علــى
الفســاد.
واآلليــة فــي ذلــك؛ جندهــا فــي العديــد
مــن اآليــات املباركــة واالحاديــث الشــريفة؛
التــي تعــد أكل أمــوال اليتامــى ظلمـ ًا واملــال
الســحت والتطفيــف وغيرهــا مــن اشــكال
اســتحصال املــال احلــرام ،كلهــا متثــل نــار ًا
ملتهبــة فــي بطــن ذلــك االنســان ،تبقــى
معــه الــى يــوم القيامــة وتســحبه الــى نــار
جهنــم ،لــذا جنــد فــي الوقــت ذاتــه ،حوافــز
االخــاق والفضيلــة وتقــوى اللــه ،ممــا يدفــع
االنســان املســلم الــى املزيــد مــن تهذيــب
نفســه وتدريبهــا علــى التقــوى والــورع عــن
محــارم اللــه.
وهكــذا احلــال بالنســبة لســائر االحكام
التــي تربــي املجتمــع واالمــة علــى االلتــزام
بالقيــم والتعاليــم التــي فيهــا حياتهــا
الكرميــة والســعيدة ،مثــل الفــرار مــن
املعركــة ،فاإلســام ال ينهــى عــن االنســحاب
مــن مواقــع القتــال امــام العــدو ،الن النهــي
هنــا فيــه تعــومي ،إمنــا يحــدد املوقــف مــن
الهــروب واالنســحاب بأنــه «مــن الكبائــر»
التــي جتــر الــى نــار جهنــم ،باملقابــل يبــن
منزلــة املجاهديــن واملضحــن بأنفســهم فــي
ســبيل اللــه ،فــي دار الدنيــا وفــي اآلخــرة،
ويعلــن بوضــوح  -فــي القــرآن  -أنهــم
ليســوا بأمــوات ،إمنــا أحيــاء عنــد ربهــم
يرزقــون.
وهكــذا يضــخّ االســام روح الشــهادة
والتضحيــة والعطــاء فــي النفــوس ،بحيــث ال
يعــود يفكــر االنســان املجاهــد ،مبنصــب او
مكســب دنيــوي ،فهــو يذهــب الــى جبهــات
القتــال ليــس طلب ـ ًا للنصــر فقــط ،بــل قبــل
ذلــك وبعــده ،يحمــل ثقافــة وروح طلــب
الشــهادة ،ومــن هنــا نفهــم كيــف أن ســبعني
جرحــ ًا كانــت علــى جســد اميــر املؤمنــن،
عليــه الســام ،فــي معركــة أحــد ،وعندمــا
زاره النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،قــال
لــه« :صبــر ًا يــا علــي ،فيــرد عليــه قائـ ًا :يــا
رســول اللــه! هــذا موضــع الشــكر وليــس

موضــع الصبــر» ،فهــذا مثــال البصيــرة
والثقافــة الرســالية ،والقــدوة احلســنة ملــن
يريــد اجلهــاد احلقيقــي وحتقيــق النصــر
وصناعــة احلضــارة.
لنحذر من التجارب الفاشلة

فــي العــراق اليــوم هنالــك ه ّبــة جماهرية
ونخبويــة ،وال ريــب؛ أن كل انســان فــي
العــراق اليــوم يتطلــع بــأن يجــد طريقــا الــى
الصــاح واالصــاح ،وانــا أقــول :حــذاري؛
حــذاري مــن ان نســتمر فــي الغفلــة ونكتفــي
باجلوانــب الســطحية مــن االصــاح ،وال
نتعمــق فــي املعاجلــة ،وال نكتشــف االصــول
واجلــذور فيمــا نعانــي منــه مــن فســاد
وهــدر وتضييــع للفــرص والوقــت والطاقــات
والثــروات ،علينــا أن نعــرف أن تلــك الثقافــة
التــي تربــي البعــض عليهــا مثــل؛ حــب
الــذات ،واجلشــع والطمــع ،والالمبــاالة
باحلــال واحلــرام ،والالمبــاالة مبعانــاة
النــاس ،وغيرهــا ،يجــب ان نحاربهــا ونقتلــع
جذورهــا ،ونــزرع ثقافــة اخــرى مغايــرة
متامــا ،وهــي؛ ثقافــة االميــان والتقــوى،
وحــب اآلخريــن ،والعطــاء ،والتضحيــة،
والشــجاعة ،والتعــاون والتكامــل .ال ثقافــة
العصبيــة واحلزبيــة والفئويــة واالنانيــة.
ورغــم كل مــا يحيــط بنــا مــن صعوبــات
وحتديــات ،إال إننــا متفائلــون مبســتقبل
العــراق والشــعب العراقــي ،وهــذا يســتدعي
العمــل علــى اعتمــاد برنامــج تغييــري شــامل
وجــذري فــي األمــة وعلــى كافــة املســتويات،
وعلــى ضــوء هــذا البرنامــج تكــون هنالــك
تغيــرات جذريــة فــي البنــاء الثقافــي للشــعب
العراقــي مــن خــال النظــر فــي عمــل وزارة
التربيــة ،و وزارة التعليــم العالــي ،و وزارة
الثقافــة ،فهنــا يكــون املنطلــق فــي االصــاح
الســليم ،وهــذا يحتــاج الــى دراســة وجهــد
مخلــص وج ـ ّدي مــن قبــل كل املعنيــن.
ورمبــا يحصــل أن يتحــدث البعــض
عــن تصوراتــه واعتقاداتــه بشــأن التجــارب
االصالحيــة ،ومــا يعدونــه احلــل والبديــل
ملشــاكل العــراق ،ومنهــا مــا يدعــي البعــض
بـــ «املدنيــة» او الدولــة املدنيــة ،غافلــن عــن
العــراق جـ ّرب هــذه الدولــة طيلــة املائــة عــام
املاضيــة ،وإال مــا هــي هويــة االنظمــة التــي

حكمــت العــراق بعــد االحتــال البريطانــي،
مــن امللكيــة ومــن بعدهــا اجلمهوريــة،
مبختلــف الوجــوه الديكتاتوريــة...؟ فــكل
الذيــن جــاؤوا بالشــعارات القوميــة
والدميقراطيــة والوطنيــة وغيرهــا ،كلهــا
كانــت تســتند بالنهايــة الــى نظريــة «الدولــة
املدنيــة» ،فمــا الــذي قدمــوه للعــراق؟
مــن هنــا نســأل الداعــن الــى «الدولــة
املدنيــة» طيلــة العشــر ســنوات املاضيــة،
هــل كتــب احدكــم كتابــ ًا حــول «الدســتور
املدنــي» ،وملــاذا وضعتــم الدســتور وراء
ظهوركــم وتركتمــوه وســلطتم الضــوء علــى
هــذه الفكــرة؟ كان األجــدر مناقشــة الفكــرة
مــع العلمــاء واخلبــراء فــي البلــد ،بــد ًال
مــن عقــد املؤمتــرات والنــدوات وإطــاق
الشــعارات الرنانــة جلــذب الــرأي العــام،
الــى جانــب التعويــل علــى اطــراف خارجيــة
مشــبوهة ،فهــذا دليــل علــى اخلــوف مــن
العــراق وأرضــه ،فمــن يخــاف ال يعمــل،
إمنــا يعمــل علــى االســتقواء باألجنبــي مــن
اجــل احلصــول علــى كرســي احلكــم ،كمــا
فعــل صــدام وأمثالــه.
وفــي العــراق اقــول لبعــض ابنــاء
الشــعب العراقــي الــذي يتصــور أنــه بتــرك
البلــد واللجــوء الــى البــاد االخــرى يحــل
مشــاكله؛ ال ج ّنــة فــي الغــرب ،إمنــا اجلنــة
يجــب أن تصنعوهــا انتــم فــي بلدكــم ،وفــي
عراقكــم ،وال ميكــن حــل املشــاكل واالزمــات
واملعانــاة بالهــروب منهــا ،بــل بتحمــل
ابنــاء البلــد جميعــا املســؤولية ،فــا تتركــوا
بلدكــم وكونــوا شــجعان ًا ابطــاال علــى قــدر
املســؤولية وتعاونــوا وفكــروا واعملــوا وابنــوا
هــذا البلــد ،وشــخصوا واعرفــوا ايــن الــداء
ثــم عاجلــوه ،فالعــراق يحتــاج الــى حلــول
جذريــة ،ال ترقيعيــة ،فترميــم اجلــدار او
البنــاء املتهالــك ال يســفر إال عــن ســقوط
هــذا البنــاء.
واحللــول اجلذريــة ال تأتــي إال مــن
الثقافــة الصحيحــة ،والتنظيــم الصحيــح،
واالدارة الصحيحــة ،ومــن ثــم بتوعيــة
اجلماهيــر علــى يــد املثقفــن والعلمــاء
واخلطبــاء الذيــن يعكســون منهــج النبــي
األكــرم وأهــل بيتــه ،صلــوات اللــه عليهــم
أجمعــن.
أﻳﻠﻮل | 2016
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موكب الشهيد النمر يقدم الدعم
اللوجستي ألبطال الحشد الشعبي
الهدى :جبال مكحول

تلبيــة لطموحاتــه ورســالته احلضاريــة
لدعــم قضايــا الشــعوب العادلــة ،حتركــت قافلــة
الدعــم اللوجســتي مــن مدينــة كربــاء املقدســة
الــى جبهــات القتــال ضــد قــوى االرهــاب
والتكفيــر ،حتــت عنــوان« :موكــب الشــيخ النمــر
لتقــدمي الدعــم اللوجســتي جلميــع فصائــل
احلشــد الشــعبي» ،وذلــك وفــا ًء للمبــادئ والقيــم
الرســالية التــي ضحــى مــن اجلهــا الشــهيد
النمــر ،إذ ان املوكــب تأســس فــي اليــوم الــذي
استشــهد فيــه علــى يــد ســلطات آل ســعود.
إنهــا القافلــة التــي تتحــرك كل يــوم جمعــة
أو كل اســبوعني مــن كربــاء املقدســة الــى
جبهــات القتــال ،وهــي تنقــل مســاعدات متنوعــة
ممــا حتتاجــه الفصائــل املجاهــدة فــي محــاور
القتــال ،ومنهــا منطقــة جبــال مكحــول القريبــة
مــن خطــوط التمــاس مــع العــدو.
مــن أهــم مــا مييــز قوافــل الشــهيد الشــيخ
النمــر للمســاعدات مــن كربــاء املقدســة ،أنهــا
توفــر االحتياجــات الالزمــة حســب الطلــب
املرســل مــن جبهــات القتــال ،وهــذا مــا أكــده
املســؤولون فــي القطــاع اخلدمــي واللوجســتي
فــي اخلطــوط اخللفيــة ،وأشــادوا باجلهــود
املبذولــة مــن أهالــي كربــاء املقدســة ،الــى
جانــب اجلهــود االخــرى مــن ســائر احملافظــات
التــي ترســل قوافــل مســاعدات مماثلــة الــى
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جبهــات القتــال.
وميكــن مالحظــة شــتى اصنــاف املــواد
الغذائيــة واالحيتاجــات االساســية للمقاتلــن،
مــن بقوليــات وحلــوم وزيــوت ودقيــق وميــاه
معقمــة ومنظفــات واشــياء مختلفــة اخــرى.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

املســؤول عــن الدعــم اللوجســتي فــي
كتائــب انصــار احلجــة ،الــذي وجــه شــكره
ملوكــب الشــهيد الشــيخ النمــر« ،علــى مــا
قدمــه مــن دعــم لوجســتي مــن مــواد غذائيــة
ومالبــس وحتــى الســجائر» ،قــال« :تصلنــا

منهــم وجبــات مــن الدعــم كل يــوم جمعــة او كل
اســبوعني مــرة واحــدة» ،وأضــاف لـ»الهــدى»:
«نقــوم بتوزيــع هــذه املســاعدات علــى نقــاط
املواجهــة واالبــراج التــي يرابــط فيهــا االبطــال
فــي مصفــى بيجــي ومرتفعــات مكحــول ،كمــا
ان بعــض املواكــب تقــوم هــي بنفســها بتوزيــع
هــذا الدعــم الــى مواقــع القتــال».
وفــي منطقــة جبــال مكحــول ،مت تأســيس
«موكــب الغاضريــة اخلدمــي» ألهالــي كربــاء
املقدســة ،وهــو يعــد إحــدى محطــات اســتالم
الدعــم اللوجســتي فــي هــذه املنطقــة ،وفيهــا
يتــم طهــي الطعــام و توزيــع املــواد الالزمــة
للمجاهديــن املرابطــن فــي خطــوط املواجهــة،
وعــن هــذا املشــروع حتــدث لـــ «الهــدى» احلاج
محمــد (ابــو عمــار) ،مســؤول املوكــب عــن
برنامــج عملــه واملنطقــة التــي يعملــون فيهــا،
فقــال« :تأســس املوكــب بتاريــخ ،2014-3-10
وكانــت البدايــة برعايــة ومباركــة مــن مكتــب
املرجــع الدينــي آيــة اللــه العظمــى الســيد علــي
السيســتاتي  -دام ظلــه -بــأن يكــون املوكــب
قريب ـ ًا مــن القطعــات العســكرية.
وكان هــذا قبــل حتريــر مكشــيفة وتكريــت
واملزاليــة ،فاخترنــا منطقــة ســبايكر ،كونهــا
كانــت حتــت ســيطرة القــوات االمنيــة ،وبهــذا
التاريــخ مت تشــييد املوكــب.
وكانــت البدايــة بــأن نطبــخ لـــ 2000
شــخص  ،بيــد أننــا وجدنــا طلب ـ ًا كبيــر ًا علــى
الغــذاء والدعــم ،فبقينــا ســنة وســتة اشــهر،
وبعــد أن مت حتريــر املزيــد مــن االراضــي،

وتقدمــت القــوات الــى االمــام ،انتقلنــا الــى
منطقــة « 600دار» ،حلاجــة القــوات العســكرية
الــى الدعــم واملــواد الغذائيــة.
ومبــا ان املنطقــة تعــد خــط املواجهة االول،
فاننــا نعمــل علــى إيصــال الغــداء ســاخن ًا الــى
ابطــال القوات املســلحة».
ودعــا احلــاج ابــو عمــار ســائر املواكــب
مــن احملافظــات كافــة« ،بــأن حتــذو حــذو
موكــب الشــهيد النمــر مــن أهالــي كربــاء
املقدســة ،بــأن يتصلــوا بنــا هاتفيــ ًا ويطلعــوا
علــى االحتياجــات الالزمــة ،وهــو مــا يخــدم
مجاهدينــا اكثــر».
وأضــاف قولــه« :كوننــا موكبــ ًا خدميــ ًا
ثابتــ ًا ،فــان لنــا امكانيــات ال بــأس بهــا
للخــزن ،مثــل بــرادات تســتوعب  35طنــ ًا،
كمــا لدينــا فــرن للخبــز وغيرهــا» ،واســتطرد
بالقــول :بــأن الدعــم اللوجســتي يشــمل جميــع
ابطــال القــوات املســلحة مــن اجليــش واحلشــد
والشــرطة االحتاديــة والقــوة الذهبيــة وغيرهــا.
وعــن امكانيــة هــذا املوكــب فــي تغطيــة
حاجــة املجاهديــن مــن الطعــام والشــراب،
أكــد احلــاج أبوعمــار ،بــأن املوكــب وبعــد أن
كان يقــدم خــال شــهر رمضــان املبــارك،
2500وجبــة طعــام يومي ـ ًا ،فانــه وبعــد توافــد
مواكــب الدعــم واالســناد علينــا ،فقــد متكنــا
مــن ترقيــة الرقــم الــى  5000وجبــة طعــام بــن
الغــداء و العشــاء.
وتأتينــا فصائــل مقاتلــة متعــددة تأخــذ
احلصــص الغذائيــة مــن هنــا الــى املجاهديــن

فــي خطــوط القتــال».
أحــد املرافقــن ملوكــب الشــهيد النمــر مــن
أهالــي كربــاء املقدســة؛ االخ احمــد ســالم
عطيــة ،أوضــح احــد اهــداف املوكــب بأنــه
«لتحشــيد الــرأي العــام لدعــم ابطــال احلشــد
الشــعبي بالدعــم اللوجســتي وباســتقاللية
تامــة ،فنحــن ال نتبــع أي جهــة سياســية او أي
جهــة اخــرى ،ومــن اهــم اهدافنــا؛ أن نحســس
مجاهــدي احلشــد الشــعبي بأنهــم ليســوا
وحيديــن فــي جبهــات القتــال».
واشــار الــى مــا قدمــه أهالــي كربــاء
املقدســة خــال الفتــرة املاضيــة مــن «طائــرات
مســيرة ،ومــواد طبيــة ،ونواظير ليليــة وكاميرات
حراريــة ،وان شــاء اللــه نســعى لتقــدمي كل مــا
يطلبــه املجاهــدون هنــا».
التقــت «الهــدى» بالدكتــور رضــوان
الزيــدي ،مســوؤل رابطــة الشــباب فــي تنظيــم
العصائــب فــي كربــاء املقدســة ،فيمــا كان
املجاهــدون يقومــون بتوزيــع املــواد الغذائيــة
علــى مجموعــة مــن النازحــن مــن النســاء
واالطفــال وهــم يتوجهــون الــى حافــات تقلهــم
الــى املناطــق اآلمنــة ،فقــال« :جئنــا مــن كربــاء
ومــن مدرســة هيهــات منّــا الذلــة ،اليصــال
املســاعدات الــى النازحــن واملدنيــن الذيــن
أجبــروا علــى تــرك منازلهــم مــن جــور خــوارج
العصــر ،وفــي مقابــل مــن يقتلــون علــى الهويــة،
جئنــا لنثبــت لهــؤالء أننــا لســنا دعــاة مــوت
وقتــل ،إمنــا نحــن دعــاة ســام وشــعب واحــد
وال نفــرق بــن ســني وشــيعي».
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افتتاح مركز التنمية القرآنية في كربالء المقدسة
الهدى /كربالء المقدسة

ـذا َب َيـ ٌ
{هـ َ
ـان
اســتضاءة باآليــة الكرميــةَٰ :
ِ
ِ
ــن}،
َّق
ت
َّــاس َو ُهــدً ى َو َم ْو ِع َظــ ٌة ِّل ْل ُم
ِّللن
َ
(ســورة آل عمــران.)138 :
واحلديــث النبــوي الشــريف« :الْ ُقــ ْرآن
شَ ــافِ ع ُمشَ ــفع َو َم ِ
احــل ُم َصــ َّدقٌ َمــنْ َج َعلَــ ُه
ِإ َما َمــ ُه قَــا َد ُه ِإلَــى ْ َ
ال َنّــ ِة َو َمــنْ َج َعلَــ ُه خَ لْ َ
ــف
َظ ْهــرِ هِ َســا َق ُه ِإلَــى ال َّنــارِ » ،وفـــــي ظــل
مـــــا تعـــــيشه األمــــــــة مـــــن انتكـــــاسات
وويـــــات ،الســيما علــى الصعيــد الثقافــي
والتربــوي واخلطــر الــذي يتهــدد املجتمــع
وحتديــد ًا شــريحة الشــباب بســبب غــزارة
التأثيــرات الثقافيــة الوافــدة ،ارتــأى االخــوة
املؤمنــون فــي كربــاء املقدســة إلنشــاء
«مركــز التنميــة القرآنيــة» الــذي يتضمــن
برامــج ومشــاريع قرآنيــة متنوعــة موجهــة
لطلبــة املرحلــة االعداديــة وطلبــة اجلامعــة.
ومــن أبــرز البرامــج فــي املركــز الــدورة
القرآنيــة حتــت عنــوان:
«خطــوات  »Steps -تشــرح للشــباب
وســائل التنميــة والتحفيــز القرآنــي.
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وفــي أول دورة لـــ «خطــوات» ،وخــال
ثالثــة ايــام متتاليــة ،اســتمع املشــاركون
لكلمــات املختصــن فــي شــأن التنميــة
القرآنيــة وموضــوع التنميــة بطريقتيهــا؛
البشــرية والقرآنيــة.
وتولّــى كل مــن احملاض َريــن؛ االســتاذ
حاكــم مشــكور ،والســيد مهــدي االعرجــي،
مســؤولية التعريــف عــن طريقتــه فــي التنميــة.
وممــا جــاء علــى لســان حاكــم مشــكور
أســتاذ التنميــة البشــرية ،اخلطــوات التاليــة:
أ -أن اإلنســان عليــه أن يســعى إلــى
النجــاح ويشــمر عــن ســاعديه حتــى يتقــدم
نحــو التفــوق يحــدوه فــي ذلــك الطمــوح
والرغبــة املشــتعلة.
ب -علــى اإلنســان أن ال يستســلم
للفشــل وال يقــع فــي فــخ اليــأس أو ينهــار
أمــام األخطــاء فــكل ذلــك ليــس عــذرا أن
يوقــف عجلــة التقــدم.
ج -علــى اإلنســان أن يــر ّوح عــن نفســه
إذا أراد النجــاح حتــى ال تتوقــف طاقتــه
اإلنتاجيــة أو يتعــب بشــكل مفــرط.
وأمــــــــا الســـــــيد مهـــــــدي األعرجــي
أســـــــتاذ التنميــة القرآنيــة ،فـــــــقد طــرح

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

رؤيتــه كمــا يلــي:
أ -ال ميكــن لإلنســان أن يصــل إلــى
النجــاح احلقيقــي والســعادة ،إال بالتــوكل
علــى اللــه  -عــز وجــل .-
ب -إن الكثيــر مــن مفاهيــم التنميــة
البشــرية مســتقاة مــن القــرآن وروايــات
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،فلمــاذا ال نعــود
الــى القــرآن وأهــل البيــت ،عليهــم الســام،
لنســتقي مــن هــذا املعــن الصافــي وقــد
اســتفاد منــه اآلخــرون؟
ج -إن التنـــــــمية القـــــــرآنية هــي
التنميــة احلقيقيــة ،أذ أنهــا تنبــع مــن مصــدر
البركــة والنمــاء ،أال وهــو اخلالــق  -جــل
وعــا -فيجــب علينــا قبــل التوجــه إلــى
غيرهــا أن نشــبعها دراســة ،وفهم ـ ًا وعندئــذ
مــن املمكــن أن ّ
نطلــع علــى مــا كتبــه البشــر
وســنرى أنــه ال يخــرج عــن كالم اللــه وأهــل
البيــت.
أمــا البرنامــج االخيــر واخلتامــي للــدورة،
فــكان رحلــة ترفيهيــة الــى احــدى احلدائــق،
وهنــاك مت تبــادل وجهــات النظــر واالفــكار
بــن أحضــان الطبيعــة وبفضــل االنبســاط
والهــدوء واالســتقرار النفســي.

ً
«اغتنم خمسا قبل خمس ...فراغك قبل شغلك»
الهدى /كربالء المقدسة

بعــد انقطــاع لشــهري رمضــان املبــارك
وشــوال املكــرم ،أعــاد منتــدى القــرآن الكــرمي
نشــاطه مــن جديــد ،مبلتقياتــه االســبوعية،
حيــث كان ملتقــاه األول بعنــوان« :خمســ ًا
قبــل خمــس ...فراغــك قبــل شــغلك».
ابتــدأ ضيــف املنتــدى ســماحة الشــيخ
نشــوان الكربالئــي باحلديــث عــن وصيــة
النبــي االكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ألبــي
ذر" ،رضــوان اللــه عليــه"« :اغتنــم خمســ ًا
قبــل خمس...،فراغــك قبــل شــغلك»
وجاء البحث في جانبني:
اجلانب االول :البحث اجلذري
يقــول الشــيخ نشــوان الكربالئــي :لــو
فكرنــا ،ملــاذا خلــق اللــه الكــون ،وملــاذا خلــق
اخلالئــق ،لوجدنــا ان اللــه  -عــز وجــل -
خلــق االشــياء بهدفيــة وحكمــة ،وأن هنــاك
تخطيطــ ًا للخليقــة ،فلــم تُخلــق عبثــ ًا ،وكل
خلــق اللــه فــي نظــام معــن ،يقــوم بــدور
معــن ،ويقــوم علــى اســاس االخــذ والعطــاء،

وقــد ُخلــق االنســان ضمــن هــذا الكــون،
وتنطبــق عليــه قاعــدة األخــذ والعطــاء.
ان االنســان يأخــذ رزقــه ونعمــة وجــوده
فــي هــذه احليــاة مــن اللــه ،وعليــه بالتالــي
العطــاء ،ولــو ســألنا انفســنا؛ هــل ان
االنســان خلــق لكــي يشــرب ويــأكل وينــام
ويتــزوج ثــم ميــوت؟ ولــو كان هــذا دور
االنســان فــي احليــاة ،فمــا فرقــه عــن بقيــة
املخلوقــات؟
ولــو راجعنــا القــرآن الكــرمي فــي قولــه
ـت ِْ
ال ـ َّن َو ْ ِ
ـس
{و َمــا َخ َل ْقـ ُ
النـ َ
تعالــىَ :-إِ َّل لِيعبــدُ ِ
ون}( ،ســورة الذاريــات،)56 :
َُْ
جنــد أن العبوديــة هــي التكامــل ،والتكامــل
الــذي يرتبــط بــكل شــيء فــي احليــاة ،وهــو
الــذي يرتبــط باللــه.
ولــو قارنــا بــن االنســان وبقيــة
املخلوقــات لوجدنــا ان االنســان وحــده الــذي
يتكامــل فــي احليــاة ويتطــور.
ولــذا فــان االنســان ،هــو املخلــوق الوحيد
الــذي يحمــل العلــم واملعرفــة بوجــوده وأنــه
مخلــوق مــن قبــل اللــه  -تعالــى  -ويعيــش
ضمــن منظومــة كونيــة متكاملــة ،ممــا يتوجــب

عليــه العطــاء كمــا أخــذ.
امــا اجلانــب الثانــي :فتــرة اخلمــول
والتراخــي
وأوضــح الشــيخ الكربالئــي بالقــول:
إن كل عمــل يقــوم بــه االنســان ميــر بفتــرة
ـراخ ،والســؤال املهــم؛ فــي كيفيــة
خمــول او تـ ٍ
االســتفادة مــن فتــرات اخلمــول او الفــراغ
الــذي ميــر بــه االنســان؟
اجلواب على ثالثة اقسام:
 -1علينــا ان نحــدد االهــداف ونبلورهــا
ونتذاكرهــا.
 -2التخطيــــــط املرتبـــــط بالهـــــدف
واالفضليــة يجــب ان تكــون ذات مــدى بعيــد.
 -3التــزود الروحــي او التــزود الثقافــي
او بنــاء عالقــات اجتماعيــة.
وفــي اخلتــام ،اضــاف ،بــان هنالــك َملــك ًا
ينــادي فــي كل يــوم بــن الســماء واألرض:
«يــا ابنــاء العشــرين جــدوا واجتهــدوا»،
{وا ْع ُبــدْ
واشــار الــى قولــه  -تعالــى َ :-
َّــى َي ْأتِ َي َ
َر َّب َ
ــن}( ،ســورة
ــك ا ْل َي ِق ُ
ــك َحت ٰ
احلجــر ،)99 :فاللــه خلــق الدنيــا للعمــل
واآلخــرة للراحــة.
أﻳﻠﻮل | 2016
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موضوع الغالف
عجيــب ان تقــود امــرأة كعائشــة ،اجليــوش
لقتــال املُن ََّصــب مــن الســماء فــي حــرب اجلمــل!
والــكالم يطــول عــن خيانــات هكذه علــى امتداد
تاريــخ االمــة والــى اليــوم ،مــن قبــل االنتهازيــن
الوصوليــن ،وقــد حدثنــا القــرآن عــن ســببني
للخيانــة :أولهمــا؛ االســتكبار والطغيــان ،كمــا
ــم
فــي اســتكبار فرعــون ،إذ قــال تعالــىُ { :ث َّ

ون بِآياتِنَــا وســ ْل َط ٍ
ان
ــار َ َ
َ ُ
وســى َو َأ َخــا ُه َه ُ
َأ ْر َســ ْلنَا ُم َ
ِ
ِ
ِ
ُمبِ ٍ
ْبوا َوكَانُــوا
ــن * إِ َل ف ْرع ْ
اســ َتك َ ُ
َــو َن َو َم َلئــه َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ش ْيــن م ْثلنَــا
َق ْومــ ًا عَالــنَ * َف َقا ُلــوا أنُؤْ مــ ُن ل َب َ َ
َو َق ْو ُم ُهـ َـا َلنَــا عَابِــدُ َ
ون}( ،املؤمنــون،)47-45 ،

في دوامة األزمات

هل من فرصة للوصول إلى «الغدير»؟
ـول َب ِّلــغْ َمــا ُأنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك
تعالــىَ { :يــا َأ ُّ َيــا َّ
ِ
ــك َوإِ ْن َل ْ َت ْف َع ْ
ِمــ ْن َر ِّب َ
ْــت ر َســا َل َت ُه َواللَُّ
ــا َب َّلغ َ
ــل َف َ
ِ
ِ
ِ
َي ْع ِص ُم َ
ــو َم
ــك مــ ْن الن
َّــاس إِ َّن اللََّ ال َ ْيــدي ا ْل َق ْ
ا ْلكَافِ ِريــ َن}( ،ســورة املائــدة ،)67 ،إن قــرن

الشيخ فارس الجبوري
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لــم تكــن بيعــة الغديــر و أمــر اللــه -تعالى-
لنبيــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بالتبليــغ عــن
تنصيــب أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام؛ حدث ـ ًا
عابــرا ،بــل كان حدثـ ًا عظيمـ ًا لــكل مــا للكلمــة
مــن معنــى؛ إذ جعــل -تعالــى -هــذا التبليــغ
يســاوي تبليــغ الرســالة بأجمعهــا ،وبــدون
هــذا التبليــغ فــان الرســالة لــم ُت َبلَّــغ ،فقــال

االمــر بالتبليــغ بهــذا الشــكل إمنــا يبــن اهميــة
هــذا التنصيــب فــي واقــع الكــون واخللقــة ،بــل
وفــي حتقيــق هــدف اخللقــة وغايتهــا؛ وهكــذا
فــان بيعــة الغديــر اسســت ملشــروع دائــم
ومســتمر فــي حركــة اخلليقــة وســيرها حتــى
قيــام الســاعة؛ ومــادام االمــر بهــذه اخلطــورة،
وهــذه االهميــة فمــا هــي االســباب التــي
جعلــت االمــة تعصــي أمــر الســماء؟! وتدخــل
نفســها فــي هــذا التيــه مــن ذلــك اليــوم وحتــى
يومنــا هــذا؟! فولّــت عليهــا شــرارها و ابعــدت
خيارهــا! ولألســف؛ فــان هــذا املنهــج فــي
توليــة االشــرار ،واســتبعاد االخيــار ،اليــزال
ســائدا حتــى يومنــا هــذا ،واعتقــد ان الســبب
كان ومايــزال  -وبغــض النظــر عــن العوامــل
االخــرى الدخيلــة -هــو تــــلك املعــــــادلة التــي
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كـــــــانت ،ومازالــت تتفاعــل والــى يومنــا هــذا،
بــن عناصــر ثــاث :أولهــا؛ االنتهازيــون
اخلائنــون ،وثانيهــا؛ الطبقــة الواعيــة غيــر
املســؤولة ،وثالثهــا؛ االغلبيــة غيــر الواعيــة.
االنتهازيون الخائنون

ابتليــت البشــرية وعلــى مــر تاريخهــا
بطبقــة االنتهازيــن اخلائنــن ملبــادئ الديــن
واالنســانية واالعــراف ،ولــم تكــن االمــة
االســامية مبنــأى عــن هــذه احلالــة ،بــل كانــت
اكثــر االمم ضــررا منهــا علــى االطــاق ،ولعــل
مــا ح ـ ّل ويح ـ ّل بأمتنــا مــا هــو إال ســبب لهــا،
وهــي أس واســاس هــذا اخلــراب ،والفاعــل
املؤثــر فيــه ،ولوالهــا لــكان امــر الســماء يــوم
الغديــر قــد ٌأم ُت ِثــل؛ فكــم يتعجــب االنســان ان
مينــع عمــر بــن اخلطــاب ،رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،مــن تأكيــد امــر الســماء يــوم
غديــر خــم كتابــ ًة! ومــن ثــم يســوس امــر
الســقيفة فيولــي ابــا بكــر االمــر! وكــم هــو

وقــد ظهــر جليــا ان االســتكبار والطغيــان كانــا
متجذريــن فــي نفــوس عــدد غيــر قليــل مــن
كبــار العــرب االوائــل الذيــن دخلــوا االســام،
حتــى أن أهــم اســباب رفضهــم لالســام كان
رفضهــم ملســاواتهم بغيرهــم مــن النــاس؛ فلــم
تتقبلــه نفســياتهم املتكبــرة ،وهنــاك جــذر آخــر
للخيانــة ،واالنقــاب علــى العقــب ،أال وهــو
الشــعور باملهانــة والنقــص مقابــل اآلخــر،
وقــد كان هــذا اهــم اســباب خيانــات اليهــود
ونقضهــم لعهودهــم مــع املســلمني؛ لذلــك تــرى
ان مــن ابــرز صفاتهــم؛ اجلــن والغــدر ،وهمــا
أهــم مظاهــر الشــعور بالذلــة واالحتقــار ،وهــذا
الشــعور تعــزز لــدى عــدد غيــر قليــل مــن الذيــن
اســلموا ،وملــا يدخــل االميــان فــي قلوبهــم.
وعندمــا يتفاعــل عامــا االســتكبار
والشــعور باالحتقــار مــع النفــاق فــي نفــوس
هــذه الفئــة؛ فانهــا ســتكون مدمــرة دون شــك؛
حيــث ســيكون مــن الصعــب اكتشــافها؛
فهــي تتظاهــر بالتد ّيــن تــارة ،وبالوطنيــة تــارة
اخــرى ،وبشــرف املهنــة ثالثــة ،وهــي ابعــد مــا
تكــون عــن ذلــك كلــه ،فتكــون ضرباتهــا لالمــة
قاســية؛ حيــث انهــا تختــار املــكان والزمــان
املناســبني وتغــرس خنجــر الغــدر فــي قلــب
االمــة ،وهــذا مــا حــدث يــوم شــهادة رســول
الرحمــة ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ومــازال يحــدث
الــى يومنــا هــذا؛ حيــث ال تــكاد تخلــو دولنــا

االســامية مــن طبقــة االنتهازيــن املســيطرين
علــى مقاليــد االمــور دائمــا ،وهــي تتميــز بهــذا
الثالثــي اخلطيــر :االســتكبار ،وعقــدة االحتقــار
الذاتــي ،املؤطرتــن بالنفــاق.
طبقة واعية ال مسؤولة

امــا العنصــر الثانــي فــي هــذه املعادلــة
الــذي يقابــل طبقــة االنتهازيــن املنافقــن
اخلائنــن ،فتمثلــه الطبقــة التــي تعــي حقيقــة
االمــور وخطورتهــا ،وتقســم هــذه الطبقــة قدميا
وحديثــا الــى قســمني :مســؤولة  ،واخــرى غيــر
مســؤولة .ومــع شــديد االســف ،فــان عــدد
املســؤولة منهــا ،يــوم شــهادة رســول الرحمــة،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،لــم تصــل عــدد اصابــع
اليــد ،وهــذا العــدد الضئيــل ال ميكــن ان يكــون
ذا تأثيــر مقابــل عــدد االنتهازيــن الكبيــر،
واســتمر وجــود هــذه الثلّــة القليلــة واملؤمنــة
مــع مســيرة االجيــال ،وحتــى اليــوم ،وعليــه
فــان حتمــل طبقــة املثقفــن ملســؤولياتها مــع مــا
متتلكــه مــن وعــي ومعرفــة هــو ُأس و اســاس
حركــة التصحيــح ،وان أيــ ًا مــن الطبقتــن
كانــت اكثــر فاعليــة اســتطاعت قيــادة االكثريــة
غيــر الواعيــة نحــو حتقيــق اهــداف طبقتهــا،
ومــن املؤســف القــول ان فئــة االنتهازيــن هــي
الســائدة منــذ ذلــك الزمــان الــى يومنــا هــذا؛
ومــا ذلــك إال بســبب تخلّــي فئــة املثقفــن مــن
مســؤولياتها ،وتفريــغ الســاحة لالنتهازيــن؛
ليعيثــوا فــي االرض فســادا ،بــل وليغرســوا
االنحــراف والفســاد فــي فكــر وثقافــة االكثريــة
غيــر الواعيــة؛ فالوعــي أســاس املســؤولية،
واملســؤولية امنــا هــي فــرع الوعــي ،والنخــب
الواعيــة هــي املســؤولة اليــوم امــام اللــه تعالــى،
وامــام شــعوبها بتحمــل مســؤولياتها وبــث
الوعــي وروح املســؤولية فــي نفــوس اجلماهيــر.
اكثرية غير واعية

وميثلــون العـــــنصر الثالــــــث فــي هــذه

من اعظم المسؤوليات للطبقة الواعية في االمة هو غرس
الوعي في نفوس االمة ،فوعي االمة يمثل خندقها
وحصنها المنيع بوجه الطغاة االنتهازيين

املعادلــة ،وبســبب الواقــع املــزري الــذي مــرت
بــه اجلزيــرة العربيــة قبيــل ظهــور االســام مــن
تخلــف وانحطــاط شــامل ،جعلــت مــن تواجــد
رســول الرحمــة بينهــم لعقديــن مــن الزمــن،
كاف لــزرع الوعــي
مبلغـ ًا رســالة الســماء ،غيــر ٍ
فــي الشــريحة الكبــرى مــن االمــة؛ فــكان
التعويــل علــى الغديــر إلكمــال مســيرة التوعيــة؛
ولهــذا لــم تكــن الغالبيــة العظمــى تعــي
خطــورة مــا جــرى بإبعــاد اخلالفــة الربانيــة
عــن موقعهــا ،ولــذا فــان مســيرة التوعيــة قــد
تعثــرت ،واســتمرت هــذه احلالــة والــى عصرنــا
الراهــن ،وبســبب حالــة عــدم الوعــي هــذه؛ فــان
طاقــة هــذه االغلبيــة يتــم توجيههــا مــن قبــل
الفاعلــن ،فــان كان الفاعــل انتهازيــا ،فانهــا
حتقــق هدفــه ،وان كان واعيــ ًا ،حققــت هدفــه
ايضــ ًا ،وملــا كان االنتهازيــون هــم الفاعلــن
علــى مــر تاريــخ؛ فــان االمــة كانــت ومــا زالــت
أداة لتحقيــق اهدافهــم علــى حســابها ك ُأمــة.
وهكــذا كنــا نــرى واقــع االمــة قــد يتقــدم
بعــض خطــوات حينـ ًا ،وقــد يترنــح حينـ ًا آخــر،
ومــا ذلــك إال كنتيجــة لتفاعــل هــذه العناصــر
الثــاث؛ فكلمــا زاد حتمــل الطبقــة الواعيــة
ملســؤوليتها ،وجدنــا التقــدم ،وكلمــا تراجعــت،
تراجعــت االمــة معهــا.
خطوات على طريق الحل

اخلطوة االولى:
حتمل الطبقة الواعية ملسؤولياتها
كمــا ان لالنســان مســؤولية فرديــة ،فانــه
والشــك يتحمــل مســؤولية اجتماعيــة جســيمة،
وبدونهــا تســتحيل احليــاة الــى فوضــى ،وفــي
حقيقــة االمــر فــان املســؤولية االجتماعيــة هــي
فــرع املســؤولية الفرديــة وامتــداد لهــا ،وال
ميكــن تصورهــا منفصلــة عنهــا بــأي شــكل
مــن االشــكال ،ومــن تــرك القيــام مبســؤوليته
االجتماعيــة يــوم انقــاب طبقــة االنتهازيــن
علــى اعقابهــا بعــد شــهادة الرســول ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،فانــه وال شــك تخلّــى عــن
مســؤوليته الفرديــة جتــاه نفســه ايضــا،
وانــه ســيتحمل وزرهــا علــى املســتويني
االجتمـــــــاعي والفــردي؛ فالفــرد
مســؤول عــن مقاومــة الفســاد بــكل
انواعــه سياســي ًا كان أم اجتماعيــ ًا
أم اخالقيــ ًا أم اقتصاديــ ًا أم
عقائدي ـ ًا ،ولعــل فــي حديــث رســول
الرحمــة ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
خيــر مــا يبــن لنــا ان املســؤولية
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موضوع الغالف
االجتماعيــة البــد منهــا لالنســان ،إن اراد
صــاح حياتــه ،إذ قــال ،صلــى اللــه عليــه وآلــه:
«مثــل القائــم فــي حــدود اللَّــه و الواقــع فيهــا
كمثــل قــوم اســته ّموا علــى ســفينة فأصــاب
بعضهــ م أعالهــا و بعضهــم أســفلها فــكان
الّذيــن فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن املــاء
مـ ّروا علــى مــن فوقهــم فقالــوا لــو أنــا خرقنــا
فــي نصيبنــا خرقــا و لــم نــؤذ مــن فوقنــا فــإن
هــم تركوهــم و مــا أرادوا هلكــوا جميعــا و إن
()1
أخــذوا علــى أيديهــم جنــوا جميعــا».
فماهــي املســؤولية االهــم التــي ينبغــي ان
تقــوم بهــا الطبقــة املثقفــة فــي ظــل الظــروف
الراهنــة ،وهــي تتمثــل باملؤسســة الدينيــة،
واملنظمــات والفعاليــات الثقافيــة وعامــة املثقفني
مــن كتــاب و أدبــاء ومفكريــن ،متخذيــن االعــام
وســيلتهم فــي هــذه املســؤولية املقدســة؟
ان الوعــي ،وحتمــل املســؤولية همــا مــن
يصنعــان الواقــع ،وان الوعــي هــو قاعــدة
حتمــل املســؤولية ،والباعــث نحوهــا ،ولــذا فــان
توعيــة االمــة ،وبــث روح املســؤولية فــي روعهــا
اهــم مســؤوليات الطبقــة الواعيــة اليــوم.
 -1بث الوعي في نفوس اجلماهير:
وهكــذا فمــا دام الوعــي واملســؤولية همــا
مــن يصنعــان الواقــع ،وان اســاس املســؤولية
وقاعدتهــا هــو الوعــي ،وان املســؤولية امنــا
تتفــرع علــى الوعــي وتســتقي طاقتهــا منــه؛
فــان مــن اعظــم املســؤوليات للطبقــة الواعيــة
فــي االمــة هــو غــرس الوعــي فــي نفــوس االمــة،
فوعــي االمــة ميثــل خندقهــا وحصنهــا املنيــع
بوجــه الطغــاة االنتهازيــن.
لقــد كان بــث الوعــي فــي نفــوس االمــة،
الهــدف االســمى لرســاالت الســماء ،و افضــل
ســبل املصلحــن فــي حتصــن االمــة؛ فقــد
يفــرض املســتكبرون بالقــوة واقعــا فاســدا،
ويعتقــدون واهمــن انهــم انتصــروا؛ ولكــن
حقيقــة النصــر والهزميــة إمنــا همــا بنصــر
او هزميــة النفــوس ،ومادامــت النفــوس واعيــة

ومبســؤوليتها قائمــة؛ فــان هزميتهــا مســتحيلة.
ولعــل اهــم وســائل بــث الوعــي فــي نفــوس
االمــة؛ هــو االهتمــام ببصائــر الوحــي املتمثلــة
بالقــرآن والســنة ،قــراءة وتدبــرا ،ولعــل فــي
وصيــة أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،ألصحابه
مــا يؤكــد ذلــك حيــث يقــول ،عليــه الســام:
«اعلمــوا أنّ القــرآن هــدى اللّيــل والنهــار ،ونــور
اللّيــل املظلــم» ،فالقــرآن املجيــد هــو كتــاب
مســؤولية ،وكتــاب وعــي و كتــاب عقــل وحكمــة
يضيــئ الــدرب أمــام اإلنســان ليفتــح عقلــه
حيــال احلقائــق الكبــرى لكــي ال تســيطر عليــه
الغفلــة والضــال والعمــى» ،فــا غنــى لنــا عــن
التدبــر فــي بصائــر الوحــي ،اذا مــا اردنــا ان
نغــرس الوعــي احلقيقــي فــي نفوســنا.
 -2غرس روح املسؤولية االجتماعية
لعــل اكبــر مشــاكل ابنــاء االمــة اليــوم
بعــد غيــاب الوعــي ،هــو هروبهــم مــن حتمــل
مســؤولياتهم جتــاه قضايــا االمــة املصيريــة،
ومنهــا مســؤوليتهم جتــاه بيعــة الغديــر
اخلالــدة ،وشــكلت هــذه املشــكلة ،قاســما
مشــتركا بــن الطبقــة الواعيــة واالغلبيــة غيــر
الواعيــة ،وبــد ًال مــن أن نتحمــل املســؤوليات
اجلســام ،صرنــا نبــرع فــي ســوق التبريــرات
لتقاعســنا وتكاســلنا عــن اداء مســؤولياتنا
تــارة ،وحتميلهــا لالخريــن تــارة اخــرى ،فــي
حــن اننــا نــرى ،ان اول خطــوات التقــدم
والرقــي التــي خطتهــا االمم الناهضــة بعــد
الوعــي هــو حتملهــا املســؤولية االجتماعيــة،
ولهــذا فــان غــرس روح املســؤولية فــي االمــة،
مــن أهــم وســائل النهضــة وتصحيــح املســار،
و أهــم مســؤوليات الطبقــة الواعيــة كضــرورة
لالمــة؛ لتحقيــق مصلحتهــا االنيــة فــي هــذا
الزمــان ،وكضــرورة يتطلبهــا مشــروع الغديــر
احلضــاري فــي قــادم االيــام.
الخطوة الثانية :المسؤولية التضامنية

واخلطــوة الثانيــة املكملــة الصــاح الواقــع،

لعل اكبر مشاكل ابناء االمة اليوم بعد غياب الوعي،
هو هروبهم من تحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا االمة
المصيرية ،ومنها مسؤوليتهم تجاه بيعة الغدير الخالدة

هــو ان تتحمــل اجلماهيــر مســؤولياتها ايضــا،
فكمــا ان علــى الطبقــة الواعيــة مســؤوليتها،
فــان علــى عامــة االمــة مســؤوليتها ايضــا،
فـ ٌ
ـكل يتحمــل مســؤوليته بقــدر.
ولذلــك فــان اللــه تعالــى جعــل تغيــر واقــع
الشــعوب مرتبطـ ًا بتغيــر واقعهــم الذاتــي ،قــال
ِ
َيوا
ـر َمــا بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتــى ُيغ ِّ ُ
تعالــى...{ :إ َّن اللََّ ال ُي َغـ ِّ ُ
َمــا بِ َأن ُف ِس ِ
ــه ْم}( ،ســورة الرعــد ،)11،وفــي
ِ
ِ
قولــه تعالــىَ { :ف َلن َْس َ
ــأ َل َّن ا َّلذيــ َن ُأ ْرس َ
ــم
ــل إِ َل ْي ِه ْ
ــأ َلن ا ُْلرس ِ
ــلنيَ }( ،ســورة االعــراف،)6 ،
َو َلن َْس َ َّ ْ َ
داللــة واضحــة علــى ان املســؤولية مشــتركة
بــن اجلميــع؛ ســوا ًء كانــوا انبيــاء و أوصيــاء
وعلمــاء ومثقفــن وعامــة النــاس ،فـ ٌ
ـكل بقــدر،
وال يســتثنى منهــا احــد ،وهــذا مــا اكــده قولــه
تعالــىَ { :ف َو َر ِّبـ َ
ـك َلن َْسـ َـأ َلن َُّه ْم َأ ْج َِعــنَ }( ،ســورة
احلجــر ،)92 ،فــا احــد بــا مســؤولية فــي هذه
الدنيــا ،ولــن ُيســتثنى احــد مــن احملاســبة علــى
مســؤولياته.
ولـــعل القســــم باملســــاءلة يوضــح لنــا
اهميــة املســؤولية عنــد اللــه تعالــى ،ومــن ثــم
اهميتهــا بــل وضرورتهــا فــي اصــاح واقــع
اخلليقــة.
مسؤوليتنا تجاه الغدير

وهكــذا؛ فمــادام لواقعــة الغديــر هــذه
اخلطــورة فــي احلركــة التكامليــة للبشــر
واخلليقــة.
ومــادام كل هــذا االنحــراف والشــتات
الــذي اصــاب االمــة امنــا هــو بســبب التخلــي
عنهــا.
فمــا هــي مســؤوليتنا جتاههــا؟! ولعمــري
اننــي ال اجــد اننــا اعطيناهــا مــن االهتمــام
مــا تســتحق ،وال حتــى واحــد ًا باملليــار ،فأيــن
حوزاتنــا عنهــا ،وعــن توعيــة النــاس بهــا؟ و
أيــن اعالمنــا منهــا؟ ولعــل اعــام املســلمني
يهتــم بعيــد احلــب فــي عــام واحــد مبقــدار
مــا اعطــاه لبيعــة الغديــر فــي كل تاريخهــا
مــن اهتمــام! ثــم أيــن مراكــز البحــث ودورهــا
فــي دراســة الغديــر كمشــروع حضــاري
يتكامــل فيــه البعــد التشــريعي
واحلضــاري تكامليــة تنتــج للبشــرية
منهجــا للتكامــل والســعادة االبديــة؟
وأيــن...؟ و أيــن...؟ و أيــن...؟!
-------------

 -1الهاللــي ،ســليم بــن قيــس،
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نقطة ضوء

من البحرين إلى اليمن..
هالل الوالية األسبق
والمتجدد

الديــن الكامــل ،ومــن أوائلهــم؛ أبــو العــاء احلضرمــي ،وأبــان بــن ســعيد بــن
العــاص ،وكانــا مــن شــيعة أميــر املؤمنــن علــي ،عليــه الســام ،وقــد تثبتــت
جــذور الواليــة فــي البحريــن ،وبهــذا التشــيع ُعــرف أهــل البحريــن ومازالــوا
صامديــن عليــه ،رغــم كل مــا قاســوه مــن ظلــم الطغــاة مــن بنــي أميــة الــى
عصرنــا احلاضــر.
ومــا نــراه اليــوم مــن وعــي وتديــن وصمــود وحت ـ ٍّد وإصــرار لــدى شــعب
البحريــن الكبــرى فــي شــرق اجلزيــرة العربيــة ،وأوال ،وإصرارهــم لنيــل حقوقهم،
هــو مــن ثمــرات ذلــك الــوالء واالنتمــاء احملمــدي العلــوي.
اليمن عمق الوالية وسهمها األعظم

السيد جعفر العلوي

قضيــة الواليــة للــه  -تعالــى -وللرســول وأهــل بيتــه ،صلــوات اللــه عليهــم،

ِ
ُــم اللَُّ َو َر ُســو ُل ُه َوا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا
َّــا َول ُّيك ُ
والتــي اختصرتهــا اآليــة الكرميــة{ :إِن َ
ِ
ِ
ِ
ـم َراك ُعـ َ
ـا َة َو ُيؤْ ُتـ َ
الصـ َ
يمـ َ
ـون}( ،ســورة املائــدة،)55 :
ـون َّ
ـون الــزَّ كَا َة َو ُهـ ْ
ا َّلذي ـ َن ُيق ُ

هــي مــن أهــم أســس العقيــدة اإلســامية التــي رســخها اللــه فــي كتابــه املجيــد،
وهــي امتداديــة طوليــة ،يؤكــد بعضهــا بعض ـ ًا.
ّ
البحرين الكبرى ،السباقة للوالية

وتشــرفت كل مــن البحريــن الكبــرى (القطيــف وأوال  -البحريــن احلاليــة -
واإلحســاء) واليمــن ،بأســبقية التمســك بالواليــة ،وللســابقني إلــى الهــدى الربانــي
واجلهــاد فــي ســبيل اللــه ،فضيلــة كبــرى ،قــال اللــه تعالــى عــن الســابقني:
ــون ِمــ َن ا ُْل َه ِ
اج ِريــ َن َو ْالَن َْص ِ
ون ْالَ َّو ُل َ
الســابِ ُق َ
ــار}( ،ســورة التوبــة)100 :؛
َ
{و َّ
فالبحريــن تشــرفت بــأن أقيــم فيهــا ثانــي جمعــة فــي اإلســام بعــد يثــرب قبــل أن
تشــهدها أي مدينــة او منطقــة أخــرى فــي العالــم ،فبعــد أن أرســل رســول اللــه،
برســائله إلــى امللــوك وزعمــاء املــدن ،كان أول مــن اســتجاب لدعــوة الرســول،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،هــم أهــل البحريــن ،حيــث أوفــدوا وفــد ًا لــه ،وقبــل
مجيئهــمّ ،
ن ركــب مــن املشــرق
بشــر الرســول بهــم ،فقــال قولــه العتيــد« :ليأت ـ ّ
لــم يكرهــوا علــى اإلســام» و»ســيطلع عليكــم مــن هاهنــا ركــب هــم خيــر أهــل
املشــرق» ،وهــذه اخليريــة كانــت شــجرة طيبــة أتــت أكلهــا وال تــزال فــي كل حــن.
وقــد اهتــم رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ببعــث الــوالة مــن خيــرة
أصحابــه املتشــربني بالوعــي الوالئــي والفقهــي ،إلــى البحريــن ،ليعلمــوا أهلهــا

أرســل الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بخالــد بــن الوليــد ليفتــح
بــاد اليمــن فلــم يفلــح رغــم كل محاوالتــه التــي طالــت عــدة شــهور ،فقــد كتــب
اللــه  -تعالــى -أن يكــون فتحهــا ودخولهــا اإلســام علــى يــد قطــب الواليــة ،أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،فدخلهــا ســلم ًا فاحتـ ًا مبحبــة ورضــا مــن أهلهــا ،بعــد
أن قــرأ عليهــا خطــاب الرســول اليهــم وبـ ّـن لهــم حقيقــة الديــن ،فأســلمت قبائــل
َه ْمــدان ،ثــم توالــت قبائــل اليمــن فــي اعتنــاق اإلســام واحــدة بعــد األخــرى،
ومــا أن أســلمت َه ْمــدان ،حتــى ّ
بشــر أميــر املؤمنــن علــي ،رســول اللــه ،فل َّمــا
َّ
ً
ً
قــرأ كتابــه استبشـ َر وابتهــج ،وخـ َّر ســاجدا شــكرا للــه -عـ َّز وج ـل -ث ـ َّم رفــع
رأســه فجلــس وقــال« :الســام علــى َه ْمــدان ،الســام علــى َه ْمــدان».
ـي اإلمــام علــي فــي اليمــن مربي ـ ًا ومعلم ـ ًا ووالي ـ ًا فترتــن مــن الزمــن،
وبقـ َ
فتجــذرت شــجرة الواليــة ومنــت وعظمــت بركاتهــا ،ومــن ذلــك اليــوم والــى زمننــا
هــذا ُعرفــت اليمــن علــى أنهــا مــن أهــم البلــدان تشــيع ًا واتباع ـ ًا لإلمــام علــي
عليــه الســام ،فناصرتــه فــي معاركــه ضــد أعدائــه ،واليــوم جنــد أن أهــل اليمــن
يدفعــون بســبب متســكهم القــوي مبنهــج الواليــة ودفاعهــم عــن اســتقاللهم ،ثمنـ ًا
كبيــر ًا وهائـ ًا مــن التضحيــات اجلســام فــي احلــرب املدمــرة التــي أعلنهــا حــزب
الشــيطان الســعودي علــى أهــل اليمــن الشــرفاء ،كمــا نــرى بــركات الواليــة فــي
اليمــن متجليــة فــي قــوة العقيــدة وجتذرهــا والصمــود العظيــم واجلهــاد البطولــي
لشــعبها وحتديهــم لعتــاة األرض وحتقيــق االنتصــارات الكبــرى.
هالل الوالية يتجدد

كالقمــر الــذي يطــل علينــا كل شــهر بهاللــه حتــى يعظــم شــأنه بــدر ًا رفيعـ ًا
متألقــا فــإن زمننــا هــذا يشــهد مخــاض والدة جديــدة لهــال الواليــة؛ فاألحــداث
املتســارعة فــي البحريــن الكبــرى واليمــن هــي مخــاض صعــب لــوالدة حاضــر
جديــد وعهــد ســتتألق فيــه أنــوار الواليــة بإشــعاعات عظيمــة تكــون متهيــد ًا
لنصــرة كبــرى ســيقدمها أهالــي هذيــن البلديــن إلمامهــم املهــدي املنتظــر ،عليــه
الســام ،فــي مشــروعه التحــرري العاملــي ،وكمــا توفــق أجــداد أهالــي هذيــن
البلديــن بالســبق إلــى اإلســام بنــور أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وتوفقــوا
فــي الدفــاع عــن مشــروع الواليــة فــي زمــن اإلمــام علــي واإلمامــن احلســنني،
عليهــم الســام ،بنصرتهــم فــي معاركهــم ســيتوفق جيــل أحفادهــم فــي نصــرة
الفــاحت العاملــي ومقيــم دولــة احلــق والعدالــة فــي األرض كلهــا ،وســيكون للطالئــع
املؤمنــة فــي اليمــن والبحريــن قسـ ٌ
ـط مه ـ ٌم فــي إقامــة تلــك الدولــة ونصــرة ديــن
اللــه.

حوارات حول القرآن الكرمي
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أقــرب اليــه َ مــن حبــل َالوريــد؛
يراقبــه وهــو َ
َ
ُ
وذلــك قولــه{ :أ َي ْح َسـ ُـب أ ْن لـ ْـم َيـ َـره أ َحـ ٌـد}.
أعضاء المسؤولية
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
* فــي قولــه تعالــى{ :ألــم نجعــل لــه
َ َ ً َ َ َ َْ
َ َْْ
ـن * و ِلســانا وشــفتي ِن}؟
عينيـ ِ

 الذيــن يتهربــون مــن مســؤولياتهميفرغــون حياتهــم مــن محتواهــا؛ مــن لبهــا؛
مــن هدفهــا .فلمــاذا إذا ُجعِ ــ َل انســانا،
وأوتــي األحاســيس املختلفــة :أوتــي عينــا
يبصــر بهــا؛ فيعــرف احلــق والباطــل،
وأوتــي لســانا ينطــق بــه ،وأوتــي شــفتني
ليطبقهمــا علــى لســانه إن َهــ َّم بــكالم
خاطــئ.
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
يقــول تعالــى عنــه{ :ألــم نجعــل لــه
َ
َ
َع ْين ْيـ ِـن} للبصــر والبصيــرة معــا َ{و} ألــم
َ ً
َ َ َْ
{لســانا} ينطــق بــه {وشــفتي ِن}
جنعــل لــه ِ
ليطبقهمــا علــى لســانه ان َهــ َّم بــكالم
خاطــئ ،فذكــر هــذه االعضــاء حتديــدا؛
ألنهــا هــي التــي متيــز انســانية اإلنســان.
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حوار حول سورة البلد -

القسم الثاين

(من اآليةالسادسة حىت هناية السورة)

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي

العظماء وغيرهم
* مــاذا تريــد ان تعالــج َ اآليــة عندمــا
َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ً
هلكــت مـَـاال
تقـ
ـول عــن اإلنســان{ :يقــول أ َ
َُ ً
َ ْ
ح َس ُ
ــب أ ْن
اثــم تعقــب بالقــول{ :أي
}،
ــدا
لب
َ
َ ْ َ َ ُ َ ٌ
لــم يــره أحــد}؟

 حينمــا يحمــل االنســان قضيــةكبيــرة؛ يكبــر ،ونســبة أدائــه لقضيتــه
يكــون تســاميه ،وهكــذا َح َّم ـ َل اللــه عبــاده

الصاحلــن املزيــد مــن املســؤوليات،
وابتالهــم بأشــد البــاء ،حتــى جــاء فــي
احلديــث املعــروف« :البــاء لألنبيــاء؛ ثــم
األوليــاء؛ ثــم األمثــل فاألمثــل».
بيــد أن بعـــض النــاس كلمــا حمــل
رســالة أو قضيــة أو مســؤولية ،صغــرت
نفســه فــي عينيــه ،وقــال :كيــف أؤدي هــذا
العمــل؟ وحــاول الفــرار منهــا.
حقــ ًا؛ عنــد هــذه النقطــة يفتــرق
العظمــاء عــن غيرهــم؛ إنهــم ال يجــدون
أحــدا أحــق منهــم بعمــل اخليــر أو حتمــل
املســؤولية ،بــل جتــد بعضهــم يبحــث عنهــا
بحثــا حثيثــا.
ولعــل هــذه اآليــة تعالــج هــذه احلالــة
الشــاذة فــي نفــس االنســان ،حيــث تــراه
إذا أعطــى قليــاَ ،ك ُبـ َر فــي عينيــه ،وقــال:
إنــه مــال كثيــر ،وال يقــول أنــه قدمــه حلياته،
بــل يــراه َمغرمــا ويقــول :إننــي أهلكتــه؛ إنــه
ً ُ ً
َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ــت َمــاال ل َبــدا}؛ أي :مــا ًال
{يقــول أهلك
كثيــر ًا مجتمعــ ًا ،ولعلــه يكــون كاذبــا فــي
ذلــك؛ فلــم ينفــق إال قليــا ،وعظــم عملــه
فــي عينــه؛ بخــاف املؤمــن الــذي ال يخــرج
أبــد ًا عــن حــد التقصيــر فــي جنــب اللــه؛
ولذلــك فهــو يتطلــع  -أبــد ًا  -الــى عمــل

النجدان طريقان
َ ْ
* مــاذا اراد بـ(النجــد) فــي قولــه
َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ
ــن}؟ ولمــاذا
تعالــى{ :وهدينــاه النجدي ِ
جــاء بــه بصيغــة المثنــى؟

أكبــر وأفضــل.
ثــــم انــه يزعــم :إنــه متــروك لشــأنه
كالبهيمــة الســائحة ،وانــه ال أحــد يراقبــه.
كال؛ ليــس االمــر كمــا يزعــم؛ إن اللــه

 -إن أعظــم ِن َعـ ِـم اللــه علــى االنســان

َ
َ
م ْن والى الرسول والعترة الطاهرة

انــه منحــه احلريــة؛ فهــداه الــى مــا هــو
طريــق احلــق ومــا هــو طريــق الباطــل؛
َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ
ــن}.
فقــال{ :وهدينــاه النجدي ِ
وأصــل النجــد األرض املرتفعــة ،وروي
عــن النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،انــه
قــال« :أيهــا النــاس! همــا جنــدان :جنــد
اخليــر وجنــد الشــر»(.)1
ولعــل تســمية الطريقــن بالنجديــن
بســبب أنهمــا طريقــان ،واضحــان،
متميــزان؛ ظاهــرة معاملهمــا ،ومعــروف
روادهمــا.
ما لم يقتحم
َ
ْ َ َ َ
* ثــم قــال تعالــى{ :فــا اقتحــم
ْ َ ََ َ
العقبــة}؛ فمــاذا لــو لــم يقتحــم العقبــة؟
ومــا المــراد بالعقبــة؟

 كل مــا فــي االنســان يعكــساملســؤولية التــي ُح ِّملَهــا ،فقــد ُألهــم
الفجــور والتقــوى ،و ُأودعــت فــي داخلــه
وسـ ِّ
ـخرت لــه
نــوازع الشــر وحوافــز اخليــرُ ،
األشــياء لكــي يســتخدمها فــي واحــد مــن
الســبيلني.
والســؤال :كيــف ينبغــي ان يتصــرف
حتــى يحقــق املســؤولية التــي هــي الهــدف
مــن خلقــه؟ اجلــواب :عليــه ان يقتحــم ،ومــا
لــم يفعــل ذلــك يبقــى وراء جــدار التخلــف.

وقالــوا عــن االقتحــام :الدخول بســرعة
وضغــط وشــدة ،وعــن العقبة
قالــوا :الطريــق الصعــب الوعــر الــذي
فيــه صعــود.
هكذا العقبة
ً
* هــا تضربــون لنــا مثــا فــي اقتحــام
العقبة؟

 هــل تســلقت اجلبــال؟ وهــلصادفــك طريــق وعــر ضيــق بــن الصخــور
املتراكمــة ،ومــن حتتــك الــوادي العميــق؟
احلالــة النفســية التــي يعيشــها
املتســلق الشــجاع هــي احلالــة املطلوبــة
فــي حتــدي الصعــاب فــي احليــاة وحتمــل
املســؤوليات؛ قمــ ٌة فــي الوعــي ،و َمضــا ٌء،
فــي العــزم ،وشــجاع ٌة فــي االقــدام.
أيــة وسوســة او تــردد او ارجتــاج
للتقــدم ،او أيــة غفلــة وتســاهل تكفــي ســببا
للســقوط فــي الهاويــة الســحيقة!
ثواب العقبة
جــاء بصيغــة االســتفهام
* لمــاذا
َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ
فــي قولــه{ :ومــا أدراك مــا العقبــة}؟ ثــم
َ ُّ َ َ َ
أوضــح{ :فــك رقبـ ٍـة}؟ ومــا الفــرق بيــن فــك
الرقبــة وبيــن عتــق الرقبــة؟

 االســتفهام لتعظيــم شــأن العقبــةوكثــرة ثوابهــا؛ ألنهــا جتــاوز شــح النفــس،
ومصارعــة هواهــا بالكــرم وااليثــار.
وقالــوا عــن فــك الرقبــة :انــه أشــمل
مــن عتــق رقبــة؛ الن العتــق هــو حتريــر
الــرق بصــورة كاملــة؛ بينمــا فــك رقبــة
يكــون باملشــاركة مــع اآلخريــن ،وأوردوا
فــي ذلــك حديثــا مأثــورا عــن رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مرفوعــا ،عــن البــراء
بــن عــازب :جــاء اعرابــي للنبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،فقــال :يــا رســول اللــه! علمنــي
عمــا ُيدخلنــي اجلنــة ،فقــــال« :ان كنــت
أقصــرت اخلطبــة لقــد أعرضــت املســألة.
اعتــق النســمة ،وفــك الرقبــة».
فقالَ :أ َوليسا واحدا؟
قــال« :ال؛ عتــق الرقبــة ان تنفــرد
بعتقهــا ،وفــك الرقبــة ان تعــن فــي ثمنهــا،
والفــيء علــى ذي الرحــم الظالــم؛ فــان لــم
يكــن ذلــك فأطعــم اجلائــع ،واســقِ الظمــآن،
وأمــر باملعــروف ،وانــ َه عــن املنكــر؛ فــان
لــم تطــق ذلــك ،فكــف لســانك اال مــن

فقد اقتحم العقبة
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تبين سورة [البلد]

عباد اهلل الصالحون يتحملون المزيد
من المسؤوليات ويبتلون بأشد البالء

خيــر»(.)2
اطعام اليتيم والمسكين
َ * وردت ثالثــة قيــود فــي قولــه تعالى:
ْ ْ َ ٌ
َ ْ َ َ
َ ْ
{أو ِإطعــام ِفــي َ يــو ٍم ِذي مســغب ٍة *
َ
ً َ َ ََْ
ً َ َ ََْ
ْ
ْ
ــة}؛
ــة *أو ِمس ِ
ــكينا ذا مترب ٍ
ي ِتيمــا ذا مقرب ٍ
فقيــد لإلطعــام ،وقيــد لليتيــم ،وقيــد
للمســكين؛ فلمــاذا حــدد بهــذه القيــود؟

 ان االطعــام جيــد ،وعنــد املجاعــة حيــث يحضــر النفــوس الشــح ،وينتشــراالســتئثار ،ويصبــح النــاس فــي هلــع
شــديد  -يكــون أعظــم ثوابــا؛ ألنــه يعــ ّد
واقتحامــا لعقبــة
جتــاوزا حلالــة الشــحَ ،
ْ ْ َ ٌ
حــب الــذات؛ ولــذا قــال{ :أو ِإطعــام ِفــي
َ
َي ْــو ٍم ِذي َم ْســغ َب ٍة}؛ أي :فــي يــوم ذي
قحــط ومجاعــة.
وقــد يكــون اإلطعــام بهــدف احلصــول
علــى مكســب مــادي او ريــاء وســمعة،
ويتبــن ذلــك  -عــادة  -عنــد انتخــاب
موضعــه؛ فمــن النــاس مــن ال يعطــي الفقير
درهمــا ،ولكنــه ينفــق علــى املوائــد الباذخــة
ألــوف الدنانيــر .مــن هنــا حــدد اللــه كل
ً َ
ْ
االنفــاق وقــال{َ :ي ِتيمــا ذا َمق َر َب ٍــة}.
ف َأ ْولــى النــاس باالهتمــام باأليتــام
أقرباؤهــم .واليتيــم حلقــة ضعيفــة فــي
املجتمــع لضعفــه وقلــة احتــرام النــاس لــه؛
ولذلــك تتوالــى النصــوص القرآنيــة التــي
تشــجع علــى االهتمــام بــه.
واملــورد الضــروري اآلخــر لإلنفــاق ه َــو
ْ
املســكني القريــب؛ وهــو قولــه تعالــى{ :أو
ً َ َْ
ْ
ــكينا ذا َمتر َب ٍــة}؛ أي :الــذي ألصقــه
ِمس ِ
الفقــر بالتــراب.
الوالية واالقتحام
* هــل المــراد بالعقبــة فــك الرقبــة
واطعــام اليتيــم والمســكين فقــط؟
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ُ َ َ
ُْ
{أق ِســم ِبهــذا

 يبــدو ان فــك الرقبــة واالطعــامَم َثــان القتحــام العقبــة ،وان الكلمــة تشــمل
كل اقتحــام لعقبــة الهــوى ،وكل مجاهــدة
لتيــار الشــهوات ،وان أعظــم مــا ابتلــي
بــه االنســان عقبــة التســليم للحــق وملــن
ميثلــه مــن البشــر؛ كالرســول وخلفائــه،
عليهــم الســام ،عبــر العصــور؛ َف َمــنْ والــى
الرســول وائمــة الهــدى مــن خلفائــه ،صلــى
اللــه عليــه وعليهــم ،فقــد اقتحمهــا؛ وإال
القــرآن عــن
َهــ َوى فــي النــار؛ لذلــك عبــر
ُ
{ثـ َّـم َك َ
ان
هــذه الطاعــة بكلمــة «ثــم» وقــال:
َّ
ُ
ِمـ ْـن ال ِذيـ َـن َآمنــوا}؛ ذلــك ان املســافة بــن
فــك رقبــة واالطعــام ،وبــن االميــان التــام
بــكل مــا أنــزل اللــه واتبــاع رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مســافة شاســعة،
وان البشــر ال يــزال يعمــل اخليــرات ويقــاوم
شــهوات نفســه حتــى يعــرج الــى مســتوى
التســليم للــه واالميــان برســاالته ،واتبــاع
الرســول وخلفائــه املعصومــن؛ صلــى اللــه
عليــه وعليهــم.
والصبــر مــن االميــان مبنزلــة الــرأس
مــن اجلســد ،وأعظــم منــه التواصــي بــه؛
فانــه قمــة التســليم للحــق ،والرضــا باملكاره
التــي فــي طريقــه .وأعظــم مــن الصبــر،
الرحمــة؛ فقــد تعبــر علــى اذى النــاس
وأنــت تدعوهــم الــى اخليــر ولكــن ميتلــئ
قلبــك بغضــا لهــم؛ بينمــا املؤمــن حقــا
هــو الــذي يرحــم النــاس جميعــا ،وحتــى
أعــداؤه تســعهم رحمتــه ،وأعظــم مــن كل
ذلــك التواصــي باملرحمــة ،واشــاعة ثقافــة
الصبــر والرحمــة فــي املجتمــع؛ ولــذا قــال:
ْ
ََ
َّ
َََ َ ْ
الص ْب ِــر َوتو َاص ْــوا ِبال َم ْر َح َم ِــة}.
{وتواصــوا ِب

* أصحــاب المشــأمة هــم الكفــار
َ َّ
َ َ َ ُ
ـن كفــروا
كمــا فــي َقولــه تعالــى{َ :وال ِذيـ
َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ـاب المشــأم ِة} فمــاذا لــو
ِبآي ِاتنــا هــم أصحـ
أنفقــوا وأتــوا باألعمــال الصالحــة؟

أصحاب الميمنة
َ
ُ
َْ َ ْ َ
حـ ُ
ـاب
* مــن قصــد بقولــه{ :أول ِئــك أص
ْ َ ْ َ َ
الميمنـ ِـة}؟
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 أراد بهــم هــؤالء الذيــن يتصفــونبهــذه الصفــات؛ فهــم اصحــاب امليمنــة؛
أي :اصحــاب اجلنــة الذيــن يحظــون
بالعاقبــة احلســنى.
وهكــذا جعــل اللــه شــرطا لدخــول
اجلنــة يتمثــل فــي اقتحــام العقبــة ،ومــن لــم
يحقــق هــذا الشــرط األساســي فــإن أمانيــه
فــي اجلنــة تذهــب عبثــا ،وقــد قــال االمــام
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام(:هيهات؛ ال
يخــدع اللــه عــن جنتــه).
و جــاء فــي حديــث مأثــور« :حفــت
اجلنــة باملــكاره ،وحفــت النــار بالشــهوات».

{ال} زائــدة لتأكيــد الق ََســم؛ أو َنافيــة للق ََســم
َ
ْال َبل ِــد} :مكــة املكرمــة َ{و} احلــال َ{وأ ْن َــت} يــا محمــد ،صلــى
{حـ ٌّـل} :حــا ّل وســاكن؛ أو مســتحل احلرمــة
اللــه عليــه وآلــهِ ،
َ
َ َ
ِ{ب َهــذا ْال َبلـ ِـد َو} ق ََســما بــكل َ{و ِالـ ٍـد َو َمــا َولـ َـد} مــن األوالد؛ أو ق ََســما
َ
َ
ْ
َســم؛ {لقــد
بــآدم ،عليــه الســام ،وأبنائــه البشــر؛ وجـ
ـواب الق َ
َ
ََ ْ َ
ََ
َ
َ ْ
نس َ
ح َس ُ
ــب} :أيظــن
َصــب{ .أي
ــان ِف
اإل
ــي كب ٍــد}؛ شــدة َون َ
خلقنــا ِ
َ
َ
َ
هــذا اإلنســان {أ ْ َن ل ْــن َي ْق ِــد َر َعل ْي ِــه أ َح ٌــد}؛ أي :ان لــن يعاقبــه
َ ً َُ ً
َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
اللــه؟! إنــه {يقــول أهل َكــت} :أفنيــت {مــاال لبـ َـدا} أمــواال َكثيــرة
َ
لتحقيــق مقاصــدي {أ َي ْح َس ُــب}؛ ثــم يزعــم{ :أ ْن ل ْــم َي َــر ُه أ َح ٌــد}،
متــروك لشــأنه؟!! كال؛ ليــس األمــر كذلــك؛ فــإن اللــه
وأنــه
َ
ََ
َ
َ
يراقبــه {أل ْــم ن ْج َع ْــل ل ُــه َع ْين ْي ِــن} للبصــر والبصيــرة ،معــا؟
ً َ َ
َ{و} ألــم جنعــل لــه ِ{ل َســانا َوشــف َت ْي ِن}؛ فميزنــاه عــن ســائر
َ
األحيــاء بالنطــق؟ َ{و َه َد ْين ُــاه} :منحنــاه حريــة اختيــار أحــد
َ
ْ َ َ َ
{الن َّْج َد ْيــنِ } :طريــق احلــق وطريــق الباطــل {فــا اقتحــم} :فلــم
َ َ
يدخــل بســرعة وضغــط وشــدة ْ{ال َعق َبــة} :الطريــق الوعــر

صعــود؛ واملــراد اعمــال اخليــر التــي حتتــاج إلــى
الــذي فيــه
َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ
اقتحــام {ومــا أدراك مــا العقبــة} :وأي شــيء العقبــة؛ تعظيمــا
َ
َ
لشــأنها؛ والعقبـ َـة مثــل{ :فـ ُّـك َرق َبـ ٍـة} :حتريــر العبــد باملشــاركة
ْ َ ٌ
َ ْ
ْ
{فــي يــو ٍم ِذي
{إطعــام} للمســاكني ِ
مــع اآلخريــن{ ،أو} مثــلِ :
َ
َ
ً َ َ ََْ
َم ْســغ َب ٍة} :عنــد القحــط واملجاعــة؛ فيطعــم {ي ِتيمــا ذا مقرب ٍ َــة}؛
ْ
أي :مــن أقربائــه؛ فأولــى النــاس باأليتــام أقرباؤهــم {أو}
ً َ
{م ْس ِــكينا ذا َم ْت َر َب ٍــة}؛ الــذي ألصقــه الفقــر بالتــراب
يطعــم ِ
ُ
َ
{ثـ َّـم}؛ باإلضافــة إلــى ذلــك {كان}؛ أي :ملــاذا لــم يكــن {مـ ْ
ـن
ِ
َّ
ُ
َ
َ َ
َ َ َ ْ
َّ ْ
{بالصب ِــر}
ال ِذيــن آمنــوا وتواصــوا} :أي أوصــى بعضهــم بعضــا ِ
علــى طاعــة اللــه َ{و} كذلــك َ{ت َو َاصـ ْـوا}ُ :اوصــى بعضهــم بعضــا
َ
بالرحمــة علــى العبــاد؟ {أ ْول ِئـ َـك} املتصفــون بهــذه
ِ{ب ْال َم ْر َح َمـ ِـة}:
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ
اليمــن؛ فيدخلــون اجلنــة
الصفــات هــم {أصحــاب ال َميمنــة}:
ْ َ
َ
َ َّ
َ َ َ ُ
َ َ ُ ْ ْ َ
ح ُ
ــاب ْال َمشــأ َم ِة َعل ْي ِه ْــم} الشــمال؛
يــن كفــروا ِبآي ِاتنــا هــم أص
{وال ِذ
َ ٌ ُ ْ َ ٌَ
فيســاقون إلــى النــار؛ تلــك النــار {نــار مؤصــدة} :مطبقــة؛ ال
يســتطيعون الفــرار منهــا.

أصحاب المشأمة

 الكفــار الذيــن ســقطوا فــي فــخالهــوى ،ولــم يتســاموا الــى مســتوى
التحــدي؛ يتهــاوون فــي النــار وســاءت
َ َّ
َ َ
َ َ َ ُ
ـن كفــروا ِبآي ِاتنــا
{وال ِذيـ
مصيـ َ
ـرا؛ ولــذا قـ ْـالَ ْ :
ُ ْ ْ َ
ح ُ
ــاب ال َمشــأ َم ِة}.
هــم أص
وال ُي ْق َبــل منهــم إنفاقهــم؛ الن االميــان
شــرط مســبق لقبــول أي عمــل صالــح،
والعــرب كانــت تتشــاءم مــن الشــمال ولذلــك
ســمتها املشــأمة.
وكمــا سجنـــوا أنفســهم فــي زنزانــة
الــذات ،وصدوهــا عــن رحــاب احلــق
الواســعة؛ فانهــم ُي َع َّذبــون بنــار مطبقــة
َ َْ ْ َ ٌ
عليهــم ،مغلقــة دونهــم؛ فـ{علي ِهــم نــار
ُ ْ َ َ ٌ
ــد ة } .
مؤ ص
نعوذ بالله من هذه العاقبة السوأى.
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آية وبصيرة

َّ ُ َّ
اللهم

كلمــة َّ ُ َّ
«اللهـ
ـم
»
صيغ
ـ
ـة
دع
ـ
ـاء؛
ا
صلــه :يــا اللــه،
ح
ـذف حـرف النـداء وعــوض بامليــم ا
ملشـددة زيـدت
فــي آخــر لفــظ اجلاللــة؛ فصــار َّ ُ َّ
«اللهــم» .وجــاؤوا
بحرفــي امليــم
عوضــا عــن حرفــي النــداء وأدغمــا
فاصبحــا ميمــا
مشــددا ،واحلــرف املشــدد عبــارة
عــن حرف ـ
ن؛ ســاكن فمتحـرك؛ كمــا ﻻ يخفــى.
وهــذا مــن
خصائـص لفــظ اجلاللــة «اهلل»؛ ففــي
ق ـول :يــا رحمـ
ـن ،ﻻ يق ـال :رحمــن .وفــي قــول  :يــا
رحيــم ،ﻻ يقـ
ال :رحيــم؛ وهكــذا فــي باقــي اسـماء
الله احلسنى وصفاته العليا.
و ﻻ يصــح
الق ـول :يــا اللَّ ُه ـ َّم؛ ألنــك تقــول فــي
هــذه احلالــة:
يــا يــا اللــه ،ولــم يــرد فــي القــرآن
الكــرمي وال ف
ــي األحاديــث والروايــات واألدعيــة
والزيــارات مثــل
هــذا الدعــاء بهــذه الصيغــة؛ كمــا

لــم يــرد علــى
لســان الع ـرب مثــل هــذا التعبيــر إال
نــادرا ،وهــو شــاذ.
وتســتخدم كلمــة َّ ُ َّ
«اللهــم» لالســتثناء الن ـادر
اســتظهارا باللــه؛
كقولـ َّـك :اللهــم إال ان يكــون كـذا.
َّ ُ
وتعرب
كلمة «اللهم» على النحو التالي:
اللــه :لفــظ ا
جلاللــة منــادى مبنــي علــى الضــم
فــي محــل نصـ
ـب؛ ألنــه ،فــي األصــل ،مفعــول بــه
وفعلــه الزم اإل
ضمــار؛ تقديــره :أدعــو ،او أنــادي؛
أي :أدعــو اللَّ ُهــ َّم ،أو أنــادي :اللَّ ُهــ َّم.
م  :املشــ
ددة للتعويــض عــن «يــا» النــداء
احملذوف
ــة ،ال محــل لهــا مــن اإلعــراب.
قــد
و نطــق
القــرآن الكــرمي بهــذا اللفــظ فــي
مواضــع كثي ـرة،
كمــا جنــده فــي كثيــر األحاديــث،
والروايــات ،واألدعيــة ،والزيــارات.
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية

اسم اهلل
ُ
معجزة
الكون
إعداد /زكي الناصر

هل ِمن معاجز في الحياة؟

اهلل تعالى خلق
الكون باسمه
وجعل فيه وسيلة
ُ
لعمل المعجزات

تســاؤل يطرحــه البعــض عــن إمكانيــة
حــدوث أمــور تخالــف الطبيعــة كأن يتحـ ّول
السـ ّم القاتــل الــى دواء ُيشــفي الســقيم.
وجــود االنســان معجــزة وبقــاء ال ُكــرة
االرضيــة فــي الفضــاء وعــدم تناثرهــا
ومتزقهــا أو ســقوطها فــي مــكان ســحيق،
إنّ ذلــك ُمعجــزة قطع ـ ًا ،ولكنّنــا ولتعودنــا
علــى تلــك الظواهــر نع ّدهــا حالــة طبيعيــة،
ألنّ الشــمس تشــرق ك ّل يــوم ،ولکــنّ
الواقــع أن ال شــيء محتــوم فــي هــذه
احليــاة ّال بــإرادة ر ّبانيــة ،فقبــل مليــارات
الســنوات حيــث لــم يكــن وجــو ٌد للشــمس
وال للقمــر ،ولــم يكــن هنــاك مــن شــروق
وال مــن غــروب ،ولکــن بلحظــة مــن ارادة
الــرب املتعــال خلــق املجـ ّرات قــال تعالــى:
ـد وإِنَّا َُل ِ
ٍ
وس ـ ُع َ
ون}،
السـ َـا َء َبنَ ْين َ
َاهــا بِ َأ ْيـ َ
َ
{و َّ
(ســورة الذاريــات.)47 :
مــن هنــا نتســاءل هــل ميكــن أن تعمــل
الر َح ِ
الر ِحيــ ِم} ُمعجــزة
َــن َّ
{بِ ْســ ِم اهللِ َّ
فــي حيــاة االنســان؟!
معجزة باسم اهلل
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ٌ
طفــل يــدرس عنــد اســتاذه؛ ّإل
کان
أنــه كان ّ
يتأخــر فســأله املُعلّــم ذات يــوم

عــن ســبب تأخــ ّره فأجــاب الطفــل ،إنّــه
يفصلــه مــع الــدرس نهـ ُر مــاء وليــس عليــه
جســر قريــب.
فقــال املُعلّــم :وملــاذا ال متشــي علــى
املــاء؟!
قال التلميذ :وكيف ُيكن ذلك؟
قــال لــه املعلــم :أن تقــول {بِ ْس ـ ِم اهللِ
حـ ِ
الر ِحي ـ ِم}.
الر َ َ
ـن َّ
َّ
و فــي اليــوم التالــي وجــده االســتاذ
وقــد ســبق التالميــذ فــي احلضــور الــى
الــدرس وفــي اليــوم الثالــث كذلــك فســأله
عــن الســبب فأجــاب التلميــذ أنــه عمــل
بوصيــة االســتاذ وفع ـ ًا اســتطاع املشــي
علــى املــاء.
وهكــذا فــان البســملة تعمــل املعجزات
ولكــن بشــرطها وشــروطها ومنهــا االميــان
اخلالــص والتــو ّكل الكامــل.
ور ّبنــا الــذي خلــق الكــون باســمه
وجعــل فيــه وســيلة لعمــل املُعجــزات.
ُ
يس دليل القدرة

ویكمن جتلّي ذلك بـ «يس» أيض ًا!
فكيــف إلنســان عــاش أربعــن عام ـاً
بــن قومــه لــم يقــرأ كتابـ ًا ولــم ينظــم شــعر ًا
ثــم يأتــي بهــذا القــرآن امللــيء باحلِ كــم
ويذكــر حــوادث ســبقت وحــوادث ســتحدث
فــي املســتقبل.
ألیــس ذلــك خــاف الطبيعــة؟! أليــس

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

هــو ُمعجــزة؟!
فمــن يريــد أن يقــول شــيئ ًا البــ ّد لــه
مــن التعلّــم ،ومتــ ّر أحيانــ ًا ســنوات مــن
أجــل أن يتعلّــم ،وال ينطــق الطفــل ّال بعــد
ســنوات ،ولكــن كيــف اشــارت مــرمي الــى
ابنهــا عيســى فقــال النــاس متعجبــن؛
كيــف نُكلّــم مــن كان فــي املهــد صبيــ ًا!
قــال تعالــى:
ِ
ِ
ِّ
ُ
َ
َ
ـم
ـار ْت إل ْيــه قالــوا ك ْيـ َ
ـف ُن َكلـ ُ
{ َف َأشـ َ
ِ
ِ
َمـ ْن َ
كان ِف ا َْل ْهــد َصب ًّيــا}( ،ســورة مــرمي:
.)29
ِ
لكنّــه تكلّــم وقــال{ :إ ْ ِّن َع ْبــدُ اللَِّ
آ َتـ ِ ِ
ـاب َو َج َع َلنـ ِ
ـى نَبِ ًّيــا}( ،ســورة
ـان ا ْلك َتـ َ
ســن
مــرمي ،)30 :صحیــح أنّ ر ّبنــا جعــل ال ُ
حاكمــة علــى الكــون لكــنّ ذلــك ال يعنــي
عــدم امكانيــة املُعجــزات باســم اللــه.
ُثــ ّم إنّ اســم اللــه كلمــة تذكــر فــي
بدايــة كل الكتــب الســماوية ،حتــى أنّ
االنبيــاء حينمــا يقومــون بعمــل يذكــرون
اســم اللــه عليــه.
فالنبــي نــوح ،علیــه الســام ،حينمــا
ركــب الســفينة بعــد أن جــاء االمــر االلهــي
بــأن يغــرق مــن فــي االرض جميعــ ًا ّإل
مــن ركــب الســفينة معــه ،عليــه الســام،
َ
{وقــال ْار َك ُبــوا فيهــا
قــال حــن رکبهــا:
ِ
َ
ُ
َّ
َ
ـور
ـ
ف
غ
ل
ب
ر
ن
إ
ـاها
ـ
س
ر
م
و
َ ِّ
ٌ
بِ ْسـ ِم اللَِّ َم ْراهــا َ ُ ْ
حيــم}( ،ســورة هــود.)41 :
َر
ٌ
وحــن کتــب النبــی ســلیمان ،علیــه

الســام ،الــی بلقيــس اســت َه َّل رســالته
بقولــه{ :إِ َّن ـ ُه ِم ـ ْن ُس ـ َل ْي َ
امن َوإِ َّن ـ ُه بِ ْس ـ ِم اللَِّ
الر ْحـ ِ
الرحيــم}( ،ســورة النمــل.)30 :
ـن َّ
َّ
وك ّل الســور القرآنيــة ّإل البــراءة
تســته ّل بالبســملة ،النّ بســم اللــه كلمــة
األمــان وكلمــة الرحمــة ،كونهــا ال تتناســب
مــع إعــان البــراءة.
ِ
الرحيــم}
ــن
ح
الر
لل
َّ
ِ
ْ
َّ
فــي {بِ ْســ ِم ا َّ
املنطلــق والهــدف ،باســم اللــه نبــدأ والــى
اللــه ننتهــي ،وأنّ الــى ربــك املنتهــى .ثــم
إنَّهــا رمــز التوحيــد ،ورمــز التخلــص مــن
كبريــاء ،رمــز التـ ّوكل الکامــل عليــه تعالــى.
وفيــه رمــز احمل ّبــة (محبــة العبــد للــه
ومحبــة اللــه لعبــده).
ولذلــك جــاء فــي احلديــث الشــريف
عــن االمــام علــي بــن موســى الرضــا ،عليــه
الســام ،أنــه قــال« :إ ن ِب ْسـ ِـم اللَّـ ِه ال َّر ْحمــنِ
ال َّرحيــم أقــرب إلــى اسـ م اللـه األعظــم مــن
ســواد العــن إلــى بياضهــا»(.)1
ُ
كالم العبد أم الرب؟

حــن نقــرأ فــي ســورة ياســن املُباركــة
الر ْح ِ
الر ِحيــ ِم} فإ ّنــه فــي
َــن َّ
{بِ ْســ ِم اهللِ َّ
الواقــع كال ُم العبــد مــع الــرب وكالم اللــه
أيضــ ًا ،فهــو الــذي علّ َمنــا احلمــد وأن
نذكــره بالرحمانیــة والرحيميــة ،فلــم يقــل:
(بســم اللــه املنتقــم اجل ّبــار) ،واالختصاص
بالرحمانيــة والرحيميــة؛ ألنّهمــا صفتنــان
دون غيرهمــا تُب ّينــان ســبب خلقنــا ،فر ّبنــا
العظيــم خلقنــا ليرحمنــا ال حلاجــة منــه
الينــا بــل حاجــة م ّنــا اليــه ســبحانه.
ومــن جتليــات رحمــة اللــه  -تعالــى
 نــزول القــرآن الکــرمی؛ ألنّ مــن أســبابالرحمــة تبيــان الطريــق لهــم لكســب
مرضاتــه وجللــب رحمتــه ولنيــل جنّتــه،
وهكــذا انــزل اللــه الكتــاب وبعــث االنبيــاء،
ومــن هنــا يبــدأ باســم الرحمــن؛ فرحمــة
اللــه كالنســيم فــي ك ّل مــكان يتن َّف ُســه
املؤمــن والكافــر والطاغــوت والضحيــة
علــى حـ ّد ســواء ،فح ّتــى الكافــر يستنشــق
الهــواء وذلــك مــن رحمــة اللــه.
ا ّمــا الرحيــم اســم عــام لكــن ملعنــى
خــاص كمــا يقــول ر ّبنــا تعالــى:
{وا ْك ُتــب َلنــا يف هـ ِ
ـذ ِه الدُّ نْيــا َح َس ـنَ ًة
ْ
َ
ـك قـ َ
َو ِف ْال ِخـ َـر ِة إِ َّنــا ُهدْ نــا إِ َل ْيـ َ
ـال َعــذايب
ُأصيــب بِـ ِ
ـه َم ـ ْن َأشــا ُء َو َر ْحَت ـي َو ِس ـ َع ْت
ُ
ِ
ش ٍء َف َس َ
ــأ ْك ُت ُبها ل َّلذيــ َن َي َّت ُق َ
ــون
ك َُّل َ ْ
َو ُيؤْ ت َ
ــم بِآياتِنــا
ُــون الــزَّ كا َة َوا َّلذيــ َن ُه ْ

ُيؤْ ِمن َ
ُــون}( ،ســورة األعــراف.)156 :
فاملقصــود مــن الرحمــة هنــا مبعنــى
الرحيــم التــي ســيكتبها للذيــن يؤمنــون
فر ّبنــا رحمــن فــي الدنيــا ورحيــم فــي
اآلخــرة رحمــة دائمــة ألهــل اجلنّــة.
ففــي الدنيــا تكــون شــاملة للجميــع
ختصــة باملؤمنــن.
ا ّمــا فــي اآلخــرة فهــي ُم ّ
ومــن هنــا اســتخدمت كلمــة الرحمن ســبع ًا
وخمســن م ـ ّرة فــي القــرآن الكــرمي ،ا ّمــا
كلمــة الرحيــم فقــد وردت فــي القــرآن
الكــرمي مائــه واربــع عشــرة مــرة ،مبعنــى
ضعــف كلمــة الرحمــن متامـ ًا؛ ألنّ الرحمــة
الشــاملة تنتهــي باملــوت ا ّمــا الرحمــة
الدائمــة وهــي رحيميــة اللــه عزوجــل يــوم
القيامــة ال نهايــة لهــا.
وهــذا بعــض أبعــاد البســملة وإن
كان أغوارهــا عميقــة ،وهــي التــي جلــس
أميــر املؤمنــن مــن بعــد ال ُعتمــة الــى أذان
الفجــر لشــرح معنــى حــرف مــن حروفهــا
وهــو البــاء.
يقــول االمــام علــي علیــه الســام:
ني بعيــرا مــن بــاء
«لــو شــئت ألوقــرت ســبع 
()2
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم».
يا سامع الوحي (يس)

یــس اســ ٌم مــن اســماء النبــي لكنّــه
ليــس شــخص َّي ًا ّإنــا هــو اختصــار
لكلمتــي يــا ســامع الوحــي ،کمــا أنّ نــون
مــن أســماء النبــي كمــا جــاء فــي قولــه
تعالــى{ :ن َوا ْل َق َلــ ِم َو َمــا َي ْســ ُط ُر َ
ون}،
(ســورة القلــم ،)1 :وهنــا يعنــي ياســن
اســم مــن اســماء النبــي وهــو الــذي سـلّم
الــرب علــى آلــه فــي ســورة الصا ّفــات
{ســا ٌم َعـى إِ ْلياســنَ }( ،ســورة
فقــالَ :
الصافــات.)130 :
ســتة اســماء ُذكــرت للنبــي فــي
القــرآن الكــرمي ،اســم محمــد ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه وســلم ،وطــه وعبــد اللــه واحمــد
ونــون وياســن.
القــرآن الکــرمی كتــاب عميــق ودقيــق،
وكتــاب يعلمنــا فــي كل حــرف مــن حروفــه
شــيئ ًا؛ يعنــي هنالــك علــم مخبــو ٌء حتــت كل
حــرف مــن حــروف القــرآن الکــرمی.
حینمــا یخاطــب اللــه نبيــه بصفتــه
فيقــول عــ ّز وجــل:
ــل ِلَزْ ِ
ِ
ــي ُق ْ
واج َ
َّب
ن
ــك
{يــا َأ ُّ َيــا ال ُّ
إِ ْن ُكنْتُــ َّن ت ِ
اليــا َة الدُّ نْيــا َوزينَتَهــا
ُــر ْد َن ْ َ
س ْحكُــ َّن َساحــ ًا
َفتَعا َل ْ َ
ــن ُأ َم ِّت ْعكُــ َّن َو ُأ َ ِّ

َجيــاً}( ،ســورة األحــزاب ،)28 :او
الر ُس ُ
ــول ال
قولــه تعالــی{ :يــا َأ ُّ َيــا َّ
ِ
ســارع َ
يزُ ن َ
ُون ِف ا ْل ُك ْفــر}،
ْــك ا َّلذيــ َن ُي
َْ
(ســورة املائــدة .)41 :فإنّــه يســتخدم
صفــة كونــه نب َّي ـ ًا او رســو ًال ،وهــذا االمــر
هــو الغالــب فــي اخلطــاب الر ّبانــي الــى
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــهّ ،ال فــي
مــوارد معينــة ذكــر ر ّبنــا العظيــم النبــي
رســل اليــه .بينمــا
باســمه ،وذلــك لبيــان املُ َ
ورد اســم اجلاللــة اربعــة آالف مــ ّرة فــي
القــرآن للتدليــل علــى أنّ هــذا الكتــاب هــو
مــن عنــد اللــه املُتعــال ،ولــو كان مــن عنــد
النبــي األكــرم لــكان يذكــر اســمه اكثــر من
ذكــر اســم اللــه ،ونتبــن ذلــك فــي قراءتنــا
لإلجنيــل ُ
امل ّــرف ،حيــث إنّ اكثــر حديثــه
عــن عيســى وعــن مــرمي وح ّتــى الكنائــس
فيهــا صــور للمســيح وا ّمــه ويقــ ّل فيهمــا
ذكــر اللــه.
االهتمام باالسم

اذن البــ ّد مــن االهتمــام باالســم
بوصفــه يتــرك أثــر ًا علــى االشــخاص،
ولذلــك وردت التأكيــدات املتكــررة مــن
الروايــات الشــريفة علــى أهميــة اختيــار
االســماء املناســبة ،وأنّ مــن حــق الولــد
علــى ابيــه أن ُيحســن اســمه.
وكان مــن اعمــال النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه وســلم ،اذا جــاءه أحــد يحمــل
أســماء اجلاهليــة القبيحــة اســتبدلها
باســم جميــل .وهکــذا علينــا أن نحســن
التعامــل مــع اآلخريــن باســتخدام
صفاتهــم احلســنة ،كمــا يتحــدث القــرآن
مــع رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه والــه،
أيــا
أيــا النَّبِــي} أو { َيــا َّ َ
فيقــولَ { :يــا ُّ َ
الر ُســول} ،كمــا ال يجــوز لنــا ان نتنابــز
َّ
باأللقــاب فإطــاق االســم والصفة احلســنة
ممــا
لألشــخاص ُيعطيهــم ايحــا ًء ايجاب َّي ـ ًا ّ
يؤثــر فــي ســلوكياته.
وهکــذا علينــا أن نتعلّــم مــن القــرآن
الكــرمي اختصــار الكلمــات ،فبــدل أن
يقــول يــا ســامع الوحــي والقــرآن احلكيــم
انــك ملــن املرســلني .يقــول
ِ
{يــس * وا ْل ُق ِ
ِ
الكيــم * إن َ
َّــك
َ
ــرآن ْ َ
ْ
َلِــن ا ُْلرس ِ
ــلنيَ }( ،ســورة يــس.)3 -1 :
ْ ْ َ
-----------

اهلل
إ 
سم ِ
«ب ِ
ن ِ
َّ
َّ
يم»
الر
حمن الر ِح ِ
ِ

أقرب إلى اسم اهلل
األعظم من سواد
العين إلى بياضها

* ( )1عيون أخبار الرضا ،عليه السالم /،ج /2ص5
* ( )2عوالــي اللئالــي العزيزيــة فــي األحاديــث الدينيــة/
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية

«النجوى»
ومخاطر
االنزالق
في دهاليز
االزدواجية
علي جــــــــــواد

حتى تتميز
المناجاة الحسنة
عن االخرى السيئة،
يبين القرآن الكريم
عدم حرمة المناجاة
بشكل عام ،إنما
يحدد لها إطارها
ومقاصدها
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هنالــك تصــو ٌر عــام بــأن اجللســات
خلــف االبــواب املغلقــة وبعيــد ًا عــن
أنظــار عامــة النــاس ،مــن شــأنه متريــر
مخططــات وبرامــج خاصــة فــي أدمغــة
البعــض حتقيقــ ًا ملصالــح معينــة ،رمبــا
تكــون سياســية او اقتصاديــة أو حتــى
حزبيــة وفئويــة ضيقــة ،وعلــى األغلــب؛
فــإن مخــاض جلســات كهــذه ،لــن يخــدم
مصالــح الشــعب واألمــة ،اذا لــم نقــل
العكــس متامــا ،عندمــا يتــم التخطيــط
ملصائــر النــاس وطريقــة عيشــهم بعيــد ًا
عــن رأيهــم ،فتُشــن احلــروب الضــروس
وتعقــد االتفاقيــات واملعاهــدات الكبــرى،
ويكــون اخلاســر دائمــ ًا هــو الشــعب
البعيــد عــن مراكــز او غــرف التآمــر.
والقــرآن الكــرمي يعالــج هــذه القضيــة
احلساســة والدقيقــة فــي آيــات متتاليــة من
«ســورة املجادلــة» ،عندمــا يأتــي الســياق
القرآنــي علــى مفــردة «النجــوى» التــي
تعنــي لغويــ ًا؛ اإلســرار بــن اشــخاص
معينــن فــي مــكان خــاص ،ففــي «لســان
العــرب» جــاء أنَ :نــا ُه َنْــو ًا ُ
ونــوى:
ســا ّره ،والنجــوى :الســ ّر ،كمــا جــاء
ــي فــان؛ أي يناجيــه
ايضــ ًا :وفــان جن ُّ
دون ســواه.
مبعنــى؛ أن «النجــوى» متثــل ســلوك ًا
انســاني ًا ينطــوي علــى نــوازع نفســية

تســتدعي الكتمــان ،فهــي ميكــن ان
تنصــرف الــى مجــال اخليــر عندمــا
يناجــي االنســان ر ّبــه ،باملقابــل تنصــرف
ايضـ ًا الــى مجــال الشــر ،وهــو مــا تشــير
اليــه اآليــات الكرميــة ،وهــو مــا حتــول
لألســف -الــى ظاهــرة اجتماعيــة ،حيــثنالحــظ البعــض يفضــل أن يســ ّر فــي
أذن صديقــه قــو ًال ،فــي مجلــس عــام ،او
بحضــور اشــخاص آخريــن ،ونفــس العمــل
نــراه يتجســد فــي دوائــر اكبــر ،كأن تكــون
فــي جلســات املخططــن لوســائل االعــام،
او االحــزاب السياســية او الدوائــر
املخابراتيــة وغيرهــا.
تحذير للمنافقين وتنبيه للمؤمنين

وفــي هــذه الســورة املدنيــة املباركــة
التــي تعالــج إحــدى الظواهــر املريبــة التــي
كانــت تعانــي منهــا األمــة وماتــزال ،يؤكــد
اخلطــاب الســماوي خَ َطــل مــا يذهــب اليــه
بحثــ ًا عــن مصاحلهــم ،وســعي ًا لتوجيــه
ضربــة غــادرة الــى القيــم واملبــادئ التــي
تســتند اليهــا االمــة ،لــذا نالحــظ صيغــة
االســتفهام املوجهــة اليهــم فــي اآليــة
ــم َمــا ِف
َــر َأ َّن اللََّ َي ْع َل ُ
الكرميــةَ { :أ َل ْ ت َ
ِ
الســمو ِ
َ
ِ
ات َو َمــا ِف األ ْرض َمــا َي ُكـ ُ
ـون مـ ْن
َّ َ َ
ـة إِالَّ هــو رابِعهــم وال َخْســةٍ
نَجــوى َثال َثـ ٍ
ُ َ َ ُُ ْ َ
ْ َ
َ
ِ
ــه ْم.}...
ــو َساد ُس ُ
إِالَّ ُه َ

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

هنــا يشــير ســماحة املرجــع املدرســي
الــى أن «االســتفهام للتقريــر ،فاملعنــى:
انــك البــد ان تعلــم يقينـ ًا ،كمــا يعلــم الــذي
يــرى شــيئ ًا بعينــه ،ولكــن كيــف نعلــم بهــذه
احلقيقــة علــم مــن يــرى رأي العــن»؟
ويجيــب ســماحته« :بالنظــر فــي آيــات
اللــه فــي اخلليقــة ،فــكل مــا فــي الســماوات
ــي
واالرض يشــهد انــه  -ســبحانه -ح ّ
قيــوم شــاهد حاضــر.
أمــا عــن التعــداد الــوارد فــي اآليــة،
يقــول ســماحة املرجــع املدرســي فــي
كتابــه:
«بحــوث فــي القــرآن الكــرمي»:
فــان «الســياق بعــدد الثالثــة واخلمســة،
وان كان ينبغــي حملــه علــى التمثيــل،
إال انــه -ال ريــب فيــه -حقيقــة خارجيــة
فــي التاريــخ مــن واقــع املنافقــن،
علــى ان اجللســات تتــم عــادة بالثالثــة
واخلمســة ،و أي عــدد وتــر ملــا فيــه مــن
امكانيــة التصويــت بســهولة ،وقــال بعــض
املفســرين :ان فــي هــذا التعبيــر بالغــة،
إذ لــم يتكــرر العــدد ،وجنــد نظيــره فــي
القــرآن ،ولكــن القــرآن لــم يحصــر علــم
اللــه بهــذا العــدد ،فقــال  -تعالــى -فــي
{...وال َأ ْد َنــى ِم ـ ْن
ســياق اآليــة نفســها:
َ
َذلِ َ
ــم َأ ْيــ َن َمــا
ه
ع
م
ــو
ه
ــر إِالَّ ُ َ َ َ ُ ْ
ــك َوال َأ ْك َث َ
كَا ُنــوا} ،خارجـ ًا عــن احلــد عــدد ًا وزمانـ ًا

ومكانــ ًا ،ألنــه ،ســبحانه ،قــد تعالــى عــن
الكيــف واأليــن ،والعــدد التــي هــي مــن
صفــات املخلــوق».
وعــن االمــام الصــادق ،عليــه الســام،
فــي قولــه عزوجــل:
ـون ِ
ـوى« :}...هــو
ـ
َج
ن
ن
ـ
م
{ َمــا َي ُكـ ُ ْ ْ َ
واحــد احــدى الــذات ،فأيــن مــن خلقــه،
وبذلــك وصــف نفســه ،وهــو بــكل شــيء
محيــط باإلشــراف واالحاطــة والقــدرة ،ال
يعــزب عنــه مثقــال ذرة فــي الســماوات
وال فــي االرض ،وال اصغــر مــن ذلــك وال
اكبــر ،باإلحاطــة والعلــم ال بالــذات ،الن
االماكــن محــددة حتويهــا حــدود اربعــة،
فــاذا كان بالــذات لزمتــه احلوايــة».
بهــذه البصائــر االميانيــة نــدرك
القــدرة اإللهيــة فــي تســليط االضــواء
الكاشــفة علــى تلكــم الزوايــا املظلمــة ،ور ّد
كيــد املنافقــن واملتآمريــن علــى األمــة،
وفــي الوقــت ذاتــه ،نعــي مســؤوليتنا فــي
اتخــاذ أقصــى درجــات احليطــة واحلــذر
مــن اي حتــرك مشــبوه مــن جهــات
متنفــذة تســعى للتأثيــر علــى الــرأي العــام
والترويــج ألفــكار غريبــة ،ومــن ثــم العمــل
علــى فضحهــا والكشــف عــن حقيقــة
نواياهــا.
كيف نكشف المتناجين باإلثم والعدوان؟

فــي اآليــة الالحقــة (الثامنــة مــن
ســورة املجادلــة) يشــير القــرآن الكــرمي
الــى وجــود إصــرار مــن املنافقــن
واملتآمريــن فــي األمــة علــى طريقــة عملهــم:
َــر إِ َل ا َّل ِذيــ َن ُنُــوا عَــ ْن
{ َأ َل ْ ت َ
ِ
ــم َي ُعــو ُد َ
ون َلــا ُنُــوا َعنْــ ُه
الن َّْج َ
ــوى ُث َّ
ان ومع ِصي ِ
اإل ْثــ ِم وا ْلعــدْ و ِ
ِ
ِ
َ
ــة
ب
ن
ــو
َ ُ َ َ َْ َ
َاج ْ
َو َي َتن َ
ِ
الر ُســول ،}...هــذا اإلصــرار يؤكــد أن
َّ
املشــكلة باتــت متثــل أمــر ًا واقعــ ًا يجــب
التعامــل معــه بقــوة ،لــذا فــان اخلطــاب
القرآنــي يرشــدنا الــى كيفيــة إزاحــة
الســتار عــن هــؤالء وفضحهــم أمــام
اجلميــع ،وهــذا يكــون مــن خــال مراقبــة
ســلوكهم وتصرفاتهــم.
لنقــرأ تكملــة اآليــة الكرميــة وهــي
تخاطــب الرســول االكــرم بالقــول:
{وإِ َذا َجــا ُء َ
ي ِّي َ
ــك
وك َح َّي ْ
َ
ــا َل ْ ُ َ
ــو َك بِ َ
بِ ِ
ــه اللَُّ ،}...إذ كانــوا يقولــون للنبــي:
«الســام عليكــم»!! مبعنــى «الســأم» ،أي؛
انــك يــا رســول اللــه! ســوف تســأم مــن

رســالتك ،او الســام مبعنــى املــوت عنــد
اليهود.وهنــاك تفســير آخــر للتحيــة وهــي:
انهــم كانــوا يحيــون الرســول بـــ «أنعــم
صباحــا ،وأنعــم مســاء» وهــي حتيــة أهــل
اجلاهليــة ،مــع ان اللــه تعالــى أمرهــم
بتحيــة االســام فــي محضــر الرســول؛
«الســام عليكــم» ،وهنــاك تفســير ثالــث؛
انهــم لــم يكونــوا يحيــون الرســول بصفتــه
قائــد ًا لالمــة ،وامنــا بصفــة شــخصية،
كقولهــم« :الســام عليــك يــا ابــا القاســم»!
وربنــا لــم يفضــح ظاهــر نفاقهــم
وحســب ،بــل فضــح نواياهــم وســرائرهم
اخلبيثــة ايضــا ،حينمــا اخبرهــم بالــذي
{و َي ُقو ُل َ
ــون ِف
يــدور فــي داخلهــم،
َ
َأن ُف ِس ِ
ِ
ــا َن ُق ُ
ــول
ــه ْم َل ْ
ــوال ُي َع ِّذ ُبنَــا اللَُّ ب َ
ْــس
َّــم َي ْص َل ْو َنَــا َفبِئ َ
َح ْســ ُب ُه ْم َج َهن ُ
ِ
ــر } .
ا َْلص ُ
ويتخــذ املنافقــون عــدم حلــول العــذاب
االلهــي بهــم ذريعــة إلثبــات ســامة خطهــم
واالصــرار عليــه ويبطــل القــرآن كــون
هــذا دليــا علــى صدقهــم حتــى ال يتأثــر
املؤمنــون بدعاياتهــم وافكارهــم املضللــة،
مؤكــدا بانهــم يجــازون مــا يكفيهــم مــن
العــذاب علــى ذلــك ولكــن بعــد حــن.
مــن هنــا؛ فــان اآليــة تشــير الــى اربعة
ذنــوب رئيســية اقترفهــا املنافقــون ،وهــي:
جتــاوز نهــي اللــه بالعــودة الــى النجــوى،
وممارســة النجــوى باإلثــم ومعصيــة
الرســول ،والتحيــة الســيئة املخالفــة للحــق،
واالفتــراء علــى اللــه بقولهــم فــي انفســهم
ـوال ُي َع ِّذ ُبنَــا اللَُّ بِـ َـا َن ُقـ ُ
ـول}.
{َ ...لـ ْ
وهكــذا؛ تكــون ســلوكيات معينــة
لــدى بعــض النــاس ،داللــة علــى مذهبهــم
ونواياهــم ،وليــس بالضــرورة ان تتكــرر
نفــس الشــريحة االزدواجيــة التــي كانــت
علــى عهــد رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،فــي الوقــت احلاضــر ،ألن باإلمــكان
التل ّبــس مبظاهــر عـ ّدة قريبــة الــى االميــان
والتقــوى وحســن املعاشــرة ،بيــد ان
الغمــوض فــي الفكــر والتناقــض فــي
اخلطــاب الثقافــي والسياســي مــن شــأنه
ان يكشــف عمــا تخفيــه تلــك املظاهــر.
وحتــى تتميــز املناجــاة احلســنة عــن
االخــرى الســيئة ،يبــن القــرآن الكــرمي
عــدم حرمــة املناجــاة بشــكل عــام ،إمنــا
يحــدد لهــا إطارهــا ومقاصدهــا.
ِ
ُــم
{ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا إِ َذا َتن َ
َاج ْيت ْ

ان ومع ِصيـ ِ
ِ
ـوا بِ ِ
ـة
اإل ْثـ ِم َوا ْل ُعــدْ َو َ َ ْ َ
َاجـ ْ
َفــا َت َتن َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ــوى
ق
ت
ال
و
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ا
ب
ا
ــو
َاج
ن
ت
و
ــول
الر ُس
ِّ َ َّ َ
ََ َ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ْــر َ
ون} ،ان
َوا َّت ُقــوا اللََّ ا َّلــذي إ َل ْيــه ُت َُ
االحســاس بشــهادة اللــه وحضــوره مــع
املتناجــن هــو الضمــان الوحيــد إلضفــاء
احلالــة االميانيــة علــى جلســات املؤمنــن
اخلاصــة ،ويحصنهــم مــن مخاطــر
االفــكار اخلاطئــة.
ذلــك ان اكثــر الــروادع التــي متنــع
الســقوط فــي وادي الغيبــة والتهمــة
والتعصــب جلماعــة ضــد اخــرى تتالشــى
فــي جلســات اخللــوة ،ألن هنالــك يحــس
االنســان برفــع الكلفــة والتحــرر مــن ضغط
املجتمــع ،ولكــن أليــس اللــه ينظــر اليهــم
ويســمع حتاورهــم؟ أليــس يحاســبهم غــدا
علــى املــأ العــام أفــا يتقونــه؟
حقــا انهــا جميلــة ورائعــة جماعــة
املؤمنــن ،الذيــن اذا تناجــى اثنــان منهــم
تواصيــ ًا بالبــر ،ورســم ًا خطــة لتقــدمي
اخليــر لغيرهمــا ،وتناصحــا بالتعــاون مــع
اآلخريــن.
ويشــير الســياق القرآنــي الــى حقيقــة
نشــوء النجــوى ،كفعــل وممارســة ،و أن
أصلهــا ليــس رحمانيــ ًا ،مثــل النصيحــة
والتواصــي والتذكيــر وغيرهــا ،إمنــا
شــيطاني؛ بدليــل أنهــا (النجــوى) الوســيلة
الوحيــدة التــي يتــم بهــا اختــراق النفــس
االنســانية ويجعلهــا أمــارة بالســوء ،لــذا
جــاءت الدعــوة صريحــة وشــفافة للمؤمنني،
باحلــذر مــن مغبــة االنحــراف بالنجــوى،
الــى مســارات بعيــدة عــن الهــدى واحلــق؛
ِ
الشــي َط ِ
ان لِ َي ْحــزُ َن
ــوى مــ ْن َّ ْ
َّــا الن َّْج َ
{إِن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم َشــ ْيئ ًا إالَّ
ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا َو َل ْي َ
ــس ب َض ِّاره ْ
ِ
ِ
ـوك َّْل ا ُْلؤْ منُـ َ
بِــإِ ْذن اللَِّ َو َعـ َ
ـون}،
ـى اللَِّ َف ْل َي َتـ َ
مبعنــى أن الشــيطان هــو العــدو االول
واألخطــر لإلنســان املؤمــن ،لــذا يتناجــى
املنافقــون مــع بعضهــم بتلــك املضامــن
الســيئة ،ألن الشــيطان كان يأمرهــم
بذلــك وكل جنــوى ســلبية ،فهــي بدوافــع
شــيطانية؛ كالهــوى والطمــع واملصالــح
الذاتيــة وحــب التفريــق بــن املؤمنــن.
ولعــل اآليــة تشــير الــى عــدم االعتمــاد
علــى «املناجــاة» كممارســة اجتماعيــة
بشــل دائــم ،إال مــع الضــرورة واحلاجــة
حلــل بعــض املشــاكل ،ليتجنــب املؤمنــن
مزالــق الغيبــة والتهمــة وإصــدار االحــكام
املتســرعة.
أﻳﻠﻮل | 2016

يشير القرآن الى
حقيقة نشوء النجوى،
كفعل وممارسة،
و أن أصلها ليس
ً
رحمانيا ،وإنما
شيطاني ،بدليل
أنها الوسيلة الوحيدة
التي يتم بها اختراق
النفس االنسانية
ويجعلها أمارة
بالسوء
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مجتمع

مجتمع
أســنان التمســاح ،وهــو احليــوان املعــروف
بخطورتــه وقســاوته بــن احليوانــات
واالنســان معــ ًا ،بيــد أن هــذا التمســاح
املفتــرس ،يضطــر أن يفتــح فمــه بعــد كل
وجبــة غــذاء ليأتــي هــذا الطائــر الصغيــر،
وبشــكل جماعــي ،ليلتقــط بقايــا اللحــم،
فيمــا يبقــي التمســاح ف ّكــه األعلــى ثابت ـ ًا
وال يطبقــه ابــد ًا ،وهــو مــا تعرفــه جيــد ًا
تلــك الزقازيــق.
فالــذي علّــم تلــك الطيــور الصغيــر
الوديعــة وايض ـ ًا التمســاح الشــرس علــى
أن الثقــة عامــل بقــاء حيــاة االثنــن ،قطعـ ًا
ويقينــ ًا علّــم االنســان؛ هــذا املخلــوق
املكــ ّرم ،أن يجعــل الثقــة قاعــدة لتعاملــه
مــع افــراد مجتمعــه؛ بــدء ًا مــن األســرة
الصغيــرة ،ثــم اجليــران واالصدقــاء
واملجتمــع الكبيــر ،وصــو ًال إلــى العالقــة
بــن الدولــة واحلكومــة وبــن الشــعب.
هــذه هــي فطــرة اللــه -تعالــى -فــي
مخلوقاتــه ،ودرس لنتعلــم منــه ،وقــد جــاء
{ســن ُِرهيِ ْم آ َياتِنَــا ِف
فــي اآليــة الكرميــةَ :
اآل َف ِ
ــاق َو ِف َأ ْن ُف ِس ِ
َ
ل
ــن
ب
ت
ي
َّــى
ت
ح
ــم
َ
ــه ْم َ
َ َ َّ َ ُ ْ
ــق}( ،ســورة فصلــت.)53 :
ال ُّ
َأنَّــ ُه ْ َ

معيار
الثقة في
العالقات
االجتماعية
الناجحة
مصطفى الصفار

األخالق هي
المعيار والضابط
ُ
الذي يقاس به
سلوك اإلنسان
بشكل عام
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«الثقــة» كلمــة ذات معــان عميقــة
وكبيــرة ،ومتثــل إحــدى القيــم االجتماعيــة
النبيلــة ذات املدخليــة فــي تقويــة األواصــر
وبنــاء العالقــات االيجابيــة واملثمــرة،
ورمبــا؛ ال يختلــف اثنــان ،علــى أن الثقــة
مــن عوامــل التقــدم فــي أي مجتمــع ،كلمــا
توفــرت بنســب اكثــر ،كانــت فــرص التطور
والتقــدم اكثــر ،وهــذه احلقيقــة يؤكدهــا لنــا
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ...« :والثقــة؛
قافلــة حتملــك لألمــام».
رغــم معرفــة اجلميــع بأهميــة الثقــة في
احليــاة بشــكل عــام ،لكــن نســتغرب مــن
أنهــا أصبحــت فــي وقتنــا احلالــي كالعملــة
النــادرة ،ففــي بعــض األحيــان نســتند الــى
الثقــة فــي تعاملنــا مــع شــخص معــن ،ثــم
نصــاب بخيبــة أمــل بســبب ســوء تصــرف
او حتــى خيانــة غيــر متوقعــة ،فيقفــز فــي
الذهــن فــور ًا «مبــدأ ســوء الظــن» بــد ًال مــن
حســن الظــن ،الــذي هــو مــن مرتكــزات
الثقــة ،وهــذا يؤكــد لنــا أن الثقــة ،كقيمــة
اجتماعيــة وأخالقيــة مقدســة ،لــن تأتــي

عبــر الهــواء الطلــق وتســكن قلــوب افــراد
املجتمــع ،إمنــا االمــر بحاجــة الــى جهــد
لصناعــة هــذه الثقــة بــن افــراد املجتمــع،
ومبعنــى أن الــكل مســؤول عــن وجــود
الثقــة ،وفــي الوقــت نفســه ،مســؤولون عــن
فقدانهــا فــي أي حلظــة.
وكمــا هــي النبتــة الصغيــرة التــي
يرجــى منهــا شــجرة مثمــرة ،البــد ملــن
يريــد زرع الثقــة فــي قلــوب اآلخريــن ،مــن
الرعايــة واالهتمــام املســتمر بعــزم وإرادة
خلــوض العالقــات الوديــة بــن افــراد
املجتمــع بالتعــاون والتســامح والتكافــل
والســلوك احلســن ،واالحتــكام الــى القيــم
االخالقيــة مثــل الصــدق واألمانــة وغيرهــا
ممــا تقــوي جــذور الثقــة فــي النفــوس،
وجتعلهــا االســاس املتــن فــي العالقــات
االجتماعيــة.
دور الفطرة اإللهية

مبــا أن الثقــة ســلوك اخالقــي حســن،
فإنــه مــن املؤكــد صلتــه بالفطــرة الســليمة
التــي فطــر النــاس عليهــا ،بيــد أن هــذه
الفطــرة ،كمــا نراهــا تتلــوث وتتشــوه فــي
جوانــب عديــدة مــن حيــاة االنســان ،فإنهــا

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

تؤثــر ايضـ ًا فــي مســألة الثقــة بــن الناس.
وممــا يؤســف لــه أن يكــون اإلنســان
هــذه املــرة ايضــ ًا ،متخلفــ ًا عــن بعــض
احليوانــات فــي االنحــراف عــن الفطــرة
االلهيــة الســليمة ،وخســران الثقــة،
بينمــا نــرى احليوانــات تســير علــى
وفــق نظــام مــدروس ومحكــم فيمــا بــن
نوعهــا اخلــاص ،وال ميكــن ألي شــيء
أن يخلخلــه ،بحيــث تشــعر الطيــور او
احليوانــات البريــة وحتــى الكاســرة ،مــن
أنَّ خروجهــا عــن هــذا املنهــج املرســوم لهــا
يعنــي هالكهــا ،كونهــا مخلوقــات ضمــن
املجموعــة التــي تعيــش معهــا ،ويجــب أن
تكــون هــذه املعيشــة بطريقــة معينــة ،بينمــا
نــرى اإلنســان يشــذ عــن كل قاعــدة املنهــج
اإللهــي املرســوم لــه بحجــة أنــه حــر فــي
التصــرف فــي حياتــه وال شــأن ألحــد بــه،
والتحــرر مــن القيــود التــي يرســمها الديــن
واألعــراف االجتماعيــة والضميــر ،مــن َثـ َّم
ينتــج انعــدام الثقــة بــن النــاس ويصبــح
مجتمعنــا أســوأ حــا ًال مــن الغابــة.
لنأخــذ مثــا ًال واحــد ًا مــن حيــاة الغابة؛
طائــر الزقــزاق الصغيــر واجلميــل جعــل
اللــه غــذاءه مــن بقايــا اللحــم العالقــة بــن

كيف نزرع الثقة؟

كمــا اســلفنا؛ فــان وجــود الثقــة
فــي العالقــات االجتماعيــة ،ثمــرة جلهــد
املزارعــة والســقاية والرعايــة وتوفيــر جميــع
عناصــر النمــو ،لــذا فإنهــا ال تتحقــق إال
عــن طريــق إرادة أحــد الطرفــن ،او
كليهمــا  -فــي أحســن الفــروض  -وهــذا
يتطلــب جهــد ًا كبيــر ًا وصبــر ًا طوي ـ ًا ،ألن
هــذا النــوع مــن الــزرع ،ليــس كالمــ ًا
ُيقــال؛ إمنــا يترجــم إلــى أفعــال حقيقيــة
جتلــب ثقــة اجلانــب اآلخــر.
ومــن أبــرز وأهــم عوامــل النمــو؛
األخــاق احلميــدة والســلوك احلســن فــي
الســلوك العــام ،مبــا يكســب ثقــة اآلخريــن،
وعــن طريقهــا تســود الســكينة والتوافــق
ــي علــى
االجتماعــي املتــن؛ ألنــه مبن ٌ
أســاس األخــاق ،فــا يوجــد فــي التاريــخ
مجتمــع ناجــح وال حضــارة راقيــة مــن دون
اســتنادها الــى قاعــدة األخــاق.
وعندمــا نتحــدث عــن االخــاق،
إمنــا نتحــدث عــن املنظومــة االجتماعيــة
املتكاملــة التــي جــاء بهــا االســام ،ولــذا
نقــرأ فــي االحاديــث الشــريفة بــأن «املؤمــن
ال يكــذب» أو «املؤمــن ال يزنــي» ،مبعنــى

أن االميــان واالخــاق صنــوان لــن يفترقــا
ابــد ًا ،وبذلــك يكــون للثقــة مصداقيتهــا
العمليــة وفائدتهــا فــي الواقــع االجتماعــي
الــذي يعيشــه النــاس ،ولــن تكــون كمــا
نالحــظ اليــوم ،بأنهــا مدعــاة للخســارة
واخلــذالن.
مــن أجــل ذلــك نعــرف أن لألخــاق
جانبــن أساســيني :األول يصــل إلــى اللــه
عــز وجــل -والثانــي يصــل إلــى النــاس،فلــوال األخــاق ملــا غفــر اللــه لعبــاده ،ولــوال
االخــاق ملــا تعــارف النــاس فيمــا بينهــم،
إذ ًا؛ زرع الثقــة بــن أفــراد املجتمــع
يعتمــد علــى هاتــن النقطتــن :فاجلانــب
األول بينــه لنــا رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه« :جعــل اللــه ســبحانه مــكارم
ــب
س ِ
األخــاق بينــه وبــن عبــاده ،فَح ْ
أحدكــم أن يتمســك بخلــق يتصــل باللــه»،
فيمــا بــن أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام،
اجلانــب الثانــي فــي قولــه« :لــو كنــا ال
نرجــو جنــة وال نخشــى نــار ًا ،وال ثوابـ ًا وال
عقابـ ًا ،لــكان ينبغــي لنــا أن نطلــب مــكارم
األخــاق ،فإنهــا ممــا تــدل علــى ســبيل
النجــاح».
ولكــي نحقــق الثقــة فــي النفــوس،
يلــزم أن تكــون هنــاك أرضيــة صاحلــة
لنشــر هــذا املبــدأ فــي مســاحة أوســع
مــن نفــوس االفــراد ،ومــن مواصفــات هــذه
االرضيــة؛ اإلميــان الراســخ والثقــة باللــه
أو ًال؛ واالعتمــاد عليــه تعالــى ،ثــم الثقــة
بالنفــس ثانيــ ًا ،والتــي تنبــع مــن القلــب
الســليم للتمكــن مــن التأثيــر فــي الطــرف
اآلخــر ،كمــا يقــول اإلمــام الصــادق ،عليــه
الســام ،فــي حديــث طويــل ...« :مــا
يخــرج مــن القلــب يدخــل إلــى القلــب ،ومــا
يخــرج مــن اللســان ال يتجــاوز اآلذان».
المعيار األساسي والضابط لزرع الثقة

األخــاق هــي املعيــار والضابــط
الــذي ُيقــاس بــه ســلوك اإلنســان بشــكل
عــام ،وهــو الــذي يســاعده كســب رضــوان
اللــه -تعالــى -فــي اآلخــرة ،أمــا فــي
دار الدنيــا ،فهــو ســبب لرقــي اإلنســان
إلــى مســتوى الكمــال ،فلمــا جــاء رســول
اللــه ،وحــ ّول مجتمــع اجلزيــرة العربيــة،
مــن اجلاهليــة والفســاد واالنحــال ،إلــى
ذروة الكمــال مــن خــال زرعــه الثقــة بينــه
وبينهــم ،ونتيجــة لهــذا أصبــح املســلمون
يســل مــون للنبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،

أموالهــم و أرواحهــم ومــا ميلكــون مــن
أجــل أن يبادلــوا رســول اللــه ،هــذه الثقــة
التــي زرعهــا فيهــم ،والســبب فــي ذلــك
يعــود إلــى االخــاق التــي يتحلــى بهــا،
ومــن أجــل ذلــك جــاء الثنــاء اإللهــي فــي
َّــك َل َعــى ُخ ُل ٍ
{وإِن َ
ــق
القــرآن الكــرميَ :
عَظِيــ ٍم}( ،ســورة القلــم.)4 :
وباحلقيقــة؛ فــإن احلديــث عــن
الثقــة ،طويــل ومتشــعب ،ملــا لــه مــن
اهميــة ومدخليــة فــي جوانــب عديــدة
باحليــاة؛ االجتماعيــة منهــا واالقتصاديــة
والسياســية ،فهنــاك الثقــة بالنفــس ،والثقــة
باللــه ،والثقــة بــن افــراد املجتمــع وفــي
العالقــات االســرية ،ولــكل حقــل حديــث
مفصــل.
ومــا نســمع بــه اليــوم مــن ضجيــج
عبــر وســائل االعــام ،حــول املشــاكل
املتفاقمــة بــن افــراد املجتمــع ومؤسســات
الدولــة ،حيــث فقــدان املصداقيــة والكــذب
واخليانــة وغيرهــا ،كل ذلــك بســبب خيانتــه
للثقــة التــي أعطيــت لــه مــن قبــل املجتمــع،
وقــد أوصانــا االســام منــذ بــزوغ فجــره
وتأســيس اول مجتمــع اســامي فــي
املدينــة علــى يــد الرســول االكــرم صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،بصــدق احلديــث ،وأداء
األمانــة ،ألنــه مــن أســباب عــدم الثقــة هــو
الكــذب واخليانــة ومــا شــابه ذلــك ،حيــث
يقــول« :الصــدق مبــارك والكــذب مشــؤوم»،
ويقــول اميــر املؤمنــن عليــه الســام:
«الصــدق صــاح كل شــيء ،والكــذب
فســاد كل شــيء».
ويقــول االمــام الصــادق عليــه
الســام« :مــن صــدق لســانه زكــى عملــه»،
اي صــار عملــه ببركــة الثقــة املتبادلــة
والتــي أساســها الصــدق زاكيــا ناميــا فــي
الثــواب.
ان التزامنــا بهــذه التعاليــم فــي
كتــاب اللــه والســنة الشــريفة فيمــا يتعلــق
بالثقــة املتبادلــة ،وجتنــب التدليــس بهــا
وبــكل اشــكالها ،مــن شــأنه ليــس فقــط
ســعادة حياتــه اليوميــة ،بــل يضمــن لنــا
التقــدم والرقــي فــي املســيرة الســريعة
وحــري بنــا
التــي تتســابق فيهــا األمم،
ٌ
ونحــن نحمــل كل هــذا الكــم الهائــل مــن
االحــكام والنصائــح والعبــر ،ان نكــون
صــورة منوذجيــة رائعــة ملجتمــع مثالــي
متحضــر ذي حضــارة عريقــة ،يتعلــم منهــا
اي انســان فــي العالــم.
أﻳﻠﻮل | 2016
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية
إمنــا الســن والقوانــن التــي تنظــم حيــاة
االنســان ،فهــي الثابتــة والتــي تقــرر مصيــره
ومصيــر األمم ،لــذا جنــد القــرآن ال يحدثنــا
عــن املظاهــر اخلارجيــة للحقائــق ،إ ّال بشــكل
مقتضــب ،بــل يحدثنــا عــن القيــم والســن،
وعــن اخللفيــات والقواعــد احل ّقــة ،فــإذا ح ّدثنــا
اللــه  -تعالــى -عــن مواجهــة اإلميــان واملؤمنــن
للكفــر والكافريــن ،ال يح ّدثنــا عــن طبقــة معينــة
يفصــل لنــا القــول عــن
فــي مــكان محــدد ،بــل ّ
اإلميــان كإميــان ،والكفــر ككفــر ،ويح ِّدثنــا عــن
واقــع اإلميــان والكفــر وحقيقتهمــا ،ال عــن
مظاهرهمــا ومصاديقهمــا.

ِ
نصوا اللََّ }...
{إ ْن َت ُ ُ

بين شروط
االنتصار
ومحاذير
الهزيمة

القرآن يكشف عن الحقائق

ّ
أنور عزالدين

القــرآن مصــدر نــور يضــيء دروب
اإلنســان فــي احليــاة ،فهــو املصبــاح الــذي
يهديــه إلــى الســبيل القــومي ،والنــور الــذي
يســتنير بــه فــي العثــور علــى ضالّتــه فــي
احليــاة ،ليصــل إلــى احلقائــق كاملــة وشــفافة،
وإنّ أولئــك الذيــن اســتبصروا بالقــرآن الكــرمي،
واهتــدوا بنــوره وهــداه لــم يضلّــوا ،ولــم يقفــوا
حيــارى فــي طريــق ســيرهم التكاملــي ،فهــم
ينظــرون إلــى مســتقبلهم ،كمــا ينظــرون إلــى
حاضرهــم ،وكمــا خبــروا ماضيهــم مــن قبــل،
ذلــك أن فــي القــرآن الكــرمي أخبــار املاضــن،
والعِ َبــر التــي ينتفــع بهــا اجليــل اجلديــد
واألجيــال القادمــة.
وقــد رســم اللــه  -ســبحانه وتعالــى-
الســن ،وشــرع القوانــن ،وأقــام أســس
األنظمــة الســائدة فــي هــذا الكــون ،لــذا فإنــه
تعالــى أجــدر بــأن يرشــدنا الســبيل إلــى معرفــة
ســننه والنظــم التــي تنطــوي عليهــا ،ويدفعنــا
إلــى التحــرك والســير عبرهــا نحــو األهــداف
التكامليــة.
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وقــد َضــ َّل ضــا ًال بعيــد ًا أولئــك الذيــن
يدعــون الــى غيــر القــرآن ،وال يغتنمــون الهدايــة
بنــوره ّ
الوضــاء ،فيكــون مثلهــم كمثــل الــذي
ــط َك َّفيــهِ
اس ِ
يصفــه القــرآن الكــرميَ ...{ :كب ِ
ْ
َ

ِ
ـاء لِيب ُلــغَ َفــاه ومــا هــو بِبالِ ِغـ ِ
ـه َو َمــا ُد َعــا ُء
ُ َ َ ُ َ َ
إِ َل ا َْلـ َ ْ
ا ْلكَافِ ِريــ َن إِالَّ ِف َضــا ٍَل}( ،ســورة الرعــد:

 ،)14أو كتائـ ٍـه فــي ظلمــات ُيع ِّبــر عنــه تعالــى
ـو َق َب ْعـ ٍ
ـض إِ َذا
فــي قولــهُ ...{ :ظ ُلـ َـا ٌت َب ْع ُض َهــا َفـ ْ

ي َعـ ِ
ـل اللَُّ َلـ ُه
َأ ْخـ َـر َج َيــدَ ُه َل ْ َي َكــدْ َي َر َاهــا َو َمـ ْن َل ْ َ ْ

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

ُنــور ًا َفـ َـا َلـ ُه ِمـ ْن ُنـ ٍ
ـور}( ،ســورة النــور،)40 :
وهكــذا فــإن النــور الــذي يهتــدي بــه اإلنســان
إلــى طريقــه ،وينقــذه مــن ُمضــ ّات احليــاة
ومتاهاتهــا إمنــا هــو مــن اللــه -عــ ّز وجــ ّل-
هــذا النــور الــذي يتجلّــى به ّي ـ ًا وســاطع ًا فــي
كتابــه العزيــز.
ومــن ميــزات القــرآن الكــرمي أنــه كتــاب
خالــد ال يخلــق مبــرور األزمنــة والدهــور،
والســر فــي ذلــك أنــه ال يعالــج املتغيــرات،

نعــم ،مــن املمكــن أن يضــرب لنــا القــرآن
الكــرمي أمثلــة واقعيــة ،ولكننــا إذا أمع ّنــا النظــر
فــي آياتــه فإننــا سنكتشــف أن حديثــه مر ّكــز
علــى بيــان احلقائــق ،ومــن هنــا نالحــظ أن
اللــه ســبحانه يؤكــد بــن احلــن واآلخــر علــى
أنّ ســننه لــن تتغيــر ،وأن اإلنســان لــن يجــد
لهــا حتويــ ًا ،وأن الكافريــن الذيــن ُاهلكــوا
عبــر التأريــخ ال يختلفــون عــن أيــة مجموعــة
أخــرى مــن الكافريــن ،كمــا يشــير إلــى ذلــك
{...و لِ ْلكَافِ ِريــ َن َأ ْم َث ُالَــا}،
قولــه  -تعالــى-
َ
(مــن ســورة محمــد.)10 :
فمتــى ،وأينمــا ،وأ ّنــى كان هــؤالء الكفــار
فــإنّ تلــك احلقائــق ســوف تتكــرر ،وتلــك
الســن ســوف تتجســد مــرات ومــرات ،فــا
ينبغــي القــول إن الزمــان قــد اختلــف ،حيــث
الســيف مثــ ًا كان ســيد املوقــف باألمــس،
واليــوم ظهــرت الطائــرات احلربيــة ،والدبابــات

املتطــورة ،واألســلحة االلكترونيــة ،فاإلنســان
الكافــر يبقــى كافــر ًا ،ســواء تســلح بالســيف أم
باملدفعيــة أم باألســلحة املتطــورة ،فهــو كافــر
فــي جميــع األحــوال ،متبــع لطريــق الضــال،
وهــذه حقيقــة أثبتهــا اللــه تعالــى ،وأكدهــا
التأريــخ.
فلننظــر ،ولنقــرأ التأريــخ علــى صفحــات
الطبيعــة ،وعلــى مــا تب ّقــى مــن آثــار األولــن،
كمــا يدعونــا إلــى ذلــك اخلالــق  -تعالــى -فــي
ِ
ــروا ِف ْالَ ْر ِ
ــروا
ض َف َينْ ُظ ُ
قولــهَ { :أ َف َل ْ
ــم َيس ُ
ِ
ِ
ـف ك َ ِ
ِ
ـم} ( ،مــن
َك ْيـ َ
َان عَاق َب ـ ُة ا َّلذي ـ َن م ـ ْن َق ْبل ِهـ ْ
ســورة يوســف ،)109 :فلنــدرس التأريــخ حتــى
نعــرف أنّ هــؤالء الذيــن مضــوا كانــوا ميتلكــون
القــوة املاديــة فــي العصــور الغابــرة ،حتــى كان
الرجــل منهــم يســحر أعــن النــاس ،ويهتــف
«بعــزة فرعــون» ال باســم اللــه!
وعلــى هــذا فــإن القــرآن الكــرمي يحدثنــا
عــن القيــم ،وعــن احلــق الــذي قــد يتجســد فــي
شــخص أو جماعــة أو أمــة ،أو فــي بلــد معــن،
ولكــن القــرآن ال يحدثنــا إ ّال عــن مــا يجســده
الشــخص ،وعــن مــا يوجــد فــي هــذا البلــد
مــن قيــم وحــق ،ومشــكلة اإلنســان أنــه يبحــث
عــن املظاهــر؛ فالعــن تــرى املنظــر ،واألذن
تســمع حــركات هــذا املنظــر ،ولكــن العقــل هــو
املســؤول عــن التعمــق والنفــاذ بالبصيــرة إلــى
الواقــع الكامــن وراء هــذا املظهــر.
االنتصار لكل ما يتصل باهلل

وهنــا نتوقــف عنــد حقيقــة عرفانيــة تتجلــى
ِ
ْــروا اللََّ
لنــا مــن خــال قولــه تعالــى{ :إ ْن َتن ُ ُ
ـم}( ،مــن ســورة محمــد ،)7 :فاملالحــظ
ْص ُكـ ْ
َين ُ ْ

في الحديث القدسي:
ً
«من أهان لي وليا فقد بارزني
بالمحاربة»

أن القــرآن هنــا يع ِّبــر عــن احلقيقــة بلفظــة
{اللــه} ،فهــو ال يقــول تعبيــرات مــن مثــل «إن
تنصــروا الديــن» أو «إن تنصــروا الكتــاب أو
الرســول« ،بــل يقــولَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا
ِ
ـروا اللََّ}؛ (ســورة محمــد )7 :فاحلديــث
إ ْن َتنْـ ُ ُ
هنــا ليــس عــن شــخص ،وال عــن جماعــة ،وال
حتــى عــن قيــم ،بــل القــرآن أعلــى وأســمى مــن
يحجــم رســالته بتلــك املفاهيــم ،بل يســتخدم
أن ِّ
لفظــة {اهلل} بــكل جبروتــه ،وعظمتــه.
تــرى مــاذا تعنــي هــذه الكلمــة ،وملــاذا لــم
يســتخدم القــرآن ألفاظ ـ ًا أخــرى؟
فــي هــذا املجــال يقــول املفســرون :إنّ
املعنــى إن تنصــروا ديــن اللــه ،أو إن تنصــروا
كتــاب اللــه ورســوله واخلــط الصحيــح فــي
منهــج الرســالة ،بلــى؛ إنّ هــذه بعــض معانــي
كلمــة {اهلل} ،ولكنهــا ليســت كل املعانــي
التــي حتويهــا لفظــة اجلاللــة ،فمــن املعلــوم أن
اللــه تعالــى هــو الــذي أنــزل الكتــاب ،وأرســل
الرســول ،وأ ّيــد احلــق ،وأمــر بالشــرائع ،ومــع
ذلــك يظــل اســم اللــه ،أشــمل وأوســع تأثيــر ًا
فــي قلوبنــا.
والســبب فــي ذلــك أن كلمــة {اهلل} تعنــي:
خالــق الســماوات واألرض ،واملــودع ُســ َننَه
فيهمــا ،وهــو املدبــر واملباشــر ألمــور النــاس
جميعــ ًا فــي كل حلظــة ،وطرفــة عــن ،فهــو
املهيمــن علينــا جميعــ ًا ،وهــو الــذي أعطانــا
القــدرة علــى التحــدث ،واالســتماع ،وألهمنــا
القــول والفهــم ،ولــه الواليــة علــى اخللــق
ــي الق ّيــوم ،الشــاهد علينــا
جميعــ ًا ،فهــو احل ّ
أينمــا كنّــا.
وإضافــة إلــى ذلــك فــإنّ لفظــة اجلاللــة
لهــا أبعادهــا اإلميانيــة والعرفانيــة والوجدانيــة
املؤ ِّثــرة فــي قلــوب البشــر علــى اعتبــار أنّ كل
قلــب يتعطــش إلــى ر ّبــه ،وكل شــيء يســبح
بحمــده ،ومــع كل ذلــك تبقــى كلمــة {اهلل} لهــا
معناهــا األوســع.
إنّ اللــه  -عـ ّز وج ـ ّل -لــم يعدنــا بالنصــر
ِ
ْــروا
إذا نصرنــا الرســول بــل قــال{ :إ ْن َتن ُ ُ
ُــم} ،ذلــك ألن كلمــة {اهلل} أوســع
ْصك ْ
اللََّ َين ُ ْ
أﻳﻠﻮل | 2016
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ثقافة رسالية
وأشــمل مــن كلمــة «الرســول»؛ وبتعبيــر آخــر؛
ـرت شــيئ ًا معينـ ًا
فإنــك ،أيهــا اإلنســان ،إن نصـ َ
يتصــل باللــه ،ثــم لــم تنصــر الشــيء اآلخــر،
نصــرت كتــاب اللــه ،ولــم تنصــر الرســول،
أو
َ
أو نصــرت الرســول والكتــاب ولكنــك لــم تنصــر
اخلليفــة الشــرعي للرســول ،أو نصرتهــم جميع ًا
ولــم تنصــر أحــكام اللــه ،فــإن اللــه تعالــى ال
يعــدك بالنصــر ،وهــذا يعنــي أننــا يجــب أن
ننصــر كل شــيء يتصــل باللــه عـ ّز وج ـ ّل.
نظرية «نحن وال غيرنا» وعوامل الهزيمة

وفيمــا يلــي ســوف نحــاول اكتشــاف
املعانــي اخلفيــة الكامنــة فــي تلــك اآليــة
الشــريفة؛ يقــول ســبحانه وتعالــى فــي احلديــث
القدســي« :مــن أهــان لــي وليــ ًا فقــد بارزنــي
باحملاربــة» ،ومــن جتليــات معانــي هــذا
احلديــث الشــريف أنّ اإلنســان البــد أن ينصــر
كل أوليــاء اللــه ،ألن نصــرة ولــي اللــه هــي
مــن نصــرة اللــه عــ ّز وجــ ّل ،أمــا أن يتقوقــع
كل واحــد فــي حــدود جماعتــه وفئتــه وخطــه
وحزبــه ثــم ميكــر باملؤمنــن ويتآمــر عليهــم بــد ًال
مــن أن ينصرهــم وينتصــر لهــم فإنــه ســوف ال
يحقــق مفهــوم «نصــرة اللــه».
ونحــن هنــا بــن أمريــن ال ثالــث لهمــا؛ إمــا
أن نقــول إننــا مؤمنــون ،وإن كافــة النــاس فــي
األمــة كفــار ،وهــذا مــا ال يجــوز عقـ ًا وشــرع ًا
ووجدانــ ًا ،وإمــا أن نقــول إننــا مؤمنــون ،وإن
هنــاك آخريــن مؤمنــون أيضــ ًا ،ولكننــا ال
ننصــر إ ّال أنفســنا ،وهــذا املوقــف غيــر جائــز
أيضــ ًا ،فمــادام اآلخــرون مؤمنــن ،ونحــن
مؤمنــون ايضـ ًا ،فــإن اجلميــع إخــوة ،ومادامــوا
إخــوة فالبــد أن يتناصــروا ،والتناصــر يعنــي
بالتالــي نصــرة اللــه تعالــى.
ولكــن لنســأل أنفســنا فــي هــذا املجــال؛
هــل نصرنــا اللــه بنصــرة أوليائــه ،أم نحــن
ممــن قــال عنهــم اخلالــق تعالــى فــي احلديــث
القدســي الســابق« :مــن أهــان لــي ولي ـ ًا فقــد
بارزنــي باحملاربــة» ،وهــل نتوقــع نصــر اللــه
ونحــن نخــذل إخواننــا املؤمنــن هنــا وهنــاك؟
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البد من الرجوع إلى كتاب اهلل
تعالى الذي فيه تبيان لكل شيء

الحج بيت اهلل الحرام

س :هــل يجوز للنســاء والضعفــاء ومرافقيهم
خشــية الزحــام والخــوف الرمــي ليلــة الحــادي
عشــر والثانــي عشــر؟

إن نظريــة «نحــن وال غيرنــا» ،هي املســؤولة
عــن كل هزميــة ذاق املســلمون مرارتهــا
عبــر التاريــخ ،ألنهــم انشــغلوا باختالفهــم،
ذهــاب
وتناحرهــم ،فســ َّب َب اختال ُفهــم هــذا
َ
ريحهــم ،وزوال قوتهــم ،كمــا يشــير إلــى ذلــك
{والَ َتنَازَ عُــوا َف َت ْف َشــ ُلوا
 تعالــى -فــي قولــهَ :ُــم}( ،مــن ســورة األنفــال:
َوت َْذ َه َ
ــب ِر ُ
حيك ْ
 ،)46وقــد قــال املفســرون فــي معنــى هــذه
اآليــة أن الريــح ،تعنــي هنــا الســمعة احلســنة،
ولكــن يبــدو أن لهــا معنــى أعمــق؛ فهــي
تعنــي «اإلرادة» ،ألن اإلنســان عندمــا يحــارب
إخوانــه فإنــه يفقــد إرادتــه وعزميتــه وصالبتــه
أمــام العــدو ،فــإذا كان هــذا اإلنســان عزيــز ًا
علــى إخوانــه ،فإنــه يكــون ذليــ ًا أمــام عــدوه
والعكــس بالعكــس .وفــي آيــة أخــرى يقــول عـ ّز
ـر ِعبـ ِ
ـاد * ا َّل ِذي ـ َن َي ْس ـت َِم ُع َ
ون
مــن قائــلَ { :ف َبـ ِّ ْ َ
ـو َل َف َيتَّبِ ُعـ َ
ـون َأ ْح َسـنَ ُه}( ،مــن ســورة الزمــر:
ا ْل َقـ ْ
 )17،18وهــؤالء هــم عبــاد اللــه احلقيقيــون،
فهــل نحــن منهــم أم أننــا نغلــق فــي وجــوه
اآلخريــن كل أبــواب النقــد؟
اإلنفتاح على تجارب اآلخرين

إن مــن ســيرة املؤمنــن التشــاور،
واالنفتــاح علــى النقــد ،وتق ُّبــل النصيحــة،
واالســتماع برحابــة صــدر إلــى أقــوال
اآلخريــن ،واالســتفادة مــن جتــارب األمم،
وهــذه هــي ُســنّة اللــه ،وهــو تعالــى ال ينصــر
إ ّال ِب ُســنَنه.
ومــن ســن اللــه اتّبــاع القــرآن ،وممــا دعــا
إليــه القــرآن أن يفتــح اإلنســان املؤمــن أذنــه
وقلبــه لينتفــع بتجــارب اآلخريــن وأفكارهــم،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

فنحــن جميع ـ ًا فــي ســفينة واحــدة ،وإذا رأينــا
مــن يخــرق هــذه الســفينة فالبــد أن نأخــذ علــى
يــده ،فحالــة الالأباليــة ،والتفــ ّرج ،هــي حالــة
خطيــرة تســبب أضــرار ًا كبيــرة لنــا جميع ـ ًا.
إننــا ال نعيــش فــي العالــم لوحدنــا،
فهــو عالــم واســع يعيــش فيــه املليــارات مــن
النفــوس ،ولــدى كل مجموعــة منهــم أفكارهــم
ونظرياتهــم ،ولذلــك البـ ّد لنــا مــن االنفتــاح علــى
جتاربهــم وأفكارهــم ،فالبــد أن نســعى لنغيــر
حالتنــا الفرديــة فــي التفكيــر والعمــل ،واتخــاذ
املواقــف ،ألن هــذه احلالــة تــؤدي إلــى نتائــج
معكوســة وخطيــرة ،ولذلــك ينبغــي التحــول
إلــى احلالــة اجلماعيــة فــي أعمالنــا وأفكارنــا
ومواقفنــا ،فاملنهجيــة الفرديــة ،واحلالــة احلزبيــة
الضيقــة ،أبعدتنــا عــن بعــض ،فعــاش كل واحد
واد حتــى تعرضنــا لألخطــار واملآســي
م ّنــا فــي ٍ
والنكســات ،وأ ّدى األمــر بنــا إلــى هــذا الوضــع
الــذي نــراه فــي األمــة.
إننــا نعيــش فــي زمــن القهــر والتخلــف،
زمــن حتكمــه شــريعة الغــاب ،ومــن هنــا البــد
مــن الرجــوع إلــى كتــاب اللــه تعالــى الــذي فيــه
تبيــان لــكل شــيء.
وحتــى إذا انتصرنــا ،البــد أن نعــود
إليــه لكــي نعــرف كيــف نحافــظ علــى مكســب
االنتصــار ،لكــي ال يصيبنــا الغــرور فهــو عدونا
بعــد االنتصــار ،أمــا إذا أصابتنــا نكســات
مرحليــة فــإن عدونــا هــو اليــأس واإلحبــاط،
والقــرآن هــو العــاج لــكال احلالتــن ،فلنعــد
إليــه ،ولننفتــح علــى التأريــخ ،وعلــى جتــارب
األمم وعلــى أفــكار بعضنــا البعــض لكــي
نضمــن بذلــك االنتصــار.

ً
غزليــة ومقاطــع فيديــو قــد
الموبايــل أشــعارًا
تكــون فكاهيــة او ســاخرة او محرمـ ً
ـة فهــل يجــوز
تناقــل مــا ذكــر؟
ج :كل عمــل يســاعد علــى نشــر الفســاد
وإشــاعة الفاحشــة فــي المجتمــع وهــدم

ج :يجــوز لــذوي األعــذار الرمــي فــي الليــل ،وال

األخــاق ويكــون مصداقــا لإلعانــة علــى اإلثــم

فــرق فــي ذلــك بيــن الليــل المتقــدم والمتأخر.

والعــدوان فهــو محــرم؛ ألن اهلل تعالــى يقــول
َ َ
َ َ
َ َ َ َُ
ََ َ َُ
ْ ِّ َ َّ ْ َ
{وتعاونــوا علــى ال ِبــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى
ْ
َ ْ ُ َْ
ان}( ،ســورة المائــدة)2 :
اإلث ِ
ــم والعــدو ِ
ِ

س :هــل يجــوز الحلــق أو التقصيــر بعــد الرمــي
َّ
ووكل مــن
وقبــل الذبــح حيــث اشــترى الهــدي
يذبــح عنــه؟

القرض المصرفي

ج :نعم يجوز.
س :هــل يجــوز اشــتراك مجموعــة مــن الحجــاج
فــي هــدي واحــد للحــج المنــدوب؟
ج :يجــزي الهــدي الواحــد ألكثــر مــن واحــد
فــي المنــدوب ألهــل خــوان واحــد.

س :هــل يجــوز أخــذ القــروض التــي فيهــا
فوائــد مــن المصــارف األهليــة ومــا حكــم مــن
أخــذ المــال؟
ج :ال يجوز إال مع الضرورة.

س :رجـــــــل مصاب بمـــــــرض القـــــــلب ال يقدر

مسائل محل ابتالء

علــى إكمــال الطــواف بالتوالــي ،ولذلــك فـــــــهو
مضطــر لالســتراحة قـــــــرابة نصـــــــف الســـــــاعة
مــا بيــن األشــواط مرتيــن أو ثــاث مــرات ،فهــل
طوافــه وحجــه وعمرتــه صحيحــة أم ال؟
ج :ال بأس باالستراحة بقدر الحاجة.

س :هــل يجــوز للجيــران منــع صاحــب الــدار مــن
إنشــاء محــل مــن داره؟
ج :إن كان يضر بهم يجوز لهم منعه.
س :كانــت علــي حقــوق شــرعية واســتأذنت

س :عنــد رمــي الجمــرة الوســطى شــككت

مــن أحــد العلمــاء صرفهــا فــي بعــض المصــارف

فــي إصابــة جمرتيــن ،ثــم بعــد لحظــات رميــت

 ،فلمــا أخــذت المبلــغ ألوصلــه الــى المســتحق ،

الجمرتيــن ،هــل اختلــت المــواالة؟

ســرقت منــي األمــوال فهــل أنــا ضامــن فــي هــذه

ج :ال تختــل المــواالة بذلــك ،فالرمــي صحيــح
إن شــاء اهلل.
س :هــل يصــح التضحيــة بالحيــوان األنثــى فــي
العيــد لعــدم ّ
توفــر الحيــوان الذكــر؟
ج :يصــح فــي كل األحــوال ،فليســت
الذكــورة شــرطًا فــي األضحيــة.
س :عنــد بــدء الطــواف مــن الحجــر األســود،
هــل يجــب علــى الحــاج الوقــوف والتلفــظ بالنيــة؟.
ج :ال يجب الوقوف.
النشر في صفحات التواصل االجتماعية

س :يتناقــل البعــض اليــوم فــي أجهــزة

األمــوال؟
ج :ال ضمان إال بالتعدي أو التقصير.
س :هــل تعــد الدومنــة والطاولــي مــن آالت
القمــار واللعــب بهمــا حــرام حتــى بــدون رهــان؟
ج :يحــرم اللعــب بــآالت القمــار حتــى مــن
دون رهــان علــى األحــوط وجوبــً.
س :مــا حكــم قــراءة الكــف والفنجــان ومــا
شــابه ذلــك؟
ج :تحــرم الكهانــة ،وهــي عبــارة عــن اإلخبــار
عمــا مضــى او يأتــي بزعــم انــه يأخذهــا عــن
الجــآن ومــا ذكــر قــد يكــون نوعــا منــه فــا
يخلــو مــن إشــكال.
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سؤاالن
الم ْخ َر ُج
ِ
َ
ال َ
ثالث لهما!

الشيخ إبراهيم الميالد

مــن يقــرأ تاريــخ االســام منــذ اللحظــة االولــى للبعثــة النبويــة
والــى يومنــا الراهــن ومــا قــد مــر بــه االســام واملســلمون واألمــة
مــن احــداث ســاخنة ومنعطفــات خطيــرة ،ومــــــا تركــت وراءهــا مــن
آثــار متنوعــة ومتعــددة بــن إيجابــي وســلبي؛ البــد ان يطــرح علــى نفســه
ســؤالني اثنــن محيريــن بالفعــل؛ االول :كيــف اســتطاع نبــي االســام ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،أن يحقــق كل مــا قــد حققــه مــن انتصــارات وإجنــازات فــي
زمــن قياســي ال يتجــاوز ربــع قــرن مــن الزمــن؟
و الثانــي :ملــاذا بــدأت األمــة االنحــدار مــن قمــة احلضــارة الــى حضيــض
التخلف؟
هــذان الســؤاالن ،مــن جملــة االســئلة التــي ينبغــي علــى املســلمني طرحهــا
علــى أنفســهم اذا مــا أرادوا اخلــروج مــن دوامــة التخلــف الــذي عصــف
بواقعهــم احلضــاري منــذ قــرون.
سن ِبنَا ان نلتفت الى جملة احلقائق التالية:
ولكن قبل االجابة يح ُ
 /1ان حليــاة االنســان فــردا كان او جماعــة ،أجــ ًا ال يعــدوه ،وعمــر ًا
ال يتخطــاه ،وهــي احلقيقــة التــي تكشــف وتؤكــد مدخليــة الزمــن وأخــذه
باحلســبان فــي كل مســيرة او نهضــة ،وهــو مــا ينبغــي أن ينعكــس علــى الفكــر
واإلرادة والعمــل علــى حــد ســواء؛ فالزمــن هــو اإلطــار الــذي ال ميكــن اخلــروج
مــن دائــرة تأثيــره البطــيء املتــدرج ،بــل هــو النهــر الــذي يجــري باســتمرار
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ليحمــل كل شــيء الــى نهايتــه احملتومــة شــاء
ام أبــى.
 /2كــون احليــاة رهينــة الزمــن بالنســبة
لــكل شــيء ومنهــا احليــاة البشــرية؛ وهــذا ال
يعنــي بــأن االنســان مســلوب القــدرة ،علــى
ان يســتثمر حلظــات الزمــن لصاحلــه ،وان
يحولهــا الــى فــرص متجــددة لإلجنــاز والتقــدم
والتكامــل؛ فلقــد وهبــت الســماء االنســان
العقــل واالرادة وهمــا اعظــم مــا يشــتمل عليــه
كيانــه وبهمــا  -اذا مــا أحســن تفعيلهمــا
وتوجيههمــا باالجتــاه الســليم  -يســتطيع
ان يحقــق مــا يتطلــع اليــه ويعمــل مــن اجلــه،
وهكــذا يلعــب كل مــن العقــل واالرادة ،دورهمــا
فــي بنــاء احليــاة وانبثــاق احلضــارة.
 /3دور الديــن فــي احليــاة
وصبغتهــا احلضاريــة العامــة
إمنــا يكمــن فــي قدرتــه الهائلــة
علــى تعزيــز ثقــة االنســان بذاتــه،
وان يثيــر لــه العقــل ،ويشــحذ لــه اإلرادة،
ويرســم لــه ســبل التكامــل لتكــون احليــاة
واحلضــارة كالهمــا يتحــركان باالجتــاه الــذي
يتوافــق مــع الفطــرة والطبيعــة ،ويبتعــدان عــن
جميــع عوامــل الســقوط وأســباب االنحــدار.
 /4ان احليــاة مهمــا علــت فاعليــة
واجنــازات وحققــت مــن صــروح مدنيــة
وحضاريــة شــامخة ســتبقى عرضــة لــكل مــا
ميكــن ان يعتــرض األشــياء مــن عوامــل التــآكل
والضعــف والفنــاء وتلــك حقيقــة تكوينيــة اخــرى
مــن جملــة مــا قــد يؤثــر بشــكل مباشــر او غيــر
مباشــر فــي احلضــارة البشــرية مــن حقائــق
عالــم اإلمــكان.
ويبــدو أن هنــا مكمــن كل مــا يواجــه
االنســان فعــا مــن حتديــات كبــرى ،ويجــد
نفســه مجبــر ًا ال محالــة ،علــى مواجهتهــا
ومحــاوالت التغلــب عليهــا بــكل مــا قــد أوتــي
مــن قــوة الفكــر وصالبــة اإلرادة.
هــذه احلقائــق ،ومــا تتوقــف عليــه ،ومــا
ميكــن ان يتشــعب منهــا ،هــو ممــا ال بــد
مــن اســتحضاره كلمــا اراد االنســان مــن
ان يشــخص ظاهــرة مــن ظواهــر حياتــه او
حالــة مــن حــاالت واقعــه ،وان يســعى جاهــد ًا
مــن اجــل فهمهــا وتفســيرها وإيجــاد احللــول
احلاســمة لهــا؛ فالزمــن وطبيعــة احليــاة ومــا
يعصــف بهــا مــن حتديــات ،وقدرتــه علــى

مواجهــة كل ذلــك ،هــي املبــادئ األوليــة لــكل
حيــاة جــادة وفاعلــة وكرميــة ،وبالنتيجــة؛ ال
حضــارة مــن دون االلتفــات لــكل ذلــك وأخــذه
بعــن االعتبــار ،بــل وبنــاء كل مجــاري األمــور
علــى اساســه.
وإذا كان االلتفــات لذلــك كلــه من شــأنه ان
يــؤدي الــى انبثــاق احلضــارة وتكاملهــا ،فــان
الغفلــة عنــه مــن شــأنه ان يعــرض كل اجلهــود
واملســاعي للضيــاع والــزوال ،ألنهــا ســتكون
أشــبه شــيء باملــاء الــذي ال يتحــرك ضمــن
قنــوات محــددة ،مــن حيــث املبــدأ واملنتهــى،
ليتدفــق هنــا وهنــاك ،مــن دون إطــار يجمعــه،
وال اجتــاه يتحــرك فيــه وال هــدف ينتهــي اليــه
ويصــب فيــه.
ان احلضــارة ال ميكــن ان تولــد مــن دون
إطــار ،ولــن تنمــو وتتكامــل مــن دون فكــرة
وهــدف ،ولــن تبقــى وتســتمر مــن دون مبــادئ
وغايــات.
فــاذا اســتطعنا بعمــق ،فهــم كل ذلــك،
َســ َهل علينــا فــي اجلملــة ،االجابــة علــى
الســؤالني املتقدمــن ،اللذيــن يــدوران حــول
كيفيــة انبثــاق احلضــارة االســامية؟ وكيــف
انتهــى بهــا احلــال الــى مــا قــد انتهــى بهــا مــن
تخلــف وجمــود؟
مساوئ الجاهلية و مكارم األخالق

اجلــواب علــى الســؤال االول :ميكــن
التعــرف عليــه بااللتفــات الــى مــا بعــث بــه
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،واتــى بــه
للنــاس كافــة ،وهــذا بــدوره ميكــن التنبــه اليــه
بالتعــرف علــى مجمــل مــا كان عليــه العــرب
فــي اجلزيــرة العربيــة مــن حــال اجلاهليــة،
وكــذا مــا كان يجــري حولهــم مــن واقــع
الشــعوب والقبائــل (االمم) التــي كانــت اكثــر
منهــم تقدمــا مــن الناحيــة املدنيــة بشــكل ُملفــت
وكبيــر كمــا هــو احلــال فــي الفــرس والــروم.
فــي الوقــت الــذي كان العــرب ومــن يحيــط
بهــم يعيشــون انعــدام الرؤيــة الشــاملة للكــون
واحليــاة واإلنســان ،وكانــوا يعيشــون حيــاة
اجتماعيــة يســودها الصــراع علــى املكاســب
العاجلــة واملصالــح اآلنيــة ،وكانــوا فــي مجمــل
حياتهــم اقــرب الــى التيــه والعمــى ،وكانــت
الصراعــات الداميــة حتكمهــم وتنشــر فيهــم
الظلــم واخلــوف والبــؤس؛ ومــع مــا هــم عليــه

مــن جهــل وأميــة وانحــال فــي االخــاق ،مــن
دون فكــرة جامعــة وال رؤيــة واضحــة وال نظــام
موحــد وال إدارة منظمــة ألحوالهــم؛ أقــول :فــي
الوقــت الــذي كانــوا فيــه علــى هــذه احلالــة،
كمــا جنــد الكثيــر مــن توصيفــه فــي القــرآن
ٌ
رســول فيهــم منهــم
الكــرمي والتاريــخُ ،يبعــث
حامـ ًا النــور والهــدى واالخــاق ،وعلــى الرغــم
مــن كل املواجهــات والتحديــات والعراقيــل التــي
وقفــت أمامــه واعترضــت طريقــه خــال ســنوات
الدعــوة والتبليــغ ،إال انــه اســتطاع فــي آخــر
املطــاف ،وبعــد الكثيــر مــن اجلهــد واجلهــاد
والتضحيــات ،ان يبلّــغ رســالة الســماء
اليهــم ،وان يــؤدي األمانــة فيهــم ،فــكان منــه
أن حــدد العقيــدة الصحيحــة وبــن الشــريعة
املتكاملــة ونشــر األخــاق والفضيلــة ،وضــرب
لهــم بســيرته العطــرة ،أروع ألــوان اإلنســانية
والرحمــة ،ولــو لــم يكــن لــه مــن موقــف فــي
هــذا إال مــا كان منــه يــوم فتحــه ملكــة ،حيــث
عفــا عــن َاهلهــا علــى الرغــم مــن أذيتهــم لــه
وطــرده مــن بينهــم ومطاردتهــم لــه وقتالهــم لــه
وقتلهــم ألصحابــه ،كان يفــي عــن عديــد مواقفــه
املشــرفة خــال تبليغــه الرســالة ،كمــا وصفــه
َ َْ ً
َ َ ُ ٌ َ
ٌ
ــة ل ْل َع َالم َ
يــن}.
ِ
القــرآن {الــرءوف الر ِحيــم} و{رحم ِ
لقــد اســتطاع رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،خــال مــدة زمنيــة لــم تتجــاوز
ربــع قــرن مــن الزمــن ان ينيــر العقــول ويؤلــف
يوحــد الصفــوف حتــت رايــة واحدة
القلــوب وان ّ
وعلــى كلمــة واحــدة وان يشــكل مجتمعــا وان
يقيــم دولــة وان يغــرس بــذور حضــارة إلهيــة
فريــدة ســيكون لهــا عظيــم األثــر فــي متــدن
البشــر ورقيهــم احلضــاري حيــث جــاء بفكــرة
تنيــر العقــل وتشــحذ اإلرادة وتنظــم احليــاة
وتنشــر الفضيلــة وتعظــم النعــم وتربــط الــروح
والســلوك بعالــم الغيــب.
لــذا فمــا كاد ميضــي مــن عمــر األمــة

ما الذي انتهى باألمة االسالمية
التي بناها رسول اهلل بجهاده
الفريد ،فكرا وأخالقا وعمال؟
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ثقافة رسالية

لقد استطاع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وآله ،خالل
مدة زمنية ان ينير العقول ويؤلف القلوب و يوحد
الصفوف على كلمة واحدة
االســامية قرون ثالثة او اربعة اال واســتطاعت
ام االرض
ان تتفــوق حضاريــا علــى جميــع ّ
وشــعوب العالــم علمــا وصناعــة وزراعــة وعمارة
فكانــت بحــق حضــارة عمالقــة اســتطاعت ان
حتــدث حتــوالت كبــرى فــي عالــم االفــكار
واإلرادات بحيــث انــه ال تــزال تداعياتهــا
ومتوجاتهــا تشــق طريقهــا فــي أفــق العالــم مــع
انهــا تعرضــت خــال تاريخهــا القريــب والبعيــد
الــى مــا قــد أدى بهــا الــى التعثــر والتوقــف
واجلمــود حتــى منــي املســلمون اثــر ذلــك
بالتخلــف واالنحطــاط الكبيريــن فــي مختلــف
جوانــب حياتهــم ممــا جعلهــم يعيشــون بحــق
علــى هامــش احليــاة.
تضييع بوصلة الدين

ومــن هنــا تتجلــى لنــا االجابــة علــى
الســؤال الثانــي؛ وانــه ملــاذا تخلــف املســلمون
وانحــدروا مــن القمــة الــى احلضيــض؟! اذ ان
لــكل مــن التقــدم والتخلــف اســبابه الواقعيــة
وعواملــه املوضوعيــة التــي يولــد فيهــا وينشــأ
ويترعــرع؛ فاملســلمون امنــا توقفــوا حضاري ـ ًا
بعــد ان قطعــوا أشــواطا فــي هــذا الطريــق
بحيــث نشــروا روح العلــم ومناهــج التفكيــر؛
ألنهــم ضعفــوا امــام إغــراءات احلياة وشــهوات
النفــس ممــا أبعدهــم عــن الغايــات الســامية
ونــأى بهــم عــن معالــي األمــور وصرفهــم عــن
التطلــع لإلميــان والتحلــي باألخــاق والتســابق
فــي مــدارج التكامــل الروحــي واالرتقــاء
املعنــوي ،فضعفــت الــروح وضــاق أفــق
التفكيــر وانتكســت اإلرادة و ُاتبعــت االهــواء
واســتولت الشــهوات وضاعــت القيــم فاختلفــت
الرؤيــة وتفرقــت الســبل وكان الركــون الــى
الدنيــا امللجــأ واملنتهــى!
ولــم يكــن ذلــك مــن املســلمني وفيهــم فقــط
ضمــن دائــرة احــوال الدنيــا وأوضــاع املدنيــة
والعمــران ،بــل ان األدهــى مــن ذلــك واالهــم،
مــا كان قــد اصــاب الــروح مــن خــور العزميــة
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والقلــب مــن عواصــف االهــواء ،فــإذا بهــم
بعــد ان ارتقــى بهــم االســام لقمــة العلــم
واحلضــارة ،ينحــدرون ليكونــوا فــي ذلــك كلــه
فــي مؤخــرة الركــب.
ولكــن ذلــك كلــه لــن يشــفع لنــا ،ولــن يحــل
لغــز أحجيــة االنحــدار والتخلــف واالبتعــاد
عــن تعاليــم الديــن األصيلــة ومبادئــه الســامية
وأخالقــه الرفيعــة! فالســؤال مــازال قائمــا
وســيبقى ليأتــي كل جيــل ليثيــره وليحــاول ان
يجيــب عليــه مبــا لــه مــن شــعور خــاص ووعــي
متوثــب.
مــا الــذي انتهــى باألمــة االســامية التــي
بناهــا رســول اللــه بجهــاده الفريــد فكــرا
وأخالقــا وعمــا فــي آخــر املطــاف الن تنتهــي
الــى مــا قــد انتهــت اليــه؟ الــم يجعــل لذلــك
ضمانــات حتــول بــن األمــة واالنتهــاء الــى
هــذا املصيــر املشــؤوم؟ وكيــف كان يحــذر مــن
ذلــك؟ ومــاذا فعــل؟ وكيــف تعاملــت األمــة مــع
كل ذلــك ممــا كان منــه لكــي ال جتهــل األمــة
وأجيالهــا ســبل الرقــي وال تضــل طريقهــا
الــذي رســم معاملــه لهــا الــى ان يــرث اللــه
االرض ومــن عليهــا؟
اجلــواب :وهنــا نصــل الــى جوهــر املشــكلة
ولبــاب احلــل :نقولــه فــي حملــات مجملــة
وســريعة:
 /1ليــس مــن شــك فــي انــه قــد بعــث
رســوال وجــاء بالرســالة وبلغهــا علــى اكمــل وجه
وبــذل فــي ســبيل ذلــك كل غــال وثمــن حتــى
قــال« :مــا أوذي نبــي كمــا أوذيــت» وهــي تدلــك
علــى حجــم التحديــات التــي كانــت واجلهــود
التــي بذلــت.
 /2ليــس مــن شــك فــي انه لم يكتـ ِ
ـف بتبليغ
الرســالة فقــط كنصــوص (القــرآن والســنة) كما
انــه لــم يكتـ ِ
ـف بتبليــغ الديــن كنظريــة مجــردة
بــل انــه قــد جســده فــي شــخصيته! قــد ترجمــه
ســلوكا واقامــه مجتمعــا ودولــة وقانونــا.
 /3ليــس مــن شــك فــي انــه لــم ُيبــن
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عوامــل النهــوض وأســباب التقــدم فحســب
بــل وايض ـ ًا بـ ّـن وح ـ ّذر مــن عوامــل االنحــدار
والســقوط والتخلــف واجلمــود وذلــك ليكتمــل
املشــهد احلضــاري لألمــة واألجيــال.
 /4ليــس مــن شــك فــي انــه لــم يكتـ ِ
ـف بــكل
ذلــك حتــى أقــام الديــن وحيــاة املســلمني علــى
عقيــدة صحيحــة واضحــة املعالــم وعلــى هــدي
منظومــة
ــس
شــريعة بينــة احلــدود وعلــى أس ِ
ٍ
مــن القيــم الرفيعــة الســامية وعلــى دعائــم مــن
مــكارم األخــاق والفضيلــة.
 /5وهــو الــذي لــن يتــم شــيء مــن كل مــا
تقــدم مــن دون توفــره فعــا :أال وهــو اجلهــة
التــي تشــكل فــي قدســيتها ودورهــا امتــدادا
لقدســية الرســالة والرســول ومــا لهمــا مــن دور
وأثــر فــي حفــظ الديــن مــن التحريــف والتزييــف
والتأويــل ولتكــون احلــارس للشــريعة واحلامــي
للقيــم واملبــادئ وليســت تلــك اجلهــة اال االمامــة
واخلالفــة ،املتمثلتــان فــي أهــل البيــت ،حيــث
ان النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،لــم يتــوانَ
فــي حتديــد مــن هــم األئمــة األطهــار ،عليهــم
الســام ،ولــم يتــوانَ فــي األمــر بالتمســك
بحبلهــم والســير علــى هداهــم والتحذيــر مــن
مفارقتهــم.
ولكــن األمــة لــم تعمــل بوصيــة نبيهــا فيهــم
واســتبدلتهم بغيرهــم ومــن تلــك اللحظــة واالمــة
جيــا بعــد جيــل فــي انحــدار ال يتوقــف! ولــوال
مــا كان مــن موقفهــا اإلقصائــي مــن أهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،الســتطاعت ان حتقــق
اكثــر ممــا حققتــه مــن إجنــازات حضاريــة يــوم
اتيحــت لهــا الفرصــة فــي ذلــك! كيــف ال وقــد
خســرت بســوء اختيارهــا الكثيــر الكثيــر فيمــا
يتعلــق بفهمهــا لدينهــا وتدبيرهــا حلياتهــا! هــذا
ولكــن األمــل كبيــر فــي ان تســتعيد األمــة
رشــدها وتعــود مجــددا لتســير حتــت رايتهــم،
عليهــم الســام ،بعــد ان تخــرج مــن حتــت
رايــات األمويــن والعباســيني ومــن ســار علــى
خطهــم ومتســك بنهجهــم الــى يومنــا هــذا.

آية هللا الشهيد السيد حسن الشيرازي
الوالدة:

1935

في

النجف

اإلستشهاد:

1980

في

بيروت

الكــــلمـــــة الشـــــجـــــاعة
إعداد :مصطفى الطريف
عندمــا جتتمــع ديكتاتوريــة احلاكــم مــع االفكار
الضالــة والوافــدة فــي بلــد واحــد مثــل العــراق،
فهــذا يعنــي أن كل شــيء معــرض للخطــر؛ مــن
مؤسســات الدولــة والقوانــن واحلقــوق ،الــى عقيــدة
املجتمــع وهويتــه وكرامتــه ،وملواجهــة خطــر كهــذا
وبهــذا احلجــم ،البــد مــن مواجهــة غيــر طبيعيــة
تتطلــب أو ًال؛ التضحيــة بــكل شــيء ،ثــم التســلّح
بالفكــر والوعــي والثقافــة ،وهــذا مــا مت ّيــز بــه
الشــهيد البطــل واملفكــر االســامي آيــة اللــه الســيد
حســن الشــيرازي  -قــدس ســره  -الــذي خــاض
مواجهــة عنيفــة وشــجاعة ضــد خطــر مــزدوج لــم
يشــهد مثلــه العــراق فــي تاريخــه احلديــث.
ُ
ال السجن يرهبني وال اإلعدام

كانــت ســني الســتينات مــن القــرن املاضــي،
مــن أشــد الســنوات محنــة وعصفــ ًا باملجتمــع
العراقــي ،عندمــا تكالبــت عليــه السياســات
الديكتاتوريــة والقمعيــة ،متمثلــة بحــزب البعــث،
مــن جانــب ،والتيــارات الفكريــة الضالــة ،وفــي
مقدمتهــا املــد االحلــادي ،مــن جانــب آخــر ،فــذاك
كان طامحـ ًا الــى قمــة الســلطة ،وهــذا طامحـ ًا الــى
قلــب الشــعب وفكــره وضميــره ،وفــي ظــل أجــواء
ضاغطــة كهــذه ،كان البــد مــن خــوض املواجهــة
بــكل القــوى املتاحــة ،وهــذا مــا جتلّــى فــي شــخصية
الشــهيد الشــيرازي ،عندمــا حـ ّرك قلمــه بالتأليــف،
ولســانه باخلطابــة ،وأدبــه بالشــعر ،وفكــره بالتنظير
للبديــل الــذي ينســف كل الوعــود الزائفــة باحليــاة

الســعيدة والرفاهيــة التــي سـ ّوق لهــا أعــداء الشــعب
العراقــي.
وقبــل أن يفكــر بإلغــاء اآلخريــن أو إقصائهــم،
جســد املنطــق
ويكلــف نفســه عنــاء الهجــومّ ،
ِ
ِ
ــو ٍة}،
القرآنــيَ :
اســ َت َط ْعت ُْم مــ ْن ُق َّ
ــم َمــا ْ
{و َأعــدُّ وا َل ُ ْ
(مــن ســورة األنفــال ،)60 :فكتــب فــي االقتصــاد،
ليبــن البرنامــج االقتصــادي فــي االســام ،كمــا
كتــب فــي العقيــدة فــي موســوعة الكلمــة ،وكتــب
فــي الفكــر بكتابــه الشــهير «كلمــة االســام» الــذي
أجــاب فيــه عــن االســئلة احلائــرة آنــذاك حــول
العالقــة الصحيحــة بــن التنظيــم واحلــزب وبــن
مرجــع الديــن ،فجــاء فيــه« :إن لــم تضطلــع املرجعية
بــدور االشــراف والنظــارة علــى عمــل االحــزاب فــان
االحــزاب االســامية ســتحول الســلطة الــى هــدف
وليــس وســيلة».
وعندمــا يكــون الشــهيد الشــيرازي الرائــد
فــي التصــ ّدي لــكل هــذه التحديــات السياســية
والفكريــة ،فقطعـ ًا يكــون االول فــي حتمــل نتائجهــا،
وقــد اســتقبلها بــكل رحابــة صــدر وأمــام جمــوع
النــاس فــي االحتفــال الســنوي الشــهير مبولــد
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،عندمــا هتــف:
واســحق جبــاه امللحديــن مــردد ًا ال الســجن
يرهبنــي وال االعــدام
وكان أول عالــم ديــن يعتقــل فــي تاريــخ العــراق
احلديــث ،وذلــك عــام 1970م ،بدعــوة كاذبــة مــن
وفــد حكومــي اصطحبــه الــى بغــداد لالســتفادة
مــن افــكاره وطروحاتــه ،وكانــت الوجهــة املباشــرة،
إحــدى أقبيــة الســجون ،وفيهــا تعــرض لشــتى
صنــوف التعذيــب الوحشــي ،بتهمــة باطلــة بضلوعــه
فــي انقــاب عســكري.

ً
مجاهدا في المنفى وعينه على العراق

بعــد أن كتــب لــه عمــر جديــد مــن خشــبة
االعــدام الــى املنفــى االختيــاري ،بفضــل اللــه
 تعالــى  -واالمــام احلجــة املنتظــر  -عجــلاللــه فرجــه  -وبشــكل إعجــازي ،فتــح الشــهيد
الشــيرازي صفحــة جديــدة مــن العمــل الرســالي
فــي ســوريا ولبنــان ومــن ثــم افريقيــا ،حيــث
عكــف علــى تشــييد احلــوزات العلميــة واملؤسســات
الثقافيــة ،مــن مكتبــات ودور نشــر ،ولعــل أهمهــا
وأبرزهــا؛ احلــوزة العلميــة الزينبيــة ،فــي منطقــة
الســيدة زينــب ،عليهــا الســام ،فــي ســوريا.
وخــال الســنوات العشــر مــن هــذا املشــوار
فــي املنفــى ،لــم تكــن عينــه تغيــب عــن أرض
املقدســات (العــراق) ،فــكان يتابــع التطــورات عــن
كثــب ،حتــى بلــغ التصعيــد القمعــي واالرهابــي مــن
قبــل الســلطات الصداميــة أوجهــا ،باعتقــال وإعــدام
املرجــع الدينــي الســيد محمــد باقــر الصــدر
وشــقيقته «بنــت الهــدى» فــي شــهر نيســان عــام
1980م ،وفــي هــذه املناســبة أكــد عالقتــه الوطيــدة
باحلــوزة العلميــة وتبنيــه الراســخ لقضيــة التغييــر
فــي العــراق ،فــكان مــن املســارعني الــى تأبــن
الشــهيد الصــدر فــي مجلــس أقيــم فــي بيــروت،
فرصدتــه املخابــرات العراقيــة ،ظنــ ًا منهــا ،أنهــا
باغتيالــه ،قــادرة علــى إســكات صوتــه وتضييــع
أثــره فــي الوجــدان والقلــوب ،ورغــم مــرور 36
ســنة علــى استشــهاده ،نالحــظ املصاديــق العمليــة
ألفــكاره وطروحاتــه ،الســيما مــا يتعلــق بالشــعائر
احلســينية التــي تتطــور وتترســخ يوم ـ ًا بعــد آخــر،
ومــا يتعلــق بفكــرة «التنظيــم السياســي املرجعــي».

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

العلم بين
المسؤولية
االجتماعية
وطموحات
السلطة
إن الرؤية االسالمية للعلم النافع المؤطر
بالتقوى والقيم االخالقية؛ ذي المدخلية في
الحياة السعيدة للمجتمع واالمة

حسين محمد علي

بالرغــم ممــا للعلــم مــن فضــل كبيــر فــي
حيــاة االنســان ،ودور أســاس فــي مســيرة
الرقــي والتطــور فــي املجــاالت كافــة ،بيــد أن
املالحــظ فــي االوســاط ،قلــق بالــغ مــن ابتعــاد
العلــم عــن دوره االنســاني وانحرافــه نحــو
اهتمامــات تلحــق الضــرر الفــادح بإنســانية
االنســان ،وايضــ ًا بحياتــه اليوميــة وحتــى
مبســتقبله.
فــأن يكــون االنســان طبيبـ ًا فــي عيادتــه او
املستشــفى ،او محاميـ ًا وقاضيـ ًا فــي احملكمــة،
او مهندس ـ ًا فــي مصنــع ،ميثــل اجنــاز ًا يبعــث
علــى الفخــر واالعتــزاز ،بيــد أن الوجــه اآلخــر
للعملــة يقرأهــا عامــة النــاس ويجــدون أن
هــذه التخصصــات العلميــة وغيرهــا علــى
خطــر عظيــم باقترابهــا مــن حافــة الســقوط
مــن الشــاهق االنســاني ،فيكــون الطبيــب او
املهنــدس او احملامــي  -البعــض منهــم ال كلهــم
طبع ـ ًا  -خالــن مــن املشــاعر االنســانية ،فــي
حــن يفتــرض ان تكــون اختصاصاتهــم فــي
خدمــة النــاس واملجتمــع.
فما السبب في ذلك؟
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العالم مستهدف دائما من قبل الحاكم
ِ

جــاء فــي احلديــث الشــريف عــن اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام« :العلــم نــور يقذفــه
اللــه فــي قلــب مــن يشــاء» ،مبعنــى أن العلمــاء
ميثلــون النخبــة الالمعــة واملؤثــرة فــي املجتمــع،
ومــن هــذه النخبــة يتمخــض القــادة الكبــار
واحملــررون واملصلحــون ،ولــذا فــان الرؤيــة
االســامية للعلــم النافــع ذي املدخليــة فــي
احليــاة الســعيدة للمجتمــع واالمــة ،هــو ذلــك
العلــم املؤطــر بالتقــوى والقيــم االخالقيــة،
مبــا يوفــر لــه الضمــان مــن أي انحــراف او
تطويــع مــن قبــل جهــات ضاغطــة ،ســواء مــن
الســلطات احلاكمــة او املجتمــع او حتــى مــن
النــوازع النفســية.
فإضافــة الــى الدوافــع املاديــة التــي حتــثّ
أي عالــم علــى اســتثمار مــا لديــه لتوفيــر
احليــاة املرفهــة واملزيــد مــن التملــك والتس ـ ّيد
فــي املجتمــع ،فــان ثمــة دوافــع أخــرى تلعــب
دورهــا فــي جــر العالــم الــى حافــة الهاويــة،
منهــا مغريــات الســلطة واحلاكــم ،الن احلاكــم
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الباحــث عــن وســائل البقــاء فتــرة أطــول فــي
قمــة الســلطة ،يحتــاج دائمــ ًا الــى العلمــاء
واملفكريــن واملثقفــن ،فهــم الذيــن يرســمون
لــه املنهــج ويخططــون لــه البرامــج فــي
مجــاالت عــ ّدة باحليــاة ،مــن تربيــة وتعليــم
وصحــة وزراعــة وصناعــة وقضــاء ،فــاذا كان
كل شــيء وفــق األصــول العلميــة واملنطقيــة
يكــون أقــرب الــى فطــرة االنســان ،ويحظــى
باملقبوليــة اجلماهيريــة ،وهــذا حتديــد ًا مــا
يبحــث عنــه احلــكام املســتبدون ،لــذا لــم نشــهد
الوئــام فــي العالقــة بــن العالــم واحلاكــم،
باســتثناء االنظمــة السياســية املتمخضــة
مــن إرادة الشــعب وتلتــزم بنســبة جيــدة مــن
«الدميقراطيــة» واحتــرام حقــوق االنســان
ومبــدأ املشــاركة السياســية ،فإنهــا حتتــرم
العلــم والعلمــاء ألنهــا جتــد فيهمــا خيــر وســيلة
لتقــدم البلــد وازدهــاره ورفاهيــة شــعبه ،ممــا
ينعكــس ايجابــ ًا علــى حاضــر ومســتقبل
احلكــم.
وفــي العالــم أمثلــة عديــدة عــن جتييــر
احلكومــات للعلمــاء ومكتســباتهم خلدمــة

مصالــح سياســية ،إذ لــوال علمــاء الفيزيــاء
والكيميــاء فــي اوربــا ،واكتشــافهم للبــارود
والديناميــت ،ملــا متكنــت مصانــع الســاح
مــن انتــاج املتفجــرات والقذائــف والصواريــخ،
وملــا متكنــت القــوى الكبــرى مــن التوصــل
الــى صناعــة القنابــل النوويــة والهيدروجينيــة
وحتــى اجلرثوميــة ،ممــا يســمى بأســلحة
الدمــار الشــامل ،وكل هــذه ،متثــل نتــاج جهــود
مضنيــة فــي املختبــرات ،بيــد أن النتيجــة لــم
تكــن لصالــح االنســان ،بقــدر مــا كانــت وبــا ًال
عليــه.
ولعــل املثــل األبــرز واألجــدر باإلشــارة؛
مــا حصــل فــي العــراق ،عندمــا اســتغل
النظــام الصدامــي البائــد العقــول واالدمغــة
العراقيــة لتطويــر ترســانته العســكرية ،فبــد ًال
مــن أن يبحــث علمــاء الكيميــاء العراقيــون
انتــاج االفضــل فــي البتروكيمياويــات وانتــاج
االســمدة واملبيدات احلشــرية والبذور احملســنة
إلنعــاش الزراعــة وتطويرهــا ،او يكــون العلمــاء
الفيزيائيــون مبدعــن فــي حقــول الطاقــة
واالتصــاالت ،جنــد الكيمياويــن مبدعــن فــي
انتــاج القنبلــة اجلرثوميــة والقنابــل الســامة،
والفيزيائيــن ينتجــون «املدفــع العمــاق» الــذي
أثــار االســتهجان واالســتغراب ،قبــل ان يكــون
مفاجــأة علميــة وتقنيــة.
وبنفــس القــدر الــذي يتقــرب العالــم الــى
احلاكــم وامتيازاتــه املغريــة ،يبتعــد مبثلــه
وأكثــر مــن املجتمــع والدوافــع االنســانية،
نظــر ًا الــى الفاصلــة املوجــودة باألســاس بــن
االنظمــة الديكتاتوريــة وبــن الشــعوب الطامحــة
الــى الرقــي والتطــور ،وهــذا لــن يحصــل ،إال
بإبقــاء النــاس حتــت طائلــة اجلهــل والتخلــف،
وحتديــد رقعــة الشــريحة املتعلمــة والواعيــة.
هل من ضمانات الستقالل العلم والعلماء؟

االجابــة؛ نعــم ،باإلمــكان حتصــن العلــم
مــن االســتغالل البشــع ،ولكــن؛ البــد مــن خطوة
اخــرى مــن العالــم نفســه علــى طريــق التفاعــل
لتحقيــق املطلــوب ،وهــذا مــا يقدمــه االســام
مــن خــال النصــوص الدينيــة املقدســة؛ مــن
القــرآن الكــرمي وســيرة املعصومــن ،عليهــم
الســام ،مــن هــذه الضمانــات نذكــر مــا يلــي:
أو ًال :إعطــاء العلــم قيمــة ذاتيــة واجتماعية،
ليكــون العلــم والعلمــاء وليــس املــال والســلطة
محــور ًا يســتقطب حولــه قــدرات اجلماهيــر
وطاقاتهــم وإمكانياتهــم.
فالعلــم ،وليــس العمــل وحــده ،هــو الــذي

يرفــع درجــات اإلنســان عنــد اللــه ســبحانه
وتعالــى ،وتأكيــد اإلســام علــى العلــم كمحــور
حلركــة اإلنســان فــي احليــاة ،ألن احلضــارة
البشــرية قائمــة علــى قاعــدة العلــم ،وألن
اإلســام يريــد أن مينــح العلــم قيمــة اجتماعيــة
رفيعــة ليكــون العلــم والعلمــاء هــم محــور
اســتقطاب املجتمــع ،بعيــد ًا عــن تأثيــرات
وضغوطــات الثــروة والقــوة.
جــاء فــي احلديــث عــن اإلمــام احلســن
العســكري ،عليــه الســام ،أنَّ رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،قــال« :أشـ ُّد مِ ــن
ُيتـ ِـم ال ِيتيـ ِـم الــذي انقط ـ َع عــن أبيــهُ ،ي ُت ـ ُم يتيـ ٍـم
انقط ـ َع عــن إمام ـهِ ،وال َي ْقــدر الوصــول اليــه،
وال يــدري كيــف حكمــه فيمــا ُيبتَلــى بــه مــن
()1
شــرائع دينــه».
ثاني ـ ًا :يعمــل اإلســام علــى تزكيــة دوافــع
طــاب العلــوم والعلمــاء ،لكــي يبعدهــم أكثــر
فأكثــر عــن التأثــر باملــال والقــوة.
والنصــوص الدينيــة تؤكــد وبشــدة علــى
ضــرورة نظافــة نوايــا ودوافــع طالــب العلــم،
بــأن يكــون طلــب العلــم للّــه ،وحينمــا يكــون للّــه،
يكــون للجماهيــر ،أي للمصلحــة العامــة.
جــاء عــن اإلمــام علــي ،عليــه الســام:
«طلبــة هــذا العلــم علــى ثالثــة أصنــاف ،أال
فاعرفوهــم بصفاتهــم وأعيانهــم :صنــف منهــم
يتعلمــون للمــراء واجلهــل ،وصنــف منهــم
يتعلمــون لالســتطالة واخلتــل ،وصنــف منهــم
يتعلمــون للفقــه والعقــل.
فأ ّمــا صاحــب املــراء واجلهــل ،تــراه
مؤذيــ ًا ،مماريــ ًا [أي :مجــاد ًال] للرجــال فــي
أنديــة املقــال ،قــد تســربل باخلشــوع ،وتخلــى
مــن الــورع [فظاهــره خاشــع ولكــن ال توجــد
فــي قلبــه ذرة خشــوع] فــدقَّ اللــه مــن هــذا
حيزومــه [أي :قصــم ظهــره] وقطــع منــه
خيشــومه [أي :أرغــم أنفــه].
وأمــا صاحــب االســتطالة واخلتــل ،فإنــه
يســتطيل علــى أشــباهه مــن أشــكاله ،ويتواضع
لألغنيــاء مــن دونهــم ،فهــو حللوائهــم هاضــم،
ولدينــه حاطــم .فأعمــى اللــه مــن هــذا بصــره
وقطــع مــن آثــار العلمــاء أثــره .وأمــا صاحــب
الفقــه والعقــل ،تــراه ذا كآبــة وحــزن ،قــد قــام
الليــل فــي حندســه [أي :ظالمــه] وقــد انحنــى
فــي برنســه [لبــاس الزهــد] يعمــل ويخشــى،
خائفـ ًا وجـ ًا مــن كل أحــد اال مــن كل ثقــة مــن
إخوانــه ،فشـ ّد اللــه مــن هــذا أركانــه ،وأعطــاه
()2
يــوم القيامــة أمانــه».
ثالث ـ ًا :يشــن اإلســام حملــة عنيفــة ضــد

علمــاء الســوء الذيــن يســتغلون مكانتهــم فــي
املجتمــع ضــد مصالــح النــاس ،ويجعلــون
مــن علومهــم وســيلة حتقيــق املــآرب الذاتيــة
واألهــداف اخلاصــة.
ولفضــح علمــاء الســوء وتعريتهــم أمــام
النــاس يعطــي اإلســام للمجتمــع قيم ـ ًا ثابتــة
وواضحــة يســتطيعون عبرهــا التعــرف علــى
علمــاء الســوء ومــن ثــم لعنهــم وطردهــم مــن
ســاحة املجتمــع.
والقــرآن احلكيــم يضــرب لنــا أمثــا ًال
تاريخيــة لعلمــاء الســوء ،ويســمي بعضهــم
بالكلــب والبعــض اآلخــر باحلمــار!
يقــول  -تعالــى  -وهــو يحدثنــا عــن قصــة
بلعــم بــن باعــوراء العالــم املنحــرف فــي بنــي
إســرائيل الــذي اســتخدم علمــه لضــرب نبــي
{وا ْتـ ُـل
اللــه موســى ،عليــه الســام ورســالتهَ :
ــأ ا َّل ِ
ــم َن َب َ
ــذي َءا َت ْينَــا ُه َءا َياتِنَــا َفان َْســ َل َخ
َع َل ْي ِه ْ
ِ
َان م ـ َن ا ْلغ ِ
ان َف ـك َ
الش ـ ْي َط ُ
ِمن َْهــا َف َا ْت َب َع ـ ُه َّ
َاوي ـ َن}،

(ســورة االعــراف.)175 :
والغوايــة هــي الضاللــة بوعــي .فقــد يضــل
إنســان طريقــه وهــو غافــل ،وقــد يضــل طريقــه
عامــد ًا ،فهــذا اإلنســان كان واعي ـ ًا ولكنــه لــم
يتبــع وعيــه ،فأضلّــه اللــه وكان مــن الغاويــن.
وفــي كتابــه «القيــادة السياســية فــي
املجتمــع االســامي» ،يصــف ســماحة املرجــع
الدينــي الســيد محمــد تقــي املدرســي ،مــن
يســتثمر علمــه فــي ســبيل االســتعالء علــى
النــاس ،و»يطلبــون العلــم لكــي يع ّدهــم النــاس
مــن أهــل العقــل ،بانهــم كالكهنــة الذيــن كانــوا
فــي بعــض مراحــل التاريــخ اكثــر قــوة مــن
امللــوك ،فكانــوا يســتغلون اجلماهيــر بعلمهــم
وفطنتهــم ،فلــم يوظفــوا علمهــم مــن اجــل
الســاطني ،وال مــن أجــل اصحــاب املــال
والنفــوذ ،وإمنــا مــن أجــل ذواتهــم وإرضــا ًء
لشــهوة التســلّط والتحكــم عندهــم».
هــؤالء املثــل الســيئ للعالــم الــذي مــا تــزال
االمــة تعانــي منــه ،أمــا املثل احلســن والناصع،
فانــه فــي ذلــك العالــم الــذي يطبــق علمــه علــى
نفســه أو ًال ،ويجعــل علمــه وســيلة خليــر النــاس
يفســر احلديــث
وســعادتهم ،ولعــل هــذا مــا ّ
املأثــور عــن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه« :علمــاء أمتــي كأنبيــاء بنــي اســرائيل»،
الذيــن حتــدوا كل الضغوطــات واملخاطــر حتــى
املــوت ،مــن اجــل املبــادئ والقيــم.
-----------( -)1بحار األنوار /ج /2ص /2ح1
( -)2نفس المصدر /ج /2ص /46ح.4
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فــي صياغــة مشــروعنا اإلعالمــي ،وحيــث إنــه
مــن البديهيــات ،أن كل مجتمــع ينشــد التغييــر
مــن أجــل األفضــل ،هــو فــي حاجــة إلــى م ـ َّدة
زمنيــة طويلــة تعطــي هــذا املجتمــع املرونــة
مــن أجــل اســتيعاب هــذا النــوع مــن التغييــر
والتكييــف معــه.
ومنــذ نــزول اإلســام حتــى يومنــا هــذا
هنــاك مــا يقــارب  1400ســنة مــع االخــذ بنظــر
االعتبــار أن اإلســام ظهــر فــي قلــب اجلزيــرة
العربيــة وبلســان عربــي فصيــح وجــاء مبنظومــة
قيــم وقوانــن غايــة فــي الكمــال ،ترتقــي بالفــرد
و باملجتمــع ،وعلــى رأســها حريــة الكلمــة.
إذن؛ أمــا آن لشــعوبنا أن متــارس هــذا

أما آن لفجر
«الكلمة»
أن يبزغ!

احلــق بعــد مــرور حقــب زمنيــة جاوزتنــا خاللهــا
ثقافــات وشــعوب أخــرى ،مــا كان لهــا ســبيل
فــي تشــريع هــذا احلــق إال باألنظمــة الوضعية،
فمــا بــال مــن ميتلــك املعتقــد واملذهــب الــذي
يشــرع هــذا احلــق خصوصــا وأن هويتنــا
تُعــرف (بالــدول العربيــة اإلســامية)؟
إن مســتوى احلريــة فــي بلــد معــن يقــاس
باحلريــة املســموح بهــا لوســائل اإلعــام داخــل
هــذا البلــد ،ولعلهــا مــن املفارقــات اخلرســاء،
أن نعقــد مؤمتــرات وندوات ومهرجانــات احتفا ًء
بحريــة اإلعــام فــي (الوطــن العربــي) فــي
غيــاب الشــرط مــن أساســه! فاملنطقــة العربيــة
بــدون اســتثناء مازالــت تــرزح حتــت أنظمــة

علينا أن نتبنى المشروع األنجح واألكمل لسيد المرسلين
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لعــل مــن أرقــى القيــم التــي أســس لهــا
اإلســام منــذ نزولــه كتشــريع إلهــي هــو احلــق
فــي الكلمــة والــرأي والتعبيــر ،وهــو جــزء مــن
منظومــة قيميــة أوســع ُت َث ِّمــن املعرفــة والعلــم
وحريــة االختيــار بعيــد ًا عــن أي قمــع أو
قهــر أو أي نــوع مــن أنــواع الضغوطــات؛
والشــك أن نــزول أول آيــة فــي شــأن املعرفــة
هــو أقــوى برهــان فــي قولــه تعالــى{ :ا ْقــ َر ْأ
ــم َر ِّب َ
ــك الَّــذِ ي خَ لَــقَ }( ،ســورة العلــق1 :
ِب ْ
اس ِ
) ،لتعزيــز دور القــراءة والثقافــة والفكــر ،ملــا
للكلمــة مــن تأثيــر فــي حيــاة النــاس ،بــل إن
القــرآن الكــرمي يقســم بالقلــم والكتابــة فــي
تعظيــم رائــع ومعبــر عــن أهميــة هــذا الــدور
فــي حيــاة البشــر ،فيقــول ربنــا عــز وجــل{ :ن
ــم َو َمــا َي ْس ُ
ــط ُرونَ }( ،ســورة القلــم،)1 :
َوالْ َقلَ ِ
وفــي حديــث جميــل للرســول األكــرم نبينــا
محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم« :ثالثــة
تخــرق احلجــب وتنتهــي إلــى مــا بــن يــدي اللــه
عــز وجــل صريــر أقــام العلمــاء ،ووطء أقــدام
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املجاهديــن ،وصــوت مغــازل احملصنــات».
مــن هنــا فإنــه لــم يكــن عبثــ ًا اســتمرار
الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم ،فــي تبليــغ رســالته مــن خــال أبســط
القنــوات والوســائل املتاحــة التــي إن صنفــت
حاضــر ًا فهــي الشــك تعـ ّد مــن وســائل اإلعــام
البســيطة؛ ولكنهــا مــن أرقــى أســاليب العمــل
والدعــوة والتأثيــر ،خاصــة عندمــا نــرى
اســتمرار الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم ،ومواصلتــه لنشــر دعوتــه ،ومــن بعــده
ذريتــه الطاهــرة ،عليهــم الســام ،وأصحابــه
املنتجبــن فــي نشــر اإلســام وقيمــه وتعاليمــه
مــن خــال قــوة وعظمــة وبراعــة الكلمــة فــي
مجتمــع يرفــض املختلــف واآلخــر ،وإن كان
حقـ ًا ،ويعيــش حالــة حــادة مــن العصبيــة مثــل
مجتمــع قريــش أو املجتمعــات األخــرى ،إمنــا
جــاء هــذا اجلهــاد الشــاق والصعــب مــن أجــل
بنــاء وترســيخ حقــوق منحهــا اللــه ،عــز وجــل،
لــكل فــرد بغــض النظــر عــن مذهبــه وعرقــه
ولســانه....إلخ ،وليــس للبشــر أي ســلطان
عليهــا.
وقــد قــام الرســول األكــرم ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه وســلم ،بــدوره بصــورة تثيــر
اإلعجــاب وتدعــو للتأمــل والتقديــر وهــي قضيــة
بحاجــة إلــى االقتــداء والتأســي خاصــة إذا
عرفنــا أن الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم ،شــرع منهاجـ ًا ســامي ًا فــي طريقــة
التعاطــي مــع اآلخــر حتــى فــي معتقداتــه ،فقــد
رســم القــرآن الكــرمي صــورة للتعاطــي حتــى
مــع أشــد املعانديــن والكافريــن فقــال ربنــا عــز

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ
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وجــل:

تؤمــن بتقييــد حريــة وســائل اإلعــام ،وبعبــارة
أخــرى؛ ال وجــود حلريــة الكلمــة ،فنحــن نســير
علــى عكــس التيــار؛ فهنــا يوجــد رجــم وخنــق
وتكميــم للكلمــة ،وهــذا إن دل علــى شــيء
فهــو وال شــك ،أبعــد مــا يكــون عــن احلضــارة
والتقــدم وأشــبه مــا يكــون بالتخلــف بــل هــو
الرجعيــة بعينهــا ،وقــد يكــون مــن املعيــب
فــي زمــن العوملــة وانتقــال املعلومــات فــي
ملــح البصــر مــن موقــع إلــى آخــر ،والشــبكات
العمالقــة علــى (النــت) والفضائيــات العابــرة
للقــارات وفــي زمــن حتــول فيــه العالــم إلــى
قريــة كونيــة صغيــرة ورمبــا أصغــر مــن ذلــك
أننــا مــا زلنــا نناقــش لكــي نقــر قانونــ ًا هــل
يســجن الصحافــي والكاتــب أم ال؟ أوليــس
هــذا مــا يدعــو إلــى الدهشــة وإلــى البــكاء أو
الضحــك خاصــة أن القانــون فــي بلداننــا حتــى
ولــو أخــذ جانبـ ًا إيجابيـ ًا فــإن أول مــن يكســره
هــم واضعــو القانــون أنفســهم.

،

(ســورة الكافــرون).
ومــع أن الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم ،هــو أولــى باملؤمنــن واملســلمني مــن
أنفســهم ومــع أن اللــه اصطفــاه مكانــ ًا عليــ ًا
ال يرقــى إليــه أحــد مــن البشــر حتــى األنبيــاء،
عليهــم الســام ،إال أن القــرآن يعطــي صــورة
معبــرة فــي طريقــة التعاطـ َـي مــع النــاس فيقــول
َ ِّ ْ َّ َ
َ ُ َ ِّ ٌ ْ َ َ َ ْ
ربنــا عــز وجــل{ :ذكــر ِإنمــا أنــت مذكــر لســت علي ِهــم
ِب ُم َص ْي ِطـ ٍـر}( ،ســورة الغاشــية ،)22 :بــل ويدعــو
املشــروع اإلســامي فــي الدعــوة واإلعــام
وبنــاء املعرفــة والوعــي إلــى انتهــاج احلكمــة
فــي التعاطــي بــد ًال مــن االســتعالء والفــرض
َ ِّ َ
ْ ُ
َ
يل ربــك
فيقــول ربنــا عــز وجــل{ :ادع ِإ ِلــى س ِــب ِ
ـرى يقــول
ِب ْال ِح ْك َم ِــة َو ْال َم ْو ِع َظ ِــة ْال َح َس َــن ِة} ومــرة أخـ
َ
َّ
َ ْ
َ
ادل ُهــم بال ِتــي ِه َ
ــي أ ْحس ُــن}،
ربنــا عــز وجــل{ :وج ِ
ِ
(ســورة النحــل.)125 :
إننــا عندمــا نتحــدث عــن هــذه الرؤيــة
الســامية التــي يتبناهــا املشــروع اإلســامي
احلضــاري؛ فألننــا بحاجــة إلــى رؤيــة لــكل
مشــروع نريــد القيــام بــه فبــد ًال مــن التخبــط
ميينــ ًا وشــما ًال وإتبــاع األهــواء ورســم
سياســات بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع
ومناقضــة كل التطلعــات الســليمة لبنــاء واقــع
متقــدم ناهــض يؤمــن باحلــق محــور ًا وفكــر ًا
وأدا ًء وســلوك ًا ،فــإن علينــا أن نتبنــى املشــروع
األجنــح واألكمــل خليــر الــورى وســيد املرســلني
نبينــا محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم،

لماذا آل
إبراهيم
َ
{بو ٍاد
ِ
َ ْ
غي ِر ِذي
َْ
زر ٍع}؟

أنور عز الدين

َنت ِمــن ُذريتِــي بِــو ٍ
اد َغ ْ ِ
ــر ِذي َز ْر ٍع ِعنْــدَ
{ر َّبنَــا إِ ِّن َأ ْســك ُ
َ
ْ ِّ َّ
َ
َب ْيتِ َ
ــرم}( ،ســورة إبراهيــم )37 :نســتفيد مــن اآليــة
ــك ا ُمل َح َ
املباركــة أن هنــاك رافــد مــن روافــد الســماء ،لوجــود الكعبة املشــرفة
التــي هــي بيــت اللــه علــى األرض ،كونــه مهبــط للرحمــات ،تنطلــق
منــه الرســالة الســماوية ،فحكمتــه  -تعالــى  -تقتضــي أن تكــون
علــى األرض قيــادة ســماوية لهدايــة النــاس إلــى الصــراط الســوي
الــذي رســمته الســماء ،وهــذا ال يكــون إال علــى يــد أنــاس ربانيــون
يختارهــم اللــه ،عــز وجــل ،لهــذه املهمــة الســماوية العظيمــة ،لــذا في
الدعــاء الــذي ذكــره إبراهيــم ،عليــه الســام ،عنــد قولــه -تعالــى:-
َنت ِمــ ْن ُذ ِّر َّيتِــي} ،لــم يكــن إســماعيل ،عليــه الســام،
{ َأ ْســك ُ
وأمــه هاجــر ،فقــط ،بــل االمتــداد الطبيعــي لهــذه الذريــة الطاهــرة
التــي تنتهــي بالنبــي األكــرم محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ومــن َثـ َّم
ذريتــه مــن أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وهــذا كلــه متهيــد ًا للرســالة
اخلامتــة التــي جــاءت علــى يــد أشــرف خلــق اللــه محمــد ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى كانــت الســبب فــي
وجــود األســرة النبويــة بهــذه البقعــة مــن االرض وليــس غيرهــا:
أو ًال :لكــي ال يســكنها أحــد مــن اجلبابــرة واألكاســرة ،فإنهــم

يريــدون طيبــات الدنيــا ،فــإذا لــم يجدوهــا ،تركــوا ذلــك املوضــع،
فاملقصــود تنزيــه ذلــك املوضــع مــن وجــود أهــل الدنيــا.
ثانيــ ًا :خلــو املــكان مــن البســاتني والطبيعــة اخلالبــة ومــن
ملــذات الدنيــا ،لئــا يقصدهــا أحــد للتجــارة بــل يكــون ذلــك حملــض
العبــادة فقــط.
ثالثــ ًا :أظهــر اللــه تعالــى بذلــك شــرف الفقــر حيــث وضــع
أشــرف البيــوت فــي أقــل املواضــع نصيبـ ًا مــن الدنيــا؛ فكأنــه قــال:
جعلــت الفقــراء فــي الدنيــا أهــل البلــد األمــن فكذلــك أجعلهــم فــي
اآلخــرة أهــل املقــام األمــن.
رابعــ ًا :جعــل اللــه عــز وجــل الكعبــة فــي موضــع خــال عــن
جميــع نعــم الدنيــا؛ فكــذا يجعــل كعبــة املعرفــة فــي كل قلــب خــال
مــن محبــة الدنيــا.
خامسـ ًا :مثــل هــذا املــكان ال يصلــح لنهــوض حضــاري وارتقاء
مدنــي؛ ألن األرض تشــهد أن هــذا مــكان غيــر صالــح لنشــأة
احلضــارات ،فهــو إذن شــهادة واضحــة علــى أن االنســان ليــس
لــه دخــل فــي نشــوء مكــة املكرمــة .هكــذا الفلســفة اإللهيــة التــي
أجريــت علــى يــد نبيــه إبراهيــم ،عليــه الســام ،ليجعــل أفئــدة مــن
النــاس تهــوي إلــى هــذا املــكان طلبـ ًا خالصـ ًا للتوجــه إلــى اللــه عــز
وجــل ،وبالشــكل الــذي ينعزلــون عــن الدنيــا ومــا فيهــا مــن ملــذات
التــي تبعــد اإلنســان عــن العبــادة احلقيقيــة.
أﻳﻠﻮل | 2016
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ماذا خسرت األمة بتغييبها
أمير المؤمنين( ،عليه السالم)؟!

الشيخ ماجد الطرفي

مــا الــذي كان ســيحدث فيمــا لــو حتققــت
واقعــة الغديــر ،وكان اإلمــام هــو احلاكــم
املباشــر بعــد النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه؟! ومــاذا خســر املســلمون بإقصــاء حقــه،
عليــه الســام؟!
واقعــة الغديــر مــن األيــام العظيمــة فــي
اإلســام ،كمــا ورد فيهــا الكثيــر مــن روايــات
املعصومــن ،عليهــم الســام ،ملــا فيهــا مــن
مفاهيــم عقائديــة واســعة املضامــن ،مــن خــال
ــي ،عليــه الســام ،إلمــرة
تنصيــب اإلمــام عل ٍ
املؤمنــن ،مــن قبــل اللــه  -تعالــى -لقيــادة
املجتمــع املســلم بأســره ،خليف ـ ًة لرســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،التــي اخذهــا مــن النبــي
االكــرم ،باحلديــث املعــروف املتــداول« :علمنــي
رســول اللــه ألــف بــاب مــن العلــم.»...
لــذا ف ََّضلَ ـ ُه رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،علــى جميــع املســلمني منــذ بدايــة
وهِــب ألميــر املؤمنــن،
اإلســام ،وهــو حــقٌ
َ
عليــه الســام ،مــن اللــه تعالــى ،ومــن َثــم هــو
أمــر إلهــي بإبــاغ هــذه الواليــة ،وقــد ربطــت
الســماء بــن الواليــة لــه ،عليــه الســام ،وبــن
إبــاغ الرســالة برمتهــا.
فتــم اإلبــاغ مــن قبــل النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،الــى جمهــور املســلمني ،بــأن علــي
بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام ،هــو أميــر
املؤمنــن مــن بعــده ،وكان ذلــك فــي واقعــة
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حجــة
الغديــر ،فــي طريــق العــودة مــن آخــر ّ
للنبــي األكــرمُ ،ســميت بـــ «حجــة الــوداع»،
فبايعــه جميــع املســلمني احلاضريــن ،وقــد
اختلــف املؤرخــون عــن العــدد احلاضــر ،فقــال
بعضهــم :أن العــدد كان يربــو علــى مائــة ألــف
مســلم.
ّ
فيــا تــرى؛ أيــن ح ـل ذلــك اجلمــع الهائــل
مــن املســلمني عندمــا كان ،صلــى اللــه عليــه
ـجى وفــي اللحظــات االخيــرة لــه فــي
وآلــه ،مسـ ّ
دار الدنيــا؟ لــم يبــق إال نفـ ٌر قليــل علــى العهــد،
مــن أمثــال ســلمان الفارســي وعمــار بــن ياســر
وأبــى ذر الغفــاري واألحنــف بن قيــس وغيرهم،
فكانــت النتيجــة أن هــذه األمــة ،حتاملــت علــى
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،بعــد وفــاة
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وأجحفــت حقــه،
رغــم مؤهالتــه االســتثنائية خلالفــة رســول
اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،كمــا ذكــر فــي
زيــارة أميــر املؤمنــن الغديريــةَ « :وحــا َل َب ْي َنـ َـك
ـن مواهِ ـ ِـب اللــه لَـ َـك» .أي إن هنــاك مواهــب
َو َبـ َ ْ
إلهيــة عظيمــة ،فشــلت األمــة فــي االســتفادة
منهــا فــي شــخصه الكــرمي ،عليــه الســام،
وفــي مقدمتهــا القيــادة؛ لــذا بقــي اإلمــام ،عليــه
الســام ،بعيــد ًا عــن احليــاة السياســية وعــن
صناعــة القــرار قرابــة خمســة وعشــرين عامـ ًا،

تكبــدت فيهــا األمــة خســائر فادحــة وكبيــرة فــي
ضيــاع الكثيــر مــن القيــم واملفاهيــم واملوازيــن
املقدســة التــي خلفهــا لهــم رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،حليــاة ســعيدة ،مثــل العــدل
واحلريــة والكرامــة االنســانية.
األمة تؤوب بعد مقتل عثمان

لــم يــدرك املســلمون حجــم اخلســارة التــي
حلقــت بإبعادهــم اإلمــام عل َّي ـ ًا ،عليــه الســام،
عــن قيــادة االمــة ،إال بعــد أن «بلــغ الســيل
الزُبــى» فــي عهــد الثالــث (عثمــان بــن عفــان)،
حيــث انتشــر الظلــم واجلــور ،واالســتئثار
بأمــوال املســلمني وتفريقــه علــى املقربــن مــن
احلاكــم ،ومــا كان أكثــر شــدة وقســاوة علــى
قلوبهــم ،نثــر أموالهــم علــى أقــدام األمويــن،
مــن أبنــاء وأحفــاد الطلقــاء وأعــداء االســام
والنبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فــكان
ذلــك الغليــان الشــعبي العــارم الــذي تذكــره
كتــب التاريــخ ،ولــم يعــد املســلمون يطيقــون
الظلــم واالجحــاف واالســتهتار األمــوي
حتــت اســم «اخلالفــة االســامية» ،ومــن ثــ ّم
كانــت واقعــة محاصــرة دار عثمــان إلخراجــه
ومســاءلته ،ومــا أعقــب ذلــك مــن حادثــة اغتيالــه
علــى يــد األمويــن أنفســهم ،كمــا يشــير الــى

المفاهيم التي ينطوي عليها
الغدير يحمله لجميع جوانب التشريع
اإلسالمي ...

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

ذلــك الباحثــون واملؤرخــون.
وبعــد هــذه الواقعــة اجتــه النــاس بأجمعهم
الــى دار أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يطلبــون
منــه بســط يــده ليبايعــوه خليفــة فــي نهايــة
املطــاف!...
ولكــن؛ هــل كانــت هــذه البيعــة امتــداداً
للبيعــة الغديريــة التــي بايعوهــا أمــام نبيهــم
الكــرمي ،فــي غديــر خــم؟ هــذا هــو الســؤال
اجلوهــري...
طبعــ ًا؛ كان اإلمــام علــي ،عليــه الســام،
عارفــ ًا وعاملــ ًا بالنفــوس ،وقــد خبــر األمــة؛
بــكل شــرائحها وأصنافهــا خــال الســنوات
املاضيــة ،لــذا رفــض طلــب البيعــة منهــم،
ألنهــا كانــت  -باحلقيقــة  -امتــداد ًا لرغباتهــم
وطموحاتهــم الشــخصية التــي متثــل انعكاسـ ًا
للحقبــة املاضيــة ،فتصــور البعــض أنــه مــن
خــال تقربــه لإلمــام ،يتميــز عــن اآلخريــن
بالعطــاء والتشــريف ،لــذا قــال لهــم فــي خطبته،
َمِســوا َغ ْيــرِ ي»،
عليــه الســامَ « :د ُعونِــي والْت ُ
فــكان ذلــك إمتامـ ًا للحجــة عليهــم ،ثــم أعلمهــم
باأليــام القادمــة التــي لهــا وجــوه وألــوان غيــر
الــذي اعتــادوا عليــه ســابقا ،بالشــكل الــذي ال
يصبــرون عليــه ،فــي إحقــاق احلــق وإدحــاض

الباطــل ،بــل يقيمهــم علــى احملجــة البيضــاء،
ويســير فيهــم بســيرة رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،ثــم أعلمهــم بأنهــم ناكــرون
لبيعتــه فيمــا بعــد ،كمــا بــن ،عليــه الســام،
أن خالفتــه؛ هــي التطبيــق احلقيقــي لســن اللــه
تعالــى ،التــي مــا نــزال نعيــش حالوتهــا ،مــن
انعــكاس للنظــام املتكامــل حليــاة االنســان فــي
املجــاالت كافــة.
ما بعد الخالفة الحقيقية

إن اخلســارة الكبــرى لألمــة اإلســامية،
متثلــت عندمــا نــزا االمويــون علــى الســلطة
بعــد استشــهاد االمــام علــي ،عليــه الســام،
ومت تغييــب مبــادئ وقيــم الغديــر ،التــي رســم
معاملهــا رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
وترســخ مكانهــا مبــدأ الســلطنة وامللوكيــة
الوراثيــة املتلبســة بلبــاس الديــن ،وأعطــت
هــذه الســلطة صــورة لإلســام غيــر صورتــه
احلقيقيــة ،التــي اراد لــه اللــه  -تعالــى -مــن
خــال نبيــه الكــرمي ووصيــه أميــر املؤمنــن،
عليــه الســام.
فبعــد أن كان اإلســام مدعــاة الــى احلريــة
والعــدل والنمــاء والتقــدم ،حتــول فــي عيــون

املســلمني الــى «إســام الســلطة» الــذي يدعــو
الــى اخلضــوع واخلنــوع واالستســام للحاكــم
الظالــم ،وتكميــم األفــواه واضطهــاد املعارضني
والناصحــن فــي الوقــت نفســه ،حرصــت
الســلطة آنــذاك علــى االهتمــام باملظاهــر
والقشــور التــي تخــدم الســلطة الظاملــة ،مثــل
أداء الفرائــض العباديــة ،مــن صــاة اجلماعــة
واحلــج وغيرهمــا ،بيــد أنهــا كانــت فارغــة مــن
احملتــوى ومــن الغايــة التــي ُســنت لهــا ،كأن
تكــون «الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر»
مثـ ًا -وهكــذا االمثلــة عديــدة ،مــن هنــا؛ أنتجاألمويــون مــن تلــك احلقبــة ،الفكــر املتطــرف
واالســام القشــري الــذي يبيــح الذبــح واجللــد
وبتــر االطــراف والتنكيــل حتــت شــعارات دينيــة
حتجــر فــي العقــول ،وخلــط فــي الفهــم
تنـ ّم عــن ّ
بــإزاء التعاليــم اإللهيــة ،وبذلــك تكــون األمــة قــد
ُصدمــت مــرة أخــرى بنتــاج عملهــا وتنكرهــا
للحــق وغ ّ
ــض الطــرف عــن منهــج الغديــر
نصــت عليهــم
وبيعتهــم ألولــي األمــر الــذي ّ
الروايــة مــن النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه.
واســتمر احلــال فــي األمة اإلســامية حتى
يومنــا هــذا فــي اتبــاع حــكام وأنظمــة سياســية
أﻳﻠﻮل | 2016
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مــن هــذا الســنخ ،حتــى أصبحــت ســيرتهم،
صــورة مشــابهة لســيرة مــن ســبقهم مــن حــكام
اجلــور ،مــن صــدر االســام ،ألن «القــوم ابنــاء
القــوم» ،حيــث مــا فعــل أجدادهــم مــن مخالفــة
الديــن ومحاربتــه ،ألجــل مصاحلهــم اخلاصــة،
وهــا هــم أحفادهــم يشــيعون الفســاد فــي البــر
والبحــر مبــا كســبت أيديهــم وأيــدي النــاس
ايضــ ًا ،وال يتناهــون عــن أي ظلــم فعلــوه،
وغيــر ذلــك مــن قتــل املاليــن مــن البشــر
وتشــريدهم وجتويعهــم ،وكل هــذه الصــورة
املُشَ ــوِ َهة لإلســام ســببها االبتعــاد عــن منابعــه
احلقــة التــي تبنــي النفــوس واالرواح بنــاء
علميــ ًا وعقليــ ًا ،بعيــد ًا عــن اخلرافــة واجلهــل
والتخلــف.
الحنين الى الجاهلية!...

هــل يبقــى أثــر للمــاء النقــي والعــذب
عندمــا يختلــط بالعفــن والنــن؟!
هكــذا حــال معظــم النفــوس والقلــوب
فــي تعاملهــا مــع الغديــر ،فقــد كانــت
رواســب اجلاهليــة عالقــة فــي نفــوس الكثيــر
مــن الشــخصيات البــارزة فضــ ًا عــن عمــوم
املســلمني ،ولــم يتمكنــوا مــن التخلــص منهــا
بصــورة كليــة ،ولعــل مــن اســباب ذل العجــز؛
االبتعــاد عــن املبــادئ االســامية االصيلــة
وزرع بــذور االنحــراف ،ووضــع االحاديــث
ونســبتها الــى النبــي األكــرم ،ومحاولتهــم جــر
االســام بعيــد ًا عــن مســيرته الصاعــدة ،وعــن
منابعــه األصيلــة ،كالعصبيــة القبليــة واحلميــة
ـب األنــا والــذات وتغليــب الغرائــز
اجلاهليــة وحـ ّ
والنــوازع النفســية علــى الفضائــل واملــكارم،
جعــل مســيرة االســام تكــون بالشــكل الــذي
نــراه اليــوم ،بحيــث نالحــظ كيــف انــه بــات
هدفــ ًا ســه ًال للهجمــات اخلارجيــة مــن شــتى
اجلبهــات؛ الثقافيــة والعســكرية واالقتصاديــة
وغيرهــا.
كل هــذا مــا كان ليحصــل لــو ان أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،تولّــى أمــر قيــادة
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االمــة فــي ضــوء بيعــة الغديــر ،وفــق البــاغ
الســماوي ،بــل لكانــت االمــة تنعــم باإلســام
احلقيقــي ومــا يضــم مــن نظــم وتعاليــم ،كلهــا
فــي مصلحــة االنســان وخيــره ،بعيــدا عــن
التشــويش والتزويــق والتخديــر واالنحــراف،
وألصبــح لدينــا إســام االصالــة واملبــادئ
االنســانية الســامية التــي تســتوعب اآلخــر
املختلــف ،وال تدعــو الــى اســتئصاله ،بــل
تدعــو الــى العــدل واملســاواة واحملبــة واحلريــة
والســام ،وبنــاء النفــس قبــل بنــاء الشــكل
والصــورة.
مــن هنــا؛ فــإن املفاهيــم والتشــريعات
التــي ينطــوي عليهــا الغديــر ،جــاءت للتخلــص
مــن الســلبيات التــي حتيــط باملجتمــع ،ولتطبيق
القواعــد التشــريعية التــي أمــر بهــا رب العــزة،
علــى يــد أشــرف خلــق اللــه تعالــى بعــد النبــي،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فــكان االمــر االلهــي
راع للرســالة مــن بعــد رســول اللــه،
بتنصيــب ٍ
والتــي أنتجــت هــذه البيعــة عيــد االنســانية
العاملــي.
مسؤوليتنا اتجاه الغدير

تأكيــد ًا لهــذا املوقــف ،وملنــع االنحــراف
عــن املبــادئ االســامية االصيلــة ،التــي جــاءت
مــن يــوم الغديــر ،الــذي هــو يــوم تأســيس
العدالــة اإلنســانية ،ملــن ميكنــه ان يكــون
راعيــا للرســالة ،ومتحم ـ ًا لهــذه األمانــة التــي
أصبحــت علــى عاتقنــا ،ومــن أجــل إيصــال
أهــداف الغديــر ،البــد مــن املبــادرة إلــى نشــر
املبــادئ االصيلــة التــي أراد تكريســها أميــر
املؤمنــن ،مــن خــال وعــي النــاس علــى معنــى
يــوم الغديــر وإفهامهــم بــأن هــذه الواقعــة إمنــا
جــاءت مــن أجــل اإلنســانية جمعــاء ،وتفويــت
الفرصــة علــى مريــدي االنحــراف ،واحلفــاظ
علــى وحــدة املســلمني.
لقــد حــرص أميــر املؤمنــن علــى بنــاء
منظومــة اخالقيــة وثقافيــة ،مــع اســتبعاد
املنظومــة االخالقيــة اجلاهليــة التــي ال تنســجم
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والهــدف االنســاني لإلســام ،ومــن َث ـ َّم علينــا
اتبــاع اهدافــه ،عليــه الســام ،فــي تركيــز
دعائــم اإلســام بغيــة تغييــر املجتمــع وإعادتــه
الــى املنهــج االســامي الصحيــح ،غيــر مــا
والتعصــب
اعتــاد عليــه مــن منهــج التطــرف
ّ
الــذي سـنّه وشــرعه أولئــك الــذي بخســوا حــق
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،لــذا علينــا أن
نحيــي مناســبة الغديــر بالكيفيــة التــي نطبــق
املفاهيــم واملبــادئ األساســية التــي مــن أجلهــا
كانــت واقعــة الغديــر فــي إكمــال الديــن وإمتــام
النعمــة.
مــن أجــل ذلــك يجــب نشــر الوعــي
اجلماهيــري إليصــال املعنــى احلقيقــي
للغديــر؛ ليــس فقــط فــي االحتفــال بــه كعيــد
عظيــم ،بإظهــار البهجــة والســرور وإقامــة
احلفــات والوالئــم والتجمعــات اجلماهيريــة
وحســب ،إمنــا املهــم جوهــر القضيــة ،التــي
متثــل مظلوميــة أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام،
ومظلوميــة االســام.
واألمــر اآلخــر فــي مســيرة إحيــاء هــذه
املناســبة العظيمــة ،فــي ع ّدهــا مــن الشــعائر
اإللهيــة التــي مــن خاللهــا نعكــس للعالم بأســره
املراســيم احلقيقيــة لهــذا اليــوم الكبيــر الــذي
يجــب أن توســع معاملــه عــن طريــق األمنــاء
علــى الديــن ،وأولهــم مراجعنــا الكــرام والعلمــاء
االفاضــل ،ومــن ثــم املبلغــون الذيــن هــم ممــن
تتوســع مهمتهــم فــي احلفــاظ علــى املبــادئ
احلقيقيــة التــي يجــب علــى النــاس فــي أحيــاء
يــوم الغديــر الــذي أرســى قواعــده رب العــزة
تبــارك وتعالــى ،علــى يــد النبــي األكــرم مــن
أجــل إكمــال الديــن وإمتــام النعمــة.
ولــوال يــوم الغديــر ملــا آمنــا باإلمــام املهدي
املنتظــر ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه ،فمــن أجــل
ذلــك أن الهــدف الــذي كان ســيحققه اإلمــام
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يــوم الغديــر،
ســيظهر مــن أجلــه اإلمــام القائــم املنتظــر
املهــدي ،ويتحقــق علــى يديــه أهــداف جــده
علــي عليــه الســام.

تأمالت في دعاء العهد

المعطيات اإللهية المطلقة
ماجد الصفار

عبــارات دعــاء العهــد الــذي حتــدث عنــه اإلمــام الصــادق ،عليــه
الســام ،فيهــا تأمــات مــن املمكــن أن نتوقــف عندهــا مــن خــال
نُدبــة اإلمــام صاحــب العصــر والزمــان ،عجــل اللــه فرجــه ،لنأخــذ
منهــا دالالت متنوعــة ،إضافــة إلــى الداللــة العامــة املتمثلــة بالفيــض
املطلــق للــه تعالــى ،الــذي بــدوره يرمــز إلــى اخليــر املطلــق مــن خــال
القســم فــي بدايــة الدعــاءَ « ،اللّ ُهـ َّم َر َّب ال ُّنــورِ الْ َعظيـ ِـم» ،وانتهــى بـــ «...
ني» ،والتــي بدورهــا تشــير إلــى الهيمنــة املطلقــة للــه
َواالَ ْن ِبيــا ِء َو ْالُ ْر َســل َ
تبــارك وتعالــى.
بعــد ذلــك ،نتجــه إلــى مــا بعــد مقدمــة القَســم ،التــي تخــص َنــدب
شــخص اإلمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه ،فــي قــول
ـرمي ،»...إلى
الصــادق ،عليــه الســام«َ :أللّــ ُه َّم ِا ّنــي َا ْسـ َا ُل َك ِبا ِْســمِ َك الْ َكـ ِ
اســمِ َك الَّــذي َي ْصلَـ ُـح ِب ـ ِه االَ َّو ُلــونَ َواالْ ِخـ ُرونَ » ،أي نواجــه
قولــهَ ..« :و ِب ْ
متهيــد ًا جديــد ًا هــو؛ ســؤال املتوســل بجملــة مــن ســمات العظمــة
االلهيــة احملــدد للهويــة النورانيــة العظمــىواملســتقطب لهــا املتمثلــة
باســمه -عــز وجـ ّل -وبنــور وجهــه العظيــم وملكــه وهيمنتــه -تعالــى-
أي إن التوســل باللــه الواحــد االحــد الصمــد الــذي لــم يلــد ولــم يولــد
ولــم يكــن لــه كفــو ًا أحــد ،والتوســل مبــا افاضــه علــى الوجــود،
ميثــل متهيــد ًا ل َنــدب االمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه.
ثــم يتجــه اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،فــي دعائــه إلــى
ـي »...إلــى قولــه:
نــداء متهيــدي آخــر يبــدأ بـــ« :يــا َح ّيـ ًا َق ْبـ َل ُك ِّل َحـ ٍّ
ـت» ،وهــو تكــرا ٌر لســمات العظمــة اإللهيــة
«...يــا َحـ ُّـي ال اِلـ َه ا ِّل َا ْنـ َ
املتضمنــة لصفتــن أساســيتني ،أال وهمــا« :اإلحيــاء» و»اإلماتــة»،
واللتــان ميثــان مالــك امللــك ،القــدمي األزلــي ،يعنــي :التوســل بــا
حــدود ،وهــو أمــر يتداعــى بذهــن قــارئ الدعــاء الــى معطيــات اللــه
 تعالــى -املطلقــة فــي شــتى األصعــدة.إذ ًا؛ هــذه الســمات املتقدمــة ،كلهــا متهيــد لظاهرة التوســل
بشــخصية االمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه ،و مــن جانــب

آخــر؛ هــي مــن قواعــد آداب الدعــاء اإلمــام املنتظــر.
أمــا القِ ســم اآلخــر مــن الدعــاء املرتبــط بالتوســل باإلمــام
ـادِي
املهــدي املنتظــر الــذي يبــدأ بـــَ « :اللّـ ـ ُه َّم َبلِّ ـ ْغ َم ْوال َنــا اإلمــا َم الْهـ َ
ـدِي ،»...إلــى قولــهَ ...« :ومــا َا ْحصــا ُه عِ لْ ُم ـ ُه َو َاحـ َ
ـاط ِب ـ ِه كِ تا ُب ـهُ»،
ْال َ ْهـ َّ

وهــذا القِ ســم األول مــن التوســل ،الــذي تركــز فــي الصلــوات عليــه،
عجــل اللــه تعالــى فرجــه ،وعلــى آبائــه الطاهريــن ،وأن هــذا التبليــغ
مــن الصلــوات عــن جميــع املؤمنــن واملؤمنــات فــي كل مــكان ،ومــن
َث ـ َّم عــن قــارئ الدعــاء ووالديــه.

وأمــا جانــب حجــم الصلــوات وعددهــا« :زِ َن ـ َة َعـ ْر ِش الل ـ ِه َومِ ــدا َد
َكلِماتِــهِ» ،فــا مجــال لتحديدهــا ،والتــي تســتهدف الصلــوات علــى
إمــام العصــر والزمــان ،احلجــة املنتظــر ،مــن حيــث آداب الدعــاء
مــن جانــب ،وأهميتهــا مــن جانــب آخــر؛ والــذي بــدوره يــدرب نفــس
قارئهــا علــى محبــة اآلخريــن وكذلــك توطيــد العالقــة مــع األبويــن
ــي
وضــرورة طاعتهمــا ،وفــي كل ذلــك جتمعنــا رابطــة اإلميــان ،وه َ
أب ـ ّر ســمات الشــخصية الســوية.
وامــا القســم الثانــي مــن هــذا املقطــع ،فيتمثــل فــي حجــم
وعــدد الصلــوات التــي بلــغ بهــا قــارئ الدعــاء ،حيــث حــدد ذلــك
بأربعــة مقاييــس هــي -1 :زنــة عــرش اللــه -2 ،مــداد كلماتــه-3 ،
مــا احصــاه كتابــه -4 ،ومــا احــاط بــه علمــه ،وبعبــارة أخــرى؛ :إن
عظمــة اللــه تعالــى فــي ســعة عرشــه ومــا أحاطــت بــه كلماتــه ،ومــدى
علمــه -تعالــى -تتمثــل فــي عطــاء رحمتــه املرســلة الــى العاملــن ال
حــدود لهــا؛ أي إن القــارئ للدعــاء ومبــا يختزنــه مــن عواطــف فــي
ذهنــه وقلبــه حيــال إمامــه ،قــد تكــون مــن الكثــرة التــي ال حتصــى
بســهولة ،مبعنــى أن الصلــوات التــي نطمــح بــأن تتــم علــى االمــام
املهــدي ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه ،هــي مــن االهميــة والعظمــة
مــا يتناســب مــع احاطتــه  -تعالــى -علم ـ ًا بالظواهــر الكونيــة ،و
أتــي عــن طريقهــا التوســل بــه  -تعالــى -ل َنــدب اإلمــام صاحــب
العصــر والزمــان ،أرواحنــا لتــراب مقدمــه الفــدى ،وذلــك لتعجيــل
ظهــوره املبــارك ،ومــن خــال مــا تقــدم ،ممكــن أن نســأل اللــه
 تعالــى -أن يوفقنــا لالتصــال باإلمــام احلجــة املنتظــر ،عجــلاللــه تعالــى فرجــه الشــريف ،بيــوم ظهــوره املبــارك.

أسوة حسنة

أسوة حسنة

علي بن أبي طالب (عليه السالم) أول
[تكنوقراط] في العالم

من خلفيات حرب الجمل ،في محاولة البعض القفز على
مفهوم التخصص والحصول على االمتيازات دون وجه حق

الشيخ علي الخزاعي

رمبــا تثيــر كلمــة «تكنوقــراط» تســاؤ ًال
فــي ذهــن القــارئ اللبيــب ،وهــو يكحــل النظــر
باســم أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،فمــا
عالقــة اإلمــام بهــذا املصطلــح السياســي الــذي
نســمعه كثيــر ًا اليــوم؟
قبــل الوصــول الــى اإلجابــة عــن هــذا
الســؤال ،يجــدر بنــا معرفــة معنــى هــذا

املصطلــح ،حتــى نعــرف فيمــا بعــد ،عالقتــه
باإلمــام علــي ،و بالغديــر أيضــ ًا.
ّ
التكنوقراط يتجسد في الغدير

«التكنوقــراط» :النخــب املثقفــة األكثــر علم ًا
وتخصصــ ًا فــي مجــال املهــام املنوطــة بهــم،
وغالبــ ًا غيــر منتمــن لألحــزاب ،هــذه الكلمــة

مشــتقة مــن كلمتــن يونانيتــن« :تكنــو»
وتعنــي؛ العلــم واملعرفــة ،و»قــراط» ،هــي كلمــة
أغريقيــة معناهــا احلكــم ،وبذلــك يكــون معنــى
تكنوقــراط؛ حكــم الطبقــة العلميــة الفنيــة
املتخصصــة املثقفــة.
عندمــا نعـ ّرج علــى الغديــر جنــد أن رســول
اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،هــو أول مــن وضع
نصــب إلمــرة
أســس «التكنوقــراط» عندمــا ّ
املســلمني مــن بعــده ،مــن هــو األكثــر كفــاءة
وجــدارة مــن جميــع اجلوانــب ،ونحــنُ علــى
ـن ،بــأن لــو وجـ َد النبــي األكــرم ،مــن يكــون
يقـ ٍ
أكثــر كفــاءة ً مــن االمــام علــي ،عليــه الســام،
لقدمـ ُه عليــه ،ألنــه ،صلــى اللــه عليــه وإلــه ،بعثــه
{و َمــا َأ ْر َســ ْلن َ
َاك إِ َّل
ُ اللــه رحمــة للعاملــنَ ،
َر ْحَــ ًة ِّل ْل َعا َلِــنَ }( ،ســورة األنبيــاء.)107 :
يقــول العالمــة الطباطبائــي  -قــدس ســره
 فــي تفســير هــذه اآليــة« :أي إنــك رحمــةمرســلة إلــى اجلماعــات البشــرية كلهــم -
والدليــل عليــه اجلمــع احمللّــى بالــام  -وذلــك
مقتضــى عمــوم الرســالة ،وهــو ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،رحمــة أهــل الدنيــا مــن جهــة إتيانــه
بديــن فــي األخــذ بــه ســعادة أهــل الدنيــا فــي
دنياهــم وأخراهــم .وهــو ،صلــى اللــه عليــه وآله،
رحمــة أهــل الدنيــا مــن حيــث اآلثــار احلســنة
التــي ســرت مــن قيامــه بالدعــوة احلقــة فــي
مجتمعاتهــم ممــا يظهــر ظهــور ًا بالغ ـ ًا بقيــاس
احليــاة العامــة البشــرية اليــوم ،إلــى مــا قبــل
بعثتــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وتطبيــق أحــدى
احلياتــن علــى األخــرى».
إذ ًا؛ تنصيــب االمــام علــي بــن أبــي طالــب،
عليــه الســام ،كان علــى اســاس الكفــاءة
وليــس القرابــة ،ألن كل مــن يقــوم بتوزيــع
املناصــب علــى أســاس احملســوبية واملنســوبية
فشــل مقيــت.
واحلزبيــة يكــون فــي
ٍ
ال مكان للمحاصصة في حكم االمام علي

عندمــا تولّــى أميــر املؤمنــن ،عليه الســام،
احلكــم ،توقــع البعــض مــن املقربــن منــه ،انــه
ســيقربهم باالمتيــازات واملناصــب ،فــكان
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الرفــض القاطــع منــه ،عليــه الســام ،ألنــه ال
يريــد أمــر ًا ظاهــر ُه حاكــم وباطنــه ُ محكــوم
عليــه ببنــود املســتفيدين  -وهــم املُفســدون .-
وهــذا إن د ّل علــى شــيء ،فإمنــا يــد ّل
علــى حــرص اإلمــام ،عليــه الســام ،أن يكــون
وفيـ ًا بوعــده للرعيــة (املجتمــع واالمــة) ،بحيــث
يعمــل ٌ
كل ضمــن اختصاصــه ،ثــم انطلــق
االمــام علــي ،عليــه الســام ،فــي وضــع قواعــد
«التكنوقــراط» فــي رســالته املعروفــة الــى واليــه
علــى مصــر؛ مالــك األشــتر النخعــي...« :
ــح َب ْع ُض َهــا
الر ِع َّيــ َة َط َب َق ٌ 
ــات َل َي ْص ُل ُ
ــم َأ َّن َّ
وا ْع َل ْ
ٍ
إِ َّل بِ َب ْعــض» ،أي ٌ
كل فــي مهنتــ ِه وتخصصــه،

بشــرط التــزام الصــدق واألمانــة فــي أداء
وظيفتــه ،وهــذه القاعــدة شــاملة للجميــع ،ســواء
مــن يعمــل فــي احلكومــة ،أو مــن افــراد االمــة،
مثــل التجــار والفالحــن والبنائــن واحلداديــن
وغيرهــم ،ولعلــه مــن أولــى الفوائــد مــن هــذا
املنهــج الراقــي واحلضــاري ،أن ال جنــد
عاطلــن عــن العمــل قــط فــي البــاد االســامية.
جســد الصــدق واألمانــة والعــدل
وقــد ّ
ــت
بخطابــه الــى أهــل الكوفــة« :إِ َذا َأنَــا َخ َر ْج ُ

ـي ور ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم بِ َغـ ْ ِ
اح َلتِــي َو غ َُل ِمــي َف َأ َنــا
ـر َر ْحـ  َ َ
مـ ْن عنْد ُكـ ْ
ـت
َخ ِائ ـ ٌن» ،و َقــا َل َع ْب ـ ُد اللَّ ـ ِه ْبــنُ َع َّبـ ِ
ـاسَ « ،د َخ ْلـ ُ
ــر ا ُْلؤْ ِمنِــنَ  ،عليــه الســام ،بِ ِ
ــذي َق ٍ
َــى َأ ِم ِ
ع َ
ــار
ِ
و ُهــو َي ِ
ـذا النَّ ْعـ ِ
ِ
َ
َ
يمـ ُة َهـ َ
َ
َ
ـل
ق
ـا
ـ
م
:
ل
ـال
ـ
ق
ف
ه

ـ
ل
ع
ن
ـف
ُ
ـ
ْص
َ
َ َ
ْ ُ
َ
َ
ِ
ِ
يمـ َة َلَــا َف َقـ َ
ـي
َف ُق ْلـ ُ
ـتَ :ل ق َ
ـال عليــه الســامَ :واللَِّ َلـ َ
ِ
ِ
ِ
ـع
ـم َح ّق ـ ًا َأ ْو َأ ْد َفـ َ
َأ َحـ ُّ
ـم إِ َّل َأ ْن ُأقيـ َ
ـب إِ َ َّل م ـ ْن إِ ْم َرت ُكـ ْ
َباطِـ ًـا».

واذا راجعنــا خلفيــات حــرب اجلمــل،
وجدنــاه فــي محاولــة البعــض القفــز
علــى مفهــوم التخصــص واحلصــول علــى
االمتيــازات دون وجــه حــق ،بينمــا أراد
االمــام علــي ،عليــه الســام ،للطبقــة املتعلمــة
واملتخصصــة واملثقفــة ،أن حتكــم وتأخــذ
بزمــام أمــور املســلمني ،وليــس غيرهــم ،وهــذا
مــا أثــار حفيظــة كل مــن طلحــة والزبيــر؛ أمــا
معاويــة فرفــض أن يتــرك واليــة الشــام ويذعــن
ألمــر أميــر املؤمنــن بعزلــه ،لــذا أص ـ ّر ،عليــه
الســام ،علــى أن ال يتســاوم معهــم إلرضائهــم،
بــل تــوكل علــى اللــه  -تعالــى  -وحتلّــى

بالشــجاعة ملكافحتهمــا مســتند ًا الــى اآليــة
ِ
ِ
ـروا
الكرميــةَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َن آ َمنُــوا إن تَنـ ُ ُ
ُــم}( ،ســورة
ُــم َو ُي َث ِّب ْ
ــت َأ ْقدَ ا َمك ْ
نصك ْ
اهلل َي ُ ْ
ً
محمــد ،)7 :ووجــد رفضهمــا أقــل شــرا مــن
تســلطهما ،حيــث قــال ،عليــه الســام« :ولكــن
أســفا يعترينــي وحزنــا يخامرنــي أن يلــي أمــر
هــذه األمــة ســفهاؤها وفجارهــا فيتخــذوا مــال
اللــه دوال وعبــاده خــوال والفاســقني حزبــا».
شذرات من تكنوقراطية اإلمام

املــال :فــي كتــاب «مظلوميــة اإلمــام
علــي بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام» للشــيخ
عــاء املالكــي ،يقــول ...( :قامــت املعارضــة
برفــض زهــد اإلمــام علــي بالدنيــا وعــدم قبــول
املســاواة فــي العطــاء مــن بيــت املــال مراعــاة
منهــم ملراكزهــم وشــخصياتهم التــي تربــت
علــى أكتــاف املســلمني ،وجامــل البع ُ
ــض فــي
ذلــك ليكســب مرضــاة هــؤالء ومودتهــم ،لكــن
اإلمــام عليــا ال تأخــذه فــي اللــه لومــة الئــم،
َّــر
ــر ِّ
ون َأ ْن َأ ْط ُل َ
وهــو القائــلَ « :أت َْأ ُم ُ
ــب الن ْ َ

ـه واللَِّ َل َأ ُطــور بِـ ِ
ِ
الـ ِ
ـه َمــا
يم ـ ْن ُو ِّليـ ُ
ـت َع َل ْيـ َ
بِ ْ َ ْ
ُ
ـو ِر ف َ
ِ
ـم َر َســمري»؛ أي ال يفــارق احلــق مــدى الدهــر
َسـ َ

حتــى وإن ص ّعــدت املعارضــة لهجتهــا ووقفــوا
إلــى جانــب عــدوه معاويــة؛ ألن احلــق مــع علــي
والباطــل مــع معاويــة وأشــباه الرجــال .)...
ولكــن فــي العــراق اليــوم ،نالحــظ حصــول
فائــض فــي امليزانيــة ،فــي الفتــرة الذهبيــة
ألســعار النفــط ،فبــد ًال مــن أن تذهــب الــى إزالة
آثــار احلرمــان عــن وجــه الشــعب ،تذهــب الــى
جيــوب الساســة ،وعنــد تراجــع اســعار النفــط
وحصــول العجــز فــي امليزانيــة ،نــرى أنهــم
يســدون هــذا العجــز مــن قــوت الفقــرا ِء !!
القضــاء :كان االمــام علــي ،عليــه
الســام ،فِ ــي َم ْسـ ِـجدِ الْ ُكو َفـةَِ ،ف َمـ َّر ِبـ ِه َع ْبـ ُد اللَّـ ِه
ـي،
ْبــنُ ُق ْفـ ٍـل ال َّت ْيمِـ ُّـي َو َم َعـ ُه دِ ْر ُع َطلْ َحـ َة َف َقــا َل َع ِلـ ٌّ
عليــه الســام« :هـ ِ
ـذ ْت ُغ ُلـ ً
ـذ ِه ِد ْر ُع َط ْل َحـ َة ُأ ِخـ َ
ـول
َ
ِ
ـال ا ْب ـ ُن ُق ْفـ ٍ
ـر ِةَ ،ف َقـ َ
ـر ا ُْلؤْ ِمنِــنَ
َيـ ْ
ـلَ :يــا َأمـ َ
ـو َم ا ْل َبـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْ
َــك َقاض َي َ
ــل َب ْينــي َو َب ْين َ
ــك ا َّلــذي ْارت ََض ْيتَــ ُه
ْ
لِ ْلمس ِ
ــل ِمنيَ َ ،ف َج َع َ
ش ْيــ ًا ،»...ولهــذه
ــل َب ْين َُهــا َُ
ُ ْ

دالالت ثــاث :اســتقالل القضــاء ،وعــدم
القصــة
ٌ

وجــود حصانــة حتــى للخليفــة ،وحقــوق املُدعــى
عليــه.
وجــاء ايض ـ ًا؛ أنــه ،عليــه الســامَ « ،د َخـ َـل

ِ
ــو َي ْب ِكــي َو َح ْو َلــ ُه
ــاب َو ُه َ
اســ َت ْق َب َل ُه َش ٌّ
ا َْل ْســجدَ َف ْ
ِ
ـال ،عليــه الســامَ ( :مــا َأ ْبـك َ
ـو ٌم ُي ْســكتُو َن ُه َف َقـ َ
َاك)
َقـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َف َق َ
َــي
ش ْيــ ًا َق َ
ــى ع َ َّ
ــر ا ُْلؤْ منــنَ  :إ َّن ُ َ
ــال َيــا أم َ
بِ َق ِضي ٍ
ــة  »...إلــخ .وهــي داللــة ٌ أخــرى علــى
َّ

مراقبــة القضــاة حتــى ال يضيــع حــق املظلــوم.
ن ،عليــه الســام،
وقــد وجــه َأمِ ي ـ ُر ْالُؤْمِ ِن ـ َ
عــدة نصائــح ِل ـ ُ
ـت
ش ْيـ ُ 
ـح َقــدْ َج َل ْسـ َ
ـش َر ْي ٍحَ « :يــا ُ َ

َم ِْلس ـ ًا مــا ج َلس ـه إِ َّل نَبِــي َأو و ِص نَبِــي َأو َشـ ِ
ـق ٌّي
ٍّ ْ
َ َ َ ُ
ٌّ ْ َ ُّ
ي ِم ُ
َــى ْ
َّــاس ع َ
ــق
الَ ِّ
ــل الن َ
ــم َأنَّــ ُه َل َ ْ
َ ...وا ْع َل ْ
َــن ا ْلباطِ
ِ
ــم َو ِ
ِ
ُ
ــن
ث
ــل
ع
ــم
َه
ع
اس َب ْ َ
َ
َّ
إِ َّل َمــ ْن َوزَ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ُْلسـ ِ
ـك َو َم ْلسـ َ
ـك َو َمنْطقـ َ
ـل ِمنيَ بِ َو ْج ِهـ َ
ـك َح َّتــى َل
ْ
ِ
ِ
ـك ِف َح ْيفـ َ
ـع َق ِري ُبـ َ
ـك َو َل َي ْيـ َـأ َس َعــدُ ُّو َك م ـ ْن
ـ
م
َي ْط َ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ـار أ َحــد ًا ف َم ْلسـ َ
عَدْ لِـ َ
ـك
ش ْيـ ُ 
ـح َل ت َُسـ َّ
ـك َ ...يــا ُ َ
ِ
ِ
ـت غ َْض َبـ ُ
ـان».
ـن َو َأ ْنـ َ
َوإِ َذا غَض ْبـ َ
ـم َو َل َت ْقضـ َ َّ
ـت َف ُقـ ْ
ِ
ِ
وقــال ،عليــه الســامَ « :مــا ْ
ـان إ َّل
ـت َدع َْو َتـ 
اخ َت َل َفـ ْ
اهــا َض َل َلــة»؛ ألن احلــق واحــد.
كَان ْ
َــت إِ ْحدَ ُ َ

العلــم :مـ ّر اإلمــام علــي ،عليــه الســام،
علــى جماعــة وســمع قراءتهــم للقــرآن بطريقــة
خاطئــة فقــام بوضــع قواعــد للقــراءة ،وأعطاهــا
أنــح هــذا
ألبــي األســود الدؤلــي وقــال لــهُ :
ســمي بالنحــو ،وهــذا يــدل علــى
النحــو ف ُ
االهتمــام بعلــم النحــو ملــا يفيــد القــراءة
والكتابــة ،وهــي رســالة لنــا ألن نهتــم بتدريــس
كل العلــوم النافعــة للمجتمــع حتــى ال يبقــى
اجلهــل معشعشــ ًا بيننــا.
وفــي مجــال االســتفادة مــن علــوم
اآلخريــن وجتاربهــم قــال ،عليــه الســام،
فــي رســالته الــى األشــترَ ...« :أ َّمــا َب ْعــدُ َفــإِ َّن

الشـ ِ
ـف ِيق ا ْلعـ ِ
مع ِصي ـ َة الن ِ
ب ُتـ ِ
ـالِ ا ُْل َجـ ِّـر ِ
ـور ُ
ـح َّ
َّاصـ ِ
ث
َ
َْ َ
ِ
ُــم
ْــت َأ َم ْر ُتك ْ
ق
ع
ت
و
ة
ــر
ُ
َ
ــب النَّدَ ا َمــ َة َو َقــدْ ُكن ُ
ال ْ َ َ ْ ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِف َهــذه ْ
ُــم َم ْــزُ َ
الُكُو َمــة أ ْمــري َون َ
ون
َخ ْل ُ
ــت َلك ْ
ِ
ِ
ـاع ل َقصـ ٍ
ـو ك َ
ـي إِ َبــا َء
َان ُي َطـ ُ
َر ْأ ِيــي َلـ ْ
ـر َأ ْمـ ٌـر َف َأ َب ْي ُتـ ْ
ـم َعـ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ُْل َخالِ ِفــنَ ْ
ـاب
الُ َفــاة َوا ُْلنَابذيـ َن ا ْل ُع َصــاة َح َّتــى ْار َتـ َ
ِ
ِ
ِ
ـح بِن ُْصحــه  .»...وهــذا دليــل علــى احتــرام
النَّاصـ ُ

ـدد وأن لــم يصــب ،يتحملون
التصويــت ألكثــر عـ ٍ
وزرهــا هــم ،خيـ ٌر مــن أن يفــرض رأيــه عليهــم
قهــر ًا وأن أصــاب.
أﻳﻠﻮل | 2016
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أسوة حسنة

ِّ ً
الغدير  ...سيبىق متدفقا

محمد طاهر محمد

إن أصحاب محاوالت التحريف نسوا
إن الغدير جزء ال يتجزأ من اإلسالم،
وإن اهلل قد حفظه كما حفظ القرآن
الكريم

اقتــرن اســم العالمــة األمينــي بـــ «الغديــر»
فــا يــكاد يذكــر اســم الغديــر ّإل ويذكــر
األمينــي ،وال يذكــر األمينــي ّإل وتذكــر هــذه
الدراســة العلميــة الشــاملة حلادثــة وحديــث
الغديــر ،هــذا اإلنتــاج العلمــي الهائــل والعمــل
القيــم الضخــم الــذي يعــد بحــق مــن الظواهــر
العلميــة الفــذة فــي عالــم التأليــف.
وال أعتقــد أن مــن يريــد أن يغتــرف مــن
«الغديــر» العــذب الصافــي دون أن يتك ّبــد عنــاء
البحــث والتنقيــب فــي املنابــع األخــرى ســيجد
مــا يــروي ظمــأه الفكــري والعلمــي والعقائــدي
دون الرجــوع إلــى منبــع الشــيخ عبــد احلســن
جتــوب
ــت
األمينــي ،الــذي رمبــا تتخ ّيلــه وأن َ
ُ
عوالــم موســوعته الســاحرة «الغديــر» أنــه كان
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واقف ـ ًا مــع ذلــك اجلمــع الغفيــر مــن الصحابــة
وهــو يســتمع فــي تلــك الظهيــرة الغديريــة إلــى
ـت
قــول النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :مــن كنـ ُ
ـي مــواله ،اللهــم والِ مــن وااله،
مــواله فهــذا علـ ٌّ
وعــادِ مــن عــاداه ،وانصــر مــن نصــره ،واخــذل
مــن خذلــه».
نهــ َل األمينــي مــن الغديــر ،وآثــر أن
يجعــل تلــك الصحــراء الالهبــة واحــة خصبــة
مبــاء الــوالء وأن يفعمهــا بأجوائــه ،وكان
أمينــ ًا وحريصــ ًا علــى لــ ِّم كل مــا تناثــر مــن
أصدائــه ،فاكتنفــه وتآلــف معــه ومتاهــى فيــه
فانطــق بــه التاريــخ والزمــان واملــكان واألبعــاد
فــكان يتن ّقـ ُـل بــن القــرون انتقــال النحلــة مــن
زهــرة الــى أخــرى ،يجمــع منهــا رحيــق الغديــر
ليص َّبــه عس ـ ًا مص ّفــى فــي خليتــه (موســوعة
الغديــر).
فاملخــزون التراثــي الهائــل الــذي اســتقاه
مــن الغديــر يــدل علــى مــدى انصهــاره فــي
جتســيد ذلــك اليــوم ،وتفاعلــه فــي ل ـ ِّم حيثيــات
أحداثــه ،ورســم شــخوصه حتــى كأنَّ احليــاة
قــد د َّبــت فيــه ،واختلجــت أمامنــا تلــك الظهيــرة
الســاطعة قبــل أكثــر مــن أربعــة عشــر قرن ـ ًا.
الحقيقة على لسان الجميع

(الغديــر فــي الكتــاب والســنة واألدب)
وثيقــة تاريخيــة كبــرى مســتندة إلــى النصــوص

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

القرآنيــة واألحاديــث الشــريفة واملصــادر
التاريخيــة واألدلــة العقليــة والنقليــة إلثبــات
حديــث الغديــر ،إضافــة إلــى الشــهادات
الشــعرية ،انطلــق األمينــي منهــا علــى أســاس
علمــي ومســلمات شــرعية يقينيــة فــي النــص
اإللهــي لعلــي بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام،
وقــد جمــع فــي وثيقتــه هــذه إضافــة إلــى
اآليــات القرآنيــة واألحاديــث الشــريفة روايــات
مســندة لـــ ( )110صحابــي و( )360تابعيــ ًا
ومــاال يحصــى مــن الــرواة واحملدثــن واحلفــاظ
واملؤرخــن واملصنفــن وأربــاب الســير والفتــوح
والبلــدان ،كمــا وذكــر أســماء وســيرة أكثــر
مــن مائــة شــاعر مــن أعــام الشــعر العربــي
ض ّمنــوا حديــث الغديــر فــي أشــعارهم طــوال
أربعــة عشــر قرنـ ًا فــي عيــون الشــعر العربــي.
وإضافــة إلــى األمينــي فــا ُينكــر فضــل
علمائنــا األعــام اآلخريــن الذيــن نهلــوا مــن
الغديــر وألفــوا فيــه وتناولــوه بالدراســة والبحــث
وفــي مقدمتهــم الســيد األجــل إمــام الشــيعة
الســيد عبــد احلســن شــرف الديــن  -قــدس
ســره  -الــذي أوضــح فــي مؤلفاتــه القيمــة
(النــص واالجتهــاد ،واملراجعــات) حقيقــة
الغديــر وبـ ّـن فيهــا كل املالبســات التــي حــاول
البعــض خلقهــا بخصــوص الغايــة احلقيقيــة
منــه ،ودحــض األقاويــل التــي حاولــت حتريــف
معنــى الغديــر حتــى اســتطاع أن يفحــم شــيخ

األزهــر ســليم البشــري الــذي لــم يجــد وهــو
أمــام هــذا الطــود الشــامخ مــن أطــواد الشــيعة
ســوى اإلذعــان واالعتــراف بقــوة حجتــه
وســطوع برهانــه.
واآلن بعــد أن اســتوفى علماؤنــا األعــام
موضــوع الغديــر حقــه ،وأفاضــوا فيــه ،وب ّينــوا
غايتــه وحقيقتــه ومقاصــده ،ولــم يتركــوا مجــا ًال
للشــك فيــه ،أو ثغــرة الطعــن بــه ،هــل هنــاك مــا
ُيكــن أن ُيضــاف إلــى الغديــر؟
أعتقــد أن اجلــواب ســيكون :نعــم إن
هنــاك مــا نضيــف عليــه الكثيــر ،ولكــن ليــس
معنــى اجلــواب أن املوضــوع لــم يأخــذ حقــه
مــن قبــل العلمــاء والكتــاب واملؤلفــن ،ولكــن ألن
القلــوب التــي أضمــرت احلقــد والبغضــاء فــي
ذلــك اليــوم ،ثــم حاكــت املؤامــرات والدســائس
فــي الظــام وز ّورت وأنكــرت هــذا احلديــث ،قــد
أورثــت ذلــك احلقــد لألقــام املأجــورة واألبــواق
الناعقــة التــي مــا زالــت تنفــث ســمها الناقــع
مــن جــوف األحقــاد األمويــة ،ومازالــت أيــادي
أحفــاد أبــي هريــرة وســمرة بــن جنــدب وكعــب
ـدس فيــه
األحبــار تلـ ّوث التاريــخ اإلســامي وتـ ّ
املوضوعــات واألكاذيــب واألباطيــل.
أليــس مــن العجيــب أن تتالقــف هــذه
الــرؤوس العفنــة واألذهــان املأفونــة ،ملفقــات
أجدادهــم فــي الفضائــل املزيفــة مــن األحاديــث
املوضوعــة علــى لســان النبــي للخلفــاء الثالثــة
ومعاويــة ويعمــدوا إلــى احلديــث الــذي هــو
جــزء مــن رســالة اإلســام وبــه أ َّ
مت اللــه دينــه
فيتناولــوه بالتشــويه والتزويــر واإلنــكار؟
أليــس مــن العجيــب أن تتصــدر دراســة
التاريــخ اإلســامي عقليــات مريضــة فاســدة
اجنرفــت وراء حت ّيزهــا املذهبــيُ ،أطلــق علــى
أغلبهــا لقــب (دكتــور) وتصــ ّدوا لطمــس
احلقائــق وحتريــف املعالــم اإلســامية وتزييــف
ســيرة شــخصياته فشــ ّوهوا صــورة اإلســام
احلقيقــي وعمــدوا إلــى حتريــف هــذا احلديــث
حتريفــ ًا كليــ ًا عــن وجهتــه؟
ننقــل منوذجــن مــن هــذه احملــاوالت
الفاشــلة التــي حاولــت حتريــف حديــث الغديــر

مــن موســوعة األمينــي ليطلــع القــارئ علــى
مبلــغ مــا وصــل إليــه هــؤالء مــن االنحــدار
واالســتخفاف بعقولهــم قبــل عقــول النــاس.
إحــدى هــذه احملــاوالت أرادت أن حتـ ّرف
مضمــون الغديــر كليــ ًا وجتعلــه واقعــة حــرب
بــن املســلمني والكفــار !!!
«الغدير» واقعة حرب بين المسلمين والكفار!

هكــذا يقــول الدكتــور (إبراهيــم ملحــم
األســود) الــذي حقــق ديوان الشــاعر العباســي
أبــي متــام (حبيــب بــن أوس الطائــي) طبعــة
بيــروت ()1928م !!! ونقــل قولــه الشــيخ
األمينــي فعندمــا يصــل ملحــم إلــى قصيــدة
فــي مــدح أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب،
عليــه الســام ،ألبــي متــام يقــول فيهــا:
وصهره فال مثله ٌ
أخ
الفخار
أخوه إذا عُدَّ
ُ
ُ
صهر
وال مثله ُ
وشدَّ به أزر النبي ٍ
ُ
حممد كام ُشدَّ من موسى
ِّ
ُ
ِ
األزر
هبارونه
ُ
الغدير)
و(يوم
احلق أه ُله بضحياء
استوضح َ
َ
رت
ال فيها
ٌ
حجاب والس ُ
ُ
أقام
عرف
رسول اهللِ يدعوهم هبا ليقرهبم
ٌ
نكر
وينآهم ُ
يمد بضبعيه ويعلم أنّه و ٌّيل وموالكم فهل
ب؟!
لكم ُخ ْ ُ
ُ
يقــول الدكتــور إبراهيــم ملحــم األســود
عنــد وصولــه إلــى (يــوم الغديــر) فــي قصيــدة
أبــي متــام( :يــوم الغديــر واقعــة حــرب معروفــة)
!!!!!
إذن فهي معروفة أيض ًا أيها (الدكتور)!!
ثــم يبــدأ هــذا (الدكتــور) العبقــري بشــرح
أبيــات أبــي متــام حــول هــذه (واقعــة احلــرب
املعروفــة) بقولــه« :ميــد بضبعيــه ويعلــم أنــه
 .....مــا يكشــف عــن أنهــا كانــت مــن املغــازي
النبويــة ومــ ّد بضبعيــه يســاعده وينصــره
والهــاء راجعــة إلــى اإلمــام علــي ،أي :كان
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ينصــره»؟
نتــرك احلديــث لشــيخنا اجلليــل الشــيخ
عبــد احلســن األمينــي  -قــدس ســره -

لإلجابــة علــى هــذا (الدكتــور) :يقــول األمينــي:
ٌ
مســائل هــذا الرجــل عــن مصــدر هــذه
«أال
الفتــوى املجــردة؟! هــل وجــد هاتيــك الغــزوة
فــي شــيء مــن الســير النبويــة؟! أو نــص عليهــا
أحــد مــن أئمــة التاريــخ؟! أم أن تلــك احلــرب
املتوســعون
الزبــون وحدهــا قــد توســع بنقلهــا
ّ
مــن نقلــة احلديــث؟! دع ذلــك كلــه هــل وجــد
يقصهــا؟! أو شــاعر ًا يصورهــا
قصاصــ ًا
ّ
ّ
بخيالــه؟!.
أال مــن يســائله عــن أن هــذه الغــزوة متــى
زيــدت علــى الغــزوات النبويــة احملــدودة؟!
املعلومــة بك ّمهــا وكيفهــا ،املد ّونــة أطوارهــا
وشــؤونها ،وليــس فيهــا غــزوة يــوم الغديــر،
متــى زيــدت هــذه علــى ذلــك العــدد الثابــت
بواحــدة؟! فــكان فيهــا علــي والنبــي يتناصــران،
ويعضــد كل صاحبــه ،ويدفــع كل عــن اآلخــر
كمــا يحســبه هــذا الكاتــب.
وإنــك لتجــد الكاتــب ع ّيــ ًا ـ عاجــز ًا ـ عــن
جــواب هــذه األســئلة لكنــه حبــذت لــه بواعثــه
أن يســتر حقيقــة الغديــر بذيــل أمانتــه ،وهــو
يحســب أنــه ال يقــف علــى ذلــك التعليــق إال
الدهمــاء ،أو أن البحاثــة ميــرون عليــه كرام ـ ًا،
لكــن احملافظــة علــى حقيقــة دينيــة أولــى مــن
التحفــظ علــى اعتبــار هــذا الكاتــب الــذي يكتــب
وال يبالــي مبــا يكتــب ،ويــرى الكــذب حقيقــة
راهنــة».
قــدس اللــه ســرك الشــريف يــا شــيخنا
األمينــي الفــذ ورحــم روحــك الطاهــرة وأنــت
تفحــم هــذا (الدكتــور) بهــذه األســئلة املفحمــة،
ولكــن كــم مــن أمثــال هــذا (الدكتــور) مــن
يتصــ ّدر القنــوات الفضائيــة التــي حتــ ّرف
احلقائــق وحتــ ّرض علــى الشــيعة اآلن؟ كــم
مــن أمثــال هــذا (الدكتــور) مــن يديــر املواقــع
تــدس وتدلّــس بحقائــق
االلكترونيــة التــي
ّ
التاريــخ؟
فكــم نحتاجــك اآلن يــا شــيخنا األمينــي
ونحــن نــرى ونســمع (دكاتــرة) التزييــف
والتدليــس وهــم يوغلــون تلويثــ ًا وحتريفــ ًا
وتزييفــ ًا وتدليســ ًا بتاريخنــا؟ كــم نحتاجــك

أليس من العجيب أن تتصدر دراسة التاريخ اإلسالمي عقليات
مريضة فاسدة بعنوان (دكاترة) عمدت إلى تحريف معالم
حديث الغدير
أﻳﻠﻮل | 2016
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أسوة حسنة

أسطرالب

اآلن ونحــن نســمع التهــم الباطلــة واالدعــاءات
الكاذبــة وهــي تُلصــق برموزنــا الدينيــة
والعلميــة والفكريــة والتاريخيــة؟ نقــول ال إلــه إال
اللــه وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل.

مصطفى الصفار

هــل تعلــم أن ميــاه البحــر هــي أقــرب
املــواد كيماويــا فــي تركيبهــا إلــى دم اإلنســان؟

حتى الشعر يطاله التحريف

وهــذه (مهزلــة) أخــرى تلحــق باملهــازل
الكثيــرة التــي أحلقهــا أمثــال (الدكتــور ملحــم
بتاريخنــا اإلســامي ننقلهــا مــن موســوعة
الغديــر أيضـ ًا ،فقــد روى األمينــي فــي شــعراء
القــرن األول أبيــات أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،التــي أرســلها إلــى معاويــة وهــي:
ــي أخــي وصنــوي وحمــز ُة
محمــ ٌد النب ّ
ســ ّيد الشــهداء عمــي
يطري مع
وجعفر الذي يضحي ويميس
ٌ
ُ
املالئكة ابن أمي
وبنت ٍ
ٌ
حممد سكني وعريس
حلمها
ُ
منوط ُ
بدمي وحلمي
وسبطا ٍ
أمحد
سهم
َ
ولداي منها فأ ّيكم له ٌ
كسهمي
سبقتكم إىل االسال ِم ُط َّر ًا عىل ما كان من
ُ
فهمي وعلمي
فأوجب يل واليته عليكم رسول اهلل يو َم
َ
ِ
(غدير ُخ ِّم)
ويل ثم ٌ
فويل ثم ٌ
ٌ
ويل ملن يلقى اإلله غد ًا
بظلمي
فلمــا قــرأ معاويــة هــذا الشــعر قــال:
اخفــوا هــذا الكتــاب ال يقــرأه أهــل الشــام
فيميلــوا إلــى ابــن أبــي طالــب.
وقــد روى األبيــات ( )11مــن أعــام
الشــيعة فــي أصح املصــادر منهــم :الكراجكي،
والنيســابوري ،والطبرســي ،وابــن شــهر
آشــوب ،واملجلســي ،كمــا رواهــا ( )26مــن
علمــاء الســنة فــي املصــادر املعتبــرة أبرزهــم:
البيهقــي ،وياقــوت احلمــوي ،وســبط ابــن
اجلــوزي احلنفــي ،والكنجــي ،الشــافعي ،وأبــو
إســحاق احلمــوي ،وأبــو الفــداء اســماعيل ابــن
كثيــر ،وابــن الصبــاغ املكــي املالكــي ،وابــن
حجــر العســقالني ،واملتقــي الهنــدي ،واحللبــي
الشــافعي ،والشــبراوي الشــافعي شــيخ جامــع
األزهــر ،والســيد محمــود اآللوســي البغــدادي،
والقنــدوزي احلنفــي ،وأحمــد زينــي دحــان،
والشــنقيطي املالكــي وغيرهــم.
ثــم يأتــي مــن يلتــزم بوصيــة معاويــة
فــي إخفــاء هــذه األبيــات ولكنــه ال يســتطيع
إخفاءهــا لتواترهــا فــي املصــادر فيعمــد إلــى
حتريفهــا! وحتديــد ًا عندمــا يصــل إلــى لفظــة
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هــل تعلــم ان تدخــن ســيجارة واحــدة ينثــر مــن
معلومات قرآنية
{سـن ُِرهيِم آ َياتِنَــا ِف اآل َفـ ِ
ـاق َو ِف َأ ْن ُف ِسـ ِ
ـم َأ َّنـ ُه
ـه ْم َح َّتــى َي َت َبـ َّ َ
ْ
َ
ـن َلُـ ْ

ـق}
الـ ُّ
َْ

هــل تعلــم أن ســماع القــرآن الكــرمي يقلــل مــن انتشــار اخلاليــا

الســرطانية فــي جســم اإلنســان ،بــل يدمرهــا إن طــال الســجود؟

(الغديــر) فإنــه يحذفهــا مــن البيــت كمــا فــي
تعليقــه علــى (معجــم األدبــاء) (ط مصــر 1357
هـــ ج  14ص  )48مــن شــعر أميــر املؤمنــن
(عليــه الســام) فينقلــه بهــذا اللفــظ:
ُ
رسول اهللِ
وأوجب طاعتي فرض ًا عليكم
َ
يوم غدا برمحي
وهــذا احملـ ّرف هــو (دكتــور) أيض ـ ًا وهــو
(الدكتــور) أحمــد رفاعــي ذلــك األســتاذ (الفــذ)
الــذي جعــل مــن قولــه هــذا أضحوكــة ،فمــن
املســتحيل أن يصــدق القــارئ أن ســيد البلغــاء
واملتكلمــن يجعــل مــن كونــه ابــن عــم النبــي
وجوبـ ًا لطاعتــه وإال لــكان ادعاهــا ابــن عبــاس
وغيــره مــن أوالد عمومــة النبــي ثــم يرســم لهــذا
القــول هــذه الصــورة الركيكــة فــي الكلمــات
الثــاث األخيــرة مــن البيــت ،وكان مــن األولــى
(للدكتــور رفاعــي) أن يســتعني بشــاعر لكــي
يجعــل األلفــاظ متناســقة أكثــر ولــو اســتعان
بشــاعر ملــا وجــد الشــاعر غيــر لفظــة (غديــر
خــم) لتتناســق مــع املعنــى وتكمــل الصــورة.
والعجيــب أنــه جعــل للكتــاب فهــرس
البلــدان والبقــاع وامليــاه فــي ( )47صحيفــة
وأهمــل فيهــا غديــر خــم وقــد ذكــرت فــي عــدة
مواضــع مــن املعجــم فهــل ُخفــي علــى هــؤالء
(الدكاتــرة) موضــع الغديــر فــي هــذا اليــوم
أم أخفــاه التعصــب وقــد أشــار بعضهــم إلــى
األماكــن التــي عاشــت فيهــا األمم البائــدة فــي
القــرون الغابــرة كقــوم عــاد وثمــود ولــوط؟
إن أصحــاب هــذه احملــاوالت الفاشــلة
التــي أرادت أن حتــرف أو تخفــي هــذا احلديــث

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

قــد نســوا أو تناســوا أن (الغديــر) هــو جــزء ال
يتجــزأ مــن اإلســام وإن اللــه قــد حفظــه كمــا
حفــظ القــرآن فقــال تعالــى{ :إِنَّــا ن َْحــ ُن نَزَّ ْلنَــا
لافِ ُظ َ
ِّ
ــون}( ،ســورة احلجــر:
ْــر َوإِنَّــا َلــ ُه َ َ
الذك َ
.)9
وهــل اســتطاعت قريــش قبلهــم أن تقضــي
علــى النبــوة التــي أظهرهــا اللــه وأعزهــا وأخزى
قريش ـ ًا ومــن معهــا ؟ وهــل الغديــر إال تكملــة
ـت
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
للنبــوة بنــص القــرآن الكــرمي{ :ا ْل َيـ ْ
َلك ِ
يــت
ُــم نِ ْع َمتِــي َو َر ِض ُ
ُــم َو َأ ْت َ ْم ُ
ــت َع َل ْيك ْ
ُــم دينَك ْ
ْ
ـم ِ
اإل ْســا َم ِدين ـ ًا}( ،ســورة املائــدة)3 :؟
َل ُكـ ُ

وملــاذا نقمتــم مــن (الغديــر) ؟ أألنــه دعــوة
صريحــة مــن النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
وأمــام جميــع املســلمني إلــى تنصيــب اخلليفــة
الشــرعي مــن بعــده والدعــوة إلــى مبايعتــه بيعــة
حتفــظ لإلســام خطــه فــي بنــاء دولــة متماســكة
رصينــة أساســها العــدل واحلــق وترســم لــه
منهجــه القــومي وتضمــن جنــاة األمــة مــن
االختــاف والتنــازع واالنشــقاق؟
ألنــه كان الدعــوة إلــى توحيــد املســلمني
حتــت رايــة اإلســام الصحيــح ونبــذ اجلاهليــة
وبيعــة القائــد الكفــؤ لهــا ملواصلــة قيــادة
الدعــوة إلــى اإلســام بعــد النبــي (صلــى اللــه
عليــه وآلــه) ؟
وهــل كان (الغديــر) فلتــة ـ والعيــاذ باللــه ـ
وقــى اللــه املســلمني شــرها كمــا روى الطبــري
فــي تاريخــه(ج3ص )20عــن عمــر قولــه ( :إن
بيعــة أبــي بكــر كانــت فلتــة غيــر أن اللــه وقــى
شــرها) ؟ لكــي تنقمــوا منــه .

الهــواء (اربعــة ماليــن) جزيئــي مــن الرمــاد؟
هــل تعلــم ان مــن يشــهد علــى االنســان يــوم القيامــة هــي
جوارحــه واالرض واملالئكــة.
هل تعلم ان العطسة سرعتها  100كلم في الساعة تقريبا؟
هــل تعلــم أن النمــل مــن بعــد جمعــه للحبــوب والبــذور حتــت

هل تعلم أن كلمة (يس) تعني كلمتني :يا سامع الوحي؟

األرض ،يقــوم بكســرها إلــى نصفــن؛ لكــي ال تنبــت ،ولكــن العلمــاء

هــل تعلــم أن أول مــن صنــع الصابــون نبــي اللــه ســليمان ،عليــه

تعجبــوا بــأن حبــة الكزبــرة تشــطر إلــى أربعــة أقســام؛ بعــد البحــث
اكتشــفوا أنهــا إذا شــطرت إلــى نصفــن تنبــت أيض ـ ًا؟

السالم؟
هــل تعلــم أن نبــي اللــه عيســى ،عليــه الســام ،ســمي باملســيح؛
ألنــه كان ال ميســح ذا عاهــة بيــده إال ابرأهــا؟

هــل تعلــم أن التدخــن أكثــر انتشــار ًا بــن الطبقــات الفقيــرة
واألقــل تعليمــ ًا؟

هــل تعلــم أن أول مــن قاتــل فــي ســبيل اللــه هــو نبــي اللــه
إبراهيــم ،عليــه الســام ،وذلــك عندمــا أســرت الــروم نبــي اللــه لوط ـ ًا،
عليــه الســام؟
هــل تعلــم أن (يأجــوج ومأجــوج) هما إســمان لقبيلتــن همجيتني
كانتــا تؤذيــان ســكان املناطق احمليطــة بهم؟

معلومات أخالقية
{و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا}
َ

هــل تعلــم أن وطء أقــدام املجاهديــن فــي ســبيل اللــه ،تخــرق

احلجــب وتنتهــي إلــى مــا بــن يــدي اللــه عــز وجــل؟
هــل تعلــم أن النــاس يحتاجــون إلــى االحتــرام أكثــر مــن

معلومات علمية
{ َع َّل َم ِ
نس َ
ان َما َل ْ َي ْع َل ْم}
اإل َ

هــل تعلــم ان الدمــوع حتتــوي علــى مــواد كيمياويــة

مســكنة لــآالم ،يفرزهــا الدمــاغ عندمــا يبكي االنســان؟
هــل تعلــم ان معــدل الطاقــة املنبعثــة مــن الشــمس
( )580000مليــون مليــون حصــان؟
هــل تعلــم ان حاســة الــذوق لــدى الفراشــة توجــد فــي
ارجلهــا اخللفيــة؟

احتياجهــم إلــى الطعــام؟
معلومة تخص الطلبة
{ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم}

هــل تعلــم أن اإلمــام الصــادق عليــه الســام يقــول
دونــوا العلــم بالقلــم ،والعلــم احلديــث أثبــت أن الكتابــة وقــت
املذاكــرة تع ـ ّد أفضــل طريقــة حلفــظ املعلومــات ملــدة أطــول فــي
الدمــاغ ،وتعــادل فعاليتهــا ســبع مــرات مــن القــراءة فقــط؟

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح ،وهو نموذج ثنائي البعد للقبة الساموية ،وهو يظهر كيف تبدو السامء يف مكان حمدد عند وقت حمدد.

أسوة حسنة

أسوة حسنة

ات} ودور عامل
{ال ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
َْ
الوقت في البناء االنساني

حســـين محـــمدعــلي

يؤخــذ علــى املســلمني عــدم اهتمامهــم
بعامــل الوقــت فــي حياتهــم ،حتــى فــي أعمالهــم
احليويــة واالســتراتيجية ،مثــل الدراســة
والتجــارة ومشــاريع البنيــة التحتيــة فــي
الزراعــة والصناعــة واخلدمــات ،فهــم ميلكــون
كل شــيء ،مــن أمــوال وخبــرات وثــروات
وقــدرات عضليــة وذهنيــة ،ولكــن؛ ال ميلكــون
الوقــت؛ فهــو خــارج عــن ارادتهــم ،واحيانــ ًا
كثيــرة يســبقهم بخطــوات بعيــدة ،وال أد ّل
علــى ذلــك؛ مــا يالحظونــه يوميــ ًا مــن ســرعة
تطــور تقنيــات االتصــال وصناعــة الســلع
االســتهالكية واخلدمــات بأشــكال مذهلــة
تســلب عقولهــم وتطرحهــم حيــارى ال يعرفــون
مــا يصنعــون...؟!
بينمــا لــو تأملنــا قليــ ًا فــي البنــاء
احلضــاري للمســلمني االوائــل ،وجدنــا أنهــم
إمنــا حققــوا النجاحــات الباهــرة فــي مياديــن
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العلــم واملعرفــة وانتشــار الرســالة فــي اآلفــاق،
باهتمامهــم وحرصهــم الشــديد علــى عامــل
الوقــت والزمــن ،فلــم يكونــوا ليضيعــوا دقيقــة
مــن عمرهــم فــي توافــه األمــور ،ومــا ال
يثمــر عــن نتيجــة مفيــدة لإلنســان الفــرد او
املجتمــع واألمــة ،فــي حــل مشــكلة اجتماعيــة
او شــخصية ،او التوصــل الــى حقيقــة علميــة،
او االســتزادة مــن العلــوم واملعــارف االلهيــة
والطبيعيــة والقرآنيــة ،وهــذا لــم يكــن لــوال
ثقافــة احتــرام الوقــت التــي تعــ ّرف عليهــا
املســلمون مــن الفرائــض الدينيــة ،وليــس مــن
افــكار ونظريــات يطرحهــا هــذا او ذاك.
فكيــف يكــون ذلــك...؟ إذ املعــروف؛ أن
الــذي يعــرف قيمــة الوقــت ،هــو البريطانــي -
مث ـ ًا -او االميركــي او اليابانــي وغيرهــم مــن
النمــاذج الناجحــة فــي الوقــت احلاضــر ،فهــل
يتمكــن شــخص مــن مقارنــة هــذه النظائــر
بشــخص مصــ ٍّل فــي املســجد او حــاج فــي
الديــار املقدســة؟!
قطعــ ًا ال ميكــن املقارنــة !...ألن احتــرام

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٢ذي اﳊﺠﺔ اﳊﺮام  ١٤٣٧ﻫـ

الوقــت واالهتمــام بعامــل الزمــن تعلمنــاه منــذ
اكثــر مــن اربعــة عشــر قرنــ ًا ،ومــن االيــام
االولــى التــي نزلــت آيــات الفرائــض الدينيــة،
ومنهــا فريضــة احلــج كونهــا تضمنــت مفــردة
واضحــة فــي مســألة الوقــت ،تقــول اآليــة
ــات،}...
الكرميــة:
ــه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
ــج َأ ْش ُ
{ال ُّ
َْ
(مــن ســورة البقــرة ،)197 :كمــا جنــد هــذا
االهتمــام القرآنــي فــي فرائــض عباديــة أخــرى
مثــل الصــاة والصــوم ،فقــد وضــع لهمــا وقــت
الصـ َ
ـت َعـ َ
ـى ا ُْلؤْ ِمنِــنَ ِكتَا ًبــا
ـا َة كَا َنـ ْ
محــدد{ ،إِ َّن َّ
َم ْو ُقوتًــا}( ،مــن ســورة النســاء ،)103:كمــا
جــاء فــي الصــومَ ...{ :أيام ـ ًا معــدُ ود ٍ
ات،}....
َ
َْ
َّ
(مــن ســورة البقــرة ،)185 :وهــذا يعنــي أن
للوقــت أهميــة ومدخليــة فــي جوانــب عديــدة مــن
حيــاة االنســان ،كمــا هــي مؤثــرة فــي تعميــق
العالقــة بــن االنســان وربــه.
الداللة العقلية والمنطقية

ــي
يقــول الفقهــاء؛ إن هــذا التوقيــت مبن ٌ
علــى الدقــة العقليــة ،وهنالــك بعــض األمــور

يتســامح النــاس فيهــا ولكــن هــذه العبــادة
(احلــج) مبنيــ ٌة علــى الدقــة العقليــة املنطقيــة،
مبعنــى؛ ال ميكــن أن نبــدأ بالصــاة خــارج
وقتهــا ،ولــو بثانيــة واحــدة ،فــإذا بــدأ اإلنســان
صالتــه متعمــد ًا قبــل وقتهــا بثانيــة واحــدة
فســوف تكــون صالتــه باطلــة.
إن هــذا التوقيــت محــدد ومعــن ،وهــو
نــوع مــن التوقيــت يعطــي لإلنســان املؤمــن
املتد ّيــن نوعـ ًا مــن االنضبــاط فــي حياتــه ،كمــا
أنَّ اإلنســان ال يســتطيع أن ينــام متــى مــا
أحــب أو يســتيقظ متــى مــا أحــب ،ألن هنالــك
توقيتـ ًا معينـ ًا حـ ّدده اللــه  -ســبحانه وتعالــى-
لــه ،ولذلــك يقــول الفقهــاء :إن اإلنســان إذا
كان يعلــم أن ســهره بالليــل يــؤدي إلــى تفويــت
صــاة الصبــح فســهره ســيكون محــل إشــكال،
ألن هــذا الســهر يــؤدي إلــى تفويــت الواجــب
فــي وقتــه ،وإذا كانــت القضيــة متوقفــة علــى
أن ينــام مبكــر ًا فيجــب عليــه أن ينــام مبكــر ًا،
وإذا كانــت القضيــة متوقفــة علــى أن يســتخدم
بعــض املقدمــات لكــي يكــون يقظــ ًا فــي ذلــك
الوقــت ،مبعنــى انــه يحتــاج إلــى منبــه مثـ ًا أو
إلــى أن يتفــق مــع صديــق لــه علــى أن يوقظــه
فــي ذلــك الوقــت ،فيجــب عليــه أن يفعــل ذلــك،
ألن هــذه مقدمــات وجوديــة ألداء الواجــب فــي
وقتــه.
إن حتديــد اوقــات الصــاة ضمــن ســاعة
بايولوجيــة ،تثبــت احلكمــة االلهيــة لفوائــد النــوم
مبكــر ًا فــي املســاء ،واالســتيقاظ مبكــر ًا عنــد
الســحر ،نعــم؛ هنالــك الفوائــد املعنويــة اجل ّمــة
لالســتيقاظ فــي وقــت كهــذا ،ومــا لــه مــن آثــار
نفســية وروحيــة علــى االنســان ،عندمــا يتوجــه
فــي جــوف الليــل الــى ربــه ،يناجيــه ويتضــرع
اليــه ويطلــب منــه حاجاتــه ،وهنالــك فوائــد
ماديــة ملموســة لهــذه العــادة التــي قلمــا يلتــزم
بهــا النــاس ،مــا عــدا أيــام شــهر رمضــان
املبــارك ،وذلــك إلدراك ســفرة الســحور ،منهــا
مــا جــاء فــي احلديــث الشــريف« :صــاة الليــل
تزيــد فــي بهــاء الوجــه» ،واحلديــث اآلخــر:
«بــن الطلوعــن  -الفجــر والشــمس -تقســم
األرزاق ،»...الــى جانــب هــذا وغيــره ،توصــل
العلــم احلديــث إلــى أن االســتيقاظ فجــر ًا (عنــد
صــاة الفجــر) يكســب اإلنســان الصحــة ضــد
اجلراثيــم واألمــراض ويزيــد مــن عــدد اخلاليــا
املناعيــة فــي الــدم ،بســبب توفــر هرمــون
«امليالتونــن» الــذي يســمى هرمــون الســعادة
فــي اجلســم ،لذلــك كانــت أفضــل ســاعات
الصحــو مــن النــوم عنــد اإلنســان هــي مــا قبــل
الفجــر مباشــرة حتــى حلظــات بــزوغ الشــمس

وشــروقها ،حيــث يســتفيد اإلنســان مــن ذلــك
الهرمــون وهــو فــي قمــة غزارتــه ،علمــا بــأن
هــذا الهرمــون يتوقــف عنــد شــروق الشــمس.
مــن هنــا نعــرف حجــم اخلســارة التــي
منيــت بهــا األمــة عندمــا جتاهلــت عامــل الوقــت
والزمــن فــي حياتهــا ،بفصــل االحــكام العبادية
وفلســفتها عــن مضامينهــا احلقيقيــة ،لــذا نــرى
فــي بعــض املجتمعــات االلتــزام الصــارم
بأوقــات الصــاة ،بينمــا ال جنــد القيمــة ذاتهــا
فــي العلــم والعمــل ومــا مــن شــأنه ان يرفــع مــن
مســتوى الشــعب واالمــة الــى مصــاف الــدول
ــي
املتقدمــة واملتحضــرة ،واملثــال البــارز واحل ّ
مــن فريضــة احلــج ،حيــث يجبــرون احلجــاج
علــى قطــع طوافهــم بحجــة أداء الصــاة فــي
وقتهــا ،لكنهــم ال يجبــرون شــبابهم ورجالهــم
مــن قضــاء ســاعات طــوال فــي أماكــن اللهــو
الباطــل والســفر املشــبوه هنــا وهنــاك.
الحج ودرس احترام الوقت

إن وجــود التوقيــت احملــدد للعبــادات
ومنهــا؛ احلــج يفيــد االنســان فــي حياتــه
اليوميــة ويجعلهــا فــي دائــرة منتظمــة ،بــل
وتدعــوه دائمــ ًا لتنظيــم اعمالــه ومــا يفكــر
بــه ،وفــق توقيــت محــدد ،فــاذا كان االســام
ديــن عبــادة وتقـ ّرب الــى اللــه  -تعالــى  -فانــه
ايضــ ًا ديــن احليــاة املنتظمــة واملنتجــة ،لــذا
جنــد الدعــوة الصريحــة فــي القــرآن الكــرمي
الــى االلتــزام بالوقــت احملــدد فــي العبــادة
والعمــل إلمــرار املعــاش ،فهنالــك وقــت
للصــاة ،وللصــوم ،وللحــج ،وللخمــس ،كمــا
هنالــك فتــرات للراحــة وأخــرى للعمــل والكــد
لتوفيــر لقمــة العيــش للعيــال ،بــل حتــى هنالــك
فتــرة للترويــح عــن النفــس ،يقــول احلديــث
الشــريف« :ان النفــس متــل كمــا متــل االبــدان
فابتغــوا لهــا طرائــف احلكمــة».
وقــد جــاء فــي التاريــخ أن اجلاهليــن فــي
يحجــون ويطوفــون حــول البيــت
مكــة كانــوا ّ
احلــرام فــي فتــرات مختلفــة مــن العــام ،فجــاء
االســام وحــدد وقتــ ًا محــدد ًا ألداء فريضــة
احلــج ،وهــي خمســة أيــام فقــط مــن التاســع
وحتــى الثانــي عشــر مــن شــهر ذي احلجــة
احلــرام ،أمــا «أشــهر احلــج املعلومــات» التــي
وردت فــي اآليــة الكرميــة ،يقــول العلمــاء إنهــا؛
االشــهر الثالثــة :شــوال املكــرم ،وذو القعــدة
احلــرام وذو احلجــة احلــرام.
وكمــا هــي الصــاة مبواقيتهــا احملــددة
والدقيقــة ،فــان فــي مراســيم احلــج ،مواقيــت
محــددة علــى احلــاج االلتــزام بهــا ،وإال فــان

الحج يفيد االنسان في حياته اليومية ويجعلها
ً
في دائرة منتظمة ،بل وتدعوه دائما لتنظيم
اعماله وما يفكر به ،وفق توقيت محد

تأخــر دقيقــة واحــدة عــن إحــدى املناســك،
تطيــح بأعمالــه كلهــا ،وتخرجــه مــن دائــرة
احلجيــج ،كأن يتخلــف عــن اخلارجــن مــن
عرفــات الــى املزدلفــة عنــد غــروب الشــمس،
ويبقــى فــي عرفــات بعــد هــذه الفتــرة ،فيبطــل
حجــه ،كمــا هــي املســألة الفقهيــة املعروفــة،
وهــذا ينســحب ايض ـ ًا علــى تسلســل االعمــال
فــي منــى؛ حيــث الذبــح أو ًال ثــم احللــق ثــم رمــي
اجلمــرات ،فــا يجــوز اإلخــال بهــذا التنظيــم
فــي املناســك .وكذلــك احلــال بالنســبة لســائر
االعمــال العباديــة فــي هــذه املراســيم العظيمة.
وخــال هــذه االيــام املعــدودة فــي مكــة
املكرمــة وقبلهــا فــي مواقيــت االحــرام ،يتعلــم
االنســان أروع دروس االلتــزام بالوقــت فــي
العبــادة؛ فــاذا كان االلتــزام بالوقــت شــديد ًا
خــال هــذه خمســة األيــام فقــط ،فمــا بــال
االنســان  -احلــاج وغيــره  -فــي ســائر أيــام
الســنة ،وهــو مســؤول عــن «عمــره فيمــا أفنــاه
وشــبابه فيمــا أبــاه»...؟
وعندمــا يالحــظ احلــاج مــن بــاد املشــرق
مــا يعانيــه أخــوه احلــاج مــن بــاد املغــرب ،مــن
حتديــات وصعوبــات وويــات في جوانــب عديدة
مــن احليــاة ،يكــون وجهـ ًا لوجــه أمام املســؤولية
االخالقيــة والشــرعية بــأن يغتنــم وقتــه وال
يبــذر بــه ،ويحســب للســاعات والدقائــق كيــف
يســتثمرها ملــا ينفــع بــه نفســه ومجتمعــه وامتــه
فــي طلــب العلــم واملعرفــة والثقافــة ثــم النشــر
وإفــادة اآلخريــن بــكل الوســائل املتاحــة ،فهــذا
هــو مــا جعــل الشــعوب االخــرى تتســابق فــي
مســيرة التقــدم والتطــور ،فهــم ال يتســابقون
علــى االنتــاج االفضــل ،وإمنــا يســابقون
الزمــن نفســه ،حتــى بلــغ االمــر باليابانيــن
بــأن يتخلّــوا عــن فتــرات االســتراحة والعطــل
غيــر الضروريــة ملزيــد مــن العمل واالنتــاج ،وإن
كان فــي هــذا تط ّرف ـ ًا ومبالغــة تعــود بالضــرر
علــى الصحــة النفســية والبدنيــة لإلنســان ،الن
الهــدف والغايــة القصــوى هــو االنســان نفســه،
وهــذا مــا يدعــو اليــه االســام.
المحاضــرة مقتبســة مــن محاضــرة الفقيــد الراحــل

الســيد محمــد رضا الشــيرازي.
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َ ْ َ ُ
َ
َ َ ُ
زمنـــا ِلتقـــرأ قمحـــه الســـنوات
ََ
ُ
ُ ْ
ـــق مـــا يســـتبطن الفلـــوات
ِمـــن عم ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
نـــون رفــــــــات
المـــــــــــــرايا ،والظ
َ ُ
َ
ُ
َ َ َ
الهواجـــس ،فاســـتفاق فـــرات
نـــزف
ِ
ُ
َْ
َ َّ ْ
ـــش تم ِرهـــا الكوفـــات
غصـــت ِب ِ
هام ِ
ُ
َ
ً ُ ُ
المشـــكاة
تجـــري ســـديما روحهـــا ِ
ُ
َ َ ُ ُ ْ َ َ
ُ
حيـــث المـــدى وضبابهـــم شـــطحات
َ
َُ
ُ
ُ
ِســـــــــــــنينه األرزاء واألزمـــــــــــــات
َّ
ََ َ
ُ ُ ُ
فـــإذا ِبهـــا تتســــــــر ُب الشـــرفات
َ َ
ُ َ
ُ
ســـالت اآليـــات
فهـــوى الوجـــود و
ِ
َْ
ََ َ
َ َ
ُ
خ َّض َب ْ
ـــت فــــــــي رأ ِســـها البصمـــات
وت
َ
َ
ُ
ـــه يقتـــات
التســـبيح مـــن
ِ
أنفاس ِ
َ َ ً ُ
َْ َ
ُ
حــــــــاو ُل ثلمهـــا الغايـــات
ت
عبثـــا
ِ
ُ
ُ
َ
َ
خامهـــا لـــن تســـتطيع حصـــاة
ِلر ِ
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أدب

أدب

أمير الضمائر

بوصلة للعاشق

إلى سيد أسفار الكوفة
مهدي النهيري

ٌ
ٌ
ُّ
وحبيـــب
الحــــــــب رغبـــة
وهـــــــــو
ُ
َ
ً
ِّ
َّ ِّ
إن أمـــي  ،أمـــي القــــــــديمة جدا
ً
ً َ
ْ
وحروفـــا كـــــــــــــوفية نقشـــتني
ٌ
َ
قيـــل لي :مـــا َع ٌّ
لي؟
فأنا اســـم لو
َ
ُّ
ُ
عــــــــند َك ٌّ
ُّ
رب
علـــي  ،الدعـــاء
يـــا
ٌ
َ َ
ُ
ُّ
علـــي  ،الدموع فاطمـــة عندك
يـــا
ٌ
ُ
دعـــاء
وأنـــا دمعـــة وصــــــــوت
ٍ
ُ
ْ
العذابـــات تهمـــي
هـــذه غيمـــة
ِ
ِ
َ َ
ُ
َ َ ُ
َّ
اهلل
كتـــب اهلل أن وجهـــك وجــــــــه ِ
ً
َ َ
ُ
اهلل ْ
أكــــــــون عجـــوال
أن
وقضـــى
َ ْ ً
َ
َ َ ِّ
اهلل هديـــا
فاقبلنـــي يـــا غــــــــاية ِ
َ َ َّ َ
ُّ
الغي..
أنـــا يـــا والـــدي تســـورني
ُ
َ َ ْ
ٌ
ُ
ـــتني م ْ
ـــن حيـــث وهجـــك نار
آنس
ِ
َ ُ
َ َ ْ َ
ْ
رماد
وألكـــن في هـــواك محـــض
ٍ
َّ ً
َ
َ َ ً ُ
الجهـــات ســـويا
بشـــرا مــــــــشرق
ِ
ُ
ُ َ
َّ َ َّ
ـــراب عــــــــذابي
إن ســـجادتي ت
ِّ
َْ َ
ْ ِّ
َ
جاهـــي ربـــي وبوصلتـــي أنـــت
إت
ً
َ
َ
ُ
آمنـــت ْ
أن أرى لـــك روحــــــــا
أنـــا
ُ
ً
ْ
ْ
لـــم ْ
مثمـــرا فيها
أزل
نخلـــة الوع ِد
ِ
ً َّ َ
ُ
ُ َّ ْ
وقنـــا أنـــك المــــــــدينة للـــو ِذ
م ِ
َّ
َ
اطمأن ْ
َ
ُّ
ـــت
علـــي
بيـــن عينيـــك يـــا
ِّ
إلــــــــيه
ودخــــــــلنا  -أنـــا وأمـــي -
ِ
َ
ِّ
والقصيـــدة واألم
القلـــب
أبيـــض
ِ
ِ
ُ ْ
ْ
الضريـــح وعدنـــا،
وابتعدنـــا عـــن
ِ
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ٌ
َ
إليـــه اســــــــتدال
وطريـــق بهــــــــا
ِ
ِّ ُ ْ
َّ ْ
َ ُْ
هـــي حبلى
بالحب مذ
ورطتنـــي
َ
ُ
ْ
فترعرعـــت فــــــــي جـــدارك طفال
َ ّ
َّ
ْ َ
كالمنـــارة صلـــى
النحنـــى ثـــم
ِ
َّ
َ َ ّ
ُ
ٌ
كان ذال
ســـتجيب أعـــز مـــن
م
ُ
ُ ُّ
َ ُْ
حيـــن تتلـــى
أخــــــــرى ت ِجلهـــا
َ
ٌ
ُ َ ْ
ـــل خجلى
تهط
ذا جـــريء  ،وتلك
ِ
َّ
َ َ ً ُ َّ
وجعـــا ،يتقـــى بأنـــك مــــــــولى
َّ
ُ
يؤتـــى أنـــى الـــــــــــــرجاء تولـــى
َّ
َ
َ َ َ ْ
فـــأزج اآلثـــام نحـــوك عجلـــى
ْ
َّ
ُ َ ْ
وأضئنـــي فــــــــقد توغلـــت جهـــا
ِّ
ُ َ
ْ
وحســـــــــبي أنـــي رأيتـــك هـّـــا؟
ُ
ُ
َّ َ ْ
فيمـــوت الظـــام فـــي ويصلـــى
َّ
َّ
َ
مـــاد أن يتجلى
أملـــي فــــــــي الر
ِ
َّ
َّ َ َ
َّ َ
هـــز شـــباكك المقـــدس نخـــا
َ
ُ
ْ
العتيقة أصال
طـــاح من مهجتـــي
ِ
َ
عنـــد َ
ْ
ي  ،كال
وخوفـــي  ،ال خـــوف
ِ
ْ
َ
مـــن حنـــان ْ
وأن أرى لـــك شـــكال
ٍ
َ َ ْ ٌ ُ َ َّ
ِّ
وأمــــــــي لـــآن طلـــع محلـــى
َ ُ ْ
ُ
أمنـــي تعلـــى
فهـــذي بيـــوت
ُ َ
َ ْ
ْ
ْ
ببابـــك ثكلى
تعـــد
لـــم
..
تـــي
غ
ل
ِ
َّ ً
َ
وخرجنـــا أمـــا وآخــــــــر كــــــــهال
ْ
ِّ
ككـــف موســـى وأجلـــى
رجعنـــا
ً
ُ َّ
ُ
َ
ورد ،وعـــروة ،ومصلـــى
مــــــــاء
ٍ

محمد طاهر الصفار

ُّ ُ
ُ
َ
َ ْ
ْ
ج َّ
ـــل ،فأعيـــا ســـره األزال
معنـــاه
َ َ َّ َ ْ ُ َ ُ
رجـــل
األمـــاك عـــن
ـــت ســـور
تمخض
ِ
ٍ
ِّ
ُ
َ َ
ْ
ْ
غفـــه
ـــحت أفـــاك أر
ـــه مس
ِ
بكف ِ
ُ
ُر ّت ْ
غربتـــه
آيـــات
لـــت
بقلبـــه
ِ
ِ
ٌ َ َ
َ
َ
قلب حـــوى اهلل ،ما ألقـــى ،وما فصال
َ
َ
هلل ،مـــا أبـــدى ،ومـــا عمـــا
وكان ِ
ّ َ
ُ
ُّ
علـــي قلبـــي ،أميـــري ،مذ تـــورث والـ
ً
ُّ َ
َ
َ
َ
نحـــج ،نســـعى إلـــى معنـــاك تلبيـــة
ً
َ
ُ
غياهبنا
نحتـــاج وجهك شمســـا فـــي
ِ
ُّ
ُ َّ َ
نحتـــاج كفـــك ترفو فـــي تمز ِقنا ***
ُ َ َ
َّ ً َ ْ َ
قســـوتنا
نحتـــاج قلبـــك حبـــا حجـــم
ِ
ً
َ
ُ
ضمائرنـــا
نحتـــاج فيـــك أميـــرا فـــي
ِ
ً
َ
َّ
ُ
أنفســـنا
نحتـــاج فيـــك وجـــودا حـــد
ِ

َّ َ
كوفته
أحـــام
القلـــب فـــي
يـــا ســـيد
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
تنش ْ
منبـــره
عطـــر
ـــقت ســـفرها مـــن
ِ
ِ
ٌ
َ
ْ
الفجـــر زقزقـــة
وغازلـــت نخلهـــا فـــي
ِ
ٌ
َن َم ْ
خطوتـــه
أنفـــاح
ـــت ورود علـــى
ِ
ِ
ّ
َ
ُ
الشـــمس بللها
أغضى لكفيك ســـمت
ِ
َّ َ ْ َ َ َ
ٌ
َ
فقـــال لهـــا
تمخضتـــك مجـــرات،
ّ
َ
وقـــالُ :ك ْ
َ
ـــن لنبواتـــي مالمحهـــا
ِّ
ُ
َ
أوان الســـر أعتقـــه
وقـــال :هـــذا

ً
ّ
َ َّ
ُ
لكنـــه شـــع دمعـــا ،فاحتـــوى المقال
ُ
َّ
اهلل ،واكتمـــا
بوجهـــه حـــل وجـــه ِ
ِ
ُ
َّ
َ
َُ
اليتيـــم ،وروى دمعـــه القبـــا
دمـــع
ِ
ْ ُ ُ
ُّ
أنســـلت رســـا
نبضـــة وحـــي
وكل
ِ
ٍ
َ َ
َ
َ
ومـــا أراد ،ومـــا أوحـــى ،ومـــا نـــزال
َْ
ْ َ
ـــت َّ
هل ،ومـــا أنهى ،ومـــا ابتهال
وما اس
َّ َ
ََْ ُ
َ َ
َ
ــــداي حبـــك ،فاســـتورثه مـــن نســـا
ً
َ ّ
ُ
نطـــوف حتى نـــرى قلبـــا بـــك اتصال
ً
َ َ
ُ َ َ
ُ
يقتـــل الوجـــا
نحتـــاج ســـيفك أمنـــا
َ
َ
ُ
أحداقنـــا خ ِضال
وترســـم األفـــق فـــي
ِ
َ
َ
ُ
نحتـــاج اســـمك يســـقي تيهنـــا األمال

َ
ََ
َ
الذئـــب فيهـــا وادع الحمال
حتى نرى
َ
ََ
َ
تتلـــوك أنفســـها أو تقتفـــي الجمـــا
ّ ُ
ْ
ْ ْ
أســـماله الرجال
إذ لم تجد في ســـوى
ِ
ً
ُ
َ َ
ُ
ْ
واســـتنطقت أرضهـــا مهرا بهـــا صهال
ُ َ
ّ
ُ
ْ
صوتـــه ظلـــا
خـــذت مـــن
أطيارهـــا ات
ِ

َ َ
َ
أرياقه العســـا
النبع مـــن
وداف فـــي
ِ
ِ
ُ
َ َ
ْ
فزاغت منهمـــا خجال
دمـــع اليتامـــى
ّ
ُ ُ
ٌ
ســـربك الســـبال
بـــه اتخـــذي في
ِ
ربِ :
ُ
ُ
َ
ْ
وك ْ
صغـــت أزمانهـــا البطال
ألرض
ـــن
ٍ
ٌ
َ
َّ
القـــرون عقيمـــات إذا ارتحـــا
إن
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بأقال مكم
القوى االستعمارية تختفي خلف االلعاب
االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي

[سورة اإلنسان] ودور العطاء في تحصين المجتمع
كلمــا أعطــت ممــا فــي نفســها لآلخريــن ،فإنهــا لــن
تخســر شــيئ ًا ،بــل تســمو هــذه النفــس اإلنســانية،
وتصــل إلــى مراحــل الكمــال فــي العبوديــة التــي
يريدهــا اللــه -تعالــى -لإلنســان.
اإليثار في المجتمع

الشيخ عواد الكربالئي

االســام احلنيــف اهتــم بكرامــة االنســان
وعــ َّد املســلم اخــا املســلم يعينــه علــى النوائــب
ويرشــده الــى اخليــر ويؤثــره علــى نفســه فــي
الســراء والضــراء ويبــذل لــه مــا يحتــاج ويواســيه
فــي االزمــات ،وقــد جســدت أســرة االمــام علــي،
عليــه الســام ،فــي قصتهــم املشــهورة مــع
املســكني واليتيــم واألســير ،أروع معانــي التكافــل
االجتماعــي مــع االخــاص التــام ،وان يكــون فــي
ســبيل اللــه تعالــى؛ فنزلــت بحقهــم ســورة كاملــة
فــي القــرآن الكــرمي وهــي؛ «ســورة االنســان»،
ـى حبـ ِ
{و ُي ْط ِع ُمـ َ
ـه
ـون ال َّط َعــا َم َعـ َ ُ ِّ
ومنهــا قولــه تعالــىَ :
ــكين ًا ويتِيــ ًا و َأ ِســر ًا * إِنَّــا ُن ْط ِعمكُــم لِوج ِ
ِمس ِ
ــه اللَِّ ال
ُ ْ َ ْ
َ
ََ
َ
ْ
ِ
ُــم َجــزَ ا ًء َوال ُشــكُور ًا}.
ن ُِريــدُ منْك ْ

إمنــا هــذه العائلــة املباركــة ،واألســرة النبويــة
أعطتنــا  -بهــذه الواقعــة التاريخيــة  -درس ـ ًا فــي
األخــاق الســامية التــي يجــب أن يتحلّــى بهــا
مــوال ومحــب ألهــل البيــت ،عليهــم الســام،
كل
ٍ
وكيفيــة تعاملنــا مــع النــاس ،الســيما الشــريحة
املســتضعفة ،مــن خــال العطــاء واإليثــار ،الــذي
يقــوي جانــب اإلميــان فــي نفــس اإلنســان ،بــأن

نتســاءل اليــوم فيمــا لــو عرضــت علينــا مثــل
هــذه الواقعــة هــل نســتطيع أن نؤثــر ســائ ًال علــى
أنفســنا حينمــا يطــرق أحدهــم البــاب ،فكيــف يكــون
ردنــا وموقفنــا؟
هنــاك ابتــاءات كثيــرة يتعــرض لهــا اإلنســان
ليكــون فــي امتحــان صعــب يتوجــب عليــه أن
يجتــازه بنجــاح ،ولكــن حــب الدنيــا يأخــذ مأخــذه
فيــه وتأخــذه العــزة باإلثــم ويحســب أنــه يحســن
صنعــ ًا.
مشــايعة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،يوصــل
اإلنســان إلــى ســعادة الداريــن ،ليكــون فــي مأمــن
مــن الدنيــا ومكرهــا ومــن اآلخــرة وعقابهــا ،وحديــث
ُــم ِف
األســوة احلســنة خيــر دليــل علــى ذلــكَ { ،لك ْ
رسـ ِ
ـول اللَِّ ُأ ْسـ َـو ٌة َح َس ـنَ ٌة} ،وكمــا لإلميــان درجــات؛
َ ُ
كذلــك لإليثــار درجــات ،وأعلــى درجاتــه{ ،إطعــام
يف يــوم ذي مســغبة} ،مبعنــى أن يطعــم اإلنســان
الطعــام فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه القحــط
واملجاعــة؛ وخصوصــ ًا فــي البلــد الــذي يحكمــه
الطغــاة ويكثــر فيــه األيتــام والفقــراء واملســاكني
واألرامــل ومــا شــابه ذلــك.
فما هي مسؤوليتنا إزاء أوضاع كهذه؟
يقــول املرجــع الدينــي الشــهيد الســيد محمــد
باقــر الصــدر« :إن األمــة اإلســامية ليســت مجــرد
جتمــع عــددي للمســلمني ،وإمنــا تعنــي حتمــل هــذا
العــدد ملســؤوليته الربانيــة علــى األرض».
ومــن احلكايــات املعبــرة؛ أن رجــ ًا جــاء إلــى
إحــدى البيــوت وطــرق البــاب ،صاحبــة الــدار
فتحــت البــاب وســألته عمــا يريــد ،فقــال إنــه يشــكو
اجلــوع ،فدخلــت لتعطــي هــذا املتســول شــيئ ًا مــن

طعامهــم ،فنهرهــا زوجهــا وخــرج إلــى املتســول
وضربــه وأســمعه الشــتائم والســباب ،فمــرت األيــام
والســنني ،وحصــل أن افترقــت املــرأة عــن زوجهــا
البخيــل وتزوجــت شــخص ًا أخــر ،فمــر بهــذه العائلــة
نفــس املوقــف األول لتلــك العائلــة ،فجــاء الــزوج
الثانــي وفتــح البــاب بعــد أن ُطرقــت ،فــرأى فقيــر ًا
يشــكو اجلــوع ،فــي حــن كان علــى املائــدة وجبــه
دســمة عبــارة عــن دجاجــة مشــوية ،فقــال لزوجتــه:
اذهبــي بهــذه الدجاجــة واعطهــا لهــذا الفقيــر علــى
البــاب ،نفــذت مــا طلــب منهــا زوجهــا ،و رجعــت
باكيــة ،فقــال لهــا :مــا الــذي يبكيــك؟! هــل أســمعك
هــذا الفقيــر كالم ـ ًا؟! قالــت ال :إمنــا هــذا الفقيــر
الــذي طــرق البــاب هــو زوجــي األول الــذي كان
غني ـ ًا ثــم حتــول فقيــر ًا يســتعطي النــاس.
يقــول اإلمــام الباقــر ،عليــه الســام« :الفقيــر
هديــة اللــه إلــى الغنــي فــإن قضــى حاجتــه فقــد قبــل
ـض حاجتــه فقــد رد هديــة اللــه
هديــة اللــه وإن لــم ي ـق ِ
عزوجــل» ،فالشــخص الــذي يعطــي هديــة لفــان
مــن النــاس ،فإمنــا يــدل ذلــك علــى تقديــره لهــذا
الشــخص ،فمــا بالــك بــرب العــزة حينمــا يعطــي
الهديــة يريــد بهــا املصلحــة العامــة لــه فــي دينــه
وآخرتــه.
وجــاء فــي احلديــث الشــريف« :افشــوا الســام
وص ُّلــوا والنــاس نيــام تدخلــون
وأطعمــوا الطعــام َ
اجلنــة بســام» ،وفــي حديــث آخــر...« :واطعمــوا
الطعــام للبــر والفاجــر».
وهــذه هــي مــن عوامــل زيــادة أواصــر العالقــة
واحملبــة فــي املجتمــع ،ومــن َثــم فــان هــذا مــن
دواعــي تشــكل عوامــل القــوة واملنعــة ألي مجتمــع
وشــعب؛ ألن يكــون دائــم االســتعداد ملواجهــة
التحديــات الداخليــة واخلارجيــة ،بحيــث يكــون
جميــع افــراد املجتمــع فــي صــف واحــد ،يحملــون
ه ّمــ ًا مشــترك ًا وهدفــ ًا واحــد ًا ،الســيما عندمــا
تشــعر الشــريحة الفقيــرة أنهــا ليســت وحيــدة أمــام
االزمــات واملشــاكل.

محمد رضا الصفار

االســتعمار وعلــى مــدى األزمنــة املاضيــة ،يحــاول الســيطرة علــى
الشــعوب الضعيفــة بشــتى الطــرق ،او اختراقهــا مــن جهــات مختلفــة ،مثــل
القنــوات الفضائيــة ومواقــع االنترنــت ثــم مواقــع مــا ُيعــرف بـــ «التواصــل
االجتماعــي» وغيرهــا.
قــد يتحــدث البعــض عــن ايجابيــات هــذه التقنيــة فــي االتصــاالت ،ولكــن
علمــاء االجتمــاع واخلبــراء فــي هــذا املجــال يؤكــدون حجــم االضــرار الكبيــرة
قياس ـ ًا بالفوائــد لهــذه الوســائل احلديثــة ،فقــد أشــار علمــاء االجتمــاع أن
مــن ســلبيات اســتعمال هــذه الشــبكات بالشــكل املفــرط ،يــؤدي إلــى تفــكك
العالقــات األســرية وفقــدان مكانتهــا العاطفيــة واإلنســانية عنــد حلــول عــام
2030م ،بســبب هــذا اإلفــراط فــي االســتعمال ،بينمــا املفتــرض اســتثمار
هــذا الوقــت مــع زوجتــه و أوالده و إدارة شــؤون األســرة ،فيكــون مشــغو ًال فــي
فحــص جهــازه احملمــول وارســال الرســائل والــرد عليهــا أو بريــده االلكترونــي
أو مشــاركات األصدقــاء أو مــا شــابه ذلــك.
ومــن ثــم ظهــرت األلعــاب االلكترونيــة التــي تســتوجب القضــاء معهــا
ســاعات طــوال ،بــل تصــل فــي بعــض األحيــان الســهر حتــى الصبــاح ،مثــل؛
لعبــة «الكانــدى كــراش» ،وغيرهــا ،التــي تتطلــب اللعــب بهــا مــع اآلخريــن
عــن طريــق األنترنيــت ،كل ذلــك يجــري علــى حســاب األســرة؛ فبــدل مــن
أن يقــوم الرجــل بحــل مشــاكلها احلياتيــة واالهتمــام بــاألوالد؛ نــراه ينشــغل
بهــذه الت ّرهــات التــي تســبب لــه مشــاكل جمــة ،لــذا لــو بحثنــا فــي الكثيــر
مــن القضايــا فــي احملاكــم وغيرهــا لوجدنــا ســببها الرئيســي هــذا النــوع
مــن االســتعمال املفــرط وغيــر احملســوب لالنترنــت ،باإلضافــة إلــى الســلبيات
األخــرى التــي تضــر مســتعملها وهــي كثيــرة نذكــر منهــا:
 -1إضعاف التركيز الذهني ومحو الذاكرة.
 -2إتالف خاليا الدماغ.
 -3تضعيف قوة الذكاء.
 -4حتجيم املهارات التحليلية.
 -5تقليص القدرات البدنية.
 -6تدمير العادات والتقاليد والهوية االجتماعية.
 -7إفشاء األسرار الفردية والعائلية.
 -8بناء عالقات افتراضية تع ّوض عن العالقات السليمة والبناءة.

 -9زيادة حدة التنافر في الواقع االجتماعي.
 -10انقالب قيم التواصل.
 -11انتقال األفكار واملشاعر السلبية بشكل عدوى إلى اآلخرين.
هــذه الوســائط الثقافيــة لهــا دور فعــال فــي تفكيــك املجتمــع وحتللــه علــى
النحــو الــذي يســبب ضعــف املجتمــع وســهولة الســيطرة عليــه.
ويبــدو لنــا جليــ ًا أن قــوى االســتعمار ،الســيما الــدول املتنفــذة مثــل
اميــركا ،تتجــه دائمــ ًا نحــو البدائــل لتحقيــق الســيطرة علــى الشــعوب
االســامية؛ ثقافي ـ ًا وفكري ـ ًا ،وبشــكل غيــر مباشــرة ،فيمــا ُيعــرف بـــ «احلــرب
الناعمــة» جلــذب العقــول والقلــوب ،وهــذا يتجلّــى مــن خــال مــا تقــوم بــه
املؤسســات البحثيــة والعلميــة مــن انتــاج بدائــل اعالميــة وثقافيــة ،مثــل
االذاعــات والقنــوات ومواقــع االنترنــت ،ومثــال ذلــك؛ «اذاعــة صــوت أمريــكا»،
التــي ت حولــت فيمــا بعــد الــى اذاعــة «ســوا» ،ثــم قنــاة «احلــرة» ،وكلهــا تابعــة
للخارجيــة األمريكيــة ،وبســبب الفشــل الذريــع فــي أداء مهامهــا ،راحــت تلــك
املؤسســات تعمــل علــى اجتــاه جديــد فــي ســياق احلــرب نفســها.
يقــول كبيــر منظــري القــوة الناعمــة «جوزيــف نــاي»« :إن أفضــل
الناطقــن باســم األفــكار واألهــداف األمريكيــة هــم مــن غيــر األمريكيــن ،أي
الــوكالء احملليــون».
لــذا ففــي اطــار هــذه االســتراتيجيةُ ،تــرى االســتعانة بقنــوات عربيــة،
منهــا مجموعــة الـــ « ،»MBCوهــي مجموعــة إعالميــة كبــرى ميتلكهــا رجــل
االعمــال الســعودي وليــد بــن ابراهيــم اإلبراهيــم ،وحتتــوي محطــات ترفيهيــة
وإخباريــة وثقافيــة ودعائيــة ،تبــث علــى مــدار ســاعات اليــوم ،وهــي تــروج لقيــم
وأفــكار وأمنــاط احليــاة األمريكيــة ،وتعــد رائــدة فــي ادخــال هــذه الثقافــة إلــى
املجتمعــات العربيــة ،مــن أجــل ذلــك نهيــب مبجتمعنــا اإلســامي ،والســيما
املجتمــع العراقــي ،باحملافظــة علــى أوالدهــم بالدرجــة األولــى ،ألن الشــباب
هــم مســتقبل األمــة.
يجــب علينــا أن نحــارب هــذا النــوع مــن االســتعمار كونــه خطــر وخفــي
يتســلل ويدخــل فــي شــتى األماكــن حتــى يصــل إلــى العقــول ،فمــن خــال
قــول النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :كلكــم راع وكلكــم مســؤول
عــن رعيتــه» ،عــن طريــق تثقيــف أنفســنا فــي كيفيــة
محاربــة هكــذا وســائل وحتديــد تأثيرهــا علــى
أبنائنــا و أســرنا ومــن ثــم مجتمعاتنــا حلمايتهــا
مــن الســيطرة اخلارجيــة.
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أن يخطــب الرســول األعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فــي مائــة
ألــف مــن املســلمني أو يزيــدون ،وهــو  -وإياهــم  -بعــد الرجــوع
مــن حجــة الــوداع فــي العــام العاشــر للهجــرة؛ فتلــك خطبــة البــد
أن تكــون محوريــة ،ومفصليــة ،ومصيريــة.
فبعــد أن أخــذ ،صلــى اللــه عليــه وآله ،مــن املســلمني االقرار -
فــي تلــك اخلطبــة  -علــى انــه َأولــى بهــم مــن أنفســهم ،وأقـ ّروا على
ذلــك باإلجمــاع املطلــق وليــس باألكثريــة ،طــرح خالفــة اإلمــام
علــي ،عليــه الســام ،مــن بعــده ؛فقــال ...« :فمــن كنــت مــواله؛
فعلــي مــواله»؛ أي :فمــن كنــت َأولــى منــه مــن نفســه؛ فعلــي ،عليــه
الســام ،بعــدي َأولــى بــه مــن نفســه.
ثــم دعــا لإلمــام ،عليــه الســام ،وللمســلمني؛ فقــال« :اللهــم
وال مــن وااله ،وعــاد مــن عــاداه ،وانصــر مــن نصــره ،واخــذل
مــن خذلــه ،وأدر احلــق معــه حيثمــا دار  »...الــى نهايــة اخلطبــة
الشــريفة .ثــم متــت البيعــة الكبــرى لإلمــام ،عليــه الســام ،خليفـ ًة
علــى املســلمني بعــد الرســول االعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه؛
فالرجــال كلهــم بايعــوه ،والنســاء كلهــن بايعنــه علــى إمــرة
املؤمنــن؛ فنــزل الوحــي مــن الســماء مشــيد ًا بذلــك اليــوم؛ وهــو
اليــوم الثامــن عشــر مــن شــهر ذي احلجــة مــن العــام املذكــور،
ومؤكــد ًا علــى إكمــال الديــن ،وإمتــام النعمــة ،ورضــا الله باإلســام
َ
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دين ـ ًا؛ قائــا{ :اليــوم أكملــت لكــم ِدينكــم وأتممــت عليكــم ِنعم ِتــي
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اإلس
ــام ِدينــا}( ،ســورة املائــدة.)3 :
ور ِضيــت لكــم ِ
حينهــا؛ مت كل شــيء علــى مــا يــرام ،او هكــذا بــدا؛ علــى

األقــل .ولكــن األمــة  -ولألســف الشــديد  -التفــت «علــى» وحــي
الســماء بــدال مــن ان تلتــف «حولــه» ،ووقــع مــا وقــع ،وجــرى مــا
جــرى ،وهــا هــي األمــة تعانــي مــن ويــات ذلــك االلتفــاف اخلاطــئ؛
واحلبــل علــى اجلــرار.
وإذا كان لألمــة عــذر قبــل ذلــك اليــوم  -الــذي ُعــرف فــي
التاريــخ بـ»يــوم الغديــر»؛ بــل وعــرف بـ»عيــد الغديــر»  -فانــه ال
عــذر لهــا بعــد «الغديــر».
ـس الرســول
فهــا هــو اإلمــام علــي ،عليــه الســام - ،وهــو ن ـف ُ
األعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه  -موجــود فــي األمــة؛ خليفـ ٌة مؤيـ ٌد
بالوحــي اإللهــي ،ومــن بعــده االئمــة االطهــار ،عليهــم الســام،
الذيــن ذكرهــم الرســول االعظــم ،صلــى الله عليــه وآله ،بأســمائهم،
وصفاتهــم ،وحتــى ترتيبهــم؛ وذلــك فــي أحاديــث وروايــات كثيــرة
ومعتبــرة.
إن نظــام االمــة ،وهــو نظــام الوحــي والســماء ،موجــود وقائــم،
ـاد،
وحاشــى للــه الــرؤوف احلكيــم ان يتــرك االمــة وشــانها دون هـ ٍ
وهــو اإلمــام علــي ،عليــه الســام ،بعــد ان لــم يتركهــا دون منــذر،
وهــو الرســول األعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ فتتخبــط خبــط
عشــواء فــي الدنيــا ،ويكــون مصيرهــا اخلســران فــي اآلخــرة.
وإضافــة الــى امتــام احلجــة تلــك ،التــي وردت فــي القــرآن
الكــرمي والســنة الشــريفة ،قامــت الصديقــة الطاهــرة ،فاطمــة
الزهــراء ،عليهــا الســام ،بدورهــا الريــادي فــي توعيــة األمــة،
وتذكيرهــا ،وتنبيههــا ،وحتذيرهــا .فقــد قــال لهــا االنصــار  -كمــا
ينقــل الصــدوق فــي اخلصــال ،صفحــة :- 173
«يابنــت محمــد [صلــى اللــه عليــه وآلــه]؛ لــو ســمعنا هــذا
الــكالم منــك قبــل بيعتنــا ،مــا عدِ لنــا بعلــي ،عليــه الســام ،احــد ًا.
فقالــت« :وهــل تــرك ابــي يــوم غديــر خــم الحــد عــذرا؟!».

