


ثمــة شــعور مزعــج ينتــاب البعــض مّنــا بعــدم تكــرار 

الشــخصيات الناجحــة فــي املجتمــع واألمــة، فاخلطيــب املفــّوه 

أو الكاتــب املبــدع أو العالــم املتبّحــر، مــا أن يترجــل عــن قافلــة 

ـرك فراغــًا فــي  احليــاة وميضــي راجعــًا الــى ربــه، حتــى يـت

ــى هــذا  ــد البعــض اآلخــر ســوءًا عل ــل ويزي ــئ، ب ــه ال ميتل مكان

الشــعور، بــأن »فالنــًا... لــن تنجــب األمهــات مثلــه«! فــي ســبيل 

ــاء واإلطــراء. الثن

ومــا أن قــررت الكتابــة عــن الشــهيد البطــل آيــة اللــه الشــيخ 

منــر النمــر إلحيــاء ذكــراه األولــى، حتــى تضافــرت علّي مشــاعر 

مزدوجــة؛ األســى واحلــزن، وايضــًا؛ بعــض االرتياح!

النمــر  الشــهيد  ظالمــة  علــى  واحلــزن،  األســى 

وطريقــة إعدامــه البشــعة، وايضــًا علــى التصــورات 

الشــائعة لــدى الكثيــر - وليــس البعــض- بــأن 

األبطــال والناجحــن، إمنــا هــم حــاالت نــادرة ال 

تتكــرر، مبعنــى أن ال نشــهد ظهــور »منــر« آخــر 

ــن أوســاطنا االســالمية والواســعة االرجــاء! م

أمــا االرتيــاح عــّزًا وفخــرًا، فهــو ملــا يدحــض 

ــال  ــد وجــود شــهداء أبط ــك التصــورات، ويؤك تل

ــي  ــادئ الت ــم واملب ــاء والقي ــس مدرســة اإلب ــن نف م

ــارق البســيط  ــا الشــهيد النمــر، مــع الف تخــرج منه

فــي أن شــموع هــؤالء ظلــت مطفــأة لفتــرة طويلــة رمبــا 

ــى الثالثــن واألربعــن ســنة، أي انهــم ســابقون  ــو عل ترب

ــة  ــى الشــيخ النمــر بعقــود مــن الزمــن، وهــذا مــا دفــع مجل عل

»الهــدى« ألن تتقّصــى تفاصيــل حيــاة هــؤالء االبطــال مــن 

ــم  ــوا، ث ــاذا قدم ــف عاشــوا وم ــن، وكي ــاء ومؤلف ــاء وخطب علم

التوقــف ملّيــًا عنــد املوقــف املصيــري والفاصــل وهــو؛ التضحيــة 

بالنفــس والشــهادة، ومــن هــؤالء؛ الشــهيد الســيد محمــد تقــي 

ــي. ــي، والســيد عصــام شــّبر، والشــيخ كاظــم احللف اجلالل

إن املدرســة التــي علمــت الشــهيد النمــر الوقــوف الشــجاع 

بســالح الكلمــة أمــام أعتــى الطواغيــت فــي العصــر احلاضــر، 

مــن الذيــن لــم يرعــوا حرمــة ال للمقدســات وال للقيــم اإلنســانية 

واألخالقيــة، وال لإلنســان نفســه، هــي نفســها التــي خرجــت مــن 

ــدان  ــذي خــاض اجلهــاد فــي املي ــل الشــيخ عصــام شــّبر ال قب

ــك فعــل الشــيخ كاظــم  ــه، وكذل االجتماعــي والثقافــي فــي زمان

احللفــي، فــذاك الــذي وجــد فــي عمامتــه الفائــدة الكبــرى بــأن 

ــال  ــى امل ــر ال ــاة صغيــرة ســافرة تفتق ــى حجــاب لفت تتحــول ال

ــذي يطــارد املــرأة الســافرة املتجاهــرة  ــاءة، وذاك ال لشــراء عب

بالســفور فــي ســوق النجــف الكبيــر ويجبرهــا علــى ارتــداء 

العبــاءة واحتــرام قدســية املدينــة، وهــي نفــس مدرســة الســيد 

واحلســينيات  الثقافيــة  املؤسســات  شــّيد  الــذي  اجلاللــي 

واملكتبــات فــي مدينــة القاســم، وأســهم فــي الدفــاع عــن الفكــر 

االســالمي أمــام الهجمــة املاركســية فــي العــراق فــي ســتينات 

القــرن املاضــي. 

وهــؤالء األبطــال، وغيرهــم كثيــر فــي مســيرتنا اجلهاديــة، 

ــى جنــوم  ــوا ال ــا تطلّع ــوق، إال عندم ــم يحققــوا النجــاح والتف ل

أخــرى أكبــر، مثــل قائــد ثــورة العشــرين، االمــام الشــيخ 

محمــد تقــي الشــيرازي، الــذي فعــل مــا لــم يســتطع فعلــه أي 

شــخص فــي الوقــت احلاضــر، عندمــا لــم يســلّم علــى اجلنــرال 

البريطانــي بريســي كوكــس، املعــروف مبكانتــه ودوره فــي إدارة 

املســتعمرات البريطانيــة فــي العالــم، ولــم يعــر لــه أي أهميــة، 

وقــال فيمــا بعــد ملســؤول عراقــي محلــي: »احترمــك 

ألنــك مســلم، وذاك إنســان كافــر ومســتعمر ال يســتحق 

ــرام«.  االحت

والشــهيد النمــر، نفســه يتحــدث فــي إحــدى 

ـّز  ـرًا يـه خطاباتــه الالهبــة، كيــف أصبــح ثاـئ

ــة  ــل آي ــن قب ــل م ــا فع ــده، كم ــة بل عــرش طاغي

ــه-  ــه الســيد هــادي املدرســي - حفظــه الل الل

والــذي يقــول عنــه أنــه »يخيــف احلــكام الظلمــة 

ــه يهــّز...«. ألن

ـواء  ـل إن البحــث عــن رمــز جديــد وحامــل 

ــر، او  ــى غــرار الشــيخ النم ــر واإلصــالح عل التغيي

الســيد عصــام شــّبر، او الســيد اجلاللــي او الســيد 

حســن الشــيرازي، هــي بحــد ذاتهــا تعــد تخليــدًا، ليــس 

ــاة،  ــد الطغ ــى ي ــهادهم عل ــر الستش ــل او أكث ــام كام ــرور ع مل

ــواء نفســه،  ــون الل ــن يحمل ــرور آخري ــق مل إمنــا إلضــاءة الطري

التواصــل والتعــارف والتفاعــل، ومــا يســاعدنا  مــن خــالل 

علــى ذلــك، كثــرة وســائل االتصــال الســريعة، فــاذا كانــت تلــك 

ــل؛ القاســم، او  ــرة مث ــا الصغي ــي مدينته ــة ف الشــخصية فاعل

ــة  ــة الصادق ــان الكلم ــالء املقدســة، ف النجــف األشــرف او كرب

التــي تخــرج مــن القلــب، مــن شــأنها ان تختــرق القلــوب عبــر 

ــم. العال

وبعــد؛ فــان الشــهيد النمــر الــذي كان يجاهــد بالكلمــة 

وأمامــه الســيف، ونظــراؤه مــن األبطــال املجاهديــن الذيــن كانوا 

ينظــرون ايضــًا الــى قعــر الســجون وآالت التعذيــب واملــوت 

بأبشــع احلــاالت، وهــم ميارســون أدوارهــم اجلهاديــة إلصــالح 

الواقــع الفاســد، إمنــا يفرحــون ويبتهجــون عندمــا يــرون آخريــن 

ميضــون فــي الطريــق نفســه، وأن جهادهــم وتضحياتهــم تخلــق 

مجاهديــن ومضحــن جــددًا، وهكــذا املســيرة تواصــل حركتهــا 

نحــو اإلصــالح والتغييــر ثــم التنميــة والتقــدم للبــالد االســالمية.

الشهيد النمر ُيشعل الشموع الُمطفأة
 رئيس التحرير



5 كانون الثا
 2017 || العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ4

المرجع و األمةالمرجع و األمة

أكــد ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه 

العظمــى الســيد محمــد تقــي املُدّرســي - دام 

ظلــه - علــى أن العلمــاء واحلــوزات العلميــة 

مــن جانــب، والعشــائر مــن جانــب آخــر، )همــا 

صمــام الوحــدة والتعــاون فــي العــراق(، ويجــب 

أن يقومــا بالــدور االساســي واملهــم فــي عمليــة 

التماســك والتكافــل واإلصــالح فــي النظــام 

ــد  ــي العــراق، والبع ــي والسياســي ف االجتماع

عــن التحزبــات والطائفيــات ومــا شــابه مــن 

االطــر الضيقــة، موضحــًا أن الشــعب العراقــي 

دام  مــا  املرصــوص(  )البنيــان  كمــا  يبقــى 

فيــه العلمــاء بحوزاتهــم الدينيــة، والعشــائر 

موقفــه  ســماحته  وبــن  العريقــة،  العراقيــة 

الرافــض لقانــون العشــائر الــذي صــّوت عليــه 

النــواب مؤخــرًا، ألنــه جــاء ضمــن  مجلــس 

ــة. ــة ضيق ــية وحزبي ــواء سياس أج

وفــي جانــب مــن حديث لــه خالل اســتقباله 

مبكتبــه فــي مدينــة كربــالء املقدســة وفــدًا مــن 

رؤســاء عشــائر ووجهــاء محافظــة البصــرة، 

قــال ســماحته: »لــكل مجتمــع اســاس وقاعــدة 

امــن  القاعــدة  كانــت  وكلمــا  عليهــا  يبنــى 

واألســاس اقــوى، كلمــا كان هــذا املجتمــع 

كالبنيــان املرصــوص، يرتفــع اكثــر فأكثــر، 

أمــران:  العراقــي  الشــعب  بنيــان  وأســاس 

جانــب  الــى  العلميــة،  واحلــوزات  العلمــاء 

العراقيــون،  كان  فــاذا  األصيلــة،  العشــائر 

ــى  ــة رجعــوا ال ــم وحكم ــم وفه ــى عل بحاجــة ال

العلمــاء واملراجــع، واذا كانــوا بحاجــة الــى قــوة 

وحــزم وعــزم ومنعــة فــان متكأهــم، بعــد اللــه - 

ســبحانه وتعالــى- العشــائر«.

احلــوزات  )قــوة  إن  ســماحته  وأضــاف 

ــة، مســتمدة  ــة(، وقــوة العشــائر العراقي العلمي

أوال مــن اللــه - تعالــى - ثــم انفســهم، وليــس 

مــن احــد آخــر، والدليــل علــى ذلــك أن القــوى 

أيــام  مــن  قــرون،  خــالل  حاولــت،  األخــرى 

ــن،  ــم امللكي ــالل ث ــام االحت ــى أي ــن ال العثماني

كلهــم  البعثــي،  النظــام  عهــد  الــى  وصــوال 

هاتــن  حتجيــم  الوســائل  بشــتى  ـوا  حاوـل

ــم  ــاء، والعشــائر، فل ــن، احلــوزات والعلم القوت

ــع  ــل أرب ــر قب ــالل االخي ــذا االحت يفلحــوا. وهك

عشــرة ســنة، مــا اســتطاع أن يفعــل شــيئا فــي 

العشــائر، وقبــل هؤالء اإلمبراطوريــة البريطانية 

ــق  ــم مناط ــم مبعظ ــت تتحك ــي كان ــرى الت الكب

العالــم، لــم تســتطع أن حتجــم او تســيطر 

علــى املجتمــع فقــد واجههــم الشــعب العراقــي 

بقيــادة العلمــاء وبهمــة العشــائر، وقامــوا بثــورة 

ــالل  ــك اليــوم حــاول االحت ــذ ذل العشــرين، ومن

البريطانــي ومــن ثــم القــوة األخــرى املؤيــدة 

التــي  والدكتاتوريــة  التابعــة  واألنظمــة  لهــم 

البســاط مــن حتــت  ـ أن يســحبوا  تعاقبــت 

ــم يفلحــوا«. ــاء واحلــوزات، ول العشــائر والعلم

وأوضــح ســماحته: »بأن العشــائر العراقية 

ــا وال يــزاالن  ــاء كان ــة والعلم واحلــوزات العلمي

وســيبقيان، ألنهمــا نبــات هــذا البلــد وهــذه 

االرض الطيبــة وال ميكــن إزالتهمــا، ونحــن كنــا 

والنــزال نؤكــد دائمــا علــى دورهمــا احملــوري؛ 

النهمــا اجلناحــان اللــذان يطيــر بهمــا الشــعب 

العشــائر والعلمــاء  بــن  العراقــي، والعالقــة 

واحلــوزة هــي دائمــا وأبــدَا، عالقــة وثيقــة وقويــة 

ومتينــة.. وهــذا مــا انعكــس علــى طبيعــة وقيــم 

وحيــاة الشــعب العراقــي ومتاســكه وقوتــه. 

علماءنــا  »أن  بالقــول:  ســماحته  وتابــع 

وعشــائرنا همــا صمــام الوحــدة والتعــاون فــي 

ــن  ــون حذري ــب أن نك ــا يوج ــذا م ــراق، وه الع

وبعيديــن عــن التحزبــات والطائفيــات واالنعــزال 

ضمــن مجموعــات او أطــر صغيــرة وضيقــة«. 

كمــا اكــد ســماحته ايضــا علــى أن »ديننــا، 

مثلمــا يأمرنــا باالســتعداد واألخــذ بأســباب 

ــك  ــن ذل ــة م ــل والوقاي ــن ب ــع املعتدي ــوة لدف الق

ـردع ملنــع وقــوع االعتــداء أساســا، فــإن  باـل

ديننــا يأمرنــا باملقابــل الــى تكريــس قيــم احملبــة 

والســماحة والتعــاون واالعتــراف باآلخــر وعــدم 

التعــدي علــى اآلخريــن، مــن أي ديــن او طائفــة 

ــة كانــوا«. وقومي

وأشــار ســماحته فــي جانــب آخــر مــن 

حديثــه الــى أن »األنظمــة الســابقة فــي العــراق 

مارســت سياســة الترغيــب او الترهيــب مــع 

لــم  لكنهــا  تخريبهــا،  او  إلنهائهــا  العشــائر 

تنجــح فــي ذلــك، فالعشــائر قــد تكــون ضعفــت 

تنتــه،  لــم  لكنهــا  السياســات  تلــك  بســبب 

ــة نفســها وحتمــل  ــا أن تقــوم هــي بتقوي وعليه

ــة ويكــون لهــا دورهــا االيجابــي وتتحــرك  الراي

ــاق وراء  ــل او تنس ــح وال تقب باالجتــاه الصحي

نظــام  ضمــن  يُوضــع  للعشــائر  قانــون  اي 

مــع  ألنهــا  ـّزب،  التـح مــن  وحالــة  سياســي 

التماســك  قاعــدة  تشــكل  واحلــوزة  العلمــاء 

والبنــاء والوحــدة والتعــاون فــي البلــد مبــا 

هــو فــوق التحزبــات السياســية. واي تدخــل 

ــة  ــي الشــؤون السياســية واالجتماعي ــا ف منهم

امنــا يأتــي مــن بــاب االصــالح وتقويــة نظامنــا 

االجتماعــي وحمايتــه وتقدمــه«.

قــال ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه 

العظمــى الســيد محمــد تقــي املُدّرســي - دام 

ظلــه -:«األمــة لــو متســكت بهــدى الكتــاب 

عليــه وآلــه،  اللــه  األكــرم، صلــى  والرســول 

ــة  ــي دوام ــت ف ــا دخل ــت ومل ــا متزق ــه، مل وخلفائ

وأضــاف  والعبثيــة«،  الدمويــة  الصراعــات 

ــا مــن محــور الوحــدة  ســماحته: »كلمــا اقتربن

كلمــا جنانــا اللــه مــن التمــزق والفــن«.

جــاء ذلــك فــي جانــب مــن كلمــة لســماحته 

ــم  ــل أقي ــي حف ــالء املقدســة ف ــي كرب ــه ف مبكتب

مبناســبة املولــد النبــوي الشــريف، بحضــور 

وطلبــة  وأســاتذة  علمــاء  مــن  كبيــر  حشــد 

ــاذا  ــة. وتســاءل ســماحته: »مل احلــوزات العملي

ــر  ــا اآلخ ــوم يقتــل بعضه ــة الي ــت األم أصبح

ــارات مــن أجــل دمــار الشــعوب  وتصــرف امللي

اآلمنــة؟« وأوضــح أن األمــة اإلســالمية تعيــش 

اليــوم حالــة مــن الدمــار واالقتتــال بســبب 

ابتعادهــا عــن تاريخهــا ومســيرة نبيهــا، صلــى 

عليهــم  األطهــار،  عليــه وآلــه، واألئمــة  اللــه 

الســالم، وأكــد فــي هــذا الســياق بالقــول: »ال 

ــة وتتراجــع  ــف هــذه االم ــدًا أن تتخل يصــح أب

عــن ســائر األمم األخــرى، وعليهــا أن تقفــز 

مــرة أخــرى تكنولوجيــًا واقتصاديــًا وسياســيًا 

واجتماعــًا وتتــرك وراءهــا التخلــف والتراجــع«. 

وحــذر ســماحته دول املنطقــة مــن انتشــار 

فــي  اإلرهــاب  انتشــار  إن  اإلرهــاب، وقــال 

باقــي دول املنطقــة يعنــي أنهــا مهــددة بالدمــار 

واألزمــات أســوة بســوريا وغيرهــا مــن دول 

ــاب. ــا اإلره ــي اجتاحه ــة الت املنطق

وفــي جانــب مــن حديثــه قــال ســماحة 

ال  العلميــة  احلــوزة  »إن  املُدّرســي:  املرجــع 

مــن  الكثيــر  يســتوعب  ســليمًا  وعــاًء  ـزال  ـت

تقويــة  إلــى  داعيــًا  وآلــه«،  النبــي  حكمــة 

احلــوزات العلميــة وتطويرهــا واســتيعاب املزيــد 

مــن طلبتهــا. معربــا عــن تفاؤلــه مبســتقبل 

ــم الديــن  العــراق لتمســك شــعبه املضحــي بقي

الدينيــة. املرجعيــة  وبتوجيهــات 

ـوم  العـل طلبــة  علــى  أن  ســماحته  ورأى 

ـرًا فــي األمــة،  ـوا دورًا كبـي الدينيــة أن يتحمـل

ــدوره، وقــال: »اليــوم  ويقــوم كل واحــد منهــم ب

هــو يــوم احلــوزات الدينيــة ويجــب أن تفكــر مبــا 

ســتقدمه لألمــة«. وعقــب تتويجــه ملجموعــة مــن 

طلبــة احلــوزة العلميــة، أكــد املرجــع املُدرّســي 

أن العمامــة التــي يضعهــا طلبــة العلــوم الدينيــة 

إلــى  بهــا  يرمــزون  إمنــا  رؤوســهم،  علــى 

انتمائهــم لنهــج النبــي وآلــه األطهــار، صلــوات 

اللــه عليهــم أجمعــن، وقــال: »إن ذلــك ليدعوهــم 

إلــى حتمــل مســؤوليتهم لتحويــل املجتمعــات 

إلــى مجتمعــات مؤمنــة إميانــًا راســخًا حقيقيــًا، 

أســوة بالنبــي األكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه« 

ــع أن  ــراد املجتم ــى أف ــا أن عل ــاف: »كم وأض

ـوم أهــل البيــت،  يهتمــوا بدراســة الفقــه وعـل

ــي  ــة الســائدة ف ــون احلال ــم الســالم، لتك عليه

ونحــن  اإلميانيــة،  احلالــة  هــي  مجتمعاتنــا 

أعمالهــم  يتركــوا  أن  النــاس  مــن  نطلــب  ال 

ندعوهــم  ولكــن  احلــوزوي،  ـزي  اـل ويرتــدوا 

أعمالهــم«،  جانــب  إلــى  الديــن  فــي  للتفقــه 

ودعــا ســماحته إلــى اغتنــام الفرصــة املتاحــة 

والواســعة مــن التطــور التكنولوجــي والوســائل 

ــدًا  ــة، مؤك ــيس احلــوزات املنزلي ــة لتأس احلديث

علــى أهميــة أن يســتثمر الشــباب والعوائــل 

أوقاتهــم بدراســة العلــم. كمــا أشــار ســماحته 

ــى ضــرورة دراســة  ــه إل ــن كلمت ــب م ــي جان ف

التاريــخ واســتخالص العــِـبر منــه، وأوضــح أن 

دراســة التاريــخ تظهــر أن مســيرة البشــرية 

ــه  ــث الل ــد أن بع ــت بخطــوات واســعة بع تقدم

نبيــه محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، 

حيــث أصبــح املســلمون القــوة األولــى فــي 

ـزة. وأضــاف: »إن  ـرة وجـي فـت العالــم خــالل 

هــذه املســيرة جندهــا اليــوم تتكامــل ســواٌء 

فــي البعــد الروحــي او املعنــوي او فــي البعــد 

املــادي والتقنــي وهــذه البشــرية منــذ والدة 

ــى  ــه وســلم، وحت ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل النب

اليــوم تتكامــل بالرغــم مــن كل االنتكاســات 

واألزمــات والتحديــات«.

المرجع المدرسي 

لدى استقباله وفد 

عشائر البصرة:

على العشائر 
العراقية أن تقوي 
نفسها وتستعيد 
دورها وال تنساق 
وراء قانون ُوضع 

ضمن أجواء 
سياسية وحزبية

في ذكرى المولد النبوي الشريف

المرجع المدرسي يدعو الجميع لدراسة الفقه لتحقيق 
الحالة اإليمانية في المجتمع 
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المرجع و األمةالمرجع و األمة

أكــد ســماحة املرجــع املدرســي فــي احــد بياناتــه 

األســبوعية أن: »الفســاد اإلداري يبطــئ عمليــة التنمية 

ــن اجــل حتــدي  ــن الســعي اجلــاد م ــد م ــة والب املدني

تنفيــذ  فــي  لإلســراع  الدولــة  دوائــر  فــي  الروتــن 

ــة«.  ــط الطموح اخلط

ــة«  ــة الدائم ــل »الرقاب ــى تفعي ــا ســماحته ال ودع

وإلغــاء الروتــن فــي دوائــر الدولــة وضــرورة إصــالح 

لعمليــة  واملعرقلــة  الديــن  لقيــم  املخالفــة  القوانــن 

النهــوض احلضــاري.

واإلجــراءات  القوانــن  بعــض  »إن  وأضــاف: 

املرتبطــة بهــا أصبحــت عبئــًا علــى دوائــر الدولــة 

ــر  ــب بتغيي وســببًا فــي انتشــار الفســاد، ونحــن نطال

ــا  ــة به ــة املرتبط ــن واإلجــراءات الروتيني ــذه القوان ه

وحتويــل الكثيــر منهــا إلــى الوســائل اإللكترونيــة ومــن 

ــن«.  ــد املوظف ــة عن ــة اخلدم ــم نشــر ثقاف ث

إلــى:  املُدّرســي  املرجــع  ســماحة  دعــا  كمــا 

»تفعيــل الرقابــة الدائمــة مــن قبــل املســؤولن ألداء 

الدوائــر الفرعيــة واالســتماع إلــى شــكاوى املواطنــن 

لتجــاوز الظــروف الصعبــة التــي قــد تنتظرنــا بســبب 

ــة«. ــي امليزاني ــز ف العج

العراقــي  الشــعب  »إن  ســماحته:  هــذا وأكــد 

ــدول  ــه فــي طليعــة ال ــًا يجعل يســتحق تطــورًا حضاري

أن  السياســين  والقــادة  العلمــاء  وعلــى  املتقدمــة، 

يقــودوه إلــى هــذه القمــة املنشــودة بالتــوكل علــى 

ــب  ــه وبإصــالح الوضــع اإلداري«. وأضــاف: »نهي الل

ــذل كل جهــد ممكــن  ــادة السياســين لب بالعلمــاء والق

العراقــي«،  الشــعب  طموحــات  حتقيــق  أجــل  مــن 

محــذرا مــن غضــب شــعبي فيمــا لــو )نفــد صبــر 

ــًا القــادة  الشــعب العراقــي(. وتابــع ســماحته مخاطب

ــدًا حبــاه اللــه - ســبحانه وتعالــى  السياســين: إن بل

- بشــعب شــجاع وكــرمي ومضــٍح كالشــعب العراقــي 

ــع. ــتوى رفي ــى مس ــه ال ــمو قادت ــد ان يس الب

وأوضــح فــي هــذا الشــأن: »إن شــعبنا أثبــت 

ــا فــي كل مراحــل الكفــاح  ــه وقــف معن ــه حليــم وأن أن

منــذ مواجهــة الديكتاتوريــة وحتــى اليــوم عنــد محاربــة 

اإلرهــاب وفــي ظــروف االحتــالل الصعبــة«، وأضــاف 

ســماحته: »إن شــعبنا يتطلــع إلــى العــزة واحلريــة 

ــد  ــا ان ال جنــرب صبــره املدي ــش الكــرمي وعلين والعي

ــم شــديد«. ــإن غضــب احللي ف

ــه،  ــع املدرســي، دام ظل حــّث ســماحة املرج

ــي  ــاذ أهال ــى إنق ــة املشــتركة عل ــوات العراقي الق

املوصــل مــن خطــر داعــش دون إحلــاق األذى 

ــه  باملدنيــن. وقــال ســماحته خــالل احــدى كلمات

ــي  ــود واألهال ــن الوف ــد م ــام حش ــبوعية أم االس

مبكتبــه فــي كربــالء املقدســة »إن أعظــم غايــة 

لكــم بعــد مرضــاة الــرب إنقــاذ الشــعب العراقــي 

وبالــذات إخوتنــا الكــرام فــي محافظــة نينــوى 

ــم أن  ــد: »أن عليك ــن«، وأك ــن التكفيري ــن براث م

ـوا قصــارى جهدكــم دون إحلــاق أي أذى  تبذـل

ــن  ــت مجــرم م ــن يفل ــن«. وأضــاف: »ولئ باملدني

قبضــة العدالــة خيــر مــن أن يصــاب بــريء بــأذى 

ألن املجــرم ســوف يجــازى بجرمــه عاجــاًل أم 

آجــاًل«.

واعتبــر املرجــع املدرســي أن احلــرب فــي 

املوصــل هــي مــن أجــل الســالم، وأن الهــدف 

النهائــي منهــا بســط العــدل ونشــر الفضيلــة. 

قيــم  لترســيخ  الســعي  علــى ضــرورة  وشــدد 

ــي العــراق  ــاون ف ــة والتع ــة واأللف ــة والرحم احملب

ــش(  ــي نشــرها داع ــة الت ــحب الكراهي ــدل )س ب

ومــن يقــف وراءه ويدعمــه.

وقــال ســماحته: »معركتنــا اليــوم ليســت 

فقــط ضــد عناصــر داعــش وإمنــا ضــد ثقافتهــا 

القائمــة علــى أســاس العصبيــات والتــي ال تــزال 

أبــواق الصهاينــة يبثونهــا فــي بالدنــا بتمزيــق 

صــف األمــة الواحــدة وبــث الوهــن فــي إرادتهــا«.

كمــا حــذر املرجــع املدرســي مــن »حــرب 

ــد أن فشــل  ــي بع ــية« ضــد الشــعب العراق نفس

ــا  ــال »علين ــكريًا. وق ــه عس ــي مواجهت ــداء ف األع

أن نواجههــا هــي األخــرى بالتــوكل علــى اللــه 

ــم يعدنــا ســبحانه  ســبحانه والثقــة بنصــره، أو ل

بذلــك حــن قــال »إن تنصــروا اللــه ينصركــم 

ويثبــت أقدامكــم«؟ 

العراقيــة  القــوات  مخاطبــًا  وأضــاف 

املشــتركة »إن دفاعكــم عــن املقدســات اليــوم 

اإلســالمية  باألمــة  النهــوض  منطلــق  يشــكل 

وبالعــراق الــذي يرجــى أن يكــون القلــب النابــض 

لألمــة.. أوليــس العــراق أرض الرســاالت ومنبــت 

احلضــارات؟«.

اســتقبل ســماحة املرجــع املُدّرســي - دام 

ظلــه - مبكتبــه فــي كربــالء املقدســة، وفــدًا 

مــن أســاتذة جامعــات كربــالء وبغــداد، وجــرى 

خــالل اللقــاء مناقشــة جلملــة مــن القضايــا 

التــي تخــص ســبل النهــوض بالواقــع التربــوي 

ــي العــراق. ــي ف والعلم

وأكــد ســماحته فــي جانــب مــن حديثــه مــع 

ــة تضافــر جهــود اجلامعــات  ــى أهمي الوفــد عل

األكادمييــة واحلــوزات العلميــة وكافــة الشــرائح 

املثقفــة فــي العــراق للنهــوض بواقــع البلــد 

والتصــدي لإلصــالح، ودعــا إلــى إشــاعة روح 

التحديــات  ملواجهــة  الطلبــة  بــن  املســؤولية 

الكبيــرة التــي متــر بهــا األمــة.

وفــي ذات الســياق أوضــح ســماحة املرجع 

املُدّرســي فــي حديــث لــه خــالل اســتقباله وفــدا 

تربويــا، أنــه وبعــد البيــت واألســرة: »يأتــي 

ــل  ــم املتمث ــة والتعلي ــي للتربي ــم الثان ــد امله البع

باملــدارس واملعاهــد واجلامعــات وأســاتذتها 

وكوادرهــا التعليميــة التــي يجــب ان تكــون هــي 

االخــرى مركــزًا لتربيــة أجيــال مــن الصاحلــن، 

ــي  ــص يــرى ف ــم واألســتاذ الكفــوء املخل فاملعل

ليــس  لديــه،  اللــه واملجتمــع  تالميــذه أمانــة 

لتلقينهــم بعــض املعلومــات فقــط، بــل قبــل ذلــك 

عليــه أن يــدرك أنــه بســلوكه وكلماتــه وبتربيتــه 

وتعليمــه لهــم يســتطيع ان يغيــر التاريــخ ويبنــي 

ــة«. ــال وشــعب وأم مســتقبل أجي

وأضــاف ســماحته: »نحــن فــي العــراق 

ــي ونغــرس  ــا بحاجــة ان نرب ــن بالدن وغيــره م

املواَطنــة الصاحلــة.. فاملواطــن الصالــح يتطلــع 

لتحقيــق أهدافــه وللوصــول الــى القمــة، ولكــن 

ــى  ــن تصــل ال ــك ل ــح فإن ــق الصحي ــر الطري عب

بــأن  تفكــر  ـوادي وال  اـل فــي  ـرك  القمــة وغـي

ــل أن تصعــد  ــن ب ــاف اآلخري ــى أكت تصعــد عل

وأنــت معهــم«، وأوضــح أن »البلــدان والشــعوب 

التــي تعيــش األزمــات واألوضــاع الســيئة يكون 

مــن االســباب الرئيســية فــي ذلــك الفشــل فــي 

ــى أســاس  ــا عل ــدم قيامه ــم وع ــة والتعلي التربي

الفهــم الصحيــح فــي احليــاة وعلــى اســاس 

املواطنــة والعالقــات احلضاريــة.. وفــي ظــل 

هكــذا اســس تربويــة وتعليميــة فاشــلة وســيئة 

التخبــط والفســاد والعالقــات  يســود  كهــذه 

الشــعب،  تظلــم  احلكومــة  وجتــد  الســلبية 

والتطلعــات  بعضــًا  بعضــه  يظلــم  والشــعب 

بــدل ان تســير فــي االجتــاه الصحيــح تتحــول 

ــات،  ــي العصبي ــول ف ــدد ودخ ــى مجــرد تش ال

ــذه  ــم ه ــن يفه ــاك م ــون هن ــى أن ال يك واألده

ــالج«. ــط للع ــر ويخط ــة ويفك املعادل

وفــي هــذا الســياق أكــد ســماحته: »أن ال 

ــكل  ــول ل ــم وأخــالق ونق ــال قي ــم ب ــي عل ــر ف خي

معلــم وأســتاذ شــريف؛ بيــدك أمانــة تربيــة 

االخــالق  ومعالــي  الفضائــل  علــى  الطــالب 

قبــل ان تلقنهــم مســائل ومعلومــات الفيزيــاء 

ــوم فاألخــالق احلســنة  ــاء وســائر العل والكيمي

وحصانــة  األمم  بنــاء  اســاس  هــي  والقيــم 

للعلــم املــادي الــذي هــو ســالح ذو حديــن 

ــر«. وأضــاف  ــر او الش ــي اخلي ــتغل ف ــد يس ق

ــوزارات  ــب ب ــر: »نهي ــب آخ ــن جان ســماحته م

التعليــم العالــي والتربيــة والتعليــم فــي العــراق 

ــة، أن يجــددوا النظــر  ــا االســالمية كاف وبالدن

ــة  ــة قصــوى للتربي ــج ويعطــوا اهمي ــي املناه ف

فهــذا الوضــع الشــاذ الــذي ينتــج ثقافــة القتــل 

ــكان  ــن م ــر م ــي اكث ــا ف ــر داعــش او غيره عب

يدفــع للتســاؤل عــن كيــف وملــاذا تربــى واصبــح 

هــؤالء علــى هــذه الشــاكلة؟ وكيــف ومبــاذا كان 

التقصيــر فــي التربيــة؛ هــل مــن األم واألب؟ أم 

مــن املدرســة؟ أم مــن التعليــم العالــي؟ ونقــول 

وزارات  فــي  معلــم وأســتاذ ومســؤول  لــكل 

ــة وســائر املؤسســات  ــي و التربي ــم العال التعلي

ــة: يجــب أن تكونــوا منصــة االنطــالق  التعليمي

فــي نهضتنــا العلميــة فهــي تعتمــد علــى التربيــة 

والقيــم الفضلــى وعلــى تعليمكــم و علــى حــس 

ــم«. ــي جامعاتك ــي ف ــور العلم ــكار والتط االبت

سلوك المعلم في المدرسة و االستاذ في الجامعة 
قادٌر على تغيير التاريخ وبناء أجيال وأمة

األولوية 
لحماية االبرياء 

قبل معاقبة 
المجرمين في 

الموصل

المرجع المدرسي
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ً
بعض القوانين واإلجراءات أصبحت سببا
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ِإل
ــه ســبحانه  ــد الل ــد وبتأيي ــاده املدي بجه

ــى  ــه، أرســى النبــي األعظــم، صل ــى ل وتعال

اللــه عليــه وآلــه وســلّم، قواعــد هــذه األمــة، 

وصاغهــا بخلقــه و بقيادتــه، و أهــم مــن 

ــة عليــه،  ــه املُنزل كل ذلــك صاغتهــا آيــات الل

فغــدت أمــة ذات هويــة وصبغــة توحيديــة 

خالصــة؛ أمــة تعتمــد مــن جهــة علــى العقــل؛ 

ومــن جهــة أخــرى علــى الــروح و االرادة و 

ــاس.  احلم

تعتمــد مــن جهــة علــى آيــات الذكــر 

وســنة النبــي املســتوحاة مــن آيــات الذكــر؛ 

ومــن جهــة أخــرى تتفاعــل مــع الزمــن و 

ــة  ــي االم ــزة ف ــم مي ــذه أعظ ــرات، وه املتغي

االســالمية. 

ــى:  ــه تعال جــاء فــي ســورة البقــرة، قول
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َ
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وهــذه  )اآليــة138(،  َعاِبــُدوَن{،  ــُه 
َ
ل ْحــُن 

َ
َون

الصبغــة تعنــي أن كل فعــل وســلوك، وكل 

فكــر وكل وموقــف، وكل شــيء فــي حيــاة 

ــب أن يرتبــط ارتباطــًا مباشــرًا  األمــة، يج

ــرب العــّزة.  ب

 القيادات الفاسدة 

إن هــذه األمــة ومــن بعــد النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلّم، ابتليــت بقيــادات 

فاســدة، فاالبتــالء ســّنة إلهيــة ال تتغيــر؛ 

اجلغرافيــا، وال  عبــر  الزمــان وال  عبــر  ال 

ــي أي  ــر أي شــيء آخــر، وكل إنســان ف عب

مــكان البــد أن يبتلــى و ميتحــن، وهــذه 

الســّنة االلهيــة جــرت علــى االمــة االســالمية 

ايضــًا وابتليــت بهــا، فــإذا ببعــض القيــادات 

ــة تنحــرف. ــي االم ــة ف احلاكم

وهــذا ال يلغــي باملقابــل رســوخ هــذه 

األمــة و جتــّذر قيمهــا  التــي ُتصقــل وتتجــدد 

ـرة  كثـي ومناســبات  محطــات  فــي  دائمــا 
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بصائــربصائــر

وعاشــوراء،  رمضــان،  وشــهر  كاحلــج، 

فهــذه  وغيرهــا،  واجلمعــات،  واألربعــن، 

االلهيــة  القيــم  ثوابــت  املناســبات ترســخ 

فــي النفــوس، وترســخ قيمــة العــدل واحلــق 

ــة والكرامــة، قيمــة  واإلحســان، قيمــة احلري

قيمــة  والصــدق،  والصبــر  االســتقامة 

التحــدي والتصــدي، وغيرهــا مــن القيــم 

التــي تتجــدد و تترّســخ كلمــا مــرت وتعاقبــت 

ــاة االمــة التــي امنــا  هــذه املواســم فــي حي

ــم.  ــذه القي ــد ه ــى قواع ــت عل بني

وبســبب  ايضــًا؛  باملقابــل  ولكــن 

اجلانــب  فــي  القيــادات  بعــض  انحــراف 

السياســة  فــي  ـرات  باملتغـي املرتبــط 

واالقتصــاد واإلنتــاج والتجــارة والزراعــة 

والصناعــة، وباملســائل العســكرية،  اصبــح 

فــي  الراســخة  القيــم  بــن  فجــوة  هنــاك 

احليــاة  فــي  املمارســات  وبــن  األمــة، 

الواقعيــة؛ بــن الديــن وقيمــه، كأســس ثابتــة 

كممارســة  الديــن  وبــن  راســخة،  وقيــم 

باحليــاة، وهــذه الفجــوة والتبايــن تظهــر 

فــي عمــل وممارســات  الذيــن يكونــون فــي 

ــاس  ســدة املســؤولية خاصــة، او عمــوم الن

املجتمــع.   فــي 

فقــد تــرى شــخصًا يصلــي ويصــوم 

الســوق،  فــي  يعمــل  لكنــه حــن  ويحــج، 

ــي ال  ــه الت ــل في ــات التعام ــاق وراء آلي ينس

تســمح لــه أن يعمــل بضوابــط اإلســالم، 

ـراه يـغـّش - مثــاًل - أو يتعامــل بالربــا  فـت

ويكــذب وماشــابه، وحــن تســأله عــن هــذا 

التبايــن يقــول لــك: »املســجد شــيء والســوق 

شــيء آخــر وال ارتبــاط بينهمــا«! وهنــاك 

ــد أن تنجــح فــي  ــت تري ــول: »اذا كن مــن يق

الســوق، عليــك أن تكــون مثــل باقــي النــاس، 

وفــق  الســوق،  بشــروط  معهــم  وتتعامــل 

معادلــة الربــح واخلســارة، حتــى وإن كان 

ــكار  ــر التعامــل بالغــّش واالحت ــم عب هــذا يت

والكــذب...!  والتدليــس 

وكــذا قــد تــرى البعــض يعمــل فــي 

ــة  ــا، والتابع ــة م ــة حكومي ــرة أو مؤسس دائ

ــل  ــة واملجتمــع، فــال يتحــّرج عــن تعطي للدول

ــه  ــى أن ــم، حت ــدر أوقاته ــاس وه ــال الن أعم

ال يتــورع عــن مــد يــده فــي جيــوب النــاس! 

معاملــة  أي  إلجنــاز  الرشــوة  فيشــترط 

بالفســاد اإلداري، وال  رســمية، وينغمــس 

يفكــر بــأداء مســؤوليته الشــرعية والقانونيــة 

بشــكل يجعــل فيــه مــا يتقاضــاه مــن راتــب 

شــهري، مصــدرًا حــالاًل  يغــذي ويعيــل بــه 

ــوث  ــن التل ــل ع ــل يتغاف ــه و أســرته، ب نفس

أن  ميكــن  وهكــذا  واحلــرام،  بالشــبهة 

تضــرب العديــد مــن االمثلــة الســيئة عــن 

الفســاد والغــش واإلهمــال فــي مختلــف 

مجــاالت العمــل فــي مؤسســات الدولــة، مــن 

ــة وغيرهــا. ــة وصحي ــة وتعليمي ــر خدمي دوائ

ــن  ــن ردم الفجــوة ب ــد م ــا؛ الب ــن هن م

القــول والعمــل، وبــن الديــن كأســس ثابتــة، 

كممارســة  الديــن،  وبــن  راســخة  وقيــم 

باحليــاة.

 الفساد يفرغ الدين من محتواه

يقــول ربنــا - تعالــى - فــي ســورة 
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قــد يكــون االنســان مســلمًا ومؤمنــًا 

ولكــن؛ فيمــا يرتبــط بالســلم او احلــرب، او 

باالقتصــاد واالجتمــاع، أو مجــاالت أخــرى، 

ـزم بأوامــر وقيــم الديــن، وقــد  فانــه ال يلـت

يتخــذ مواقــف وقــرارات  بعيــدًا عــن احلكمــة 

والعقــل والقيــم، بــل حتــى دون الرجــوع 

للقيــادة، حيــث يقــول ربنــا - تعالــى - فــي 
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مبعنــى؛ أنــه البــد مــن العــودة الــى 

كتــاب اللــه، والــى الرســول، وســنته، صلــى 

أوصيائــه  بعــده،  عليــه وآلــه، ومــن  اللــه 

الطيبــن الطاهريــن، وقــد ثبــت عنــه، صلــى 

ــام  ــر أي ــي آخ ــال ف ــه ق ــه، ان ــه وآل ــه علي الل

ــاب  ــن؛ كت ــم الثقل ــارك فيك ــي ت ــه: »ان حيات

ــا إن متســكتم  ــي، م ــي أهــل بيت ــه وعترت الل

بهمــا لــن تضلــوا بعــدي ابــدًا، اعلمــوا انهما 

ــردا علــّي احلــوض«.  ــى ي ــان حت ال يفترق

وإذن؛ فالشــريعة والقيــادة، هــي الكتاب 

والنبــي األكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي 

حياتــه، و أهــل البيــت، عليهــم الســالم، بعــد 

َعِلَمــُه 
َ
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مــن وجــود مــن يســتنبط األحــكام مــن اللــه، 

ــّنًة،  ــت س ــل البي ــن الرســول واه ــًا؛ وم كتاب
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ض
َ
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ً
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ق
تــرى  كمــا  الشــريعة،  بثوابــت  املرتبطــة 

إنســانا ملتزمــًا باملســجد، ويــؤدي الصلــوات 

فــي أوقاتهــا، ويدفــع احلقــوق الشــرعية، 

يصــل  حــن  ولكــن؛  وزكاة،  خمــس  مــن 

األمــر الــى احليــاة اليوميــة وضغوطاتهــا 

ـراه ال يهتــم بإحــكام  ـرات فيهــا، ـت واملتغـي

ــن. ــم الدي وقي

ونحــن فــي العــراق، نخشــى أن تكــون 

هــذه الفجــوة ذات تأثيــر فــي حيــاة املجتمع؛ 

فنحــن كمتدينــن فــي هــذا البلــد، ومــع هــذه 

املســيرات املليونيــة فــي األربعن وعاشــوراء، 

وهــذه املجالــس الضخمــة، وهــذا التوجــه 

وهــذا  والزيــارات،  والعمــرة  احلــج  الــى 

رمضــان  شــهر  فــي  واالهتمــام  التوجــه 

وســائر الشــعائر واملناســبات، كل هــذا يــدل 

ــوس،  ــي النف ــة ف ــم الديني ــى رســوخ القي عل

ــل  ــرآن وأه ــة، بالق ــان وقناع ــزام بإمي وااللت

البيــت، عليهــم الســالم، لكــن ذلــك يبــدو 

وكأنــه شــيء نظــري حــن يصــل االمــر 

الواقــع والعمــل والســلوكيات  ارض  الــى 

ــة. ــاة اليومي ــي احلي ــات ف واملمارس

كيــف...؟ وملــاذا ال نفكــر فــي توجيــه 

هــذه الــروح الكبيــرة وهــذه القيــم املضيئــة 

التــي نســتفيدها مــن الديــن وهــذه الشــعائر 

فــي  ليــس  ترســيخ،  نحــو  واملناســبات، 

ـرة  قناعاتنــا فقــط، او فــي مناســبة او فـت

زمنيــة محــدودة بأيــام معينــة، بــل وفــي 

ممارســاتنا وأعمالنــا طيلــة أيــام حياتنــا، 

وفــي ســائر جوانــب حياتنــا العمليــة، ومــن 

ــاء، ومســؤولن  ــاء وخطب ــع؛ علم ــل اجلمي قب

وجتــار  الدولــة،  دوائــر  فــي  وموظفــن 

ــن وشــركات وأســواق؟ ومســتثمرين وعامل

إن الغــش والكــذب واإلهمــال والفســاد 

ُيعــد  اإلداري واملالــي، كل هــذا وأمثالــه، 

الدينيــة  للقيــم  وضربــة  ـرة،  كبـي خيانــة 

ومضمونهــا  محتواهــا  مــن  وإفراغهــا 

احلقيقــي، وهكــذا ايضــًا؛ الضابــط والقائــد 

العســكري واجلنــدي، وهــو يــؤدي عملــه، او 

وهــو فــي ســاحة املعركــة، يجــب أن  يعــرف 

انــه فــي ســاحة اجلهــاد وال يجــوز فيهــا أن 

ــى. ــه ســبحانه وتعال ــر تقــوى الل ــل بغي يعم

إذن؛ نحــن فــي العــراق بحاجــة الــى أن 

نــردم الفجــوة القائمــة بــن ثوابــت الشــريعة 

ــم التــي نؤمــن بهــا، وبــن املمارســات  والقي

اليوميــة. 

و إنــي أدعــو نفســي والعلمــاء واملراجــع 

واحلــوزات العلميــة الــى أن يؤكــدوا علــى 

ــم  ــة ترســيخ القي ــى كيفي ــور، وعل ــذه األم ه

االلهيــة فــي املمارســات الســلوكية والعمليــة، 

وال نــدع املجتمــع يتحــدث بالقيــم مــن دون 

ــى  ــب ان تتجل ــم يج ــذه القي ــم ان ه ان يفه

ــاس وممارســتهم. ــي ســلوك الن ف
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كانون الثا

وراء األخباروراء األخبار

اســتضاف  االســبوعي،  ملتقــاه  فــي 

الســيد  ســماحة  الكــرمي،  القــرآن  منتــدى 

صــادق املدرســي، حديــث بعنــوان: »اإلنســان 

املاديــة واإلميانيــة«، حتــدث  النظرتــن  بــن 

ســماحته عــن أهميــة الرؤيــة فــي تكويــن الفكــر 

ــا 
ً

ُرف
ْ
خ

ُ
ــى: }َوز ــه تعال ــدأ بقول ــث ابت اإلنســاني حي

ــَك  ــَد َربِّ  ِعن
ُ

ِخــَرة
ْ

ــا َوال ْنَي ــاِة الدُّ َحَي
ْ
ــاُع ال

َ
ــا َمت مَّ

َ
ــَك ل ِل

َٰ
لُّ ذ

ُ
َوِإن ك

.)35 الزخــرف:  )ســورة  ِقيــَن{، 
َّ
ُمت

ْ
ِلل

وقــال الســيد صــادق املدرســي فــي حديثه: 

إن مثــل القلــب والعمــل والســلوك، كمثل اجلذور 

والثمــار؛ فتــرى أن الشــجرة كلمــا كان جذرهــا 

أكثــر متانــة، كلمــا كانــت الثمــار أكثــر نضجــا 

ــه مــن  وعــددا، هكــذا اإلنســان؛ كلمــا كان قلب

الناحيــة اإلميانيــة أكثــر عمقــًا، كلمــا كان عملــه 

ــا  ــك فنحــن دائم ــر اســتقامة، لذل وســلوكه أكث

بالظواهــر،  نبحــث عــن اجلــذور وال نكتفــي 

ــن  ــذي يبحــث عــن الظواهــر ل ألن االنســان ال

يتمكــن مــن تشــييد أي بنــاء لــه، فكلمــا أراد أن 

يبنــي بنــاًء حقيقيــًا يــراه ينهــار أمامــه. 

ــد  ــب ق ــب، وهــذا القل ــل بالقل واجلــذر يتمث

ــل 
ُ

ــا ق
َّ
ــَراُب آَمن ْع

َ ْ
ــِت ال

َ
ال

َ
ــون ُمضــاًء باإلميــان: }ق يك

يَمــاُن  ِ
ْ

ــِل ال
ُ
ــا َيْدخ مَّ

َ
ا َول

َ
ْمن

َ
ْســل

َ
ــوا أ

ُ
ول

ُ
ِكــن ق

َٰ
ــوا َول

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
ــْم ت

َّ
ل
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ُ

وِبك
ُ
ل

ُ
ق ِفــي 

واذا لــم يكــن القلــب ُمضــاًء بنــور اإلميــان، ال 

ميكــن للســلوك أن يكــون مســتقيمًا، لــذا جنــد 

هنالــك إنســانا مؤمنــًا وآخــر كافــرًا، فهــم رمبــا 

يتشــابهون بالظاهــر، ولكــن؛ يختلفــون فــي 

ــة  ــد منظوم ــذا اإلميــان يول ســلوكياتهم، ألن ه

القيــم وهــذه القيــم متثــل عنــد اإلنســان ثقافــة، 

ــد  ــي الســلوكيات عن ــة تتجســد ف ــذه الثقاف وه

اإلنســان، وهكــذا يكــون التبايــن بــن رؤيــة 

إميانيــة و رؤيــة غيــر إميانيــة، ألن العقيــدة 

ال ميكــن أن تكــون فارغــة، فالــذي ال يؤمــن 

بعقيــدة التوحيــد باللــه، فهــو بالضــرورة مؤمــن 

باإلحلــاد.

ــون  ــن ال يؤمن ــذا جنــد الشــيوعين الذي ول

بوجــود اللــه - تعالــى - فانهــم بالنتيجــة، آمنــوا 

االنحــراف  فــي  فســقطوا  ماركــس،  بأفــكار 

ــج اخلاطــئ. ــدي بســبب املنه العقائ

ــات  ــا نعــرف أن أصحــاب التوجه ــن هن م

املاديــة، رغــم انهــم يتوزعــون علــى مــدارس 

مختلفــة ومتباينــة، بيــد أنهــم يشــتركون جميعــًا 

بعــدة نقــاط:

أواًل: النظــرة املاديــة واحلســية فــي املعرفة؛ 

بقضيــة  تفكــر  أو  تناقــش  أن  أردت  فــإذا 

أن  اخلطــأ  مــن  املاديــة،  اإلحلــاد والقضيــة 

تناقــش باجلزيئــات، ينبغــي أن نبحــث أواًل فــي 

ــة،  ــى املعرف ــة هــذا اإلنســان للوصــول إل نظري

املعرفــة  إلــى  للوصــول  طريقــه  كان  فــإذا 

مقتصــرًا علــى الطريــق احلّســي واملــادي، فهــذا 

ال ميكــن ان تصــل معــه إلــى نتيجــة، والســبب 

فــي أن الفكــر املــادي - باألســاس - يــرى أن 

كل املوجــودات هــي نتــاج املــادة، واملــادة هــي 

ــر  ــي التفكي ــة ف ــذه النظري ــة. ه ــة املطلق احلقيق

ال ميكــن أن تصــل إلــى اللــه، ألن اللــه - جــّل 

ــادة،  ــون م ــن أن يك ــع م ــال - أســمى وأرف وع

ــذه  ــي، وه ــي واملكان ــار الزمن ــي اإلط ــي تعن فه

ــه والــرب  ــًا ملفهــوم اإلل ــة مناقضــة متام النظري

ــن  ــى - ال ميك ــه -ســبحانه وتعال ــق؛ فالل اخلال

أن يكــون حّســيًا، وال ماديــًا، ألنــه بذلــك يكــون 

ــم يكــون عاجــزًا.  ــن ث محــدودًا وم

باجلزيئــات:  املباشــر  النقــاش  ثانيــًا: 

يســألك البعــض عــن ســبب هــذا احلكــم وتلــك 

الروايــة، وملــاذا النبــي قــام بهــذا الفعــل او 

ذاك؟

ثالثــًا: النظريــة الدارونيــة، وتقــدم تفســيرًا 

فــي أصــل اخللــق،  لتطــور احليــاة، وليــس 

بعضهــم يقــول نحــن نؤمــن بـــ »الالإراديــة« 

فيقــول: نحــن ال نــدري، ورمبــا بعــد مئــة ســنة، 

أو الــف ســنة، نكتشــف هــذا الــذي ال ندريــه...!

واإلمــام الصــادق، عليــه الســالم، يــرد على 

مثــل هــؤالء فــي نقاشــه مــع أحــد امللحديــن 

فيقــول لــه: »إن كان كمــا تقــول )أي ال جنــة 

وال نــار وال قيامــة(، وهــو ليــس كمــا تقــول؛ 

ــو  ــول، وه ــا نق ــا وجنــوت، و إن كان كم فنجون

ــت«.  ــا وهلك ــول، فنجون ــا نق كم

النظريــة،  هــذه  حــول  قيــل  مــا  ورغــم 

الســيما مــن املدافعــن عنهــا، فإنهــا تصطــدم 

بعــدة حقائــق:

ــدت  ــا وج ــروض أنه ــى أحســن الف 1- عل

القانــون، لكنهــا لــم جتــد مــن وضــع القانــون. 

2- علــى فــرض أن النظريــة صحيحــة، 

فهــي ال تنافــي وجــود اللــه أو عدمــه.

3- هــي نظريــة وليســت قانــون؛ فالقانــون 

هــو الثابــت، أمــا النظريــة ليســت ثابتــة وميكــن 

ان تتغيــر مبــرور الزمــن.

فماذا أنتجت الداْرِوِنية لنا:

1- املاديــة: والقــول: أن كل شــيء فــي 

ــا  ــانية، وم ــم اإلنس ــت القي ــادٌي، ونف ــاة م احلي

ــة  ــك الرؤي ــى تل ــم اليــوم، يعــود إل يعيشــه العال

والثقافــة اخلاطئــة.

لألقــوى:  والبقــاء  الصــراع  فلســفة   -2

وهــذه هــي اخللفيــة الفكريــة للغــرب، ســواٌء 

واالقتصاديــة  السياســية  املياديــن؛  فــي 

واالجتماعيــة. 

وفــي اخلتــام؛ بــن ســماحة الســيد صــادق 

ــدرس  ــا أن ي ــرد مّن ــى كل ف ــأن عل ــي ب املدرس

ــا  ــث الشــريف: »ي ــي احلدي ــا جــاء ف ــه، كم دين

بنــي إن هــذا الديــن متــن فأوغلــوا فيــه برفــق«. 

ــل اعَملــوا{، اســتضاف  حتــت عنــوان }وُق

اللــه  آيــة  ســماحة  الكــرمي  القــرآن  منتــدى 

ــه  ــت ل املجاهــد الســيد هــادي املدرســي، وكان

كلمــة قّيمــة للشــباب احلاضــر فــي امللتقــى، 

حتــدث فيهــا عــن أهميــة العمــل الدينــي الــذي 

يقدمــه الشــباب لألمــة مــن جهــة، وأهميتــه فــي 

بنــاء شــخصيته الذاتيــة مــن جهــة أخــرى، 

وابتــدأ ســماحته حديثــه بســؤال:

»هل العمل الديني تكليف أم تشريف«؟

وأجاب سماحته: 

»لــو ان محافــظ مدينــة او رئيــس دولــة 

كلــف أحدنــا بشــيء الفتخــر بهــذا التكليــف 

ــه  ــه، فلمــاذا ال نعــد تكليــف الل ه شــرفًا ل ولعــدَّ

تشــريفًا لنــا«؟!

وألنــه - تعالــى - رأى اإلنســان مبســتوى 

هــذا التكليــف، فقــد كلفــه بهــذا العمــل، ثــم إن 

هــذه املســؤولية فــي حقيقتهــا ترفــع االنســان.

يحّمــل  أنــه  االســالم  خصائــص  ومــن 

ــال  ــه، ف ــن ب ــن يؤم ــى م االنســان مســؤولية عل

يكفــي أن يكــون الرجــل صاحلــًا، إمنــا يكلفــه 

اإلســالم مســؤولية التبليــغ، وإن لــم يفعــل ذلــك 

ــد قصــر. ــون ق ــه يك فإن

فأغلــب فــروع الديــن ترتبــط بالغيــر ولذلــك 

ــُل ِمــْن 
َ

ْفض
َ
ِمــِه أ

ْ
ــُع ِبِعل

َ
ف

َ
ت

ْ
جــاء فــي الروايــة: »عاِلــٌم ُين

ــِف َعاِبــٍد«، وذلــك ألن العالــم يفكــر بغيــره 
ْ
ل
َ
َســْبِعيَن أ

والعابــد يفكــر بنفســه.

وأردف ســماحة الســيد املدرســي بالقــول: 

»إن األوامــر اإللهيــة تنقســم قســمن: 

قســٌم فيــه بعــض الصعوبــات مثــل الصوم، 

وقســم آخــر مــن واجبــات اللــه وأوامره تنســجم 

ــد جــاء  ــا، وق ــا وحاجاتن مــع شــهواتنا ورغباتن

نِكُحــوا{، 
َ
ــَرُبوا{، }َوأ

ْ
ــوا َواش

ُ
ل

ُ
فــي قولــه تعالــى: }َوك

َهــاِر{.
َّ
ْيــِل َوالن

َّ
ــْم ِبالل

ُ
اُمك

َ
}َوِمــْن آَياِتــِه َمن

قــد  بأوامــر  يأمــرك  الــذي  اللــه  فــان 

تكــون صعبــة عليــك هــو الــذي يأمــرك أحيانــًا 

ــك  ــك وراحت ــك وملذات ــا مصلحت ــات فيه بواجب

فــي هــذه الدنيــا ونحــن مكلفــون أن نعمــل بهــا 

ــات. ــن الواجب ــي م ــا وه كله

وحصــل أن عثمــان ابــن مظعــون، جــاء 

ــوُم  ُص
َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــًا: »أ ــال مخاطب ــي األكــرم وق ــى النب ال

ُج  وَّ
َ

ــز
َ
ت
َ
 أ

َ
ــا

َ
ــاَء ف َس

ِّ
ــِزُل الن

َ
ْعت

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــُر أ

َ
ــاَل آخ

َ
ــُر َوق ْفِط

ُ
 أ

َ
ــَر َول ْه الدَّ

ــي 
ِّ
ِ ِإن

َّ
ــا َوالل َم

َ
ا أ

َ
ــذ

َ
ا َوك

َ
ــذ

َ
ــْم ك

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ــَن ق ِذي

َّ
ــْم ال

ُ
ْنت

َ
ــاَل أ

َ
ق

َ
ــًدا ف َب

َ
أ

ــي 
ِّ
َصل

ُ
ِطــُر َوأ فْ

ُ
ُصــوُم َوأ

َ
ــي أ

ِّ
ِكن

َ
ــُه ل

َ
ــْم ل

ُ
اك

َ
ْتق

َ
ِ َوأ

َّ
ْم لِل

ُ
ــاك

َ
ش

ْ
خ

َ َ
ل

ْيــَس 
َ
ل

َ
ِتي ف

َّ
َمــْن َرِغــَب َعــْن ُســن

َ
َســاَء ف

ِّ
ُج الن وَّ

َ
ــز

َ
ت
َ
ــُد َوأ

ُ
ْرق

َ
َوأ

َم  ــرَّ ــْن َح ــْل َم
ُ

ــى -: }ق ــه - تعال ــي قول ــي«، وف
ِّ
ِمن

ِق{، 
ْ

ز َبــاِت ِمــَن الــرِّ يِّ ــَرَج ِلِعَبــاِدِه َوالطَّ
ْ
خ

َ
ِتــي أ

َّ
ِ ال

َّ
 الل

َ
ــة

َ
ِزين

)ســورة األعــراف: 32(.

وفــي اخلتــام أشــار ســماحته إلــى أهميــة 

التعــاون وتشــكيل التجمعــات الدينيــة، فيمكــن 

ولكــن  لوحــده  صاحلــًا  اإلنســان  يكــون  أن 

املطلــوب أن يكــون مــع اآلخريــن، وذلــك ألن َيــد 

اللــه مــع اجلماعــه فــال توجــد شــركة ناجحــة إال 

إذا كانــت فيهــا الشــراكة، وكمــا أننــا نتعــاون 

فــي أمورنــا الدنيويــة، علينــا ايضــًا أن نتعــاون 

فــي أمورنــا األخرويــة، ففــي قولــه - تعالــى -: 

ــم  ُه
َّ
ن
َ
أ

َ
ــا ك

ًّ
ــِبيِلِه َصف ــي َس ــوَن ِف

ُ
اِتل

َ
ــَن ُيق ِذي

َّ
ــبُّ ال َ ُيِح }ِإنَّ اللَّ

ْرُصــوٌص{، )ســورة الصــف: 4(. ــاٌن مَّ َي
ْ
ُبن

آية اهلل السيد هادي المدرسي:
 إنما عليه أن ينقل الصالح الى اآلخرين

ً
ال يكفي أن يكون الرجل صالحا

في منتدى القرآن الكريم

الـرؤية 
المـادية 

أرضية خصبة 
لإللحاد
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كانون الثا

وراء األخباروراء األخبار

انتهــاء  وبعــد  االســبوعي،  ملتقــاه  فــي 

ــدى  ــن، اســتضاف منت ــارة األربع مراســيم زي

القــرآن الكــرمي، ســماحة الشــيخ محمــد ســعيد 

املخزومــي، الباحــث والكاتــب املقيــم فــي كنــدا، 

وقــدم كلمــة بعنــوان: »االربعــن ومــا ميكــن 

ــه«. ــتفادة من االس

أهميــة زيــارة  عــن  ســماحته  حتــدث  و 

املؤمنــن. روحيــة  علــى  وآثارهــا  األربعــن 

ابتــدأ ســماحته حديثــه عــن عــدد مــن 

ــام احلســن،  ــارة اإلم ــي فضــل زي ــات ف الرواي

عليــه الســالم، وقــال: »جنــد أن جميــع األئمــة 

مــن االمــام زيــن العابديــن، عليــه الســالم، الــى 

احلســن العســكري، عليــه الســالم، يؤكــدون 

ــالم،  ــه الس ــن، علي ــام احلس ــارة اإلم ــى زي عل

لكــن اإلمــام احلســن العســكري، عليــه الســالم، 

ــث  ــي حدي ــارة األربعــن ف ــر زي ــذي ذك ــط ال فق

صفــات املؤمــن، وهــذه التفاتــة؛ فلمــاذا لــم 

ــارة؟ ــذه الزي ــون ه ــة املاض ــر األئم يذك

الزيــارة  تثبيــت  أرادوا  أنهــم  اإلجابــة؛ 

ــى أن جــاءت  ــة، إل ــد جعلوهــا واجب كأصــل وق

احلســن  اإلمــام  إلــى  الذهبيــة  الفرصــة 

ســيكون  الــذي  الســالم،  عليــه  العســكري، 

ــه فرجــه  بدايــة غيبــة اإلمــام احلجــة، عجــل الل

ــه،  ــي حديث ــن ف ــارة األربع ــص زي ــث خ - حي

عليــه الســالم، وفــي هــذه الروايــة الواحــدة 

عبئــت مئــات وعشــرات املئــات ثــم املاليــن 

ــذه  ــة له ــة الهائل ــذه الطاق ــا ه ــاس. فم ــن الن م

ــة  ــعوبًا كامل ــئ ش ــي تعب ــدة الت ــة الواح الرواي

مــن أقاصــي األرض إلــى أقاصــي األرض«؟ 

وأضــاف ســماحته موضحــًا: »ولكــي يكون 

اإلنســان مؤثــرًا يجــب أن تكــون طاقتــه الروحية 

عاليــة. ونحــن جنــد هــذه الطاقــات الهائلــة فــي 

ـوات اخلمــس،  مناســبات عــّدة، مثــاًل؛ الصـل

فاإلنســان يحتــاج فــي الصبــاح أن يصلــي 

يحتــاج  احليــاة  ميــدان  إلــى  دخــل  إذا  ثــم 

ــة  ــة روحي ــذ طاق ــرة أخــرى ليأخ ــي م أن يصل

جديــدة ملواجهــة احليــاة وهكــذا احلــج يعطيــك 

طاقــة مــن املوســم إلــى املوســم، وكذلــك زيــارة 

ــن«. األربع

ثــم تســاءل ســماحة الشــيخ املخزومــي 

عــن كيفيــة االســتفادة مــن هــذه املناســبة لهــذا 

العــام والعــام القــادم؟ وأجــاب بالنقــاط التاليــة:

فــي  اننــا  أنفســنا  نستشــعر  أن   -1«

وان  العاليــة  اإللهيــة  الطاقــة  مــن  محيــط 

امللكــوت األعلــى يشــتغل فــي تســيير هــذه 

اإلمــام. زيــارة  نحــو  البشــرية  اجلمــوع 

2- ضــرورة أن يكــون عندنــا جتديــد فــي 

كل موســم مــن زيــارة األربعــن، فروحيــة هــذا 

العــام يجــب ان تكــون أكبــر مــن روحيــة العــام 

املاضــي.

عليــه  احلســن،  لإلمــام  زيارتنــا   -3

ــر، ونســأل  ــه أكث ــا ب الســالم، يجــب أن تربطن

اإلمــام كيــف نســتفيد ونأخــذ مــن االمــام، 

فعندمــا نقــرأ زيــارة وارث ال نقرأهــا كقــراءة 

ــي كل مفــردة  ــل ف ــل يجــب أن نتأم ــدة ب اجلري

أن  ونتوقــع  عليــه  اإلمــام ونســلم  ونخاطــب 

ــن نحــن  ــو يســمعنا لك ــا فه يــرد الســالم علين

مغلقــة. مســامعنا 

4- أن تكــون مشــاريعنا نوعيــة، أي يجــب 

أن نبــدع فــي املجــال الــذي نحــن فيــه وان 

ــه  ــب؛ ألن الل ــى املرات ــى أعل ــور ونصــل إل نتط

ســبحانه مــّد اإلنســان بطاقــات غيــر متناهيــة 

وكمــا قيــل: »الذيــن طــوروا احليــاة هــم رجــال 

ــم«. أمثالك

نفــس  عقولهــم  والعظمــاء  فالعباقــرة 

هــذه  مــن  اســتفادتهم  فــارق  مــع  عقولنــا، 

العقــول، إذن؛ نحــن يجــب أن نســتفيد ايضــًا، 

ــي خصــوص األربعــن«. ــن ف ــون نوعي وان نك

بــاب  فتــح  مت  ســماحته،  حديــث  وبعــد 

االســئلة للشــباب وأجــاب ســماحته عليهــا، 

ومنهــا: 

بالروحيــة  بالطاقــة  يتــزود  اإلنســان  أن 

ــن، ولكــن مبــرور  ــارة األربع ــة خــالل زي الفائق

األيــام تتناقــص هــذه الطاقــة، فمــا هو الســبيل 

ــا؟  ــة عليه للمحافظ

فــي معــرض إجابتــه، قــال ســماحة الشــيخ 

البيــت،  األعلــى وأهــل  املــأل  إن  املخزومــي: 

املعنويــة  بالطاقــة  يزودونــا  الســالم،  عليهــم 

واملفاهيــم والقيــم مبــا يعبــئ النفــوس، بيــد أن 

الشــيطان يأتــي فــي االجتــاه املعاكــس، فتأتــي 

ــة  ــد تكــون خارجــة عــن طبيع الضغوطــات، وق

ــام  ــه أن يتصــل باإلم ــه، فعلي اإلنســان وقدرات

الروحيــة  نفســه  فــي  يستشــعر  وأن  أكثــر 

ويدعــو البــارئ - عــّز وجــّل - فــي كل صغيــرة 

ــرة«. وكبي

بــأن  احلاضريــن  اإلخــوة  أحــد  وســأل 

ــو االختصــاص  ــن: اجتــاه نح ــم اجتاه »للعال

نحــو  اآلخــر  واالجتــاه  العمــودي(  )البنــاء 

ذا  اإلنســان  يكــون  أي  األفقــي(،  )البنــاء 

مهــارات متعــددة، وكذلــك فــي جانــب طلــب 

أفضــل«؟ فأيهمــا  العلــم، 

ــه  ــي بقول ــاب ســماحة الشــيخ املخزوم أج

ــَماَواِت َوَمــا  ــا ِفــي السَّ ــم مَّ
ُ

ك
َ
َر ل

َّ
تعالــى: }َوَســخ

ــُه...{.
ْ
ن ْرِض َجِميًعــا مِّ

َ ْ
ِفــي ال

ــن الواجــب أن تدخــل  ــي أن م ــذا يعن »وه

ســبحانه  اللــه  ألن  كلهــا  احليــاة  مياديــن 

أعطــاك القــدرة علــى ذلــك. وضــرب األمثلــة 

فــي أصحــاب األئمــة، عليــه الســالم، فالواحــد 

منهــم كان عاملــًا وفقيهــا وتاجــرًا. إذن يجــب ان 

نختــار البنــاء األفقــي ويوازيــه البنــاء العمــودي، 

ـوم ومــن االختصــاص  فكمــا يأخــذ مــن العـل

ــر. ــي كل اختصــاص أكث ــذ ف ــو يأخ فه

وختــم كالمــه بالدعــاء بطاعــة الله ســبحانه 

والتوفيــق ببــركات ابــي عبــد اللــه احلســن عليــه 

السالم«.

تزامنــًا مــع الذكــرى العطــرة ملولــد الرســول 

ــه، أقــام  ــه وآل ــه علي ــى الل األكــرم، محمــد، صل

الرســول  دورة  الرســالي،  الشــباب  منتــدى 

األعظــم الثقافيــة لطلبــة اإلعداديــة واجلامعــات 

ــان،  ــة ميس ــع حملافظ ــر التاب ــاء املج ــي قض ف

وملــدة ثالثــة أيــام. وحســب البرنامــج املعــّد 

ســلفًا فــان الــدروس واحملاضــرات تضمنــت 

ــة: احملــاور التالي

1- التدبــر فــي القــرآن الكــرمي، لســماحة 

الســيد إبراهيــم املوســوي. 

ــة االســالمية، لســماحة الشــيخ  2- الثقاف

رائــد البديــري.

3- التنميــة البشــرية لفضيلــة األســتاذ 

فاضــل

الــدروس واحملاضــرات،  الطلبــة  وتلقــى 

ــم  ــاح، ث ــي الصب ــًا ف ــالث دروس يومي ــع ث بواق

ــاء. ــي املس ــاش ف ــات النق ــة حلق إقام

ــي دروس  ــاول الســيد املوســوي ف ــد تن وق

ــي:  ــر مــا يل التدب

1- أهمية القرآن وضرورته في احلياة.

2- كيــف نفهــم القــرآن ونحولــه الــى منهــج 

حيــاة وبرنامــج بناء؟ 

3- التدبــر العملــي فــي اآليــة الكرميــة: 

}وقــال الرســول يــا رّب إن قومــي اتخــذوا هــذا 

ــان، 30(. ــورة الفرق ــورا{ )س ــرآن مهج الق

ــت  ــة البشــرية فكان ــادة التنمي ــي م ــا ف أم

الــدروس كالتالــي:

1- كيف حتدد أهدافك؟

2- كيف تستخدم طاقتك؟

3- كيف تنجح في عالقاتك االجتماعية؟

وفــي مــادة الثقافــة االســالمية، فكانــت 

الــدروس التاليــة:

1- مــا هــو مفهــوم الثقافــة؟ وكيــف منّيــز 

بــن الثقافــة احلّقــة والثقافــة الباطلــة؟

2- الدين ضرورة حياتية ونفسية.

3- الفــرق بــن ثقافــة اإلســالم وثقافــة 

اليــوم. املســلمن 

تضمنــت  فقــد  املســائية  ـرة  الفـت أمــا 

واملســؤولية  التخلــف  مواضيــع؛  مناقشــة 

. لتغييــر ا و

ــًا  ــدورة 45 طالب ــي هــذه ال ــد شــارك ف وق

ــة.  ــات و35 مدرســة إعدادي ــس جامع ــن خم م

الشيخ محمد سعيد المخزومي:

لنكن قدوة األمم

الشباب الرسالي 

يقيم دورة 

الرسول األعظم 

الثقافية في 

محافظة ميسان 
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فــي دوامــة اإلعصــار وأمواجــه املتالطمــة، 

ــر احملتــرف  ــار غي ــان الشــغل الشــاغل للبّح ف

ــة  ــع املوج ــل م ــة التعام ــي كيفي ــن ف ــا يكم إمن

مــن  لغيرهــا  ملتفــت  غيــر  التــي يخوضهــا، 

يــكاد  وال  الحقــة،  وأخــرى  ســابقة  موجــات 

ــة  ــي دوام ــى يدخــل ف يخــرج مــن إحداهــا حت

ــي املجهــول؛ مــا دام ال  ــه ف أخــرى، ورمبــا يتي

يحســب حســابًا لبــؤرة االضطــراب - التــي 

تســبب تلــك املوجــات املتالطمــة - وغيــر مــدرك 

ــؤرة  ــن ب ــدًا ع ــفينته بعي ــير بس ــة أن يس ألهمي

ــاول أن  ــذي يح ــب ال ــذا الطبي االعصــار. وهك

يعالــج احلمــى، فهــو لــن يهتــدي الــى عالجهــا 

ــذي  ــاب ال ــدد موضــع االلته ــم يح ــا ل ــدا، م اب

يســبب احلّمــى، وهــذا حــال العــراق اليــوم؛ 

فمــا أن يخــرج مــن أزمــة إال ويقــع فــي أقســى 

منهــا، مهمــا خــرج مــن األولــى منتصــرًا، ومــا 

ذلــك إال بســبب تلــك النظــرة فــي التعامــل مــع 

ــات. االزم

ــى  ــواب القضــاء عل ــى أب ــن عل ــوم نح والي

ــح  ــن يفت ــؤزر مب ــش، واخلــروج بنصــر م داع

لنــا نافــذة رحبــة لألمــل والتفــاؤل بغــد مشــرق، 

فينبغــي أن ال نعيــش فقــط حالــة صــراع املوجة 

كالســابق، بــل يجــب امتطــاء تيــار النصــر، 

بالفتــوى  الدينيــة  املؤسســة  صنعتــه  الــذي 

ــز  ــدا عــن مرك ــة، للخــروج بالعــراق بعي املبارك

النكســات  بــؤر  علــى  والقضــاء  اإلعصــار، 

بطوفــان النصــر الهــادر، وينبغــي ان نعمــل 

علــى تعزيــز عناصــر النصــر وأســبابه مــن 

ــؤر االزمــات  ــى ب جهــة، ونســتثمره للقضــاء عل

ــة اخــرى. ــن جه م

 الجهة األولى: تعزيز عنصرّي النصر

لقــد افــرز غــزو داعــش للعــراق درســًا 

ــن عنصــري  ــي ع ــت للقاصــي والدان ــًا أثب بليغ

قــوة متالزمــن ال ميكــن لنــا االســتغناء عنهمــا 

ــا ضــرورة  ــت لن ــن األحــوال، وثب ــأي حــال م ب

ــا: ــد وهم ــى أقصــى ح ــا ال تعزيزهم

1- املؤسسة الدينية صانعة النصر

فقــد أثبتــت املؤسســة الدينيــة انهــا صمــام 

أمــان البــالد االســالمية علــى مــر التاريــخ 

فــي مواقــف ال تعــد وال حتصــى، كان آخرهــا 

ــم  ــكري لتنظي ــدد العس ــازم للتم ــّدي احل التص

ــا  ــد أن م ــدس، بي ــاد املق ــوى اجله ــش بفت داع

يؤســف لــه، أن الساســة لــم يفهمــوا - او ال 

يريــدون أن يفهمــوا - أهميــة االســتماع لهــذه 

ــم  ــوا آذانه ــا؛ فصم ــير بهديه ــة، والس املؤسس

عــن نصــح العلمــاء الربانيــن؛ وأوصلــوا البلــد 

ـوال وجــود العلمــاء؛  الــى مــا وصــل اليــه. وـل

لــكان العــراق اآلن فــي خبــر كان. فحــرّي بنــا 

أن نعــزز عنصــر النصــر هــذا بالتواصــل مــع 

ــم حلــل  ــم ومقترحاته ــاء واألخــذ بأفكاره العلم

مشــاكل البــالد، واتباعهــم واالقتــداء بهديهــم.

2- الوعي الديني

لــوال هــذا الوعــي وهــذا االعتقــاد الراســخ 

النــاس  اســتجاب  ملــا  الشــرعية؛  بالقيــادة 

للفتــوى الدينيــة، ولهــذا يجــب تعزيــز الوعــي 

بــه، مــن قبــل  الدينــي، واالهتمــام الشــديد 

الدولــة واملؤسســة الدينيــة علــى حــد ســواء.

ـرًا مــن  إن للمؤسســة الدينيــة عــددًا كبـي

طلبــة العلــم، وقــد آن األوان لتغييــر اســلوب 

التعاطــي معهــم، ودارتهــم بالشــكل الــذي يزيــد 

مســاحة الوعــي الدينــي لــدى النــاس عبــر دمــج 

التعلــم بالتبليــغ لطــالب العلــم مبــا يحقــق هــذه 

ــح املــدارس  ــة، وضــرورة التوّســع فــي فت الغاي

ــة، واالســتفادة  ــدن العراقي ــي كل امل ــة ف الديني

مــن  ذلــك  لتحقيــق  املتاحــة  الوســائل  مــن 

املســاجد، ووســائل اإلعــالم، ومواقــع التواصــل 

ــا. ــي وغيره اإلجتماع

والبــد مــن االرتقــاء باملناهــج التعليميــة 

اخلاصــة بطــالب احلــوزة التــي تؤهلهــم لتحقيق 

ـوم  العـل وإضافــة  املصيــري،  الــدور  هــذا 

احلديثــة الــى مناهجهــم، وبخاصــة العلــوم ذات 

العالقــة؛ كعلــم النفــس، والتربيــة، واالجتمــاع، 

واالقتصــاد، واإلدارة، واإلعــالم، والسياســة، 

ـوم  العـل دراســة  مهمــًا  وأصبــح  وغيرهــا، 

احلديثــة فــي عمقهــا اإلســالمي، كعلــم النفــس 

اإلســالمي، وعلــم االجتمــاع اإلســالمي، وعلــم 

اإلســالمي  اإلســالمي، والقانــون  االقتصــاد 

وهكــذا، مــن أجــل أن نؤســس نهضــة حضاريــة 

إســالمية شــاملة تنعكــس علــى واقــع املســلمن 

النــاس  ثقــة  احلياتيــة، وتعــزز  أبعــاده  فــي 

باإلســالم واملؤسســة الدينيــة علــى حــد ســواء، 

ــة. ــة الديني ــي والثقاف ــزز الوع ممــا يع

 الجهة الثانية: مواجهة بؤرة النكسات

متعــددة  أزمــات  بــؤر  هنــاك  أن  الشــك 

أوصلتنــا الــى مــا نحــن عليــه اليــوم ولكــن 

اكثــر هــذه البــؤر ثانويــة ترتبــط ببــؤرة رئيســية 

ــؤر األخــرى؛  ــكل الب ــدة ل ــة وقاع ــل حاضن متث

فهــي بــؤرة هــذه البــؤر! فمــا هــي هــذه البــؤرة؟ 

ــا؟ ــة منه ــف املؤسســة الديني ــو موق ــا ه وم

 الساسة بؤرة النكسات

ــه املؤسســات  ــذي تــؤدي في ــت ال ــي الوق ف

بوســعها  مــا  كل  العالــم  فــي  السياســية 

إليصــال بلدانهــا الــى شــاطئ األمــان، وعــالج 

ــي،  ــدم والرق ــى التق ــا ال ــع به مشــاكلها، والدف

- ومــع شــديد  السياســية  مؤسســتنا  فــان 

األســف - متثــل مركــز الزلــزال الــذي يضــرب 

البــالد منــذ ســنن؛ فهــي املســؤولة عــن الفســاد 

اإلداري الــذي دمــر البــالد، وهــي املســؤولة 

عــن اســتمرار حالــة الفقــر والبطالــة والتخلــف، 

وهــي مــن يســتخدم اخلطــاب الطائفــي لتعزيــز 

فرصهــا االنتخابيــة، وهــي املســؤولة عــن تعزيــز 

ــة خدمــة ملصاحلهــا، وهــي  التدخــالت اخلارجي

املســؤولة عــن تفشــي الفكــر التكفيــري فــي 

وســط الشــباب؛ حيــث أنهــا لــم تقــم بواجباتهــا 

ــم تقــدم لهــذا  ــع انتشــاره؛ فهــذه الســلطة ل ملن

ــد  ــه، وتبدي الشــعب شــيئا ســوى عوامــل خراب

ــف  ــات املواق ــا مئ ــه لن ــا أثبتت ــه، وهــذا م ثروات

املصيريــة، وثــالث عشــرة ســنة، فصــار لزامــًا 

إبعــاد أشــخاصها عــن املشــهد السياســي؛ 

ــذا  ــن ه ــد اخلــالص م ــذا البل ــد له ــا أري اذا م

ــد ان هــذه  ــم. وكل مــن يعتق االضطــراب الدائ

ان  ميكــن  احلاليــن  بأشــخاصها  الســلطة 

تغيــر نهجهــا فهــو واهــم جــدا، فاحلــل الوحيــد 

للقضــاء علــى بــؤر التوتــر، وإيقــاف اإلعصــار 

املدمــر؛ إمنــا يكمــن فــي تغيــر االشــخاص 

ــهم. انفس

 أصلحوا التحالف الوطني

يجــب  التــي  ـّرة واملؤملــة  امـل احلقيقــة  إن 

البــوح بهــا؛ أن الساســة الشــيعة لــو أرادوا 

ــاف  ــاد، وإيق ــى الفس ــاء عل ــالح، والقض اإلص

األغلبيــة  فهــم  ذلــك؛  لهــم  لتحقــق  األزمــات 

ــن أن  ــا واثق ــة. واذا كن ــان واحلكوم ــي البرمل ف

ــو  أصغــر حــزب شــيعي او ســني او كــردي، ل

أراد اإلصــالح حقيقــة؛ فانــه حتمــا ســُيصِلح. 

فمــا قولنــا فــي التحالــف الوطنــي لــو أراد 

موضوع الغالفموضوع الغالف

 الشيخ فارس الجبوري

في ضوء االنتصارات األخيرة على "داعش"

المؤسسة الدينية والمعركة القادمة

 ما دامت مؤسسات 
ً
إن تغيير الوجوه البرلمانية ال يغير شيئا

 
ً
الحكم مقتصر عملها على قادة كتل يتخذون القرار عوضا

عن البرلمان والحكومة
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موضوع الغالف

أن  شــك  فــال  الفســاد؟  وإيقــاف  اإلصــالح 

جميــع األزمــات ســتنتهي؛ ويتحــول العــراق 

ــر!  ــال آخ ــى ح ال

إن جمهــور التحالــف الوطنــي اليــوم يعاني 

االمّريــن مــن مآســي الســنوات األخيــرة فمئــات 

ــن  ــم م ــن الشــهداء ومثله اآلالف، ورمبــا مالي

ضحيــة  راحــوا  االيتــام  وماليــن  االرامــل 

الفوضــى األمنيــة والعمليــات اإلرهابيــة، بينمــا 

ــى بيــد التحالــف الوطنــي  »مفتــاح اجلنــة« يتدلّ

ــن  ــم يئ ــا، وجمهوره ــف موصــدًا بابه ــو يق وه

ــم واجلــوع والفقــر واجلهــل. ــم الظل مــن جهن

لكفيــل  الوطنــي  التحالــف  اصــالح  إن 

بانتشــال العــراق مــن نكســاته، ووضعــه علــى 

ــيهتدي  ــل س ــن؛ ه ــد، ولك ــش الرغي ــكة العي س

أم  جنتنــا،  بــاب  مفتــاح  ذلــك، ويديــر  الــى 

الدينيــة  للمؤسســة  وهــل  لنارهــا؟!  يتركنــا 

ــي حفظــت العــراق بفتــوى اجلهــاد، ودمــاء  الت

االنتصــارات  زخــم  تســتثمر  أن  الشــيعة، 

لهــم،  فتنتصــر  الشــيعة  بســواعد  ـرة  االخـي

وُتكــِرم شــهداءهم وتوِقــف اســتخفاف »الوجــوه 

ــام فتواهــا؟! أم  ــر عوائــل وأيت الكاحلــة« مبصي

ــه حتــى نصــل  ــى مــا كان علي يبقــى احلــال عل

ــان؟!  ــاد ث ــوى جه ــى فت ال

 معوقات التغيير في معركة اإلصالح

وفــي الوقــت الــذي اصبحــت فيــه القناعــة 

راســخة بــان ال حــل إال بالتغييــر؛ فانــه يجــب 

ومعوقــات  املرحلــة،  طبيعــة  معرفــة  علينــا 

التغييــر؛ لنســلك الطريــق األمثــل فــي الوصــول 

ــه .فرغــم فشــل االحــزاب احلاكمــة فــي كل  الي

شــيء، فإنهــا جنحــت فــي تأســيس وتدعيــم 

ــر: ــتمرارها عب ــات اس مقوم

مؤسســات  وإلغــاء  مصــادرة   -1

ــتور،  ــا دس ــة له ــراق دول ــم ان الع ــم: رغ احلك

احلكــم،  ومؤسســات  الدولــة  هيكليــة  حــدد 

اجلهــة  وهــو  برملــان،  مــن  ومســؤولياتها؛ 

التشــريعية والرقابيــة، واحلكومــة، وهــي اجلهــة 

هيئــات  جانــب  الــى  والقضــاء،  التنفيذيــة، 

مســتقلة، ولكــن؛ فــي حقيقــة األمــر، فــان هــذه 

ــا  ــًا فيم ــة مصــادرة متام ــي حال املؤسســات ف

ــي  ــق باتخــاذ القــرارات! فالقاصــي والدان يتعل

يعلــم ان كل القــرارات امنــا ُتتخــذ فــي اجتمــاع 

ــا هــذه  ــان، وم ــي البرمل ــل العظــام ف ــادة الكت ق

او  للصــوت  ـرًا  مكـب إال  الدســتورية  الهيكليــة 

صــدى للقــرار ال غيــر!  وهــذه الزعامــات متتلــك 

مــن النفــوذ مــا يكفيهــا للبقــاء، وهــي موجــودة 

ســواء دخلــت االنتخابــات ام لــم تدخــل.

ـرة  الكبـي األحــزاب  كرســت  وقــد   -2

قانــون  تشــريع  عبــر  املطلقــة  هيمنتهــا 

االنتخابــات، والتعديــل عليــه بشــكل مســتمر 

ــه  ــق الظــروف، وكأن ــا وف ــق مصاحله مبــا يحق

ــر  ــزوال، بشــكل يثي بورصــة أســهم صعــودًا ون

واالســتهجان. الســخرية 

التشــريع،  اطــار  فــي  معوقــات  هــذه 

والهيمنــة علــى أجهــزة الدولــة، وهنــاك معوقــان 

يعترضــان طريــق التغييــر، وال شــك أن كثيــرا 

ــا؛  ــى إدامتهم ــل عل ــلطة تعم ــن احــزاب الس م

فبدونهمــا حتــى الســيطرة علــى التشــريعات 

وهمــا  تنهــار،  قــد  املؤسســات  ومصــادرة 

قاعدتــا اســتمرار حكــم املفســدين وهمــا: 

ــب  ــن الصع ــل: م ــر واجله ــة الفق 3- إدام

جــدا علــى املتتبــع حلركــة االقتصــاد واملــال فــي 

البلــد أن يبــرئ السياســين عــن قصــد جتويــع 

وإفقــار الشــعب وحرمانــه مــن التعليــم. إن 

ــة الفقــر جتعــل الناخــب عرضــة لالبتــزاز،  حال

وصــار معروفــا أن ســوق عــرض الوظائــف 

ــات، وان  ــان االنتخاب ــر أب ــا يزده ــة أمن الكاذب

ــب  ــت خرائ ــم وعــود تثبي ــات، ث ــج اجلراف ضجي

املتجاوزيــن يصــل قمتــه، ويبــدأ التصــدق علــى 

اهــل أحــد اغنــى بــالد فــي العالــم، ببطانيــة او 

قطعــة قمــاش او بطاقــة شــحن موبايــل مقابــل 

الصــوت االنتخابــي؛ ومــا هــذا اال للفقــر املدقــع 

الــذي تعيشــه شــرائح واســعة مــن الشــعب، فال 

ــر  ــع والفق ــي ان سياســة التجوي ــى شــك ف يبق

مقصــودة؛ مــادام يجــري اســتغاللها علــى هــذا 

ــت. هــذه السياســة أهــم مقومــات  النحــو املقي

مقومــات  توفيــر  الن  الفاســدين؛  اســتمرار 

ــة  ــه عرض ــن يجعل ــن ل ــرمي للمواط ــش الك العي

لالبتــزاز، وســتخلصه مــن حالــة اجلهــل، وترفــع 

هــذه  فتصبــح  الفكــري والثقافــي؛  مســتواه 

الشــخصيات الفاســدة ال متثــل طموحاتــه فــي 

ــدم. ــم املتق التقــدم واللحــاق بركــب العال

األمنــي  التدهــور  الثانــي:  واملقــوم   -4

الــذي جعــل مــن التغييــر شــيئًا صعبــا، وجعــل 

كل شــرائح الشــعب تخشــى التغييــر مبــا فيهــا 

املؤسســة الدينيــة؛ حيــث أن حالــة التغييــر أمام 

أحــزاب مهيمنــة علــى كل مفاصــل الســلطة 

كهــذه، ســيكون لهــا تداعيــات خطيــرة حتتــاج 

الــى حالــة اســتقرار إلجرائهــا؛ لذلــك فــان 

اســتمرار التدهــور االمنــي يعنــي عــدم التفكيــر 

ــور  ــد ظه ــا شــهدناه بع ــذا م ــر، وه ــي التغيي ف

داعــش، فمــع أي تظاهــرات جماهيريــة، يرتفــع 

الصــوت الداعــي بإســكاتها لئــال يختــل االمــن 

ــه، ممــا يصعــب الســيطرة  ــر ممــا هــو علي اكث

ــلطة  ــًا ألحــزاب الس ــار مهم ــه؛ ص ــه. وعلي علي

ــن. ــدام االم ــة انع اســتمرار حال

5- غــرس حالــة اليــأس: إن حالــة اليــاس 

واإلحبــاط الــذي يشــعر بــه العراقيــون ممــا 

مــن  جربــوه  اآلن، وممــا  عاشــوه ويعيشــوه 

األمــل  يفقــدون  السياســي؛ جعلهــم  الواقــع 

األحــزاب  فهــذه  التغييــر؛  بإمكانيــة  متامــا 

ــر  ــة للتغي ــيء، وال إمكاني ــى كل ش ــيطر عل تس
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وهــذا االحبــاط جعلهــم ال يفكــرون فــي محاولــة 

هــي  السياســية  العمليــة  أن  التغييــر، رغــم 

عمليــة دميقراطيــة؛ حيــث أن تغييــر الوجــوه 

ــات  ــت مؤسس ــيئًا مادام ــر ش ــة ال يغي البرملاني

احلكــم مقتصــرة عمليــًا فــي قــادة كتــل يتخذون 

القــرار عوضــًا عــن البرملــان واحلكومــة، بــل 

وعــن كل الســلطات والهيئــات، وهــم موجــودون 

مهمــا كانــت نتيجــة االنتخابــات.

 النفخ في الشبكة

و أمــام هــذا الواقــع، تتصاعــد األصــوات 

مــن هنــا وهنــاك مطالبــة املواطــن بالتغييــر، 

الدعــوة  هــذه  أن  غيــر  األصلــح  وانتخــاب 

بحاجــة الــى كثيــر مــن التأمــل! اذ جنــد انهــا ال 

تنســجم مــع حقيقــة الواقــع! مــن يــأس وإحبــاط 

ــى القــرار  ــة األحــزاب عل ــف وهيمن ــر وتخل وفق

ـراِع حجــم التدخــالت اخلارجيــة  كلــه، ولــم ـت

ــن  ــن ع ــات، وأغمضــت الع ــي تســمية حكوم ف

هــذه  ان  ولــم...  ولــم...  االنتخــاب  قوانــن 

الدعــوى إمنــا تقــول فــي حقيقتهــا: »أمامــك 

ــم«،  ــك انتخــاب احده ــة فاســدين وعلي مجموع

فهــي فــي كل االحــوال دعــوة الــى زيــادة قــوة 

ــه  االحــزاب الفاســدة وهــذه حقيقتهــا. كمــا ان

وفــي جميــع االحــوال فــان »مجلــس القــادة 

ــاب  ــم أصح ــاب وه ــر باالنتخ ــام« ال يتأث العظ

ــي الشــبكة! ــخ ف ــه نف ــال ان القــرار، فع

 ما يلوح في االفق

وفــي ظــل هــذه الظــروف يلــوح فــي االفــق 

خيــاران:

1- خيــار غيــر مضمــون؛ وفيــه تتحمــل 

ــؤولية  ــن مس ــراد اخليري ــوى او االف ــض الق بع

االنتخابــات،  تدخــل  جديــدة  كتــل  تشــكيل 

وتتخــذ شــكل املعارضــة؛ لتصحيــح األوضــاع. 

إال ان هــذا اخليــار يواجــه العديــد مــن العقبــات 

منهــا: إنهــا ستنشــأ ضعيفــة، ورمبــا ال حتصل 

علــى مقعــد لهــا فــي البرملــان فــي ظــل قانــون 

ــرى  ــه األحــزاب الكب ــذي فّصلت ــات ال االنتخاب

علــى مقاســاتها، ولــو ُقــدر لهــا احلصــول علــى 

ــق  ــل مــن فاعــل لتحقي ــه ســيكون اق شــيء فان

الــى  اآلخريــن  يدفــع  قويــة، ممــا  معارضــة 

قمعهــا ووأدهــا فــي مهدهــا مادامــت تهــدد 

فــان  تقــاوم  ان  لهــا  ُقــِدر  مصاحلهــم، ولــو 

ــى  ــادرة عل ــة ق ــا أغلبي ــا جلعله ــاس به ــة الن ثق

التغييــر، ســيحتاج وقتــا كــي تكســب هــذه 

انتخابيــة،  دورات  لعــدة  يطــول  الثقــة رمبــا 

ـرة قــد تصــل البــالد الــى  وخــالل هــذه الفـت

ــان هــذا  ــك ف ــم ذل نقطــة الالعــودة، ولكــن ورغ

ــه. ــير في ــب الس ــار يج اخلي
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بنــاء  مســؤولية  الدينيــة  املؤسســة  تتحمــل 

االنتخابــات، وهــي  تخــوض  كتلــة سياســية 

قــادرة علــى اختيــار الصاحلــن، وقــادرة علــى 

آن  وقــد  الفاســدين،  بطــش  مــن  حمايتهــم 

األوان ألن متثــل هــذه املؤسســة احلالــة األبويــة 

السياســية للصاحلــن حصــرًا، الذيــن يوقفــون 

حالــة الظلــم والقهــر الــذي يعانيــه الشــعب، 

ولتبقــى األبويــة اإلنســانية والدينيــة تشــمل 

اجلميــع.

 ضرورة حركة المؤسسة الدينية

وفــي ظــل هــذه الظــروف، ومــادام التغييــر 

الســلمي ممكنــا، ومــادام بإمــكان املؤسســة 

الدينيــة فعــل ذلــك، ومازالت مســؤولية املؤسســة 

الدينيــة ترســيخ قيــم الديــن واخللــق الكــرمي 

وبنــاء القيــم اإلنســانية، وان حتقيــق ذلــك عبــر 

الســلطة هــو اجنــح الطــرق، ومــا دام البلــد على 

حافــة االنهيــار، وان عواقبــه تقــع علــى النــاس 

الذيــن وضعــوا املؤسســة الدينيــة كقيــادة لهــم، 

ــم؛  ــه عليه ــا وأوجبت ــى اتباعه ــي ال ــم ه ودعته

ــى  ــة ســتكون مجبــرة عل ــان املؤسســة الديني ف

التدخــل مســتقبال لتفــادي أضــرار الساســة 

الفاســدين، ورمبــا ســتكون أمــام فتــوى جهــاد 

ثانيــة، ومــا لذلــك مــن تبعــات وتداعيــات ملاليــن 

أخــرى مــن األيتــام واألرامــل، وأضــرار كارثيــة 

ــن  ــد بلغــوا م ــادام الساســة ق ــد، وم ــى البل عل

الفســاد واجلــور والطغيــان مــا قــد بلغــه قــارون 

وهامــان وفرعــون؛ فــال شــك أن نــداء الســماء 

ــَكاَل  ــَذُه اللَُّ َن اليــزال يتــردد فــي اآلفــاق: }َفَأَخ

ــة: 25(. ــَرِة َواألُوَل{، )اآلي اآلِخ
وقــد مــرت مرحلــة النصــح، ومــع األســف 

كحــال  ومــازال  كان  حالهــم  فــان  الشــديد 

َب َوَعَص{، )ســورة  فرعــون فــي جوابــه }َفَكــذَّ

ــَى{،  ــْم األَْع ُك ــا َربُّ ــاَل }َأَن النازعــات: 21(، َفَق

)اآليــة: 24(، وهنــا ينبغــي إزاحتــه وإيقافــه عــن 

ظلــم النــاس وهــدم الديــن والبــالد والعبــاد: 

ــى{،  ــى... َفَتْخَش ــُه َطَغ ــْوَن إِنَّ ــْب إَِل فِْرَع }اْذَه
)17-19(. وإال ال يعقــل بعــد كل هــذه املآســي 

الشــهداء،  وقوافــل  والتضحيــات،  واخلــراب 

يبقــى أّس وأســاس الفســاد فــي مكانهــا، وهــم 

املتســببون بــكل هــذا؛ ليســتمر اخلــراب ونــزف 

الدمــاء، وحــن ذاك فإننــا لــم نفعــل شــيئًا ابــدا. 

وســتذهب دمــاء الشــهداء، وتضحيــات املعاقــن 

ســدى - ال قــدر اللــه - لــذا آن األوان لتكــون 

بوابــة  ـرة،  األخـي واالنتصــارات  التضحيــات 

التغييــر الشــامل، ولنواجــه بطوفــان النصــر 

ــا؛  ــن يصنعه ــات وم ــات األزم ــادر كل موج اله

فكــم هــي موجــات حقيــرة أمــام طوفــان النصــر 

ــم. العظي

موضوع الغالف

من الممكن أن تتحمل المؤسسة الدينية مسؤولية بناء 
كتلة سياسية تخوض االنتخابات، وهي قادرة على اختيار 

الصالحين، وحمايتهم من بطش الفاسدين
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َهــُه َهــَواُه{، )ســورة اجلاثيــة: 
َ
 ِإل

َ
ــذ

َ
خ

َّ
ْيــَت َمــْن ات

َ
َرأ

َ
}أ

23( فســقط فــي اجلحيــم!

األهــواء  تكــون  أن  ميكــن  هــل  لنتســاءل 

ــّد أن  ــدف الب ــاة؟ إن اله ــًا للحي ــات أهداف والرغب

يكــون موجــودًا قبــل اإلنســان؛ فكيــف يكــون مــا 

هــو نتــاج وجــود اإلنســان، هدفــًا لــه؟ مبعنــى؛ أن 

هــدف الرمايــة ُيحــدد قبــل الرمايــة، وال ميكــن أن 

تكــون الثغــرة التــي حتدثهــا النبلــة هدفــًا للرمايــة 

ذاتهــا!

ــن  ــر م ــداف، إال أن الكثي ــي األه ــذا ه وهك

األهــداف التــي ظنهــا البعــض أهدافــًا، لــم تكــن 

ــا إاّل وســائل. فــي حقيقته

فاألشــياء كلهــا مخلوقــة لهــذا الكائــن العاقل 

احلــّر، وألنهــا مخلوقــة لــه فإنهــا تخضــع إلرادتــه، 

أمــا هــو؛ فليــس مخلوقــًا؛ ال لنفســه، وال ألبنائــه، 

وال إلنتاجــه، وال ألي شــيء مــن هــذا القبيــل، 

وإمنــا هــو مخلــوق للــه.

لكــن الــذي ُيعــد ذاتــه، ومصلحتــه اخلاصــة 

هدفــًا حلياتــه، البــّد أن يعبــد نفســه التــي تعنــي 

مجموعــة مــن األهــواء والرغبــات الرخيصــة.

ــات واألمم  ــذه البســاطة تنجــرف املجتمع به

ــاج  ــا حتت ــمو أيضــًا، فإنه ــاطة تس ــذه البس وبه

ــى  ــى اســتخدام الوســائل للوصــول إل للســمو إل

األهــداف، بينمــا الســقوط فــي الهــوة ال يحتــاج 

ــًا. ــل الوســائل هدف إال جع

ــو  ــه ـ ه ــه ل ــا يؤلّ ــي م ــه« ـ أعن وألن الـــ »إل

القضيــة احملوريــة فــي حيــاة اإلنســان فــردًا 

ومجتمعــا، فــإن الســؤال العريــض الــذي يبحــث 

عــن اإلجابــة فــي كل عصــر ومصــر؛ مــن الــذي 

ــه؟  ــه ل يســتطيع أن يقــود اإلنســان كمــا أراد الل

وبيــد مــن تكــون زمــام املبــادرة؟ فهــل الديــن هــو 

مــن يقــود احليــاة ومــن ثــّم تقــع املســؤولية األولــى 

ــة؟ أو أن  ــن واملؤسســات الديني ــاء الدي ــى علم عل

املســؤولية تقــع علــى اإلنســان نفســه، وهــو الــذي 

ــه؟ ــار الســبيل حليات يخت

 نتيجة ابتعاد الدين عن الحياة

مــن  البــد  الســؤال  هــذا  علــى  لإلجابــة 

ــائر  ــال س ــي قب ــة ف ــس نظري ــن لي ــان أن الدي بي

النظريــات، إمنــا هــو الطريــق الصحيــح ملمارســة 

االجتماعيــة  جوانبهــا  جميــع  فــي  احليــاة 

فالديــن  والفرديــة،  والسياســية  واالقتصاديــة 

ــاة، لنفتــرض أن  ــى احلي ــاًل عل ليــس شــيئًا متطف

احليــاة مــن دونــه حيــاة ســليمة، وأن باســتطاعة 

األيديولوجيــات قيــادة احليــاة، وبتعبيــر آخــر فــإن 

الديــن ال بديــل لــه، وال منافــس، فاإلنســان الــذي 

ــه وأعطــاه احليــاة، جعــل لهــذه احليــاة  خلقــه الل

منهاجــًا وأرســله عبــر رســله وأنبيائــه وبينــه فــي 

ــات  ــه وشــرائعه فعلمــه كيــف ميــارس الواجب كتب

ــا تــرى  ــم ي ــاة، ث ــي احلي ــة ف ــة واالجتماعي الفردي

ثــم  جهــازًا  يشــتري  أن  هــل ميكــن ألحدهــم 

يســتعمله بكتالــوج جهــاز آخــر؟

دونــك املجتمعــات التــي قادهــا الديــن ـ عبــر 

التاريــخ ـ كانــت حياتهــم تلــك احليــاة الطيبــة 

ــًا  ــس متام ــى العك ــاء وعل ــا األنبي ــي بشــر به الت

تلــك املجتمعــات املنحرفــة عــن الديــن فإنهــا وإن 

ــن  ــم تك ــا ل ــة إال أنه ــا مظاهــر جميل ــت معه حمل

إال مظاهــر، فتجــد اإلنســانية والقوانــن املرتبطــة 

بــه مــن حقــوق املــرأة واألطفــال والشــيوخ وحتــى 

ليــس  لكــن؛  أبهــى صورهــا،  فــي  احليوانــات 

املميزيــن  مــن  خاصــة  لفئــة  وإمنــا  للجميــع، 

ــا ســائر البشــر فليســوا ممــن  واحملظوظــن، أم

وكأن  األســف!  مــع  القوانــن  هــذه  تشــملهم 

اإلنســانية ليســت لإلنســان وإمنــا ملــن يعيــش 

ــورة. ــذه املعم ــى ه ــة عل ــاع معين ــي بق ف

ــد  ــاة ق إن املظاهــر املوجــودة اآلن فــي احلي

تكــون مظاهــر جميلــة، لكــن احليــاة الطيبــة غيــر 

النــاس  موجــودة، فاحليــاة الطيبــة أن يعيــش 

كلهــم فــي ظلهــا آمنــن، ال أن تكــون مظاهــر 

احليــاة فــي دولــة علــى حســاب إنســانية اإلنســان 

ــي دول أخــرى. ف

الصواريــخ  تذبــح  كيــف  العالــم  يــرى  أال 

فــي  والشــيوخ  والنســاء  األطفــال  والقنابــل، 

اليمــن؟ وأيــن هــي منظمــات الدفــاع عــن حقــوق 

ــة  ــن املجاع ــة ع ــة الطفول ــن رعاي اإلنســان وقوان

التــي يفرضهــا آل ســعود بحصارهــم علــى هــذا 

البلــد اجلريــح؟ وملــاذا نذهــب بعيــدًا؛ فأيــن كانــوا 

ــالد  ــي العــراق وب ــروا ف ــاس وهّج ــح الن حــن ذب

ــه الســلفية  ــت تفعل ــا كان ــل ذا م ــن قب الشــام وم

حتــت  وباكســتان  أفغانســتان  فــي  الوهابيــة 

يافطــة طالبــان، وأمــا إســرائيل فاحلديــث عنهــا 

ممنــوع بالفيتــو األمريكــي األحمــر العريــض فــي 

ــن. ــس األم مجل

ــن  ــا الدي ــي ال يقوده ــة الت فاحلضــارة املادي

جميلــة فــي مظاهرهــا بتبرجهــا.. زينتهــا.. ولكــن 

هــذه الزينــة تظهــر بشــكل قبيــح جــدًا عندمــا 

ــك  ــع إليهــا عــن قــرب، واحلــل فــي جميــع ذل تطل

إمنــا بالعــودة إلــى قيــادة الديــن املجتمعــات إلــى 

ــى الهــوى. ــه ال إل اإلل

 الحوزة ومهمة تبليغ الدين كله

قــد يقــول قائــل إننــا ومنــذ قــرون نبحــث عــن 

ــتعمار  ــا حتــت االس ــإن كن ــع، ف ــا الضائ وجودن

قلنــا إنــه الســبب فهــو الــذي ســرق مّنــا وجودنــا، 

ــات،  ــوان التضحي ــا أل ــا، وقدمن ــا، وقاتلن فكافحن

حتــى جــاء النصــر، ومــا أن تنتهــي أهازيــج 

ــى نكتشــف  ــالت االســتقالل، حت ــي حف ــرح ف الف

عــدم وجــود ضالتنــا، ولــم يكــن الطاغــوت احلاكــم 

بأفضــل ممــا ســبق.

ثــم كافحنــا للخــروج مــن حتــت نيــر كل 

ذلــك والعــودة للديــن حتــى انتصرنــا وأقمنــا دواًل 

وجمهوريــات ودعونــا النــاس لالنتخابــات وكتبنــا 

الدســاتير وارتفعــت األيــادي بالتصويــت للقوانــن 

ـرًا  مــرارًا.. لكّنــا - مــرة أخــرى - لــم جنــد أـث

لتلــك الضالــة احمليـّـرة؟ فأصبحنــا الضائــع الــذي 

ــد الوصــول! ــذي ال يري ــدي، والشــراع ال ال يهت

فمن نحن؟

وكيف نحن؟

وأين نحن؟

وملن نعمل؟

وملاذا نعمل؟

وقــت  منــذ  ضمائرنــا  علــى  تلــح  أســئلة 

طويــل، ونحــن نلهــث وراء اجلــواب: تقولبنــا بألــف 

ــا ألــف منحــدر.  ــا ألــف تــل ونزلن قالــب، وصعدن

ولكــن لــم نحصــل علــى اجلــواب.. فكيــف للديــن 

ــاة؟ ــود احلي أن يق

بســيطة  بكلمــة  ذلــك  كل  عــن  واجلــواب: 

ــدواء،  ــودة ال ــي الع ــداء، فف ــو ال ــا كان ه أن كلم

فاحلقيقــة التــي يجــب علينــا أن نعتــرف بهــا هــي 

أن ديــن اللــه كمــا أرســله اللــه غيــر مفهــوم حتــى 

اآلن لقطاعــات كبيــرة مــن النــاس. واملعــروف عــن 

الديــن إمنــا هــو أجــزاء متناثــرة ولــو أخذنــا منــه 

هــذه األجــزاء بذاتهــا، فإنهــا لــن تنفــع.

إن َمثــل الديــن كاخلريطــة املتكاملــة لبنــاء 

ــذ بحذافيرهــا حتــى تعطــي  الــدار ينبغــي أن تنّف

ــو جــاء أحدهــم وعمــل فــي  ــة. ول النتيجــة املطلوب

ــن  ــًا م ــى جدران ــة، فبن ــذه اخلريط ــن ه ــب م جان

ــي  ــة الت ــواب وشــبابيك.. فالنتيج ــر غــرف وأب غي

ــن اخلريطــة  ــق جــزء واحــد م ــن تطبي حتصــل م

هــي أننــا ليــس فقــط ال نحصــل علــى الــدار 

وإمنــا نخســر فــي نفــس الوقــت األمــوال أيضــًا. 

ونشــوه وجــه األرض التــي لــم يكــن عليهــا شــيء 

ــك! قبــل ذل

فاإلســالم املعــروف لدينــا واملطبــق فــي كثيــر 

ــن اإلســالم  ــا هــو جــزء بســيط م ــن مجتمعاتن م

الشــامل.. فنحــن لــم نطبــق اإلســالم ككل ولذلــك 

بعــض  فــي  ـ  خســارة  علــى  إاّل  نحصــل  لــم 

ــي  ــى ف ــبحانه وتعال ــا س ــول ربن ــتويات ـ يق املس
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شــيئا  يقــدم  لــم  الديــن  إن  يقــول؛  فمــن 

فــي هــذه احليــاة ـ علــى الصعيــد اإلجتماعــي 

ــى هــذا العطــب فــي  والسياســي ـ إمنــا نظــر إل

تطبيــق الديــن بــل وإن الشــعوب التــي تركــت 

قيــادة الديــن - ألنهــا كانــت الســبب فــي تخلفهــا 

ــي  ــن والت ــة للدي - إمنــا اعتمــدت النســخة املزيف

ــًا!  ــوى إله ــي األخــرى اله ــذت ه ــد اتخ ــت ق كان

ــه أن يقــود احليــاة  أمــا الديــن الــذي - أراده الل

فهــو الــذي يرتبــط بعضــه ببعــض ويكمــل بعضــه 

ــض. ــى بع ــو بعضــه إل بعضــًا ويدع

فلــو أن رجــاًل صلّــى فقــط وصالتــه هــذه لــم 

ــاة  ــي احلي ــن ممارســات أخــرى ف ــن جــزءًا م تك

ـزكاة  مثــاًل، فلــم يكــن لصالتــه أي ارتبــاط باـل

ــة..  ــاط بالتضحي ــه ارتب ــن لصالت ــم يك ــاًل.. ول مث

ولــم يكــن لصالتــه ارتبــاط بالتربيــة داخــل بيتــه، 

فإنــه بعــد طــول الســجود والركــوع يجــد أنــه لــم 

ــا أيضــًا. يربــح شــيئًا وإمنــا خســر الدني

ومــن هنــا جنــد اإلســالم عندمــا يفــرض 

ــي يحملهــا،  ــم الت ــًا يفرضــه مــع القي شــيئًا معين

ففــي القــرآن الكــرمي أكثــر اآليــات التــي تتحــدث 

عــن الصــالة تتحــدث فــي نفــس الوقــت عــن 
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كل ال يتجــزأ. الــكل إذا طبــق حتصــل نتيجــة، 

أمــا إذا طبقنــا اجلــزء، فإننــا ســنحصل علــى 

ــًا.. ــية متام ــة عكس نتيج

ــل اإلســالم  ــم ه ــان إذا أراد أن يفه فاإلنس

يســتطيع أو ال يســتطيع أن يقــود احليــاة؟ عليــه 

ــه  ــب.. علي ــة اجلوان ــي كاف ــق اإلســالم ف أن يطب

أن يفهــم أن الديــن خريطــة متكاملــة لهــا أجــزاء 

متعــددة.. هــذه اخلريطــة لــو وضعــت موضــع 

ــع املعجــزات. ــا تصن ــذ فإنه التنفي

ــي هــذه  ــدور احملــوري ف ــا ال ــى هن لكــن يبق

العلميــة،  الدينيــة واحلــوزات  للقيــادة  القضيــة 

املبــادرة  بزمــام  األخــذ  فــي  املســؤولة  إنهــا 

فــإن  احليــاة،  يقــود  الــذي  بالديــن  والتبشــير 

ــا الشــعوب،  ــي تواجهه ــات املعاصــرة الت التحدي

ـواًل عنــد اآلخريــن لكــن وبــكل  قــد ال جتــد حـل

تأكيــد ال ميكــن أن تبقــى بــال حــل عنــد القيــادة 

الدينيــة.

وليــت شــعري هــل ننتظــر أن يقــّدم لنــا 

العلميــة  املؤسســات  أو  الشــرق،  أو  الغــرب 

واألكادمييــة النســخة الكاملــة للديــن؟ وهــل هــي 

ــى  ــق للعــودة ال ــا خارطــة الطري ــن سترســم لن م

ــة  ــادة الديني ــه؟ أم أن القي ــذي أراده الل ــن ال الدي

هــذا  عــن  املســؤولة  هــي  العلميــة  واحلــوزات 

األمــر؟

---------------------
* أستاذ في الحوزة العلمية

موضوع الغالفموضوع الغالف

الحوزات العلمية و"خارطة الطريق" 
أمام التحديات المعاصرة

 السيد مرتضى محمد كاظم*

القيادة الدينية والحوزات العلمية 
مسؤولة في األخذ بزمام المبادرة 
والتبشير بالدين الذي يقود الحياة
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(37) حوارات حول القرآن الكرمي 

 التدبر المباشر

 ماهــي أهــم بينــات هــذه الســورة 
المباركــة؟

- األدب األصيــل البديــع يكثــف حــول 

القــارئ الظــالل، واإليقاعــات، واإليحــاءات، 

واملعاريــض حتــى جتــد نفســك فــي ســواء 

احلقيقــة مــن حيــث تــدري او ال تــدري.

وفــي ذروة اآلداب البديعــة، جنــد آيــات 

الذكــر احلكيــم كأنهــا »بســاط ســليمان« 

وجتعلنــا  احلقيقــة،  آفــاق  الــى  حتملنــا 

نشــاهدها، ونالمســها، ونعيشــها، ومنتــزج 

بهــا. ويعجــز القلــم عــن متابعــة لطائف هذا 

األدب األســمى؛ ألن فــي اختيــار الكلمــات، 

الفاظهــا،  وجــرس  تركيبهــا،  وطريقــة 

ومتــاوج معانيهــا، وآفــاق بصائرهــا تيــارًا 

يبلــغ االنســان  لــم  التــي  ـرات  املؤـث مــن 

مســتوى إحصائهــا ومعرفتهــا.

ــال، أن  ــام، مث ــة رس ــن لريش ــل ميك ه

تنقــل علــى القرطــاس كل مشــاعره مــن 

مراقبــة الغــروب فــي األفــق؟ وهــل هــو 

ــاب  ــة غي ــق حلظ ــال األف ــتوعب كل جم يس

الشــمس؟ كذلــك املفســرون ال يســتطيعون 

حلظــات  عــن  أحاسيســهم  كل  وصــف 

معايشــتهم آليــات الذكــر احلكيــم؛ إنهــا 

- حقــا - فــوق قــدرة القلــم. مــن هنــا؛ 

فإنهــم يعجــزون عــن مالحقــة معارفهــم 

القــرآن؛ فكيــف  التــي يســتوعبونها مــن 

وهــذا  القــرآن،  معــارف  كل  يشــرحون 

- أيضــا - ســر اختالفهــم الواســع فــي 

العديــد مــن الكلمــات واآليــات القرآنيــة، 

وفاحتــة ســورة الفجــر منهــا حيــث اختلفــت 

آراؤهــم الــى أكثــر مـــــن ثالثــن قــوال فــي 

بعــض كلماتهــا )2(.

اآليــات؟  هــذه  نفســر  كيــف  إذن؛ 

تفاســير اآلخريــن  مــن  وكيــف نســتفيد 

لهــا؟

ــر املباشــر؛  ــج التدب ــاع منه إمنــا باتب

فانــت بــدورك تقــرأ القــرآن، وعليــك أن 

وموجــات  املعرفــة،  تيــار  أمــام  تنفتــح 

آياتــه.  فــي  الوحــي  وبصائــر  اإلبــداع، 

فــؤادك،  وشــغاف  قلبــك  منافــذ  افتــح 

القــرآن.  الــى مســتوى  بنفســك  واعــرج 

ــى  ــد جتل ــه ســبحانه ق ــم تســمع ان الل أََولَ

فــي كتابــه لعبــاده ولكنهــم ال يبصــرون؟

ــارات  ــات املفســرين إش ــى؛ إن كلم بل

مفيــدة علــى الطريــق؛ ولكنهــا ليســت بديــال 

عــن ســعيك بنفســك فــي ذلــك الطريــق.

ــك؛  ــة بنفس وإذا طويــَت درَب املعرف

فــان العلــم الــذي تكتســبه ينــور 

مــن  جــزءًا  ويصبــح  قلبــك، 

مســتواك،  فيرتفــع  نفســك؛ 

وإنــك ال تنســاه؛ بــإذن اللــه.

َسم
َ

 الجمال في الق

 نتســاءل - مــع مــن 
المفســرين  مــن  تســاءل 
-: مــا الفجــر؟ ومــا الليالــي 

العشــر؟ ومــا هــو الشــفع؟ 
ولمــاذا  الوتــر؟  هــو  ومــا 

جــاءت هــذه الكلمــات مجملــة 
تفصيليــة؟ وليســت 

- ألن هــذه الكلمــات قََســم، وألن 

وَطــْرَق  القلــب  اســتثارة  يهــدف  القََســم 

ــة  ــه املغلقــة؛ فــان إجمالهــا يزيــد حال أبواب

التهويــل والتفخيــم.

ولكــن بــن التفاســير العديــدة يبــدو 

ــرب: ــا أق ــان منه اثن

يشــمل  حتــى  املعنــى  عمــوم  األول: 

فــي  ُذكــرت  التــي  املصاديــق  أغلــب 

ســواء  الفجــر  هــو  فالفجــر  التفاســير. 

كان فجــر يــوم العيــد؛ العاشــر مــن شــهر 

ذي احلجــة، او فجــر أول يــوم مــن أيــام 

محــرم حيــث الســاعات األولــى مــن الســنة 

فجــر  او  الرســالة،  فجــر  او  الهجريــة، 

ارض  فــي  املباركــة  احلســينية  الثــورة 

ــج  كربــالء املقدســة، او أي فجــر آخــر ينبل

ــدة او  ــاة جدي ــد او حي ــوم جدي ــار ي ــه نه ب

مســيرة جديــدة. وهكــذا الليالــي العشــر 

تتســع لعشــر ليــال مــن كل شــهر، وكذلــك 

ــا  ــكل م ــا يتســعان ل ــر فانهم الشــفع والوت

ــر. ــو وت ــا ه ــفع وكل م ــو ش ه

الثانــي: تفســير الكلمــات بأيــام احلــج 

مــن شــهر ذي احلجــة احلــرام؛ فالفجــر 

يكــون فجــر األول مــن أيامــه، او فجــر 

العيــد؛ بينمــا الليالــي العشــر هــي العشــرة 

األولــى مــن هــذا الشــهر الــذي يشــهد 

ــي الســنة. ــة ف ــيرة ديني ــم مس أعظ

يــوم  فهمــا:  والوتــر  الشــفع  وأمــا 

عرفــة )باعتبــاره التاســع، والتســعة وتــر(، 

ويــوم العيــد )باعتبــاره العاشــر، والعشــرة 

شــفع(، أمــا الليــل الــذي يســري فهــو ليلــة 

اإلفاضــة مــن عرفــات الــى املشــعر؛ فمنــى.

 اللحظات الحاسمة

المعنــى  عمــوم  الــى  ذهبنــا  إذا   
للقســم؛ فمــا هــو عمــوم معنــى القســم 

ْجــِر{؟
َ

ف
ْ
بالفجــر كمــا اقســم وقــال: }َوال

النــور  انبــالج  بلحظــة  قســمًا   -

مــن األفــق حيــث ينتظــره اجلميــع بعــد 

الســبات  مــن  كافيــا  أخــذوا قســطا  أن 

والراحــة؛ وقســمًا بلحظــة انطالقــة املســيرة 

الظــالم  رحــم  فجــرت  التــي  الرســالية 

اجلاهلــي فــوق روابــي مكــة فــي غــار حــراء 

مــع جلجــة الوحــي: اقــرأ: اقــرأ يــا محمــد، 

ــك  ــه، اقــرأ باســم رب ــه وآل ــه علي ــى الل صل

الــذي خلــق؛ وقســمًا بلحظــة انبعــاث الــدم 

مــن أوداج الســبط الشــهيد، عليــه الســالم، 

بكربــالء ليبعــث ثــورة احلــق ضــد ظــالم 

اجلاهليــة املقنعــة، وتنطلــق املســيرة مــن 

االنبــالج  بــكل حلظــات  جديــد؛ وقســمًا 

واالنطــالق فــي مســيرة البشــر بعــد تراكــم 

ظلمــات الظلــم واجلهــل والقمــع والتضليــل؛ 

وقســمًا بفجــر العدالــة الشــاملة مــع ظهــور 

شــمس املجــدد األعظــم لرســالة اإلســالم 

االمــام املهــدي املنتظــر، عجــل اللــه تعالــى 

ــه  ــر ب ــه أن يظه ــد الل ــذي وع ــه، ال فرج

ــو  ــه ول ــن كل ــى الدي ــه احلــق عل دين

كــره املشــركون؛ وقســمًا بــكل 

ــك اللحظــات احلاســمة: أن  تل

اللــه  وأن  منتصــر،  احلــق 

للظاملــن باملرصــاد.

 الليالي العشر

الليالــي  أن  واضــح   
العشــر تســبق فجــر العيــد، 
فلمــاذا ســبق الفجــَر بالبيــان 
العشــر  بالليالــي  أردف  ثــم 

ــٍر{؟
ْ

َيــاٍل َعش
َ
فقــال: }َول

- بعــد عشــر ليــال مــن اجلهــد 

املكثــف، والعمــل الــدؤوب، وبعــد حتمــل 

ــى مكــة مــن  ــاء )3( الســفر والســعي ال وعث

اإلحــرام والكــف  فــج عميــق، وبعــد  كل 

ــد التطــواف والســعي  ــن الشــهوات، وبع ع

والوقــوف بعرفــة ثــم باملزدلفــة )املشــعر 

احلــرام(؛ بعــد كل اإلجهــاد يأتــي فجــر 

عيــد األضحــى املبــارك ليمســــح بأصابــع 

ـركات علــى رؤوس  مــن نــور الرحمــة والـب

احلجيــج ومينحهــم جائزتهــم الكبــرى.

العشــر  الليالــي  أن  مــن  وبالرغــم 

ســبقت الفجــر؛ إال أن الفجــر هــو الهــدف 

منهــا؛ ولذلــك ســبقها بالبيــان؛ لنعلــم أن 

عاقبــة العســر يســر، وأن ليالــي اجلهــاد 

والصبــر واالســتقامة علــى ظلــم الطغــاة 

ســتنتهي بفجــر النصــر املبــن بــإذن اللــه؛ 

ــد. ــر العي ــي احلــج بفج ــي ليال ــا تنته كم

 زث ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  رث

حوار حول سورة الفجر - القسم األول
لخامسة منها( )من أول السورة حىت اآلية ا

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

تمهيد: سورة الفجر مكية، آياتها ثالثون. نزلت بعد سورة الليل، وهي السورة التاسعة في 
ترتيب النزول، والتاسعة والثمانون في ترتيب القرآن الكريم.

وورد عن اإلمام الصادق، عليه السالم، في فضلها أنه قال:
"اقــرؤوا ســورة الفجــر فــي فرائضكــم ونوافلكــم؛ فإنهــا ســورة الحســين، عليــه الســالم. مــن قرأهــا 

كان مــع الحســين، عليــه الســالم، يــوم القيامــة فــي درجتــه مــن الجنــة، إن اهلل عزيــز حكيــم".)١(

  عندما تقرأ القرآن عليك أن 

تنفتح أمام تيار المعرفة
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 تعظيم الليالي

 مــا داللــة عــدم دخــول األلــف والــام 
علــى »ليال عشــر«؟

ألــف  بــال  »ليــال«  جــاءت  ـوا:  قاـل  -

والم للداللــة علــى التعظيــم. بلــى؛ فليلــة 

ــب  ــة الترق ــا ليل ــة كم ــب طويل ــد والتع اجله

واالنتظــار، وليالــي املؤمنــن مزيجــة - أبــدا 

- باجلهــد املكثــف واالنتظــار معــا؛ فمــا 

أطولهــا!

الليالــي  هــذه  إن  بعضهــم:  وقــال 

ــن شــهر  ــرة م ــى العشــرة األخي إشــارة ال

رمضــان املبــارك ملــا فيهــا مــن عظمــة.

 الشفع والوتر

 مــا هــو الشــفع والوتــر الــذي اقســم 
َوْتــِر(؟

ْ
ِع َوال

ْ
ــف

َّ
بهمــا وقــال: )َوالش

- الشــفع والوتــر؛ يــوم العيــد ومــن 

ــا ومبــا هــو  ــة؛ فقســمًا بهم ــه يــوم عرف قبل

مــن العبــادات شــفع؛ كركعــات الصــالة 

الثنائيــة والرباعيــة، ومبــا هــي منفــردة؛ 

ـرة وصــالة املغــرب؛ وقســمًا بــكل  كالوتـي

فليذهــب  منفــرد؛  شــيء  وبــكل  زوجــن، 

ــد ســوى  ــن يج ــه ل ــى شــاء؛ فان ــك أن خيال

ــك  ــك: إن رب ــكل ذل زوج او فــرد؛ فقســمًا ب

لباملرصــاد.

 مسيرة التوحيد

ــع  ــال: م ــد ق ــل؟ فق ــير اللي ــل يس  ه
ا َيْســِر{؟

َ
ْيــِل ِإذ

َّ
جلجــة الوحــي }َوالل

تذكــرت  او  للحــج؟  وفقــت  هــل   -

اإلفاضــة حيــث ينهمــر ســيل احلجيــج مــن 

عرفــات عبــر شــعاب الوديــان وفــوق أكتــاف 

الروابــي نحــو مزدلفــة؛ مهللــن مكبريــن، 

ـزة،  املمـي ســماتهم  عــن  جتــردوا  وقــد 

ثيــاب  معتمــري  الــرؤوس،  حاســري 

اإلحــرام البســيطة، وأمامهــم هــدف واحــد 

يبتغونــه وهــو مرضــاة ربهــم؟

ــد، مســيرة  ــا مســيرة التوحي ــا حق إنه

الوحــدة، مســيرة التقــوى، مســيرة الرحمــة. 

فــي تلــك الســاعة؛ لــو ُكنْــَت قــادرا علــى 

املســيرة  ـرات  مؤـث مــن  نفســك  جتريــد 

والنظــر اليهــا مــن اخلــارج لرأيــت عجبــا؛ 

رأيت وكأن االرض والســماء تســيران، وأن 

ــم. ــير معك ــه يس ــل بذات اللي

ــي  ــهودة وه ــة املش ــك الليل ــما بتل فقس

ا َيْســِر{، إن مســيرة 
َ
ْيــِل ِإذ

َّ
قولــه تعالــى: }َوالل

الطغــاة  مــن  اللــه  ألن  منتصــرة؛  احلــق 

باملرصــاد.

ـوا: إن املــراد مــن »يســر« انــه  وقاـل

ــار  ــم ونه ــل نائ ــال لي ــا يق ــه، كم يســري في

صائــم.

 الحدث والمكان

 - األحيــان  بعــض   - ننســب  لمــاذا   
الحــدث الــى الزمــن؛ كمــا فــي هــذه اآليــة 

المباركــة؟
- أظــن أن ذلــك يتــم عندمــا يســتوعب 

النائــم  فالليــل  كلــه؛  الزمــان  احلــدث 

هــو الــذي ال تــرى فيــه ســاهرا؛ وكذلــك 

النهــار الصائــم ال جتــد النــاس فيــه إال 

ا 
َ
ن
ْ
ْرَســل

َ
أ

َ
صائمــن؛ كمــا قــال اللــه تعالــى: }ف

ِحَســاٍت{، 
َّ
ــاٍم ن يَّ

َ
ْيِهــْم ِريًحــا َصْرَصــًرا ِفــي أ

َ
َعل

يكــن  لــم  ألنــه   ،)1٦ فصلــت:  )ســورة 

فــي تلــك األيــام غيــر النحوســة، وهكــذا 

ــه؛  ــّمي ب ــكان، ُس ــدث امل ــتوعب احل إذا اس

ــا 
َّ
ن

ُ
ِتــي ك

َّ
 ال

َ
ْرَيــة

َ
ق

ْ
ِل ال

َ
كمــا قــال اللــه: }َواْســأ

ِفيَها{، )ســورة يوســف: 82(، أي: واســأل 
كل أهــل القريــة؛ كذلــك الليــل هنــا كان 

يســري؛ الن الســري اســتوعبه.

 العقل القليل

ِلــَك 
َ
ذ ِفــي  }َهــْل  تعالــى:  قولــه   

ــِذي ِحْجــٍر{؛ هــل هــو قســم آخــر؛ 
ِّ
َســٌم ل

َ
ق

ــه؟ ــل بعين ــا؟ وهــل الحجــر هــو العق مث
وعقــل،  لــب  لــذي  معنــاه  ـوا:  قاـل  -

وقالــوا: أصــل الكلمــة مــن املنــع اذ العقــل 

الضــالل،  فــي  ـردي  الـت االنســان  مينــع 

ذات  مــن  مأخــوذة  العقــل  كلمــة  وحتــى 

مــن  فهــي  والكــف؛  املنــع  أي:  املعنــى؛ 

العقــال.

ويبــدو لــي أن }الِحْجــَر{ أقــل قــدرًا مــن 

العقــل، وان املعنــى - علــى هــذا - هــو: 

هــل فــي هــذا القســم كفايــة ملــن ميلــك 

ــك  ــي كل ذل ــال؟ أال يكف ــى كان قلي ــال أن عق

ــه  قســما ملــن ميلــك مســكة مــن عقــل؟ والل

ــم. العال

----------------------
)١( التفسير الهادي/ الشيخ خليل رزق ص ٥٤٦.

)٢( ذكــر العامــة الطباطبائــي أن فــي تفســير 

الشــفع والوتــر ٣٦ قــوال؛ راجــع تفســير الميــزان/ ج٢٠/ 

ص٢٩٧.

)٣( وعثاء: مشقة وتعب.
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»التتمة العدد القادم«

َسم يهدف استثارة القلب 
َ

 الق

وطرق أبوابه المغلقة

 المسيرة الرسالية فجرت رحم 

الظالم الجاهلي

تبيين اآليات
ْجــِر{: الصبــح، أو فجر 

َ
ف

ْ
}َو{؛ أي: قســما بـــ }ال

ــه  ــل الل ــة، عج ــام احلج ــور اإلم ــر ظه اإلســالم، أو فج

ــٍر{ من 
ْ

َياٍل َعش
َ
تعالى فرجه، }َو{؛ أي: قســما بـ }ل

شــهر ذي احلجــة، أو ليالــي العشــرة األخيــرة مــن شــهر 

ِع{: 
ْ

ــف
َّ

ــارك }َو{؛ أي: قســما بـــ }الش رمضــان املب

كل شــيء زوج، أو يــوم عيــد األضحــى املبــارك، }َو{؛ 

َوْتــِر{: كل شــيء فــرد، أو يــوم عرفــة 
ْ
أي: قســما بـــ }ال

ْيــِل{؛ أي: ليلــة اإلفاضــة من 
َّ
}َو{؛ أي: قســما بـــ }الل

ا َيْســِر{: إذا ميضــي 
َ
عرفــات الــى املشــعر؛ فمنــى }ِإذ

ِلــَك{؛ أي: 
َ
}َهــْل{؛ أي: أال يكفــي }ِفــي{ كل }ذ

ــن  ــِذي{؛ أي: مل ــٌم{ األقســام }ِل َس
َ

ــذه }ق ــي ه ف

ــك }ِحْجــٍر{ مســكة مــن عقــل. أي: أال يكفــي كل  ميل

هــذه األقســام َمــن ميلــك مســكة مــن عقــل حتــى يصــدق 

مــا يقولــه اللــه تعالــى؟ وجــواب هــذه األقســام محــذوف؛ 

ــى: }ِإنَّ  ــه تعال ــن؛ او قول ــذب الكافري ــه يع ــره: الل تقدي

ِمْرَصــاِد{.
ْ
ِبال

َ
ــَك ل َربَّ

جميــع اآليــات التــي تشــير - فــي ظاهرهــا - الــى 

او فيهــا إضمــار.
، مؤولــة، 

يــاذ باللــه
اللــه، والع

جتســيم 

ــكالم  هــو معــروف - إرجــاع ال
ــا  ــل - كم والتأوي

 معنــاه الظاهــري الــى معنــى اخفــى منــه؛  
صرفــه عــن

و

صــار اليــه.
مأخــوذ مــن آَل يــؤول: إذا رجــع و

يــر؛ أمثــال: وجــه 
فيهــا الفــاظ وتعاب

فاآليــات التــي 

ــه،  ــر الل
ــه، بص ع الل

ــم ــه، س ن الل
ــ ــه، ع  الل

ــد ــه، ي الل

ــه،  ــى الل ــر ال ــه، النظ  الل
ــر ــه، نظ ــة الل

ــه، كلم الل
كالم 

لــه، لقــاء 
 اللــه، عــرش ال

 اللــه، كرســي
ــة اللــه، اخــذ

كتاب

 اللــه، الرجــوع الــى 
 الرفــع الــى

اللــه، الهجــرة الــى اللــه،

اللــه، وروح اللــه، 
ــد اللــه، وشــهادة 

 اللــه وعن
اللــه، قــرب

مؤولــة ومحمولــة 
يــر كلهــا 

ظ والتعاب
ونحوهــا مــن األلفــا

او فيهــا إضمــار.
علــى غيــر ظاهرهــا، 

إليكم تأويل بعض هذه اآليات: 
و

اتــه املقدســة. و)يــد 
فقولــه: )وجــه الل( أي: ذ

عايتــه. )ســمع 
درتــه. و)عيــن الل( أي: ر

الل( أي: ق

درايــة. و)ل يكلمهــم الل( أي: 
مع علــم و

الل( أي: ســ

عليهــم. و)ل ينظــر اليهــم( أي: نظــر رحمــة. 
يغضــب 

 يكتبــوا. 
ــة أن  الكتب

ســنأمر املالئكــة
و)ســنكتب( أي: 

ــه. و)كرســيه(  بيائ
ــذ بواســطة أن و)اخــذ الل( أي: أخ

علمــه. و)عــرش ربــك( أي: احملــل الــذي خلقــه 
أي: 

ــه. او علم
شــريفا، 

ــه لنفســه ت الل

ربهــم.  جــزاء  مالقــو  أي:  ربهــم(  و)ماقــو 

الدرايــة. 
 والعلــم و

و)فانــي قريــب( أي: قــرب االطــالع

ــه.  ــم الل
دا إقامــة حك

و)مهاجــرا الــى الل( أي: قاصــ

كرامتــي  إلــى محــل  ي: رافعــك 
أ إلــي(  و)رافعــك 

ــه  ــى ثــواب الل ــه راجعــون( أي: ال فــي الســماء. و)الي

ي دار ثــواب اللــه. 
وعقابــه. و)تجــدوه عنــد الل( أي: فــ

ــه(  ــه. و)بكلمــة من ــق الل و)شــهد الل( أي: شــهد خل

أي: بخلــق منــه. و)روح منــه( أي: روح مخلــوق منــه. 

ا؛ واللــه 
مــة ربهــ

و)الــى ربهــا ناظــرة( أي: الــى رح

ــم.  العال

ســم؛ تعالــى عــن صفــات خلقــه 
ن اللــه ليــس بج

إ

وا كبيــرا.
علــ

آية وبصيرة

آيات التجسيم
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التاريــخ  يذكــر  لــم  إذ  تامــًا،  خضوعــًا 

وســلطانًا  زوجهــا،  مــن  أعتــى  حاكمــًا 

أعظــم ســلطنًة منــه، حتــى وصــل بــه األمــر 

أن يّدعــي األلوهيــة حــن خاطــب النــاس: 

ُكــُم اأْلَْعــى {، )ســورة  }َفقــاَل َأَنــا َربُّ
.)11 النازعــات: 

هــذا مــن جانــب؛ ومــن جانــب آخــر، 

ــن أن  ــّن يتمن ــن النســاء ك ــر م ــان الكثي ف

يكــّن مكانهــا، فلــم يكــن مقامهــا هيّنــًا 

فــي املجتمــع، فهــي الســيدة األولــى فيــه، 

ــام  ــاًل أم وال تشــتهي شــيئًا إال وتــراه ماث

ناظريهــا، ولكنهــا وبخــالف الكثيــر مــن 

ــم تســتغل  ــات احلــكام والســالطن ل زوج

مقامهــا ومنصبهــا في الشــهوات وامللذات، 

ــر،  ــة اخلي ــة جبه ــه لتقوي ــل اســتفادت من ب

ــا  ــا ومكانته ــك حــن اســتعملت نفوذه وذل

ــه  ــاة النبــي موســى، علي ــى حي للحفــاظ عل

الســالم، فكانــت هــي الســبب الظاهــر 

الــذي جعلــه اللــه لبقــاء موســى، عليــه 

ــف  ــي كن ــش ف ــه يعي ــًا وجعل ــالم، حّي الس

ــن  ــه ســبحانه ع ــال الل ــى اجلبابــرة، ق أعت

موقفهــا املشــرف هــذا: }َوقاَلــِت اْمــَرَأُت 

ــوُه  ــَك ال َتْقُتُل ــْنٍ يل  َوَل ُت َع ــرَّ ــْوَن ُق فِْرَع
َعســى  َأْن َينَْفَعنــا َأْو َنتَِّخــَذُه َوَلــدًا َوُهــْم ال 

َيْشــُعُرون {، )ســورة القصــص: 9(.
كان ذلــك حــن كانــت األمور مســتتبة، 

ولكــن هــي بقيــت األمــور كذلك؟

بالتأكيــد لــم تبــق األمــور علــى مــا 

كانــت حــن أعلــن النبــي موســى، عليــه 

املــرأة  تلــك  وكانــت  دعوتــه،  الســالم، 

بــن خياريــن: اختيــار موقــف الالأباليــة 

واخلضــوع لســلطة الشــهوة والطاغيــة، أو 

ــة أمــر  ــار، ومخالف أن تســبح بخــالف التي

زوجهــا احلاكــم وعــدم اخلضــوع لفكــره 

وعقيدتــه، يعنــي حرمانهــا ممــا تعيشــه، 

كمــا يعنــي تعرضهــا ألشــد العقوبــات، ألن 

الطغــاة ال يعرفــون لغــة التســامح مــع مــن 

ــاس  ــف أعــز الن يخالفهــم، وإن كان املخال

ــم. ــم منه ــم وأقربه إليه

كهــذه،  وأجــواء  ظــروف  ظــل  فــي 

ــم،  ــت مزاح ــت الســيدة آســية بن ــل كان ه

مندفعــة للحفــاظ علــى منزلتهــا وامتيازاتهــا 

وإن كان ذلــك علــى حســاب اآلخــرة؟

-4-
لــم تكــن الضغــوط اإليجابية والســلبية 

لتؤثــر علــى هــذه املــرأة العظيمــة، ولــم 

ــى وإن  ــا - حت ــع اآلخــرة بالدني ــن لتبي تك

كانــت دنيــا فرعــون - فلــم تخضــع لــه 

ولترهاتــه طرفــة عــن، بــل كانــت تعبــد 

اللــه - ســبحانه وتعالــى- ألنهــا كانــت 

مــن بنــي إســرائيل الذيــن توارثــوا اإلميــان 

ــل. ــد جي ــاًل بع ــه جي بالل

ــد  ــه الســالم، بع ــى، علي ــت مبوس آمن

أبقــت  ولكنهــا  معاجــزه)1(  ظهــرت  أن 

ــون  ــر فرع ــن أم ــى كان م ــر ســّرًا حت األم

مــع ماشــطتها - خادمــة كانــت عندهــا - 

ــادت  ــت تبرؤهــا مــن فرعــون ون ــي أعلن الت

بكلمــة التوحيــد، فعذبهــا بإلقائهــا بعــد 

ــي  أوالدهــا جميعــًا فــي قــدٍر نحاســي يغل

فيــه الزيــت، حينــذاك أجهــرت مبعارضتهــا 

لفرعــون ومنهجــه، دون أن تخشــى فقــدان 

ــى تخشــى  ــم، أو حت ــن النعي ــا م ــا لديه م

ــت -  ــد روي: » كان العواقــب الوخيمــة، فق

ــه ســرا و  ــد الل ــت مزاحــم - تعب آســية بن

ــون امــرأة  ــل فرع ــك أن قت ــى ذل ــت عل كان

ــذ املالئكــة يعرجــون  حزبيــل فعاينــت حينئ

بروحهــا ملــا أراد اللــه - تعالــى - بهــا مــن 

اخليــر فــزادت يقينــا وإخالصــا وتصديقــا 

ــك إذ دخــل عليهــا فرعــون  ــا هــي كذل فبين

ــة،  ــك املــرأة املؤمن ــع بتل يخبرهــا مبــا صن

مــا  فرعــون...!  يــا  لــك  الويــل  فقالــت: 

ــال  ــال - فق ــل وع ــه - ج ــى الل أجــرأك عل

ـراك اجلنــون الــذي  لهــا: لعلــك قــد اعـت

ــي  ــا اعتران ــت: م ــك، فقال ــرى صاحبت اعت

جنــون؛ لكــن آمنــت باللــه - تعالــى- ربــي 

ــا  ــون أمه ــا فرع ــن. فدع ــك ورب العامل ورب

اجلنــون،  أخذهــا  ابنتــك  إن  لهــا  فقــال 

فأقســم لتذوقــن املــوت أو لتكفــرن بإلــه 

فســألتها  أمهــا  بهــا  فخلــت  موســى، 

ــا  ــت: أم ــت وقال ــا أراد، فأب ــا فيم موافقته

ــك  ــه ال أفعــل ذل ــه، فــال، والل ــر بالل أن أكف

أبــدا«)2(.

هــذا  الطاغيــة  فرعــون  يتمالــك  لــم 

الرفــض الصريــح، فانتقــم منهــا، لكــن؛ 

كيــف؟!

قــال الشــيخ الطبرســي - رضــوان 

اللــه عليــه - فــي بيــان ذلــك: »فلمــا ظهــر 

فأوتــد  فأبــت  نهاهــا  إميانهــا  لفرعــون 

يديهــا ورجليهــا بأربعــة أوتــاد وألقاهــا فــي 

الشــمس ، ثــم أمــر أن يلقــى عليهــا صخــرة 

ــِن  عظيمــة فلمــا قــُرب أجلهــا، قالـَـْت رَبِّ اْب

ــه  ــا الل ــِة فرفعه نَّ ــي اجْلَ ــًا ِف ــَدَك َبْيت ــي ِعْن ِل

ــة«)3(. ــى اجلن ــى إل تعال

ــب!  ــك القل تــُرى؛ أي إميــان حــواه ذل

عليــه  قلبهــا  آســية  عقــدت  عقيــدة  وأي 

حتــى تقــاوم أشــد العــذاب دون أن يتزلــزل 

إميانهــا! فقــد إختــار لهــا الطاغيــة املــوت 

ينــال مــن  البطــيء ولكنهــا رفضــت أن 

ــذاب  ــك الع ــت ذل ــل جعل ــا شــيئًا، ب إميانه

مرقــاًة لهــا إلــى رب العاملــن، فصــارت 

مثــاًل لإلميــان ُيضــرب ورمــزًا للصمــود 

ُيحتــذى.

-5-
بآســية   - ســبحانه   - اللــه  ضــرب 

ــي  ــة الت ــاًل باملــرأة املؤمن ــت مزاحــم، مث بن

يحيطهــا املجتمــع الفاســد، ويضغــط عليها 

مــن حولهــا لينــال مــن إميانهــا، فتقــاوم كل 

ــة. الضغــوط وتبقــى شــامخًة أبي

ضــرب اللــه ســبحانه - بهــا مثــاًل 

لتحتــذي النســوة بهــا، فقــال ســبحانه: 

ــوا اْمــَرَأَت  َب اللَُّ َمَثــًا لِلَّذيــَن آَمنُ }َوَضَ
ــال  ــورة التحــرمي: 11(، ف ــْوَن{، )س فِْرَع
يضــرب اللــه بهــا مثــاًل لنعــرف اســمها 

وحســبها، بــل لنعــرف ســيرتها ومــا قامــت 

ــة وبصــورة مباشــرة  ــك تبــن اآلي ــه، ولذل ب

ــِن يل   ــْت َربِّ اْب ــد: }إِْذ قاَل ــا اخلال موقفه

نــي  ِمــْن فِْرَعــْوَن  ِعنـْـَدَك َبْيتــًا ِف اْلَنَّــِة َوَنجِّ
ــن {. ــْوِم الظَّالِ ــَن اْلَق ــي  ِم ن ــِه َوَنجِّ َوَعَمِل

اضاءات تدبرية
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يــرى بعــض علمــاء االجتمــاع عوامــل 

فكــر  علــى  احلتمــي  للتأثيــر  مختلفــة 

اإلنســان ومــن ثــّم علــى ســلوكه، فالوراثــة 

االجتماعــي  واحمليــط  املعينــة  والتربيــة 

املعاشــة  للبيئــة  االقتصــادي  والنمــط 

ــى  ــر عل والسياســة احلاكمــة و.. كلهــا تؤث

ــا  ــر به ــل املتأث ــًا يحم الفــرد تأثيــرًا عظيم

علــى تبنــي أفــكار ذلــك احمليــط وعقائــده، 

ــة،  ــة وملتزم ــة متدين ــي بيئ ــش ف ــن يعي فم

البــد أن يكــون كذلــك، كمــا لــو عــاش 

ســيتأثر  فانــه  متحللــة  أجــواء  ضمــن 

ــل، وهــذا  ــات التحل ــه أخالقي وتنعكــس علي

ــاة  ــي حي ــور ف ــائر األم ــى س ــحب عل ينس

االنســان.

العوامــل  لتلكــم  أن  مــن  وبالرغــم 

ــا  ــان، إال أنه ــى اإلنس ــر عل ــر الكبي التأثي

تبقــى تشــكل ضغوطــًا عليــه دون أن تكــون 

عوامــل ســالبة إلرادتــه، ألن اللــه ســبحانه 

العقــل،  إلــى  مضافــًا  إنســاٍن،  كل  زّود 

ينســاق  احلــر، وال  بــاإلرادة واالختيــار 

أمــرؤ نحــو شــيٍء مــا، أو فكــرٍة مــا إال 

مبحــض إرادتــه، حتــى وإن كانــت العوامــل 

املاديــة تشــكل أدوات ضغــط عليــه.
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ــات،  ــع حلق ــع - أي مجتم ــي املجتم ف

الواحــدة أضعــف مــن األخرى، ســواٌء على 

كالفقــراء واملعدمــن  الطبقــي؛  الصعيــد 

الذيــن يشــكلون احللقــة األضعــف فيــه، أو 

ــد االجتماعــي، حيــث تشــّكل  ــى الصعي عل

مقابــل  فــي  األضعــف  احللقــة  املــرأة 

الرجــل، ألنهــا تبقــى - فــي الغالــب - 

ــًا  ــًا أو أخت ــت بنت ــه؛ ســواء كان ــًة ل محكوم

ــذي  ــى للرجــل وال ــة تبق أو زوجــًة، فالهيمن

املــرأة  فتكــون  إرادتــه،  عليهــا  يفــرض 

تابعــة وخاضعــة غالبــًا ألبيهــا أو زوجهــا.

ومــن هنــا فــإن تأثــر املــرأة بالظــروف 

احمليطــة بهــا وبالعوامــل املاديــة، أكثــر مــن 

غيرهــا، ألن الضغــط عليهــا أشــد، واتخــاذ 

العقيــدة املخالفــة للتيــار املوجــود يكــون 

أصعــب.
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حلاكــم  زوجــة  و  امــرأة،  كانــت 

العصــر، دون أن تكــون مــن طبقتــه، فهــو 

كان مــن طبقــة األشــراف - كمــا يســمونها 

- أمــا هــي؛ فكانــت مــن الطبقــة الفقيــرة 

وهيمنــة  املجتمــع،  فــي  واملســتضعفة 

زوجهــا عليهــا مــن جهــة الزوجيــة وأيضــًا 

ــه  ــا اخلضــوع ل ــية، تفــرض عليه السياس

اضاءات تدبرية

 المرأة المؤمنة التي 
يحيطها المجتمع 

الفاسد، ويضغط 
عليها من حولها 
لينال من إيمانها، 

عليها أن تقاوم كل 
الضغوط وتبقى 

 أبية
ً
شامخة
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 تُرى؛ أي إيمان 
حواه ذلك القلب! وأي 
عقيدة عقدت آسية 
قلبها عليه حتى 
تقاوم أشد العذاب 
دون أن يتزلزل 
إيمانها! فقد إختار 
لها الطاغية الموت 
البطيء ولكنها 
رفضت أن ينال من 
ً
إيمانها شيئا
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تحدي الضغوط شيمة العظماء 
ً
السيدة آسية نموذجا

 السيد سّجاد المدرسي



تأمالت في دعاء العهد

 بيعة المام الحجة المنتظر عجل الل فرجه

ــاء  ــي دع ــالت ف ــن تأم ــارئ الكــرمي م ــى الق ــاه إل ــا قدمن ــة مل تتم

العهــد، فــي األعــداد املاضيــة، ومــا ذكرنــاه مــن الفقــرات فــي قســم 

ــض  ــرة »الفي ــى فق ــه إل ــذي أشــرنا في ــة«، وال ــة المطلق ــات اللهي »المعطي

ــق. ــر املطل ــى اخلي ــدوره إل ــذي يشــير ب ــق«، ال اللهــي المطل

بعــد ذلــك نتجــه إلــى الفقــرات األخــرى التــي تشــير إلــى: جتديــد 

البيعــة لإلمــام احلجــة املنتظــر - عجــل اللــه فرجــه -:

 
ً
ّيامــي، َعْهــدا

َ
ــُت ِمــْن ا

ْ
ــُه فــي َصبيَحــِة َيْومــي هــذا َومــا ِعش

َ
ُد ل َجــدِّ

ُ
ــي ا

ّ
ُهــمَّ ِان

ّ
لل

َ
»أ

.»...
ً
َبــدا

َ
وُل ا

ُ
ز
َ
هــا َول ا

ْ
ُحــوُل َعن

َ
قــي، ل ا

ُ
ــُه فــي ُعن

َ
 ل

ً
 َوَبْيَعــة

ً
َوَعْقــدا

هــذه الفقــرة تتعلــق مبناصرتــه وجتديــد البيعــة لشــخصه - عجــل 

اللــه فرجــه - واالنضمــام إلــى مســيرته، ومــن الواضــح ضــرورة 

القــراءة لهــذا الدعــاء يوميــًا صباحــًا، كمــا يشــير الدعــاء إلــى ذلــك 

ــاِم  َي
َ
ــُت ِمــْن أ

ْ
فــي قولــه: »فــي َصبيَحــِة َيْومــي هــذا«، وحــن يقــول: »َوَمــا ِعش

َحَياِتــي« أي طــول عمــر اإلنســان، علــى أنــه يجــدد البيعــة لــه - عجــل 

ــة  ــات الثالث ــدو أن هــذه الكلم «، ويب
ً
ــة  َوَبْيَع

ً
ــدا  َوَعقْ

ً
ــدا ــه فرجــه - »َعْه الل

ليــس فــي محــل التــرادف، وإال تصبــح عبثيــة، إذ لــكل كلمــة مــن 

« أي نعاهــد أنفســنا، ونؤكــد 
ً
هــذه الكلمــات داللــة خاصــة، »َعْهــدا

ونشــدد عليهــا؛ علــى أن نكــون مــن أنصــاره وأعوانــه، ومــن ثــم 

ــام -  ــن اإلم ــا وب ــذي نفترضــه بينن ــق أنفســنا بـــ »العقــد« ال نوث

ــة  ــد للمبايع ــا مبــد الي ــك نتبعه ــد ذل ــن بع ــه فرجــه - وم عجــل الل

ــُه 
َ
بالبيعــة، وهــي أعلــى مســتويات امليثــاق أو العهــد، وأمــا قولــه: »ل

قــي« أي يشــير إلــى الوظائــف والواجبــات امللقــاة علــى عاتقنــا، 
ُ
فــي ُعن

ــه  أو لنقــل: يبقــى العنــق رمــزًا لتحمــل املســؤولية ملــا ينطــق ب

 قــارئ الدعــاء مــن كالم يســتهدف بــه التأكيــد علــى حتمــل 

ــدي -  ــام  امله ــه بنصــرة لإلم ــه وقناعت ــى عاتق ــؤولية عل املس

عجــل اللــه فرجــه - وأنــه ال يحــول وال يــزول عــن هــذه البيعــة أبــدًا.

 ترسيخ روح الطاعة 

ــا  ــا و بيعتن ــا وعقدن ــن عهدن ــرح ع ــى - أن ال نب ونســأله -  تعال

عــن صاحــب العصــر والزمــان، ومــن ثــم أن نكــون مــن املنتظريــن، 

ــى  ــارعن إل ــالم، واملس ــه الس ــام، علي ــن  االم ــن ع ــوان، والذاب واألع

نصرتــه، - عجــل اللــه فرجــه - فــي املقطــع املتََوســل باللــه - تعالــى 

ــمَّ  ُه
ّ
لل

َ
ــه الســالم،  »ا ــدي، علي ــام امله ــن أنصــار اإلم ــا م ــأن يجعلن - ب

ضــاِء َحواِئِجــِه، 
َ

ــِه فــي ق ْي
َ
ُمســاِرعيَن ِال

ْ
ــُه َوال

ْ
اّبيــَن َعن

ّ
ــِه َوالذ ْعواِن

َ
ْنصــاِرِه َوا

َ
نــي ِمــْن ا

ْ
اْجَعل

ــَن  ــَهديَن َبْي
ْ

ش
َ
ُمْست

ْ
ــِه َوال ــى ِاراَدِت ــاِبقيَن ِال ــُه، َوالّس

ْ
ــَن َعن محامي

ُ
ــِرِه َوال واِم

َ
ــَن ل ِثلي

َ
ُمْمت

ْ
َوال

ــه  ــب من ــه ونطل ــام، أن نســارع نحــن الي ــن اإلم ــب م ــِه«، أي نطل َيَدْي

أن يــوكل إلينــا مهمــة  عســكرية او مدنيــة، عندئــذ ســوف يأمرنــا 

ــل  ــا أن منتث ــك، وجــب علين ــا بذل ــاذا أقررن ــا، ف مبــا  هــو مطلــوب من

ألوامــره، بــل نكــون مــن املســارعن إلــى تنفيــذ هــذه املهمــة املوكلــة 

ــُه«، أي الــذّب عــن اإلمــام، وتشــمل عمــوم 
ْ
محاميــَن َعن

ُ
إلينــا، وقولــه: »َوال

الدفــاع، إن كان عســكريًا أو فكريــًا أو إداريــًا أو عقائديــًا ومــا شــابه، 

ــه،  ــى إرادت ــن الســابقن ال ــا م ــان يجعلن ــِه«، أي ب ــى ِاراَدِت ــاِبقيَن ِال »َوالّس

ــى  ــه ال ــدم إيكال ــر وع ــي  األم ــي ف ــدم التراخ ــالم، أي عــ ــه الســ علي

ــاء  ــابق العلم ــا يتس ــك، كم ــق ذل ــي حتقي ــابق ف ــل التس ــر، ب اآلخ

ــَهديَن َبْيــَن َيَدْيــِه« وهــو أن  يجعلنــا 
ْ

ش
َ
ُمْست

ْ
بتقــدمي أفضــل البحــوث، »َوال

ــه - تعالــى - مــن املستشــهدين فــي معركــة اإلصــالح، حيــث  الل

أن الشــهادة بــن يــدي  االمــام املهــدي، عليــه الســالم، تعــد »أعلــى 

ــى اإلطــالق«.  ــم الشــهادة عل قي

ــة  ــاعر الصادق ــق املش ــن عم ــوح ع ــر بوض ــع يعب ــذا املقط ه

ــا  ــام عصــره، وم ــه بإم ــه، ومعرفت ــاء، وإميان ــارئ للدع ــن والق للمؤم

يتعــن عليــه مــن االضطــالع مبســؤوليات  ذلــك، وهــو أمــر 

ندعــو اللــه تعالــى الــى أن يوفقنــا اليــه، وان يوفقنــا ملمارســة 

ــل . ــو األكم ــة  بالنح ــذه الطاع ه
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طلبــت الســيدة آســية بنــت مزاحــم 

أن يرزقهــا اللــه ســبحانه بيتــًا فــي اجلنــة، 

ألنهــا توكلــت علــى اللــه وتركــت خلفهــا 

كل النعيــم الدنيــوي، ولذلــك كانــت تــرى 

- كمــا فــي بعــض النصــوص - قصورهــا 

الســاعات  تلــك  فــي  وهــي  اجلنــة  فــي 

تخــرج  أن  قبــل  حياتهــا  مــن  احلرجــة 

روحهــا الطاهــرة، كمــا أنهــا طلبــت أن 

ــا  ــن زوجه ــا الــرب - ســبحانه - م ينجيه

ــن  ــن الذي ــن كل الظامل ــه، وم ــم وعمل الظال

ــي  ــد ف ــم بصــورة أو بأخــرى الي ــت له كان

عذابهــا.

وقــد ال يكــون املــراد مــن البيــت هنــا 

هــو البيــت احلجــري، بــل البيــت األســري، 

املرجــع  الوالــد،  الســيد  يقــول ســماحة 

املدرســي - دام ظلــه - »أن هــذه املــرأة 

ــزوج  ــي ال ــا احلــظ ف ــم يحالفه الشــريفة ل

ــات،  ــا مــن املؤمن ــه أمثاله ــذي ترغــب في ال

فطلبــت مــن اللــه أن تصيــر إلــى نعــم بيــت 

الزوجيــة، وكان طلــب البيــت مبثابــة طلــب 

مــن فيــه، ومــاذا يطيــب مــن البيــت للمــرأة 

مــن دون زوج كــرمي؟ وإذا كان دعاؤهــا 

ــي  ــه ف ــم يصــرح ب ــاذا ل ــى فلم ــذا املعن به

القــرآن؟ لعــل ذلــك ألن اآلداب االجتماعيــة 

عنــد العــرب )ورمبــا عنــد غيرهــم أيضــا( 

مــا كانــت تستســيغ للمــرأة العفيفــة أن 

ــب زوجــا. تطل

وممــا يؤكــد هــذه الفكــرة الروايــات 

ــول  ــة لرس ــح زوج ــا تصب ــت أنه ــي بين الت

ــة،  ــه، فــي اجلن ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

فقــد ُأثــر عــن رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، أنــه دخــل علــى خديجــة، عليهــا 

الســالم، وهــي فــي مــرض املــوت فقــال 

ــا: له

ـا َمــا َنــَرى بِــِك َيــا  ْغــِم ِمنَـّ »بِالرَّ
اِئــِرِك  َعــَى َضَ َقِدْمــِت  َفــإَِذا  َخِدجَيــُة 
ــَاَم، َفَقاَلــْت: َمــْن ُهــنَّ َيــا  َفَأْقِرِئيِهــنَّ السَّ
ــه:  ــه وآل ــى الل علي ــاَل، ص ــوَل الل، َق َرُس
َمْرَيــُم ْبنَــُة ِعْمــَراَن وُكْلُثــُم ُأْخــُت ُموَســى 

وآِســَيُة اْمــَرَأُة فِْرَعــْونَ «)4(.

-6-
الضغــوط،  حتــدي  فــي  ببطولتهــا 

باللــه  إميانهــا  علــى  وبإســتقامتها 

ــت الســيدة آســية مــن بــن  ســبحانه، كمل

ــروي  ــث الشــريف امل ــي احلدي النســاء، فف

ــه:  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل عــن رســول الل

ــم يكمــل مــن  ــر ول »كمــل  مــن  الرجــال  كثي

مزاحــم  بنــت  آســية  اربــع:  اال  النســاء 

عمــران،  بنــت  ومــرمي  فرعــون،  امــرأة 

بنــت  وفاطمــة  خويلــد،  بنــت  وخديجــة 

ــي  ــه «)5(، وف ــه وآل ــه علي ــى الل ــد، صل محم

حديــث آخــر عــن رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه: »اشــتاقت اجلّنــة إلــى أربــع 

ــت عمــران، وآســية  مــن النســاء: مــرمي بن

بنــت مزاحــم زوجــة فرعــون، وخديجــة بنــت 

وفاطمــة«)٦(. خويلــد، 

ــي  ــل جنــد ف ــذا فحســب، ب ــس ه ولي

ـرب ســبحانه  اـل بعــض األدعيــة مســألة 

النصــوص  بعــض  وفــي  آســية،  بدعــاء 

إشــارة إلــى حصــول بعــض النســاء ثوابــًا 

كثــواب آســية بنــت مزاحــم، كمــا فــي قوله، 

ْت َعــَى  صلــى اللــه عليــه وآلــه: »َمــْن َصــَرَ

ــَل  ــا اللَُّ ِمْث ــا َأْعَطاَه ــِق َزْوِجَه ــوِء ُخُل ُس
َثــَواِب آِســَيَة بِنْــِت  ُمَزاِحــٍم«)7(، ونصــوص 
أخــرى كلهــا تدلــل علــى عظيــم منزلــة هــذه 

املــراة العظيمــة، فســالم اللــه عليهــا حــن 

آمنــت وحــن قاومــت وحــن عّذبــت وحــن 

ــهدت. استش

--------------

)1( بحار النوار / ج13 / ص 164.

)2( نفس المصدر.

)3( نفس المصدر.

)4( من ل يحضره الفقيه/ ج 1/ ص 139.

من هدى القرآن/ ج11 / ص 97.

)5( تفسير نور الثقلين/ ج5 / ص 377.

)6( قائد الدرر على ما في الحقاق/99/10.

)7( مكارم الخاق، ص: 214.

اضاءات تدبرية

 ضرب الل سبحانه 
 لتحتذي 

ً
- بها مثا

النسوة بها، فقال 
 ُ َرَب اللَّ

َ
سبحانه: }َوض

وا 
ُ
ذيَن آَمن

َّ
 ِلل

ً
ا

َ
َمث

َت ِفْرَعْوَن{، 
َ
اْمَرأ

)سورة التحريم: 11(، 
فا يضرب الل بها 

 لنعرف اسمها 
ً
مثا

وحسبها، بل لنعرف 
سيرتها وما قامت به
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مجتمعمجتمع

قــال اللــه تعالــى فــي محكــم كتابــه 

ــَا اْلُْؤِمنـُـوَن إِْخــَوٌة{، )ســورة  العزيــز: }إِنَّ

احلجــرات: 10(، وورد عــن أميــر املؤمنــن، 

عليــه الســالم، أنــه قــال: »النــاس صنفــان، 

إمــا أٌخ لــك فــي الديــن، أو نظيــٌر لــك فــي 

اخللــق«.

أميــر  وقــول  املباركــة،  اآليــة  دلّــت 

املؤمنــن، عليــه الســالم، علــى مبــدأ ســاٍم 

مــن مبــادئ الديــن اإلســالمي احلنيــف، إذ 

ــى األخــوة  ــواردة إل أشــارت النصــوص ال

اإلميانيــة وكــذا املســاواة فــي اخللــق، وهــو 

مــن املبــادئ اإلنســانية الرفيعــة، تضــع كل 

إنســان فــي العالــم فــي خــط واحــد فيمــا 

ــات.  ــوق والواجب ــق باحلق يتعل

هــذا املبــدأ الســامي تتصــدع أمامــه 

مختلــف النظريــات واالفــكار الداعيــة إلــى 

ــو  ــدأ ه ــذا املب ــة والتشــتت، إذ إن ه الفرق

ــف  ــة مبختل ــدة األم ــا وح ــق لن ــذي يحق ال

توجهاتهــا وانتماءاتهــا، ألن القيمــة العليــا 

لهــذا املبــدأ تكمــن فــي آثــاره التــي يحققها 

علــى  تعــاون  مــن  الواقــع،  أرض  علــى 

ــى النســيج  ــة عل ــوى، واحملافظ ــر والتق الب

ومنــو  اإلميانيــة،  بطابعــه  االجتماعــي 

األمــة وازدهارهــا وتطورهــا ورقيهــا.

ــل األخــوة  ــم مث ــا تكــون مفاهي وعندم

بنــاء  عامــل  والتكافــل،  واملســاواة 

وتالحمــًا مجتمعيــًا يجعــل األمــة كالبنيــان 

ــًا ملــن يبحــث  ــن يبقــى مكان املرصــوص، ل

ــة، ممــن  ــي األم ــن النكــرات ف ــن دور م ع

نفســه  علــى اإلســالم، ويعــد  ُيحســبون 

لقيــم  واســتيعابًا  وعلمــًا  فهمــًا  األكثــر 

الديــن وأحكامــه، لــذا جندهــم يصطنعــون 

التطــرف والتعّصــب الطائفــي وحتويلهــا 

الــى نــار يقذفونهــا فــي اوســاط األمــة 

ــة  ــو التفرق ــدف املرســوم، وه ــق اله لتحقي

صياغــة  عبــر  مــن  وذلــك  والتشــرذم، 

بقالــب  انتاجهــا  مت  باطلــة  نظريــات 

ـراء، فــي محاولــة  دينــي والديــن منهــا ـب

منهــم إلضفــاء الشــرعية علــى اعمالهــم 

االجراميــة وخــداع اكبــر عــدد ممكــن مــن 

ــن  ــن وعناوي ــاس الدي ــر لب ــة عب ــاء األم ابن

والطائفــة. املذهــب 

هــذا التوجــه لــم يكتــب لــه النجــاح 

منــذ نطفتــه األولــى، فقــد تعــرض ملواجهــة 

شــجاعة مــن لــدن علمــاء األمــة ومفكريهــا 

ــة  ــم ضــرب األســس الفكري ــا، فت ومثقفيه

والعقديــة للتطــرف املذهبــي الــذي يقــف 

الذبــح واحلــرق واإلبــادات  دعــاة  عليــه 

كل  إفشــال  ثــّم  ومــن  اجلماعيــة، 

مخططاتهــم الداعيــة إلــى عــودة األمــة الــى 

ــل اإلســالم، حيــث التشــرذم  ــة مــا قب حقب

والتخلــف. واخلــوف 

ل
ّ

 الشعور بالمسؤولية ثمرة التعق

كمــا هــو معــروف؛ ليــس مــن الســهل 

حتقيــق النجــاح فــي أمــر التقريــب بــن 

ــّني  ــب الس ــن املذه ــدًا ب ــب، وحتدي املذاه

وجــود  بســبب  الشــيعي،  واملذهــب 

اختالفــات جوهريــة فــي قضايــا عــّدة، بيــد 

ــرن  ــط الق ــت أواس ــارة ُبذل ــودًا جب أن جه

املاضــي، مــن قبــل فقهــاء مــن املدرســتن 

كان لهــا األثــر الكبيــر فــي التقــارب ونبــذ 

اخلالفــات، إذ عمــل الســيد عبــد احلســن 

ــلتوت  ــود ش ــن، والشــيخ محم شــرف الدي

والشــيخ محمــد جــواد مغنيــة وغيرهــم 

ــد صفــوف  ــي وتوحي ــارب املذهب ــى التق عل

ــر فــي  ــر الكبي األمــة، وكان جلهودهــم األث

تقــارب األفــكار وتوجيــه األمــة الوجهــة 

الســليمة.

بوضــوح  نــرى  اليــوم  نحــن  وهــا 

التطــرف  لنبــذ  األمــة  عقــالء  حتــركات 

بجــالء  الفكــر والســلوك، ونشــاهد  فــي 

ــف  ــى مختل بــوادر النهضــة اإلســالمية عل

ادرك  أن  بعــد  والتوجهــات،  املســتويات 

ــي،  ــاب الطائف ــة أن وراء اإلره ــاء األم ابن

ليســت دوافــع دينيــة او مذهبيــة، بقــدر مــا 

هنالــك رؤى ضيقــة فــي بعــض االدمغــة ضمــن جماعــات منظمــة ترعاهــا أجنــدات 

سياســية، لــذا ال يفرقــون بــن ســن وصــاد، وال يهمهــم االنتمــاء، إمنــا يركــزون 

علــى فــرض الهيمنــة والتســلّط علــى اجلميــع، لفــرض منــط التفكيــر الــذي يرغبــون 

ــم  ــع حتــت إمرته ــون اجلمي ــم ونفســياتهم املريضــة، فيك ــع طباعه ــه وينســجم م ب

كرعايــا أو عبيــد، ومــن يخالفهــم يقتــل مهمــا كان انتمــاؤه.

وهــذا مــا دفــع بــأن ينهــض كل مــن تفّطــن ملخططهــم االجرامــي إلــى 

مواجهــة هــذا التطــرف البغيــض، وعملــوا علــى رفضــه وإعــالن البــراءة منــه ومــن 

ــن  ــاون االجتماعــي ب ــف والتع ــز التكات ــا تعزي ــر لن ــا أثم ــه، وهــذا م القائمــن علي

ــة  ــزل األم ــون؛ ع ــا التكفيري ــل عليه ــة عم ــع، إذ إن أول نقطــة مركزي أفــراد املجتم

عــن إســالمها احلقيقــي، ثــم صياغــة نظريــات بديلــة تــؤدي الــدور الــذي رســموه، 

وشــحن العقــول باألفــكار املســمومة، ليجعلــوا األمــة منقســمة علــى ذاتهــا، وتتــوزع 

إلــى تكتــالت مذهبيــة ثــم يحــدث االنقســام الداخلــي بــن أبنــاء األمــة، ليوجهوهــم 

لنفــي الطــرف اآلخــر مــن الوجــود حتــت ذرائــع باطلــة، وأنهــم وحدهــم مــن ميلكــون 

احلــق املطلــق، و«كل مــن يخالفهــم علــى باطــل، والباطــل مصيــره النــار...«! وبهــذا 

حتــول املُغــرر بهــم بهــذه اخلرافــات إلــى أداة قاتلــة بيــد اإلرهــاب اإلجرامــي، وهــذا 

مــا يشــكل ســابقة خطيــرة جــدًا رغــم حدوثهــا املتكــرر فــي مفاصــل التاريــخ، إال 

أن مــا يحــدث اليــوم ميثــل إرهابــًا عامليــًا بغيضــًا، ميثــل نوعــًا آخــر مــن االجــرام 

ليــس لــه نظيــر، وهــذا مــا يســتدعي الوقــوف اجلــاد للبحــث عــن املعاجلــة الناجعــة 

لهــذا األمــر اخلطيــر. 

وفــي العــراق؛ أكــد أبنــاء الشــعب العراقــي للعالــم أجمــع عبــر ثقافتهــم 

ــم  ــم، ورفضه ــم لوطنه ــؤولية، وحبه ــعورهم باملس ــي، وش ــهم الوطن ــة، وحس العالي

مخططــات الصهاينــة الداعيــة إلــى التقســيم والتقاتــل املذهبــي، والعنصــر املهــم 

فــي هــذا النجــاح؛ وحــدة أبنــاء الوطــن حتــت لــواء األخــوة؛ هــذا القاســم املشــترك 

بــن اجلميــع، هــو الــذي دفــع نحــو مواجهــة التطــرف الداعــي إلــى ضــرب ُأســس 

الوحــدة االســالمية، وتوجــد شــواهد تاريخيــة كثيــرة علــى وحــدة األمــة ومتســكها 

بأهدافهــا النبيلــة وقيمهــا العليــا، وكــذا توجــد شــواهد معاصــرة تــدل علــى ذلــك. 

فمــن الشــاهد التاريخــي؛ قضيــة اإلمــام احلســن، عليــه الســالم، إذ لــم تنطلــق 

هــذه احلركــة مــن جزئيــات املســائل وصغريــات العناويــن لكــي توصــف بأنهــا حركة 

مذهبيــة قــام بهــا أهــل البيــت، عليهــم الســالم، واتباعهــم، إمنــا انطلقــت النهضــة 

ــظ مشــاركة  ــذا نالح ــانية، ل ــي اإلســالم واإلنس ــرى ف ــن كب ــن عناوي ــينية م احلس

املســلم واملســيحي واليهــودي فــي إحيائهــا، ألن اجلميــع يلتقــون مــع شــعار الثــورة 

املباركــة وقيمهــا العليــا الداعيــة إلــى األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، ورفــض 

الظلــم مهمــا كان مصــدره، هــذه القيــم النبيلــة التــي ثــار مــن اجلهــا الثائــرون هــي 

مــا خلّــد هــذه الثــورة وجعلهــا صــورة ثابتــة فــي أذهــان البشــر.

حملاربــة  األصــالء  العراقيــن  بنهضــة  فيتمثــل  املعاصــر،  الشــاهد  أمــا 

ــق الدفــاع عــن النفــس احملترمــة ورفــع اخلطــر  ــة، مــن منطل ــات التكفيري العصاب

اإلرهابــي عــن أبنــاء الشــعب، لذلــك نــرى نــداء املرجعيــة يتســم بالطابــع اإلنســاني 

ــوي أو  ــي أو الفئ ــه املذهب ــن التوجي ــدًا ع ــن بعي ــع العراقي ــن جمي ــاع ع ــي الدف ف

العرقــي، وهــذا مــا يكشــف لنــا عــن حســن النوايــا وصــدق الســريرة، ومــن خــالل 

ذلــك يتضــح لنــا أن فتــوى الدفــاع املقــدس لــم تنطلــق مــن العناويــن الضيقــة، بــل 

انطلقــت مــن العناويــن الكبــرى والقيــم العليــا فــي اإلســالم، وهــذا مــا عــزز مــن 

وحــدة النســيج االجتماعــي وتالحــم أبنــاء األمــة، وهــو عامــل القــوة املتــن الــذي 

منــع مــن اختــراق نســيجه املتشــابك بــروح الوطــن وقــوة العقيــدة وثبــات القيــم.

وفــي اخلتــام؛ ندعــو إلــى العمــل املشــترك علــى بــث مفاهيــم الوحــدة اإلســالمية 

ــّدة،  ــاء ع ــاط التق ــل مشــتركات ونق ــي ظ ــادل ف ــرام املتب ــش واالحت ــة التعاي وثقاف

ليكــون لنــا جيــل متعّقــل خــاٍل مــن التطــرف والتعّصــب املذهبــي.
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اللحية زينة الرجل وجماله

اللحيــة؛ ليســت فقــط كميــة مــن الشــعر ينبــت فــي ذقــن الرجــل، إمنــا 

متثــل دالالت وســمات عــّدة فــي شــخصية صاحبهــا، وهــي قبــل ذلــك كلــه؛ 

ــة  ــا زين ــال، وجعله ــى الرج ــا عل ــه به ــنَّ الل ــة َم ــة وعظيم ــة جلّي ــل نعم متث

معنويــة لهــم، ملــا تفضــي عليهــم مــن ســيماء الرجولــة والهيبــة والوقــار.

ــى شــعر  ــاظ عل ــه إال باحلف ــا علي ــال الوجــه، م ــن جم ــن يبحــث ع وم

اللحيــة، علمــًا أن اجلمــال شــيء مطلــوب ومحبــوب شــرعًا وعرفــًا، واللحيــة؛ 

لــو ُحــددت و ُدورت، تعطــي جمــااًل وأناقــة خاصــة للرجــل، وعندمــا أوصانــا 

ــا  ــا، كم ــي إطالقه ــال ف ــى اإلهم ــس مبعن ــة، لي ــق اللحي ــدم حل الشــرع بع

ــات مــن املعصومــن بضــرورة  ــك خطــأ، إمنــا ثمــة رواي يفهــم البعــض ذل

ــا، أن ال  ــة الوصاي ــق، ومــن جمل ــة بهــذا اجلانــب لتكــون بشــكل الئ العناي

تطــول أكثــر مــن قبضــة اليــد، وإن تعــدت تدخــل فــي خانــة العمــل املكــروه.

لــذا أوصــى العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء بضــرورة العنايــة باللحيــة 

وتهذيبهــا، أمــا احلديــث الشــريف: »خــذوا مــن الشــارب وأطلقــوا اللحيــة«، 

فهــو مصــداق مــا نذهــب اليــه متامــًا، وليــس »اإلطــالق« مبــا يتعــارض مــع 

ــة  ــد الصحي ــه مــن الفوائ ــا في ــر مل ــام، إمنــا إخــذ الشــارب أكث ــذوق الع ال

ــا  ــا وإزالته ــدم حلقه ــة، بع ــم إطــالق اللحي ــت واحــد، ث ــي وق ــة ف واجلمالي

متامــًا مــن الوجــه.

أمــا مــن الناحيــة الصحيــة؛ فقــد ثبــت أن حلــق اللحيــة ُتفِقــد الرجــل 

ــة  ــا: زوال الّطبق ــا، منه ــع به ــي يتمّت ــة الّت ــزات الصّحي ــن املمّي ــد م العدي

اخلارجيــة جللــد الوجــه، التــي متّثــل خــَطّ دفــاع ضــّد العــدوى مــن عديــد 

ــة، وقــد تصــاب بشــرة الوجــه  ــة، والفطرّي األمــراض الفيروســية، والبكتيرّي

ـرة البقــع باســتمرار حلــق الوجــه وإزالــة  باحلساســية والتشــوهات بكـث

الشــعر متامــًا، فيصــاب الوجــه بتجعــد البشــرة، وظهــور الشــيخوخة 

املبكــرة، وال أدّل علــى مــا نقــول؛ مــن صفــاء البشــرة لــدى املســلمن، 

الســيما كبــار الســن منهــم، بينمــا نالحــظ حجــم التجاعيــد واخلطــوط فــي 

بشــرة غيرهــم.

ــًا  ــن بشــرة الوجــه نهائي ــا م ــة وإزالته ــق اللحي ــة حل ــان حرم وإذن؛ ف

ــة. ــدة الصحي ــق للرجــل الفائ ــة، وحتق ــل علمي ــل وعل ــى دالئ يســتند ال
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البعــض مــن النــاس متشــائم أزاء الزمــان، 

مــن يــوم او شــهر او ســنة، لدرجــة تصــل إلــى 

حــد التأثيــر علــى حياتــه اخلاصــة، و كذلــك البعــض 

اآلخــر املتفائــل بشــدة كبيــرة، بــن هــذا وذاك تنطــرح 

ثقافــات مختلفــة، منهــا نشــأة ثقافــة النحــس؛ مــن أن 

ــة  ــه نحوس ــوم في ــك الي ــة وذل ــه نحوس ــوم في ــذا الي ه

وهكــذا، فهــو مــن تصرفاتــه الالمســؤولة وفشــله فــي 

احليــاة، يقــدم التبريــرات، ويلقــي بالتهمــة علــى هــذه 

اعة.      ــمَّ الش

نعيب زماننا والعيب فينا 
 هجانا

ً
ولو نطق الزمان إذا

ففــي حديــث عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

»ال تعــادوا األيــام فإنهــا تعاديكــم«، فــإن األيــام التــي 

وجهــة إليهــا االتهــام بالنحوســة ليــس لهــا دخــل 

ــن  ــٌط م ــون قان ــا يك ــش فيه ــذي يعي ــل ال ــك؛ ب ــي ذل ف

ــي  ــى، وإمــا مــا ورد مــن اآليــات: }ِف ــه تعال رحمــة الل

ــى أن هــذا النحــس جــاء  ــاٍت{، فهــي مبعن ــاٍم َنِحَس َأيَّ

بســبب كفــر أولئــك األقــوام الذيــن يتحــدث عنهــم 

القــرآن، وأمــا الروايــات التــي تبــن أن لبعــض األيــام 

نحوســات ولهــا آثــار خاصــة؛ ممكــن أن حتمــل علــى 

التقيــة، فــإن التشــاؤم والتفــاؤل باألزمنــة واألمكنــة 

واألوضــاع واألحــوال ليــس لهــا أصــل فــي الروايــات 

الســالفة  األمم  مــن  جــاءت  بــل  املعصومــن،  عــن 

والتزمــت بهــا بعــض املجتمعــات االســالمية، مــن ثــم 

زجــت فــي بعــض الروايــات والتــزم بهــا النــاس إلــى 

ــا هــذا. يومن

ــا  ــة لذاته ــام ليســت نحس ــذه األي  واحلــق أن ه

ــد االنســان  ــدار هــو التشــائم احلاصــل عن وإمنــا امل

ال مــن هــذه األيــام؛ فلــو لــم يتشــائم فــي هــذه االيــام 

كانــت ايــام عاديــة خاليــة مــن النحوســة، كمــا لــو كان 

يــوم مبــارك مثــل ليلــة القــدر وحصــل لشــخص حــدث 

مــا كســرقة أموالــه فــي هــذا اليوم؛ فهــل نلقــي بالتهمة 

ــه  ــار الي ــا أش ــذا م ــة؟! وه ــة املبارك ــذه الليل ــى ه عل

العالمــة الطباطبائــي فــي تفســيره )امليــزان(: »نقــول 

ــو  ــام النحســات ه ــذه األي ــي نحوســة ه ــالك ف أن املَ

ــر  ــر تأثي ــا«، وللتطّي ــاس به ــة الن ــر )تشــائم( عام تطّي

ــه -  ــة التــي ميقتهــا الل نفســاني، ولعــالج هــذه احلال

ــن خــالل  ــه م ــس عن ــكان صــرف النف ــى- باإلم تعال

تعزيــز قــوة االميــان لــدى اإلنســان، بااللتجــاء إلــى 

اللــه - تعالــى - واالعتصــام بالقــرآن الكــرمي 

وتالوتــه والتوجــه إليــه ســبحانه بالتضــرع 

ودعــاء يدعــو بــه.

اعة النحوسية شمَّ
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مجتمعمجتمع

احليــاة مليئــة بالوقائــع املختلفــة، وقــد 

ــات  ــان تصرف ــض األحي ــي بع ــك ف تصدم

غيــر متوقعــة مــن أشــخاص تكــّن لهــم 

بأوصــاف  أحدهــم  فيصفــك  ـرام،  االحـت

كيــف  عندهــا  نابيــة،  وكلمــات  بذيئــة 

جوابــك؟  ســيكون  ومــاذا  ســتتصرف؟ 

ــك  ــك اإلســاءات أم إن ــى تل ــل ســترد عل ه

؟ ســتصمت

ً
 امتصاص الصدمة وتوظيفها إيجابيا

لــدى كل واحــد مّنــا نقــاط ضعــف قــد 

تكــون ســببًا لزعزعــة اســتقراره العاطفــي 

يعكــر  مــا  فــإذا كان هنــاك  والنفســي، 

صفــو حالــة الطمأنينــة التــي تشــعر بهــا، 

فمــا عليــك إال أن تســتوعب تلــك الصدمات 

بفضــل مــا متلكــه مــن إرادة قويــة و روح 

ــى  ــة الســلبية إل ــة، وحتــّول الصدم رياضي

قــوة إيجابيــة تكــون فــي خدمتــك بــداًل مــن 

أن تصبــح قــوة مدمــرة ضــدك.

ــو اعتــرض أحــٌد  فل

ــر وكان  على أمــ

ــق إلى  احلــ

جـــــانبه، 

حــــاول 

حتاشــي انتقــاده وال حتــاول أن تنبــش 

عــن عيوبــه ونقــاط ضعــف شــخصيته، بــل 

الواجــب عليــك أن تؤيــد حقــه فيمــا ذهــب 

ـرأي أو املوقــف، وفــي ذلــك  إليــه مــن اـل

تتحقــق فائدتــان:

األولــى: دعــم املفاهيــم احلــق والعدالة 

ــي املجتمع. ف

الثانيــة: منــع اســتمرار حالــة اخلــالف 

إلــى شــجار، وقبــل أن تدلــي بشــيء يجــب 

ــًا بحــق  ــت مخطئ ــذر إذا كن ــك أن تعت علي

صاحبــك، ومــن ثــم تســأله بشــكل مهــذب 

عــن احلــل املناســب للمشــكلة.

تتجــه  دائمــا  اخلالفــات  اســتمرار 

نحــو التعقيــد، فعــادًة مــا جنــد أن طرفــي 

اخلــالف متمســكان بــأن احلــق إلــى جانب 

أحدهمــا، لذلــك فــان الطريــق األنســب؛ 

ليــس هــو إدامــة النقــاش فــي املوضــوع، 

وإمنــا قطــع احلــوار والشــجار بصــورة 

يكــون  ال  الــذي  احلــوار  ألن  مهذبــة، 

ــال شــك  ــق، ب ــى احلقائ ــه الوصــول إل هدف

ســيتحول إلــى جــدل عقيــم كمــا يقــول 

ــكالم  ــادة ال ــل الروســي: »ال ميكــن إع املث

الــذي قيــل ألنــه أصبــح كالطائــر فــي 

الســماء«.

وبطبيعــة احلــال، إن نيران الغضب 

ستشــتعل فــي قلبــك عندمــا يقابلــك 

ــاذا  ــن م ــاءة، ولك ــم باإلس أحده

ــك،  ــال ذل ــك حي ســيكون تصرف

فهــل ســتختار الصمــت؟ أم 

ســترد وبعدهــا ينتابــك النــدم؟

هنـاك من ال يستطيع أن 

ــق  ــانه، فتنطل ــعوره ولس ــى ش ــيطر عل يس

الكلمــات مبعثــرة فــي األجــواء وهــي متثــل 

كلمــات متقاطعــة وســيئة، ولــن تســاعد 

علــى حــل األزمــة بــل تضيــف إليهــا الوقــود 

واحلطــب.

إذا اشــتكى أحدهــم مــن أمــٍر وكان 

محقــًا فــي شــكواه فليــس مــن الالئــق 

ــت  ــه مبــا ينســف شــكواه ويثب ــي ل أن تأت

ــذر  ــه، وإمنــا أن تعت عكــس مــا يذهــب الي

ــا حــدث. ــه مل إلي

أحــد  شــاهد  أنــه  أحدهــم  يقــول 

املراجعــن لعيــادة الطبيــب وهــو متوتــر 

األعصــاب وينظــر إلــى ســاعته باســتمرار 

نحــو  مقعــده وتوجــه  مــن  قــام  وفجــأة 

االنتظــار وضربهــا  قاعــة  فــي  الشــباك 

الطبيــب؟  أيــن  قائــاًل:  بعصبيــة  بيــده 

فــي  عليــه  أدخــل  أن  املفــروض  كان 

ــرّد  ــذي جــرى؟ ف ــا ال ــة؟ م ــاعة الثالث الس

ــا  ــت محــق ي ــه موظــف االســتقبال: أن علي

ــول  ــك انتظــرت ط ــذر ألن ــا أعت ــيد، وأن س

هــذه املــدة، لألســف الطبيــب لديــه عمليــة 

جراحيــة، ولــو تســمح لــي كــي أتصــل بــه 

ــه  ــذي ســيأتي ب ــت ال وأســتعلمه عــن الوق

إلــى العيــادة، وبشــكل عــام فإنــي أشــكرك 

ـرك هــذا. علــى حتملــك وصـب

ــإن  ــو عبــرت عــن أســفك ألحدهــم ف ل

ــطأ  ــت خـــــ ــك ارتكب ــى أن ــدل عل ــك ال ي ذل

قـــــــليل  فــــــــمع  مـــــــا، 

ــاه  ــن االنتب مــــــــــ

كيز  لـــــــتر ا و

باإلمــكان 

حــل 

إشــكالية مــا ينبغــي فعلــه، مــن خــالل منــع 

امتــداد املشــكلة وتضخمهــا إلــى مديــات ال 

عليهــا. الســيطرة  ميكــن 

ــه ذهــب مــع زوجتــه  يقــول أحدهــم أن

فــي  كانــوا  حيــث  والدهــا  منــزل  إلــى 

ــدأت  ــى العشــاء، فب ــة عل اســتضافة العائل

احلديــث عــن الشــارع الــذي أوقفــوا العمل 

بــه، فــرد والــد زوجتــي قائــاًل: مــن املفــرح 

ــي أن  ــا كان ينبغ ــه م ــك ألن ــدث ذل أن يح

يفتتــح هــذا الشــارع فــي هــذه املنطقــة 

بالــذات، ألن تعبيــده كان ســيعرض مبنــى 

ــار. ــى الدم ــًا إل تاريخي

فقلــت: مــع عــدم وجــود هــذا الشــارع 

فإنــي مضطــر إلــى التأخيــر ســاعة كاملــة 

حتــى أصــل إلــى املنــزل، وأعتقــد مــن 

لرفــع  الشــارع  هــذا  الضــروري وجــود 

االزدحــام عــن بقيــة الشــوارع التــي أثقلــت 

أربــع  عددهــا  فــاق  التــي  بالســيارات 

ــل عشــرة أعــوام،  ــاف الســيارات قب أضع

ولكــن عــدد الشــوارع لــم يتغيــر. فــرّد 

والــد زوجتــي قائــاًل: األنانيــة هــي مــن 

أهــم ســمات جيلكــم فأنتــم ال تفكــرون إال 

ــد  ــم بع ــاة وال يهمك ــان واحلي ــر الزم بتغيي

ذلــك أي شــيء حتــى ولــو كان ذلــك الشــيء 

ــم! ــن تاريخك جــزءًا م

أعصابــي  علــى  الســيطرة  فقــدت 

توقفــوا  أن  تســتطيعون  أنتــم ال  وقلــت: 

عجلــة التطــور...! فنهــض والــد زوجتــي 

ــم  ــاًل ث ــوراء قلي ــى ال مــن مقعــده ورجــع إل

ـوس إلــى  ـرًا علــى اجلـل قــال: لســت مجـب

إلــى هــذا  الطعــام وأن أســتمع  طاولــة 

الــكالم!

ـُت آمــل أن ال يحــدث كل ذلــك،  وكـن

ــة هــذا املوضــوع  ــاًل بأهمي ــو فكــرُت قلي فل

بالنســبة إلــى والــد زوجتــي لعرفــت كيــف 

ــذا املوضــوع، وال  ــع ه ــذكاء م أتصــرف ب

أدع األمــور تســير علــى املنــوال التــي 

أن  بــي  األجــدر  وكان  عليــه،  ســارت 

أتهــرب مــن املوضــوع مــن خــالل حتويــل 

مســار احلديــث إلــى شــيء آخــر، ال يثيــر 

اخلــالف.

ب الفتن
ّ
 فن إدارة الحوار لتجن

إدارة  فــن  يتقنــون  النــاس  بعــض 

احلــوار واخلــروج مــن املــأزق الكالمــي، 

وهــم أكثــر ذكاء فــي التخلــص مــن مواقــع 

ــاع  ــن خــالل إتب ــة واجلــدل، م ــارة الفتن إث

مرضيــة  تكــون  دبلوماســية  أســاليب 

ألنفســهم ولآلخريــن، فليــس مــن املناســب 

دائمــًا أن يصــر املــرء علــى صحــة أقوالــه 

وأن يســتند فــي ذلــك علــى أدلــة عقليــة أو 

ــى  ــعبية أو حت ــات الش ــة، ألن اجللس علمي

لقــاءات الــزوج مــع زوجتــه هــي ليســت 

التفاوضــي  او  العلمــي  للبحــث  طاولــة 

حتــى ميكــن للمــرء التنــازل عــن بعــض مــا 

يعتقــد بأنــه صــواب مــن أجــل إضفــاء روح 

الــود واحملبــة علــى اجللســة التــي ال يــراد 

ــكلة  ــاكل العويصــة كاملش ــل املش ــا ح منه

ـرأي؟  الفلســطينية!! فلمــاذا التعّصــب لـل

ومــا هــي الضــرورة أن يثبــت املــرء صحــة 

رأيــه لآلخــر ويدخــل معــه فــي جــدل عقيــم 

ــام؟ ــجار واخلص ــى الش ــي إل وينته

ــة  ــة البحــث هــي طاول إذا كانــت طاول

اســتخالص  هــو  منهــا  واملــراد  علميــة 

اجلــاري،  البحــث  مــن  علميــة  نتيجــة 

ســيكون لزامــًا علــى املــرء أن يتعصــب 

لرأيــه وأن يجــادل بــكل الطــرق والوســائل 

إلثبــات صحــة مــا يذهــب إليــه.

عائليــة  اجللســة  كانــت  إذا  ولكــن 

احملبــة  أواصــر  تقويــة  منهــا  والغــرض 

تكــون  لــن  فإنهــا  أفــراد األســرة،  بــن 

مكانــًا مناســبًا للنقاشــات احلــادة واملثيــرة 

ــه  ــظ أن ــدل والشــجار، ولألســف نالح للج

بعــض األزواج وبرغــم علمــه أن شــريكه 

الفالنيــة،  املســألة  طــرح  مبجــرد  يثــار 

ـرة  فإنــه يــدأب علــى طــرح األمــور املثـي

للجــدل والشــجار، ويحــاول كل واحــد مــن 

الزوجــن أن يعيــد الــى أذهــان الطــرف 

والتعليقــات  واألفــكار  الكلمــات  اآلخــر 

املثيــرة الشــمئزازه وكأنــه يتخــذ مــن هــذه 

الطريقــة كوســيلة لالنتقــاص منــه وحتقيــق 

ــأن الشــجار  ــم ب ــه، وهــو ال يعل ــة علي الغلب

العائلــي ليــس فيــه رابــح أو خاســر بــل 

اجلميــع هــم اخلاســرون.

 يفترض على 
أفراد السرة أن 

يتقنون فن إدارة 
الحوار والخروج من 

المأزق الكامي
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أخــالق  ملــكارم  مكمــاًل  اإلســالم  نــزل 

ـرك  الشــرائع الســماوية ومتمًمــا لهــا، لــم يـت

ــاة اإلنســان  شــاردة وال واردة مــن شــؤون حي

إال اعتنــى بهــا، وال خافيــة إال أظهرهــا، وال 

غامضــة إال أوضحهــا، وال ُمعتمــة إال ســلّط 

تفاصيلهــا  ليضــيء  املعرفــة  أنــوار  عليهــا 

بآيــات القــرآن الكــرمي، ثــم باألحاديــث النبويــة 

الشــريفة، ثــم مبــا جاءنــا مــن أخبــار آل البيــت، 

عليهــم الســالم، ومواعظهــم.

وألن اإلنســان كائــن حــي يؤثــر ويتأثــر 

فــي  البشــر  مــن  حولــه  مــن  مــع  ويتفاعــل 

أن  الطبيعــي  مــن  يغــدو  الواحــد؛  املجتمــع 

األخطــاء  بعــض  التفاُعــل  هــذا  عــن  تنجــم 

املتعمــدة والســهوات غيــر املقصــودة املؤديــة 

للخصومــات، والتــي تقــود اخلصمــن للوقــوف 

أمــام القضــاء حتــت صفــة »املدعــي« و«املُدعــى 

عليــه« فــي موقــف حســاس يتطلــب قــدًرا كبيــًرا 

يأخــذ  كــي  الوعــي والصبــر واحلكمــة  مــن 

ــا دون  ــزاع بينهم ــل الن ــي ح ــدل مجــراه ف الع

ــة. ــن احلقيق ــل ع ــد أو تشــويش أو تضلي تعقي

إلــى  لــم يغفــل اإلســالم عــن اإلشــارة 

حقــوق »املُدعــي« و«املُّدعــى عليــه« فــي هــذا 

ــن  ــاًرا ع ــر القصــص انتش ــن أكث ــف، وم املوق

اخلصومــات فــي عهــد أهــل البيــت، عليهــم 

ــن أهــل  ــذي كان م ــة الرجــل ال الســالم، حكاي

الذمــة، ووجــد اإلمــام علــي، عليــه الســالم، 

ـًرا  درعــه املفقــود عنــده، ورغــم أنــه كان أمـي

علــى  وقــادًرا  الوقــت،  ذاك  فــي  للمؤمنــن 

اســترداد الــدرع بكلمــة منــه، إال أنــه آثــر رفــع 

شــكايته إلــى القضــاء ليكــون فــي ادعائــه علــى 

قــدم املُســاواة مــع املُدعــى عليــه إحقاقــا للحــق، 

بــل تأثــر ألن القاضــي نــاداه بُكنيتــه »أبــي 

احلســن« بينمــا نــادى اخلصــم باســمه، وشــعر 

أن فــي ذلــك خدًشــا لكمــال العــدل فــي املُعاملــة 

ــه. ــة خصم ــى منزل ــة عل ــه املعنوي ــع منزلت برف

كذلــك لــم تهمل »رســالة احلقوق« الشــهيرة 

العابديــن،  بــن احلســن زيــن  لإلمــام علــي 

ــت حــق  ــه الســالم، هــذه املســألة، إذ فّصل علي

ــا حــق  ــول: »وأم ــذي يق ــص ال ــي الن ــي ف املُّدع

ــي  ــا يّدع ــإن كان م ــك؛ ف ــي علي ــم املُّدع اخلص

عليــك حًقــا لــم تتفســخ فــي ُحجتــه، ولــم تعمــل 

نفســك  خصــم  وكنــت  دعوتــه،  إبطــال  فــي 

ــه دون  ــه بحق ــا والشــاهد ل ــم عليه ــه، واحلاك ل

ــك،  ــه علي ــك حــق الل ــإن ذل شــهادة الشــهود، ف

وإن كان مــا يّدعيــه باطــاًل رفقــت بــه، وورعتــه، 

ــر  ــك بذك ــه عن ــه، وكســرت حّدت ــدته بدين وناش

ــذي ال  ــه ال ــكالم ولغط ــو ال ــت حش ــه، وألقي الل

يــرد عليــك عاديــة عــدّوك، بــل تبــوء بإثمــه، وبــه 

يشــحذ عليــك ســيف عداوتــه، ألن لفظــة الســوء 

ــة للشــر، وال قــوة  ــر مقمع ــث الشــر، واخلي تبع

ــه«. إال بالل

مــن  اخلــوف  يستشــعر  حقــا  فاملؤمــن 

ربــه ال ســيما فيمــا يتعلــق بحقــوق العبــاد 

ومظاملهــم، وإذا ادعــى عليــه شــخٌص باحلــق 

رد لــه حقــه، وكان قاضًيــا علــى نفســه باحلــق 

قبــل قضــاء القضــاة، إذا كان ادعــاء اخلصــم 

باطــاًل فعلــى املُّدعــى عليــه جتّنــب اســتفزاز 

خصمــه واســتثارة عداوتــه باأللفــاظ النابيــة 

والتصرفــات الوقحــة والصــوت املُرتفــع، ألن 

مزيــد  إلــى  إال  ـؤدي  ـي ال  العــداوة  اســتثارة 

مــن الكراهيــة واحلقــد، وُيضاعــف مــن تعقيــد 

القضيــة، ويزيــد مــن تأجيــج نيرانهــا.

ــم ُتقصــر »رســالة احلقــوق« أيًضــا فــي  ول

ــه  ــه، إذ أفصحــت عن وصــف حــق املُّدعــى علي

ــالم:  ــه الس ــن، علي ــن العابدي ــام زي ــول اإلم بق

ــإن كان  ــه؛ ف ــى علي ــا حــق اخلصــم املُّدع »وأم

مــا تّدعيــه حقــا أجملــت فــي ُمقاولتــه مبخــرج 

ســمع  فــي  غلظــة  للدعــوى  فــإن  الدعــوى، 

املُّدعــى عليــه، وقصــدت قصــد ُحجتــك بالرفــق، 

وأمهــل املُهلــة، وأبــن البيــان، وألطــف اللطــف، 

ولــم تتشــاغل عــن ُحجتــك مبنازعتــه بالقيــل 

والقــال فتذهــب عنــه حجتــك، وال يكــون فــي 

ذلــك َدرك، وال قــوة إال باللــه«.

وهنــا يوصــي اإلمــام عليــه الســالم املُّدعــى 

عليــه بتجنــب اخلــروج عــن ســياق دعــواه، 

واالجنــراف وراء »القيــل والقــال« فــي مســائل 

تخــدم  الدعــوى وال  تدعــم شــأن  ال  جانبيــة 

ــا. أمره

الدعــوى  الفــاظ  فــي  الرفــق  ـزام  والـت

وتفاصيــل شــرحها مراعــاة إلنســانية اخلصــم 

أمــام  املُّدعــي  ومشــاعره، ومراعــاة لصــورة 

القضــاء، ولــو أن كل ُمــّدٍع وُمّدعــى عليــه التــزم 

تلــك احلقــوق واآلداب فــي خصومتــه حُللــت 

اإلســالمية  املُجتمعــات  فــي  القضايــا  أكثــر 

قلــت  رمبــا  بــل  التراضــي،  مظلــة  حتــت 

اخلصومــات إلــى حــٍد كبيــر؛ ألن كل طــرف 

يعــرف حــدوده، مــا لــه ومــا عليــه.

جديــٌر باملُجتمعــات اإلســالمية التــي متلــك 

كنــوًزا مــن موروثهــا الدينــي واألخالقــي القــومي 

أن تتمســك بتلــك الكنــوز وتتخذهــا منهاًجــا 

وطريقــا، ألنهــا الســبيل املثالــي حلفــظ حقــوق 

الفــرد وحقــوق املجتمــع، وبحفــظ تلــك احلقــوق 

األحقــاد،  وتخبــو  اجلرميــة،  معــدالت  تقــل 

إنســان  كل  ويصيــر  الكراهيــة،  وتضمحــل 

شــاهًدا علــى نفســه قبــل شــهادة الشــهود، 

ــل قضــاء الُقضــاة. ــه قب ــى ذات ــا عل وقاضًي

------------------
* كاتب من إيران

قـانــونقـانــون

 
ً
إن المؤمن حقا

يستشعر الخوف 
من ربه، ال سيما 

فيما يتعلق 
بحقوق العباد 

ومظالمهم في 
الخصومات

فــي العديــد مــن البــالد املتحضــرة التــي يحظــى فيهــا االنســان 

ــن  ــة متميــزة ب ــة عالق ــر، نالحــظ ثم بنســبة مــن االحتــرام والتقدي

املواطــن واحملامــي، فــأي قضيــة لهــا صلــة بالقانــون، مــن شــجار 

او حــادث ســير او التعــرض التهامــات جنائيــة، او املطالبــة بحــق 

مــا، فــان املواطــن هنــاك يلجــأ الــى احملامــي ويتصــل بــه قبــل أن 

ــر  ــذا املخف ــه ه ــأة قدم ــى إن وط ــر الشــرطة، وحت ــى مخف ــأ ال يلج

وواجــه رجــال الشــرطة واملباحــث، فانــه يرفــض التكلـّـم بشــيء دون 

وجــود محاميــه اخلــاص الــذي يأتيــه مبجــرد اتصــال هاتفــي.

رمبــا يعلــل البعــض هــذه الظاهــرة باملكانــة اخلاصــة للقانــون 

فــي هيكليــة الدولــة، قبــل أن يكــون لــه مكانــة لــدى املواطــن، وانــه 

يتضمــن بنــودًا عــّدة حتمــي حقــوق االنســان، رجــاًل او امــرأة او 

ــة  ــة، إضاف ــة وكرمي ــاة آمن ــة حلي ــوق الكافي ــم احلق ــل، ويعطيه طف

الــى علــل أخــرى.

بيــد أن هــذا لــن يكــون بــأي حــال مــن األحــوال، مبــررًا 

ــة  ــة واألخالقي ــن املهني ــاالت انحــراف ع ــن حصــول ح للســكوت ع

لــدى بعــض احملامــن، فهــو بــداًل مــن أن ميــارس مهنتــه كمــا درس 

وتعلـّـم فــي اجلامعــة، بتعريــف املواطــن بحقوقــه، ومــا لــه ومــا عليــه، 

ــورط  ــراه يت ــاد، ن ــة او االضطه ــاالت املظلم ــي ح ــه ف ــاع عن والدف

ــوق  ــع احلق ــد تضيي ــى ح ــق ال ــب احلقائ بالسمســرة واخلــداع وقل

كاملــة، علمــًا أن شــريحة ال بــأس بهــا مــن احملامــن يلتزمــون 

باملبــادئ والقيــم خــالل ممارســتهم مهنتهــم ويســعون ملســاعدة 

ــق  ــة ويعطــي كل ذي ح ــق العدال ــم مبــا يحق ــي قضاياه ــاس ف الن

ــه. حق

فــأن يكــون احملامــي ملتزمــًا بالقيــم واملبــادئ، وصاحــب ضمير 

حــّي وقلــب نظيــف، مــن شــأنه أن ينتشــل إنســان مــن أخطــر ورطــة 

قانونيــة، حتــى وإن تكالــب عليــه الفســاد االداري والضغوطــات 

ــة  ــا مبنزل ــه ســيكون هن ــة، ألن ــى الثغــرات القانوني السياســية وحت

احملامــي احلقيقــي عــن حقــوق النــاس، وليــس فقــط احملامــي الــذي 

ــب، وإال؛  ــي الكت ــة ف ــات واألحــكام املدون ــل النصــوص والنظري ميث

ــدان  ــًا، يشــكون فق ــة قانوني ــي دول متقدم ــن ف نحــن جنــد مواطن

العدالــة واإلنصــاف فــي قضايــا مختلفــة فــي حياتهــم.

ــد البشــر،  ــا، وهــو مكتــوب بي ــذي أمامن ــون ال إذن؛ فــان القان

إمنــا هــو مــادة جامــدة بــال روح، وليــس بوســعها أن حتقــق العــدل 

واإلنصــاف لإلنســان علــى طــول اخلــط، إمنــا االنســان )احملامــي( 

هــو مــن ميتلــك الــروح والضميــر.

متى يكون المحامي محاميًا...؟!
 منير عبد الخالق دلل

من روائع حقوق 
الخصومة في اإلسالم

 على 
ً
ن شاهدا

ُ
ك

نفسك قبل شهادة 
الشهود

 أمير حسين صفري*



35 كانون الثا
 2017 || العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ34

التشــريعات  ســائر  إلــى  النســبة  إن 

اإللهيــة، تختلــف بــن إثبــات تشــريع القصــاص 

اعتبــر  اليهــودي  التشــريع  ففــي  واإللغــاء، 

احلكــم فــي اجلنايــات هــو القصــاص، ولــم 

ــاالت  ــي ح ــكام، إال ف ــة أح ــو والدي ــن للعف ُيس

معينــة، كمــا ورد فــي التــوراة فــي الفصــل 

اخلامــس والثالثــن، وُذكــر فــي القــرآن الكــرمي 
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) ســورة املائــدة: 45(.

وأمــا التشــريع فــي الديــن املســيحي، فــال 

ــة،  ــو والدي ــات إال العف ُيــرى فــي مــوارد اجلناي

ــوارد  ــي م ــبيل إال ف ــه س ــس للقصــاص في ولي

خاصــة.

وأمــا فــي ســائر التشــريعات - ســواء 

كانــت وضعيــة أو غيرهــا - فهــي تختلــف فــي 

هــذا احلكــم، وال ميكــن جعلهــا حتــت ضابطــة 

كليــة، وإن كانــت ال تخلــو عــن القصــاص فــي 

اجلملــة. وإن اإلســالم اختــار الطريــق األمثــل، 

وســلك مســلكًا وســطًا بــن اإللغــاء واإلثبــات، 

تعيينــه،  ألغــى  ولكــن  بالقصــاص،  فحكــم 

ــب  ــع جوان ــاظ جمي ــة بلح ــو والدي ــاز العف فأج

ــدَّ  ــكام، وس ــه أشــد اإلح ــم، وأحكم ــذا احلك ه

شــبهات  وأبطــل  واخلصــام،  اجلــدال  بــاب 

املعترضــن.

تشــريع  علــى  ـرض  اعـت فقــد  ذلــك  مــع 

عــوا أنــه  القصــاص فــي اإلســالم خصومــه؛ فادَّ

ــى  خــالف إنســانية اإلنســان؛ وقــد اســُتدل عل

ــي: ــور ه ــم بأم ــذا احلك ــاء ه إلغ

ــر حــق االقتصــاص؛ إقــرار  أواًل: إن تقري

فــي  كانــت ســائدة  التــي  الســيئة  للعــادات 

ــة. وهــذا  ــة، واألقــوام البدائي الشــعوب اجلاهلي

ــا:  ــباب منه ــل ألس باط

ــم  ــذا احلك ــي ه 1- ألن نظــرة اإلســالم ف

ــض  ــى الصــالح، ويرف ــة اإلنســان عل ــو تربي ه

معهــا كل ظلــم وانتقــام، ولــم يكــن ينظــر إلــى 

ــا.  ــادة أو إبطاله ــر ع تقري

ــز  ــن غرائ ــزة م ــام غري ــب االنتق 2- إن ح

اإلنســان، واإلســالم إمنــا أراد تهذيبهــا وكبــح 

جماحهــا، خــالف مــا كانــت األقــوام وقــت 

ــرآن. ــزول الق ن

3- إن فائــدة تشــريع القصــاص إمنــا 

ــام، شــأنه  ــح الع ــة والصال ــى اجلماع ترجــع إل

شــأن غالــب التكاليــف اإللهيــة.

التــي  الوضعيــة  القوانــن  إن  ثانيــًا: 

ــة  ــة ال تــرى جــواز عقوب ــا األمم الراقي وضعته

اإلعــدام مطلقــًا، وترفــض إجراءهــا بن البشــر، 

معتمديــن فــي ذلــك علــى أن القتــل ممــا ينفــر 

ــع، ويســتهجنه وجــدان كل إنســان؛  ــه الطب عن

علــى  فقــدًا  يكــون  القتــل  علــى  القتــل  وأن 

فقــد، وأن القتــل بالقصــاص فيــه مــن القســوة 

واالنتقــام زيــادة علــى نفــس القتــل الواقــع مــن 

ــن  ــة م ــذه الصف ــة ه ــن إزال ــد م ــي، والب اجلان

ــل مبــا  ــاب القات ــة، وعق ــة العام ــاس بالتربي الن

هــو أدون؛ كالســجن واألعمــال الشــاقة.

يكــون مجرمــا  إمنــا  املجــرم  إن  ثالثــًا: 

وأقــدم علــى جرمــه ألجــل عــذر لــه، إمــا جلهلــه 

أو عــدم التربيــة الصاحلــة أو ملــرض عقلــي أو 

ماشــابه ذلــك، فيجــب فــي هــذه احلالــة أن 

يكــون لــه عــالج؛ إمــا بالتربيــة الصاحلــة أو 

مبعاجلــة مرضــه. وإن إبقــاء الفــرد اجلانــي 

منفعــة  إبقائــه  فــي  ألن  إفنائــه،  مــن  أولــى 

للمجتمــع، وال ملــزم ألن تقبــل عقوبــة القصــاص 

إلــى األبــد، فيعاقــب اجلانــي مبــا يعــادل القتــل، 

وفــي نفــس الوقــت نســتفيد منــه، فيكــون توفيقًا 

بــن حــق املجتمــع وحــق أوليــاء الــدم وغيــر 

ذلــك مــن الوجــوه. وألجــل ذلــك عدلــت القوانــن 

الوضعيــة عــن القصــاص والقتــل إلــى عقوبــات 

أخــرى لــردع اجلنــاة، أشــدها عقوبــة الســجن، 

ســواء كان محــدودًا بوقــت أم غيــر محــدود، 

مــع األشــغال الشــاقة مثــاًل، كل ذلــك ال ميكــن 

أن يصمــد أمــام التشــريع اإلســالمي ومبادئــه 

وألمــور عــدة:

تهذيــب  القصــاص  تشــريع  فــي   -1

للطبيعــة اإلنســانية فــي حــب الوجــود ومالحظــة 

اجلانــب التربــوي فــي هــذا التكليــف، بــل جميــع 

وضعــت  إمنــا  وقوانينــه،  اإلســالم  تكاليــف 

ألجــل ذلــك، ولــذا حــث علــى العفــو، ولــم يكــن 

ــد  ــة بع ــذه العقوب ــع ه ــن رف ــع م اإلســالم ليمن

التربيــة الصاحلــة، وإعــداد األفــراد فــي صالــح 

املجتمــع، ونبــذ التخاصــم واالنتقــام؛ واألمم 

الراقيــة إمنــا ذهبــت الــى ذلــك بعــد جهــد جهيــد 

فــي تربيــة األفــراد وتنفيــر القتــل بينهــم، وهــذا 

شــيء حســن لــم ينكــره أحــد، وهــو ممــا يريــده 

اإلســالم.

هــذا  فــي  الحــظ  إمنــا  اإلســالم   -2

التشــريع، الصالــح العــام ومصالــح النــوع، 

كمــا هــو شــأن كل قانــون، ســواء كان شــرعيًا 

ــرد  ــى الف ــداء عل ــر أن االعت ــًا، ويعتب او وضعي

ــى:  ــال تعال ــا، ق ــة بأكمله ــى األم ــداء عل كاالعت
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32(. الشــك والريــب أن الدفــاع عــن األمــة 

ــة  ــذا نــرى أن األم ــر غريــزي، ول ــة أم واجلماع

تتأهــب لدفــع األعــداء ومــن يريــد الســوء والفتك 

ــون عــن الدفــاع عــن امتهــم،  بهــا، فــال يتهاون

فكيــف ميكــن القــول بالرأفــة فــي هــذه احلالــة، 

فهــل تقبــل اإلنســانية مثــل هــذه الرأفــة؟! بــل ال 

ــام. ــالاًل للنظ ــة واخت ــادة لألم ــون إال إب تك

القاتــل  قتــل  تبريــر  فــي  ُذِكــر  مــا   -3

ــون  ــق قان ــر لتطبي ــة تبري إمنــا هــو فــي احلقيق

العقوبــات، ال أنــه عيــب فــي نفــس القانــون، 

فكــم هــو الفــرق بينهمــا، مــع أن اإلســالم قــد 

الحــظ جميــع اخلصوصيــات فــي القتــل، كمــا 

ــد  ــذر بع ــى ع ــال يبق ــه، ف ــي الفق ــل ف ــو مفصَّ ه

مالحظــة ذلــك، مــع أن ذلــك تلقــن للمجــرم 

ــال. ــا يق ــده كم ــالح بي ــاء الس وإعط

ــى  ــة إل ــذه العقوب ــل ه ــإنَّ تبدي ــرًا؛ ف وأخي

عقوبــة أخــرى أنفــع للمجتمــع وللفــرد، فإنَّــه 

ُيســأل منهــم: هــل كانــت هــذه العقوبــة ناجحــة 

ــي؟!  ــت الفســاد األخالق ــل رفع ــك؟! وه ــي ذل ف

وهــل كان احلبــس مطلقــًا ناجحــًا فــي رفــع 

املشــكالت وتقليــل اجلنايــات؟! مــع أنَّ تطبيــق 

هــذه العقوبــة )الســجن للقاتــل( قــد يــؤدي إلــى 

نتائــج خطيــرة وجلبــت مشــاكل كثيــرة، منهــا؛ 

قتــل الشــعور باملســؤولية فــي نفــوس املجرمــن، 

وخلــق حالــة مــن الســلطنة والغطرســة لديهــم، 

ــردع،  ــوة ال ــدام ق ــب انع ــم، وتوج ــادًا له وإفس

وإلــى غيــر ذلــك مــن املشــاكل.

ــون  ــل أي قان ــن تفضي ــه ال ميك لعمــري أن

ــه  ــى القانــون اإلســالمي، ملــا عرفــت مــن أن عل

يُراعــى فيــه جميــع جوانــب احليــاة، ومــا ُأورد 

عليــه يكــون مــن قبيــل الشــبهة فــي البديهيــات، 
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* طالب في كلية القانون

قـانــونقـانــون

 أحمد السيد عبدالل حيدر الشرع*

في تشريع 
القصاص تهذيب 
للطبيعة اإلنسانية 
في حب الوجود 
ومالحظة الجانب 

التربوي في 
التكليف اإلسالمي

ية  "القصاص والدِّ
والعفو" في 

التشريعات 
اإللهية والقانون 

الوضعي

ــة  ــع األنظم ــام جمي ــا أم ــر به ــي نفخ ــم املقدســة الت ــن القي ــو؛ م العف

ــة  ــة النظري ــن الناحي ــو م ــم، فه ــي العال ــة ف ــات الثقافي ــة واملنظوم القانوني

ــة  ــن الناحي ــن، وم ــن اثن ــالف ب ــاجرة او خ ــاًل ســريعًا ألي مش ــل ح ميث

العمليــة، ميثــل ســلوكًا للفــرد واملجتمــع، رمبــا يحــل - اذا مــا تبنــاه أكثــر 

ــام.  ــف واالنتق ــي الــرد العني ــة ف ــاس - محــل الرغب ــن الن عــدد م

عندمــا نســمع بــأن البــالد الغربيــة والتــي يســود فيهــا القانــون 

الصــارم، تخلــو مــن املشــاجرات العنيفــة كالــذي نشــهده فــي بعــض 

بالدنــا، فــان مــرّد ذلــك الــى القانــون نفســه الــذي يكّبــل يــد االنســان مــن 

اتخــاذ أي إجــراء يكــون فــي غيــر صاحلــه حتــى وإن كان محقــًا، مبعنــى 

أن تخلّــص املذنــب مــن العقــاب ليــس بفضــل املجنــي عليــه، إمنــا بفضــل 

القانــون املوجــود فــي طيــات الكتــب، ومــن خاللــه يفتخــرون علينــا بتحقيــق 

ــة؛  ــن كاف ــى مــن النظــام، واالبتعــاد عــن الفوضــى فــي امليادي احلــد األعل

ــن السياســة واالقتصــاد. ــة، فضــاًل ع ــة واالجتماعي األخالقي

بينمــا نالحــظ اخلّطــة التربويــة الذكيــة فــي اإلســالم، أن جتعــل 

العفــو عــن املســيء وحتــى املجــرم، فــي أعمــاق قلــب االنســان ومشــاعره 

ـراه يعفــو عمــن ظلمــه او أســاء اليــه، مــع القــدرة علــى  اإلنســانية، فـن

ــن  ــث الشــريفة ع ــي االحادي ــاء ف ــذا ج ــون، ول ــوة القان ــه بق ــتيفاء حّق اس

القيمــة العاليــة لـــ »العفــو عنــد املقــدرة«، وهــذا مــا نالحظــه مشــعًا والمعــًا 

ــه عليهــم، ومــا  ــي األكــرم واألئمــة مــن بعــده، صلــوات الل فــي ســيرة النب

ســطروه مــن مواقــف بطوليــة فــي هــذا املجــال، حيــث غّضــوا الطــرف عــن 

جتــاوزات، رمبــا يعجــز الكثيــر مّنــا علــى فعلهــا، لكــن؛ تبقــى هــي الــدروس 

ــال. ــا ولألجي ــة لن البليغ

ــكان  ــًا؛ باإلم ــل حق ــع؛ ه ــام املجتم ــا وأم ــم أمامن ــى الســؤال امله يبق

ــه؟ ــو عن ــن خــالل العف ــره م إصــالح املســيء وتغيي

ـرًا بســبب انتشــار  قطعــًا؛ اجلــواب بالنفــي هــو مــا نســمعه كثـي

الظواهــر الســلبية ومتــادي البعــض فــي التهتــك واالســتهتار بالقيــم 

واملبــادئ ومشــاعر النــاس، إضافــة الــى رأي يذهــب الــى أن العفــو، رمبــا 

يتســبب بنــوع مــن الفوضــى وفتــح مســاحة جديــدة أمــام أولئــك اخلارجــن 

ــون. ــن الشــرع والقان ع

بيــد أن نظــرة متأنيــة الــى حاضــر املجتمــع وحاجتــه الــى اإلصــالح 

النفســي واالجتماعــي، ثــم التعامــل مــع قيمــة العفــو بــذكاء شــديد، ووضــع 

األمــور فــي محلهــا، مــن شــأنه، ليــس فقــط احلــد مــن اجلرائــم واملخالفــات، 

وإمنــا تكريــس األمــن واالســتقرار فــي املجتمــع، ألن مرتكبــي املخالفــات 

ــا  ــة ضحاي ــم باحلقيق ــم، ه ــي معظمه ــا، ف ــة وغيره ــة واالجتماعي األخالقي

ــدم  ــذي يه ــول ال ــن املع ــون جــزءًا م ــن أن يك ــداًل م ــل، فب ــل والتضلي اجله

املجتمــع وينتقــم منــه، يتحولــوا الــى عوامــل بنــاء وعطــاء، كمــا حصــل ملــن 

نقــرأ عنــه فــي التاريــخ، بعــد أن حتولــوا مــن اللصوصيــة و ترويــع النــاس 

وارتــكاب مختلــف املعاصــي واملخالفــات، الــى بنــاة للمجتمــع يذكرهــم 

التاريــخ. 

 عادل ناجي هميم

 لإلصالح
ً
»العفو« هل يكون سبيال
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وإحيائــه،  ـراث  الـت حفــظ  دعــاوى  بــن 

تبــرز  وتهذيبــه،  ـراث  الـت تنقيــة  ودعــاوى 

ـراث الدينــي،  إشــكالية فــي التعامــل مــع الـت

مناقشــة  فــي  املفرطــة  احلساســية  وهــي 

ـراث أو احلساســية املفرطــة حــول قبــول  الـت

التــراث وحفظــه واإلبقــاء عليــه، والــكالم ليــس 

فــي البعــد املنهجــي فــي التعامــل مــع التــراث 

الدينــي، وإمنــا فــي الســلوك األخالقــي فــي 

ــش  ــة تناق ــاد املنهجي ــه، ألن األبع ــل مع التعام

ســبيل التعامــل والتعاطــي في داخــل املوضوع، 

ــل  ــبيل وآداب التعام ــو س ــلوكي ه ــد الس والبع

حــول املوضــوع، وبعبــارة أخــرى، نحــن بحاجــة 

ــل  ــي التعام ــي ف ــى البحــث عــن ســلوك أدائ إل

مــع مــادة التــراث الدينــي، وهــو مــا ميكــن أن 

يؤســس إلــى إيجــاد منهــج أخالقــي مــن شــأنه 

أن ينفــع البعــد العلمــي بشــأن التــراث وأمانــة 

احملافظــة عليــه.

 التراث بين الحفظ واإلتالف

ــى التــراث الدينــي، فإننــا جنــد  بالنظــر إل

ــم  ــة العل ــى كتاب ــت إل ــة دع ــم الديني أن التعالي

واملعرفــة عبــر احلفــظ فــي الذاكــرة أو احلفــظ 

فــي الكتــب، وقــد روي عــن رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه: »قيــدوا العلــم بالكتابــة«، وعــن 

اإلمــام الصــادق، عليــه الســالم: »احتفظــوا 

بكتبكــم فإنكــم ســوف حتتاجــون إليهــا« ]1[.

اإلســالم  مــرت عصــور  فقــد  وتاريخيــًا 

ــه  ــه علي ــى الل ــي، صل ــذ عصــر النب ــى، من األول

وآلــه، إلــى عصــر اإلمامــة بغيبــة اإلمــام املهدي 

املنتظــر، عجــل اللــه فرجــه الشــريف، باهتمــام 

األئمــة،  اهتــم  لقــد  املعرفــة،  لتدويــن  بالــغ 

عليهــم الســالم، وأصحابهــم بالتدويــن، وقــد 

ُألفــت الكثيــر مــن الكتــب لتكــون وثائــَق ميكــن 

االســتفادة منهــا عبــر األجيــال، وقــد عمــد 

ــب  ــي كت ــل ف ــع طوي ــد تتب ــن بع ــض احملقق بع

الرجــال إلــى ضبــط 1٦95 كتابــًا صّنــف، فــي 

عهــد األئمــة املعصومــن، عليهــم الســالم، هــذا 

ــة، بســبب  ــن الذاكــرة املدّون ــا ســقط ع ــر م غي

اإلهمــال أو حــوادث التاريــخ، التــي نالــت مــن 

ــا  ــا أو رميه ــت بإحراقه ــق وقام ــب والوثائ الكت

فــي األنهــر للتخلــص منهــا، فقــد تلفــت العديــد 

ــا دون  ــا عناوينه ــت لن ــي وصل ــب، الت مــن الكت

ــًا. ــًا ومتن ــر عنوان ــا اندث ــر منه ــا، والكثي متنه

ـراث الدينــي  وكان مــن أســباب تلــف الـت

العهــد  فــي  وحرقــه  احلديــث  تدويــن  منــع 

ــة،  ــض الصحاب ــل بع ــن قب اإلســالمي األول م

ثــم أصبــح االعتمــاد علــى احلافظــة التــي مــن 

شــأنها أن حتــدث تغيــرات فــي النصــوص عنــد 

نقلهــا مــن جيــل إلــى جيــل، كمــا جــاءت اإلرادة 

الوقائــع  حتريــف  فــي  للحــكام  السياســية 

التاريخيــة مبســاندة املؤرخــن املأجوريــن.

 التراث مادة للبحث والمعرفة

ــد  ــد بالعه ــد طــول عه ــادة األســاس بع امل

األول مــن زمــن النــص ومــا تــاله، هــي الوثيقــة 

التاريخيــة التــي حتمــل بــن طياتهــا روايــات أو 

وقائــع تاريخيــة، وعنــد االفتقــار إليهــا تصبــح 

عمليــة البحــث أكثــر صعوبــة، ولــذا فإننــا جنــد 

أن جهــودًا قــد بذلــت مــن قبــل علمــاء كبــار فــي 

ــة  ــادة العلمي ــف للم ــع والتصني ــن واجلم التدوي

ــا، ومــدى  بغــض النظــر عــن اإلميــان بصحته

وثوقهــا لــدى املصنــف، كــي يتســّنى للباحثــن 

التعامــل مــع املــادة الوثائقيــة بحســب املنهجيــة 

التــي يرونهــا، وكانــت تلــك األعمــال جهــودًا 

املعرفــة  فــي صالــح  علميــة عظيمــة صّبــت 

ــة. الديني

ــي،  ــي للكلين ــة: الكاف ــب األربع ــا الكت فمنه

ومــن ال يحضــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق، 

للشــيخ  معــًا  واالســتبصار،  والتهذيــب، 

احلديــث  كتــب  مــن  وغيرهــا  الطوســي، 

ــارات واملقاتــل  ــة والزي والتاريــخ، ككتــب األدعي

والفضائــل.

بعــد هــذه اجلهــود العظيمــة، أصبــح لــدى 

البحــوث  إلنضــاج  زاخــرة  مــادة  الباحثــن 

واإلبــداع فــي مياديــن املعرفــة، وســبر غــور 

املتــون لكشــف املجاهيــل.

 نظريات إتالف التراث

بعــد مــا تعــّرض لــه التــراث الدينــي الزاخر 

مــن إتــالف متعّمــد نتيجــة عــداء مســتحكم مــن 

قبــل الفاعلــن، ومــا تســبب فيــه ذلــك مــن 

اندثــار الكثيــر مــن الكتــب العلميــة، والتــي 

منهــا علــى ســبيل املثــال كتــاب )مدينــة العلــم( 

للشــيخ الصــدوق، والــذي يعــّد مــن ناحيــة 

احلجــم ضعــف كتابــه مــن ال يحضــره الفقيــه، 

إال أنــه لــم يــر لــه أثــر، فبعــد تلــك احلقبــة 

املأســاوية، ميكننــا أن نقــول إن الدعــاوى التــي 

انطلقــت مــن الداخــل الشــيعي حتــت مســّمى 

ـراث مــن الشــوائب، وتهذيبــه مــن  تنقيــة الـت

هــي  االعوجــاج،  مــن  الدخيــل، وتصحيحــه 

ــر  ــن عب ــالف ولك ــل اإلت ــابهة لفع ــات مش عملي

ــي،  ــكل املعرف ــل الش ــررات حتم ــرات ومب تنظي

إال أن مؤداهــا هــو ذاتــه الــذي انتهــت إليــه 

ــي. ــراث الدين ــالف الت ــات إت عملي

هنالــك اختــالف بــن تبنــي رؤيــة أو منهــج 

فــي التعامــل مــع التــراث لقبــول ورد مــادة منــه، 

لصياغــة رأي أو رؤيــة مــا، وبــن املطالبة بحذف 

وإلغــاء مــادة تراثيــة أو روائيــة، والعبــارات 

التــي أطلقهــا البعــض لــم تكــن الئقــة باملقــام، 

وهــي تــؤدي مــؤدى اإلتــالف واقعــًا، كعبــارات 

»التطهيــر«، و«التنقيــة«، ثــم إن األســباب التــي 

هــي وراء تلــك العمليــات جــاءت متنوعــة، فمنهــا 

مــا هــو معرفــي اجتهــادي مــن خــالل اإلميــان 

بتكذيــب املرويــات، أو مــن خــالل االستحســان 

العقلــي الــذي ال يســتوعب املــادة وال يقبلهــا 

وفقــًا ملقاييــس حّســية، وبعضهــا جــاء الواقــع 

بــن  التعايــش  كضــرورة  للحــذف،  مبــررًا 

املســلمن، وجتــاوز مــا يثيــر املســلمن بحســب 

تعبيراتهــم، ومــا إلــى ذلــك مــن أســباب واهيــة 

ال تعطــي ألي أحــد احلــق فــي إتــالف وحــذف 

التــراث املعرفــي.

هنالــك حالــة مــن اخللــط بــن احلديــث عــن 

منهــج معرفــة التــراث وتصحيــح مــا ميكــن أن 

ــن  ــث، وب ــد الباح ــتدالل عن ــاًل لالس ــون قاب يك

احلديــث عــن الســلوك واآلداب فــي التعامــل 

ــى مــع التــراث  ــك التــراث أو حت مــع عمــوم ذل

غيــر املقبــول لــدى الباحــث، فاملنحــى األول 

يصــب فــي اجتــاه حجيــة األخبــار واعتمــاد 

أو  احلكــم  وبلــورة  تشــكيل  فــي  املرويــات 

ــي عمــوم احملافظــة  ــي يصــب ف ــة، والثان الرؤي

علــى املــادة التراثيــة التــي هــي مــادة البحــث، 

ــا  ــد باحتوائه ــا أو اعتق ــد بصحته ســواء اعتق

ــط فقــد  ــك اخلل ــى الغــث والســمن، ومــن ذل عل

حمــل البعــض الــكالم فــي املنهــج علــى التعامــل 

ـراث، فظــن أن رفضــه لروايــة يعنــي  مــع الـت

بالضــرورة ضــرورة حذفهــا وتغييبهــا.

 التراث كحق من حقوق الباحثين

يبــدي وجهــة نظــره  للباحــث أن  ميكــن 

حيــال مــادة تراثيــة مــا، ولــه كامــل احلريــة فــي 

البحــث والتنقيــب وإعــالن الــرأي، إال أنــه ليــس 

ـراث مــا، وهــو  مــن حقــه املطالبــة بإتــالف ـت

املــادة البحثيــة اخلــام، ولــو كان ذلــك حتــت 

ذريعــة الضعــف الــذي ال يعتمــد عليــه فــي بنــاء 

ــك،  رأي، أو األســطورة املشــّوهة، ومــا إلــى ذل

ــن  ــام للباحث ــق ع ــي ح ــة ه ــادة التراثي ألن امل

والعلمــاء، والعمليــة االجتهاديــة فــي البحــث 

ـراث مســتمرة، وميكنهــا أن تتطــّور،  فــي الـت

وهــذا التطــّور قــد يخلــق مغايــرة فــي النتائــج، 

كمــا حصــل تبــدل الرؤيــة فــي املدرســة القميــة 

ــو. ــوم الغل ــا ملفه ونظرته

 تراث البرقي المهّدد

ــت  ــخ عــن إشــكالية كان ــا التاري ــد حّدثن لق

ســائدة فــي األجــواء العلميــة فــي قــم املقّدســة 

فــي القــرن الثالــث الهجــري، فلقــد كان القميون 

متشــددين فــي شــأن الروايــة عــن النبــي، صلى 

ــه، عليهــم الســالم،  ــه، وأهــل بيت ــه وآل ــه علي الل

حتــى أنهــم اصطدمــوا بالــراوي الكبيــر أحمــد 

بــن محمــد بــن خالــد البرقــي الــذي كان حســب 

منهجيتــه ينقــل مختلــف الروايــات، فلــم يقتصــر 

ــر  ــل تعداهــا وأكث ــات ب ــة عــن الثق ــى الرواي عل

مــن الروايــة عــن الضعفــاء أو املجهولــن وكــذا 

املراســيل، وقــد قــال عنــه الشــيخ الطوســي بأنه 

يــروي عــن الضعفــاء ويعتمــد املراســيل، إال أن 

كتــب الرجــال صّرحــت بوثاقتــه فــي نفســه، فلــم 

ــم املقّدســة  يكــن اجلــو العلمــي الســائد فــي ق

ولهــذا  البرقــي،  مشــروع  يســتوعب  آنــذاك 

ــى رأســهم  ــم، وعل ــو ق الســبب اصطــدم محدث

أحمــد بــن محمــد بــن عيســى األشــعري، وكان 

ــم ورئيســها  ــي ق ــى ف ــة الشــخصية األول مبثاب

غيــر املنــازع، حيــث وجــدوا أحمــد بــن محمــد 

ــث  ــروي أحادي ــاء وي ــل عــن الضعف ــي ينق البرق

بــال ســند )مرســلة(، فلــم يســمحوا لــه بالبقــاء 

ــن عيســى  ــن محمــد ب ــام أحمــد ب ــم، وق فــي ق
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ــذرت نفســها  ــة ن ــث عــن شــخصيات قيادي احلدي

ــة، ال  ــات جّم ــة، وواجهــت حتدي لنشــر الوعــي والثقاف

تســعه أســطر معــدودة، لــذا اقتضــى التنويــه بــأن مــا 

ــو  ــذا الشــهيد البطــل، ه ــة له ــذه الصفح ــه ه تضمنت

غيــض مــن فيــض ممــا خلفــه لنــا ولألجيــال.

بــرزت آثــار النبــوغ والــذكاء عليــه، وهــو فــي 

ــن تعــرف  ــي، وكان أول م الصــف الســادس االبتدائ

وكالء  أحــد  املظفــر،  الواحــد  عبــد  الشــيخ  عليــه؛ 

املرجعيــة الدينيــة فــي البصــرة، فأعجــب بشــخصيته، 

وأدخلــه فــي دروس األخــالق والفقــه والنحــو، ومــن َثــم 

شــّق طريقــه إلــى حــوزة النجــف وبعــد ذلــك إلــى كليــة 

ــاز. ــا بامتي ــذي تخــرج منه ــه ال الفق

ومــن مواقفــه التــي خلدهــا التاريــخ، مــن خــالل 

حرصــه علــى قدســية النجــف األشــرف؛ فإضافــة إلــى 

مقاالتــه وكتبــه ودروســه، حــارب كل املظاهــر املنافيــة 

لألخــالق والديــن فــي أوســاط املجتمــع، والســيما 

فــي مدينــة النجــف األشــرف، فــكان يخاطــب النــاس 

ــه الســالم،  ــن، علي ــر املؤمن ــة أمي ــذه مدين ــه: »ه بقول

اذا دخلهــا األجانــب للســياحة، عليهــم معرفــة ســماتها 

وطبــاع أهلهــا قبــل دخولهــا«، وحــدث مــرة أن طــارد 

ســائحة ســافرة ومتبرجــة تتجــول مــع زوجهــا فــي 

الســوق الكبيــر، ولــم يتخــّل عنهــا حتــى القــى النــاس 

ــوا  ــن جتمع ــاس الذي ــب الن ــم خاط ــاءة، ث ــا العب عليه

وقــال لهــم: »ال تســمحوا بذلــك ومــا عليكــم اال احتــرام 

دينكــم وتقاليدكــم«.

ولــد الشــيخ كاظــم احللفــي فــي منطقــة التّمــار، 

ــة، مبحافظــة البصــرة عــام 1937م  فــي قضــاء املَْدْيَن

فــي أســرة كرميــة معروفــة مــن عشــائر البصــرة، 

ــي  ــح املخزوم ــن الشــيخ صال ــي هــو كاظــم اب واحللف

املعــروف بـــ »دهــر« ابــن الشــهيد محمــد املعــروف بــــ 

ــح املخزومــي. ــن صال ــر ب ــر جب ــن األمي ــد« اب »وحي

 جهاده العلمي واألدبي

بعــد أن تتلمــذ علــى يــد كبــار مراجــع الديــن 

أمثــال؛ الســيد محســن احلكيــم، والســيد أبــو القاســم 

اخلوئــي وغيرهمــا مــن العلمــاء الكبــار، حتــى حتــول 

الــى خيمــة مــن العلــم واملعرفــة، إذ التجــأ إليــه مئــات 

ــة  ــدروس الفقهي ــة، فقــد كتــب املقــررات وال مــن الطلب

وعالــج الكثيــر مــن اإلشــكاالت فــي األصــول، وكانــت 

ــالد،  ــن الب ــا م ــن وغيره ــاء اليم ــع علم ــاءات م ــه لق ل

مؤلفــات  عــدة  ولــه  اجلعفــري،  باملذهــب  لتعريفهــم 

أجــاب فيهــا علــى أســئلتهم مثــل؛ كتــاب أضــواء علــى 

ــخ النجــف،  ــن تاري ــاب أشــعة م ــخ النجــف، وكت تاري

ــا. وغيرهم

حســب   - ســره  قــدس   - احللفــي  العالمــة 

مــا وصفــه أحــد الكتــاب البارزيــن، ومــن أســاتذة 

لوحــده جيشــًا  »كان  العــراق:  فــي  العربيــة  اللغــة 

ــا  ــا ضــد الفســاد وضــد كل م ــكل عناصره ــورة ب وث

يعتقــده باطــال«، وســعى الشــهيد لنصــرة اإلســالم 

ــى، وأســس مــع جماعــة مــن  ــه تعال ــة الل وإعــالء كلم

تصــدر  التــي  اإلســالمية(  األضــواء  )دار  العلمــاء 

منهــا مجلــة )األضــواء اإلســالمية، وملحــق األضــواء، 

ــا  ــة املســلمن(، وبقــَي رئيســا لتحريره وصــوت الطلب

ــث  ــل حــزب البع ــن قب ــن الصــدور م ــا م حلــن َمْنعه

الصدامــي.

إضافــة الــى هــذا؛ فقــد حــارب الشــهيد احللفــي، 

ــي  ــف ف ــة، وأل ــم اإلحلادي ــيوعية وكشــف حقيقته الش

ــي نظــر  ــل: الشــيوعية ف ــب مث ــن الكت ــد م ــك العدي ذل

اإلســالم، ونظريــة ماركــس الشــيوعية وغيرهــا مــن 

ــارب  ــا يق ــا م ــا منه ــي ظهــرت لن ــدة، الت ــب العدي الكت

ــًا. 70 كتاب

 ما قيل فيه

ــًا  ــًا، وتثمين ــًا وباحث وكان الشــهيد الســعيد كاتب

جلهــوده، قــّدم الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر - 

قــدس ســره - لكتابــه )مــن وحــي فلســفتنا( مبــا يلــي: 

»...وهــو الــذي ســاهم بحــق فــي خضــم الصــراع بــن 

اإلســالم والشــيوعية مســاهمة فكريــة وعمليــة ال تتــاح 

ــن،  ــاس مجتمع ــن الن ــة م ــراد او الم ــغ األف اال لنواب

اســأل اللــه أن يســدده فــي جهــاده الفكــري والعملــي 

ويأخــذ بيديــه ويريــه ثمــرات جهــوده املشــكورة ونتائــج 

مؤلفاتــه القيمــة«.

وليكتمــل الســجل األســود امللطــخ بالدمــاء، قــام 

ــل وتشــريد وســجن  ــي العــراق بقت ــي ف النظــام البعث

األحــرار والعلمــاء األعــالم؛ ومــن بينهــم آيــة اللــه 

املجاهــد الشــيخ كاظــم احللفــي - قــدس ســره -، 

ــه  ــة قيادت ــة الســجون بتهم ــي أقبي ــب ف ــد ُغِي ــكان ق ف

تظاهــرة لرجــال الديــن وطلبــة احلــوزة العلميــة تنــدد 

باعتقــال الســيد محمــد باقــر الصــدر - قــدس ســره - 

وطــال االنتظــار، ولــم يــأت الفــرج حتــى ســقط النظــام 

ــم أن شــيخنا املجاهــد  الصدامــي الكافــر، حينهــا ُعل

قــد استشــهد معدومــا علــى أيــدي املجرمــن الطغــاة 

مــن نظــام البعــث، حســب الكتــاب املرقــم )3795 فــي 

1982/9/5( الصــادر مــن »محكمــة الثــورة«، طيــب 

اللــه ثــراه.

--------------

* المصدر: كتاب »مع الكتاب والمفسرين«.

 إعداد: مصطفى الطريف
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بإخراجــه.

بــن عيســى،  بــن محمــد  أحمــد  أن  إال 

والقميــن مــا لبثــوا أن التفتــوا إلــى اخلطــأ 

الــذي وقعــوا فيــه فــي حــق أحمــد البرقــي 

ورأوا أنهــم عثــروا وزلـّـوا فــي قرارهــم ذلــك، إذ 

ــد  ــة ال تعــّوض، فق ــروة علمي ــي كان ث إن البرق

روى فــي فــروع احلــالل واحلــرام واألحــكام 

الشــرعية قرابــة ثمامنائــة وثالثــن روايــة.

هــذا إضافــة إلــى رواياتــه فــي أصــول 

االثنــي  األئمــة  عــن  النــص  وروى  العقائــد، 

عشــر، عليهــم الســالم،.. بعدمــا انتبــه القميــون 

إلــى ذلــك، وعرفــوا أي خســارة اكتســبوها]2[، 

قــام رئيــس قــم وشــخصيتها األولــى أحمــد بــن 

محمــد بــن عيســى، ومعــه جماعــة مــن أهلهــا 

باالعتــذار إلــى أحمــد البرقــي، وطلبــوا منــه 

العــودة إلــى قــم، وممارســة نشــاطاته الفكريــة 

والعلميــة فــي أجوائهــا«]3[ وبعــد وفــاة البرقــي 

شــاهد النــاس أحمــد بــن محمــد يخــرج حاســر 

ــو  ــي وه ــّيع البرق ــن يش ــي القدم ــرأس حاف ال

ــكاء. يجهــش بالب

حادثــة البرقــي هــذه هــي فــي صميــم 

ــه  ــث أن ــا، حي ــن بصدده ــي نح ــكالية الت اإلش

ــه بــرأي مخالــف وحســب، بــل بقــرار  ــم يجاب ل

ومنــع  الفكــر  ســاحة  مــن  يقصيــه  إداري 

ــى إجنــازه. ــذي يعمــل عل مشــروعه التراثــي ال

 التراث الديني بين التواضع والغرور العلمي

ميكننــا أن نضــع بعــض النقــاط التــي 

آداب  فــي  رؤيــة  بلــورة  ســياق  فــي  تنفــع 

التعامــل مــع التــراث الدينــي، ومنهــا االبتعــاد 

ــه  ــإن الباحــث ال ميكن ــي، ف ــرور العلم ــن الغ ع

أن يّدعــي الوصــول إلــى كمــال املعرفــة التــي ال 

تقبــل اخلطــأ، فيبقــى أن لــدى كل شــخص مــا 

عــدا املعصــوم مســاحات مــن اجلهــل بحاجــة 

ــمَّ فيمكــن مــن خــالل عمليــة  إلــى مــلء، ومــن َث

البحــث أن تتغيــر أوجــه النظــر أو تتكامــل 

ــد اإلنســان أن  ــرور أن يعتق ــن الغ ــرؤى، وم ال

ــل أن  ــذي ال يقب ــة ال ــو القم ــه ه ــا وصــل إلي م

ــه. ــو علي ــا يعل ــي م يأت

مــن  الكثيــر  وراء  كان  العلــم   غــرور  إن 

التاريــخ، وحســبما  عبــر  البشــرية  جهــاالت 

ذكــره إمــام احلكمــاء أميــر املؤمنــن، عليــه 

ــْد  ــُه، َفَق ــِم َغاَيَت ــْن اْلِعْل ــى ِم َع ــْن ادَّ الســالم: »َم

ــُه«]4[. ــِه ِنَايَت ــْن َجْهِل ــَر ِم َأْظَه
ــدة  ــى ع ــه عل ــى التنّب ــو إل ــا ندع ــن هن وم

حقائــق فــي هــذا املجــال:

ــام  ــى التواضــع أم ــاج الباحــث إل أ/ يحت

التــراث الدينــي، فينهــل منــه بحســب مــا وصــل 

إليــه مــن معرفــة، ويتــرك الباقــي إلــى مياديــن 

البحــث األخــرى لتنهــل منــه، فاحلكــم النهائــي 

ـراث مــا والســعي حلذفــه يعــد مــن  علــى ـت

ــا،  ــي وصــل إليه ــج الت ــي بالنتائ ــرور العلم الغ

ــى  ــل جهــل كمــا أشــار إل وهــذا إمنــا هــو دلي

ــه الســالم. ــن، علي ــر املؤمن ــك أمي ذل

ب/ مهمــا بلــغ الباحــث مــن معرفــة، فــإن 

لالكتشــاف  مفتوحــًا  ـزال  ـي ال  العلــم  ميــدان 

ــات  ــك قناع ــول بســبب ذل ــد تتح ــداع، وق واإلب

فينبغــي  أخــرى،  إلــى  ـرة  فـت مــن  اإلنســان 

ــي  ــا ف ــاء وحتوالته ــّدل آراء العلم ــار بتب االعتب

الروايــة وغيرهــا. مجــاالت 

ــي  ــا البعــض ف ــي أطلقه ج/ الدعــوات الت

حــق التــراث الدينــي والتــي وصلــوا إلــى نتائــج 

بضــرورة حــذف بعــض املرويــات أو بعــض 

مــا ورد فــي التاريــخ، هــي حالــة اجتهاديــة، 

ومــن َثــمَّ فينبغــي احتــرام احلــاالت االجتهاديــة 

ـّرر  األخــرى، ومــن الغرابــة أن جنــد مــن يـب

ــه كان اجتهــادًا مــن  حــذف بعــض التــراث بأن

علمــاء ولــم يكــن رأي معصــوم، ناســيًا بــأن 

نتيجتــه بحــد ذاتهــا نتيجــة اجتهاديــة وليســت 

رأي معصــوم!

ـراث الدينــي ليــس بالضــرورة  د/ إن الـت

ينفــع فــي احلكــم الشــرعي اإللزامــي، بــل قــد 

ينفــع جــزء منــه فــي غيــر اإللزاميــات، بــل وقــد 

ــي، وإمنــا  ــي املنحــى الفقه ــا ف ــد بعضه ال تفي

ــي أو السياســي،  ــي املنحــى االجتماع ــع ف تنف

ــل  ــراث، ب ــك الت ــة لذل ــراءة جمعي ــالل ق ــن خ م

ــات  ــى أن للرواي ــاء إل ــض العلم ــب بع ــد ذه وق

الضعيفــة أو املرســلة فائــدة مــن حيــث تعاضــد 

األدلــة واشــتهارها، مبــا مجموعــه يشــكل قــوة 

ـــرة عـــــبر تضافــر  اســتداللية غــــير مباشــ

ــة. األدل

أهــل  عــن  الصــدور  احتماليــة  هـــ/ 

ــات  ــم الســالم، بخصــوص الرواي ــت، عليه البي

ـرك بعــدًا آخــر فــي التعامــل،  أو األفعــال تـت

فــي  والتســّرع  الرفــض  مــن  احلــذر  وهــو 

عــدم القبــول، ولذلــك حــذرت الروايــات مــن 

إليهــم. املنســوبة  بالروايــات  االســتهانة 

 عالم دين من البحرين* 

------------

]1[ الكافي/ج1/ص 4.

]2[ والصح: أي خسارة خسروها.

]3[ رجال حول الرسول وأهل بيته/ ج2/ ص 168.

]4[ بينات من فقه القرآن/ )سورة النور(/ ص: 87.
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جــاء فــي رســالة احلقــوق لإلمــام الســجاد، 

عليــه الســالم: »وأمــا حــق رعيتــك بالعلــم فــأن 

تعلــم أن اللــه عــز وجــل إمنــا جعلــك قيمــًا لهــم 

فــي مــا آتــاك مــن العلــم، وفتــح لــك مــن خزانــة 

احلكمــة، فــإن أحســنت فــي تعليــم النــاس، ولــم 

ــه  ــم، زادك الل ــر عليه ــم تضج ــم، ول ــرق به تخ

مــن فضلــه، وإن أنــت منعــت النــاس علمــك، أو 

خرقــت بهــم عنــد طلبهــم العلــم منــك، كان حقــًا 

علــى اللــه عــز وجــل أن يســلبك العلــم وبهــاءه، 

ويســقط مــن القلــوب محلّــك«.)1(

تبــارك  اللــه  العلــم موهبــة وعطيــة مــن 

اإللهيــة  النعــم  بقيــة  هــي  كمــا  وتعالــى، 

يكتســبه  الــذي  العلــم  وهــذا  لإلنســان، 

االنســان، هــو امتــداد للعلــم اإللهــي، كمــا أنــه 

ليــس مفصــواًل عــن العطــاء اإللهــي، مــن أجــل 

ذلــك جــاء نــّص حديــث اإلمــام الســجاد، عليــه 

الســالم، فــي مفهــوم أخــذ هــذا العلــم وإعطائه؛ 

ــأن  ــث الشــريفة ب ــه االحادي ــير الي ــذي تش وال

»زكاة العلــم نشــره«، كمــا فــي روايــة ألميــر 

املؤمنــن، عليــه الســالم: »ومــا أخــذ اللــه علــى 

أهــل اجلهــل أن يتعلّمــوا حتــى أخــذ علــى أهــل 

ال  فريضــة  فالتعليــم  ُيعلّمــوا«)2(،  أن  العلــم 

يصــح البخــل بــه واحتــكاره.

وذكــر، عليــه الســالم مفهومــًا آخــر يكمــن 

ــل  ــي مقاب ــه، ف ــر مبــن نعلّم ــق والصب ــي الرف ف

واالحتــداد  الضجــر  اخلــرق، وجتنــب  عــدم 

ــي ممارســة  ــدم اإلحســان ف ــل، وع ــي التعام ف

الــذي ال يجــدي نفعــًا فــي تنميــة  التعليــم، 

قــدرات الطلبــة علــى اســتيعاب املــادة العلميــة 

ـرض أن يكــون، والســيما  بالشــكل الــذي يفـت

أن آليــة العمــل التبليغيــة التــي اتبعهــا رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، واألئمــة األطهــار، 

عليهــم الســالم، فــي إيصــال العطــاء اإللهــي، 

متثــل االطــار الثقافــي لعمــل حوزاتنــا فــي بــث 

ــم. ــة ونشــر العل املعرف

 خطوات نحو البناء

ــي  ــل ف ــا للتأم ــي يدعون هــذا العطــاء اإلله

الذيــن يريــدون أن يجلســوا مجلــس  أولئــك 

ــه، ويكونــوا  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل رســول الل

خلفــاء ويتحملــوا مســؤولية هــذا العلــم اإللهــي 

ونشــره، إذ يجــب علــى علمــاء الديــن أن ال 

يكونــوا كســائر النــاس العاديــن، فهــم ميثلــون 

قــدوة املجتمــع، وعليهــم أن يقــودوا النــاس إلــى 

ــل  ــن ميث ــم الدي ــى، الن عال ــه تعال رضــوان الل

حلقــة الوصــل بــن اإلنســان وربــه، أي مبثابــة 

الشــفيع لإلنســان.

والسؤال هنا؛ كيف يتم ذلك؟

ــذاذ  ــرج االف ــة تخ ــوزة العلمي ــهدت احل ش

والعباقــرة مــن العلمــاء األعــالم، الذيــن حتولــوا 

ــة لألمــة فــي  الــى قــادة، وأســدوا خدمــات جلّي

ــهولة،  ــق بالس ــم يتحق ــذا ل ــّتى، وه ــب ش جوان

ــي، إمنــا بعــدة خطــوات أهمهــا: وملجــرد التمّن

الديــن  بعالــم  تتعلــق  األولــى:  اخلطــوة 

نفســه، وقبــل أن تطــأ قدمــه أرض احلــوزة 

ــة  ــه تزكي ــه أن يضــع نصــب عيني ــة، علي العلمي

النفــس، حتــى يكــون قائــدًا حقيقيــًا علــى خطى 

الرســول األكــرم وأميــر املؤمنــن، صلــوات اللــه 

اكتســاب  فــي  يفكــر  ال  أن  وعليــه  عليهمــا، 

أو  اآلخريــن،  ملمــاراة  أو  املــال  أو  الشــهرة 

توظيــف العلــم الكتســاب القــدرة علــى اجلــدال.

ــق باحلــوزة العلميــة  ــة: تتعل اخلطــوة الثاني

شــروط  حتديــد  عليهــا  إن  حيــث  نفســها؛ 

معينــة لقبــول طالــب العلــم يلتــزم بهــا، ويكــون 

خاللهــا علــى احملــك إلثبــات مــدى قابليتــه علــى 

ــب  ــات واملصاع ــل الضغوط ــتمرار، وحتم االس

ــذي  ــق ال ــو الطري ــم، وه ــب العل ــق طل ــي طري ف

شــقه أول مــرة، رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــه فــي املســيرة، األئمــة  ــه، وتبع ــه، ألصحاب وآل

ــم الســالم. ــون، عليه املعصوم

اخلطــوة الثالثــة: وتعنــي باالســتقاللية فــي 

كل شــيء عــن الدولــة والســلطات احلاكمــة فــي 

ــة مؤسســة  مختلــف الظــروف؛ فاحلــوزة العلمي

دينيــة قائمــة بذاتهــا، مــن دون االعتمــاد علــى 

ــة، أو أي جهــة أخــرى، وهــذا  مؤسســات الدول

ــاذ  ــي اتخ ــب السياســي ف ــى اجلان يصــدق عل

ــي تراهــا مناســبة، أو  القــرارات واألحــكام الت

اجلانــب االقتصــادي فــي توفيــر املــورد املالــي 

لتغطيــة نفقــات احلــوزة العلميــة، وهــي تعــد - 

فــي أي مــكان - مبنزلــة اجلامعــة املتكاملــة 

الكلّيــات  حيــث  اليــوم،  الــدارج  باملعنــى 

ــة، وفــي  وكياناتهــا اخلاصــة، واملرافــق اخلدمي

ــك. ــر ذل ــا؛ ســكن الطــالب وغي مقدمته

ــة، الســيما  طــوال مســيرة احلــوزة العلمي

ــة  ــورات ملحوظ ــهدت تط ــي ش ــرة الت ــي الفت ف

فــي هيكليتهــا وكيانهــا خــالل القــرن املاضــي، 

فإنهــا لــم متــد يدهــا الــى احلــكام، مهمــا كانــوا 

لتغطيــة تلــك التكاليــف، إمنــا كانــت تصــّر 

علــى مــورد احلقــوق الشــرعية التــي تــرد الــى 

ــاس. ــة الن ــن عام ــن م مراجــع الدي

هــذه االســتقاللية حتديــدًا أكســبت احلــوزة 

اجتماعيــة  ـّزة  وـع سياســية  منعــة  العلميــة 

ميثــل  املــال،  ألن  ـرًا،  كبـي حضاريــًا  وفخــرًا 

ـرة دائمــًا، فمــن يبــدي  نقطــة ضعــف خطـي

ــي شــراك  ــه ف ــع نفس ــال، يوق ــى امل ــه ال حاجت

التبعيــة للســلطة أو احلاكــم أو جلهــة مــا، لــذا 

ــذه  ــى ه ــابقن حافظــوا عل ــا الس ــرى علماءن ن

رغــم  يتزعزعــوا  ولــم  حتديــدًا،  االســتقاللية 

الضغوطــات والظــروف املريــرة التــي عاشــوها، 

فقــد واجهــوا الفقــر املدقــع وحتــى اجلــوع 

ــن كل وســائل الراحــة  ــاد ع والتقشــف واالبتع

والرفاهيــة، مــن أجــل أن ال يصافحــوا احلاكــم 

ــن  ــام عدســات الكاميــرات م ــه أم ويبتســموا ل

اجــل احلصــول علــى قطعــة االرض للحــوزة 

وســائر  واألثــاث  الســيارات  او  العلميــة 

ــا  ــوان مراجعن ــكان عن ــرى. ف ــات األخ اإلمكان

الكبــار كمــا قــال أميــر املؤمنــن، عليــه الســالم: 

ــكام  ــاء ح ــاس والعلم ــى الن ــكام عل ــوك ح »املل

ـوك«)3(. علــى املـل

اخلطــوة الرابعــة: املزيــد مــن االقتــراب الى 

ــم،  ــم وطموحاته ــم همومه ــع وتفّه ــات املجتم فئ

علمــًا أن احلــوزة العلميــة لــم تبتعــد فــي يوم من 

األيــام عــن مجتمعهــا، ولــم تتخــل عــن مواقفهــا 

وحتديهــا فــي اختيــار القــادة احلقيقيــن، فهــي 

محــاوالت  مــن  بالرغــم  معطــاءة  بطبيعتهــا 

التهميــش التــي عانتــه منــذ العصــور، وهــم فــي 

ــم الســالم،  ــت، عليه ــل البي ــون أله ــك الوارث ذل

الذيــن  القــادة  وتربيــة  لألمــة  العطــاء  فــي 

الســالم،  عليهــم  مدرســتهم،  مــن  تخرجــوا 

أمثــال ميثــم التمــار وكميــل بــن زيــاد وغيرهمــا 

ــه  ــى الل ــه، صل ــم رســول الل ــن صنعه مــن الذي

عليــه وآلــه، واألئمــة األطهــار، عليهــم الســالم، 

ومشــى علــى ذلــك علماؤنــا األفاضــل، وجعلوها 

ضمــن أولويــات أعمالهــم فــي تربيــة القــادة 

الذيــن وضعــوا مصلحــة الديــن واألمــة نصــب 

احلــوزة  خاصيــة  علــى  وحافظــوا  أعينهــم، 

شــأنها  ترقــى وترتفــع ويعلــو  كــي  العلميــة 

ــا  ــة ورعايته ــا الصائب ــة بتوجيهاته ــم األم وتنع

ــيدة. الرش

 الشمولية العلمية

فــي  العلميــة  احلــوزة  دور  يعــزز  ممــا 

تنشــئة العالــم املقتــدر علميــًا، قدرتهــا علــى 

الطبيعيــة  ـوم  العـل أنــواع  جميــع  اســتيعاب 

واإلنســانية، وهــذا مــا شــهدته احلركــة العلميــة 

فــي حوزاتنــا الشــريفة طيلــة العقــود املاضيــة، 

ــًا  ــن شــهدت تطــورًا ملحوظ ــي مبــرور الزم الت

إلــى يومنــا هــذا، ألن علمــاء اإلســالم قــد غطــوا 

الكاملــة،  بأبعادهــا  املناهــج  جميــع جوانــب 

كــون أن الزخــم العلمــي الــذي ضخــه اإلســالم 

احلــوزات  فــي  فقهاؤنــا  كان  إذ  قويــًا؛  كان 

معاجلتهــم  فــي  املعاجــز  يصنعــون  العلميــة 

العلميــة والفلســفية والفقهيــة  املســائل  ألدق 

والتشــريعية وغيرهــا، لــذا بــات مــن الضــروري 

االهتمــام بتنظيــم احلــوزات العلميــة وتطويرهــا 

إلــى جامعــات وكليــات ومعاهــد، لكــي تتواكــب 

ــر  ــه مــن تأثي ــا تترك ــه، مل ــع العصــر وتطورات م

ــًا  ــس ايجاب ــا ينعك ــو م ــاة، وه ــي احلي ــر ف كبي

علــى تفاعــل النــاس مــع احلــوزات وتفاعــل 

ــا  ــّم متكينه ــن ث ــم، وم ــؤون حياته ــف ش مختل

ثقافة رساليةثقافة رسالية

شهدت الحوزة العلمية تخرج االفذاذ والعباقرة من 
العلماء األعالم، الذين تحولوا الى قادة، وأسدوا 

ى
ّ
خدمات جلّية لألمة في جوانب شت

الحوزة العلمية وتنمية القادة والكفاءات

 الشيخ ماجد الطرفي

الحوزة العلمية مؤسسة دينية قائمة بذاتها، من دون 

االعتماد على مؤسسات الدولة، أو أي جهة أخرى



| العدد(٢٩٥) | ربيع ا�ول ١٤٣٨ هـ42

مــن التصــّدي لقيــادة األمــة فــي احلاضــر 

واملســتقبل.

الدينيــة  احلــوزة  تتميــز  الــذي  وبالقــدر 

لتخصصهــا  ـوم  العـل جميــع  فــي  باألصالــة 

التأثــر  فــي ذلــك، فإنهــا تقــف بقــوة أمــام 

ــدى  ــل وتتص ــة، ب ــة اخلارجي ــارات الفكري بالتي

رجالهــا  يــد  علــى  وحــزم  بقــوة  ملواجهتهــا 

العلمــاء االفــذاذ الذيــن بــدأت احلــوزة تتوســع 

وتنمــو وتســمو بجهودهــم اجلبــارة فــي ســاحة 

احلركــة العلميــة، حتــى توســعت هــذه املظاهــر 

واملــدارس  احلــوزات  وأسســت  التعليميــة 

املختلفــة،  اإلســالمية  واملعاهــد  واجلامعــات 

وبنيــت بشــكلها النظامــي لتقــوم بــأداء دورهــا 

ــث  ــه واحلدي ــول الفق ــه وأص ــس الفق ــي تدري ف

والرجــال واللغــة واألدب والتاريــخ والتفســير 

ـره. وعلــم الــكالم وغـي

والفضــل فــي ســيادة هــذه املؤسســة علــى 

ــى  ــة، يعــود ال ــة والطبيعي ــوم الديني ــع العل جمي

جامعــة اإلمامــن الصادقــن، عليهمــا الســالم، 

والــى علــوم أهــل البيــت، عليهــم الســالم، يــوم 

كان املســلمون فــي كل مــكان بالعالــم يرفلــون 

بحيــاة آمنــة مــن كل األمراض واألوبئــة والفقر، 

ــي  ــل ف ــاء فطاح ــرج علم ــت احلــوزات تخ وكان

شــتى العلــوم، حتــى العلــوم العســكرية منهــا، 

املجتمعــات  تطــور  ـره  أـث علــى  كان  والــذي 

ــت الشــعوب  ــي حــن كان ــذاك، ف اإلســالمية آن

االخــرى فــي العالــم غارقــة فــي ظــالم اجلهــل.

بهــذا اإلطــار التعليمــي الدينــي، لقيــت 

املتمثــل  املؤسســة عزتهــا واســتقاللها  هــذه 

مــن  واملســتمدة  الغيــر،  عــن  باالســتغناء 

خصــال األنبيــاء، وهــي عــدم حاجتهــم لآلخــر، 

بعكــس صفــة الطمــع واالســتئثار، لــذا كان 

ُيترســخ فيهــم مفهــوم القناعــة، تطبيقــًا للحديــث 

الشــريف: »القناعــة كنــز ال يفنــى«، خــالف مــا 

كان يفعلــه وعــاظ الســالطن فــي كل زمــان 

ومــكان، واالســتغناء ســبب فــي متكــن رجــال 

ديــن الشــيعة مــن الوقــوف بشــموخ طــوال 

ــول كلمــة احلــق،  ــخ بوجــه الســالطن وق التاري

»كلمــة حــق أمــام حاكــم جائــر«، والســيما 

ـراه لــدى علمائنــا األفاضــل، وعلــى  الــذي ـن

ــا املؤثــرة  ــول كلمته ــن أن تق ــخ؛ م ــدى التاري م

واحلازمــة التــي حتــل الكثيــر مــن الفــن أو 

ــع اإلســالمي  ــب املجتم ــي تصي املعضــالت الت

بشــكل عــام، مــن أمثــال ثــورة العشــرين التــي 

ــا  ــاك وغيرهم ــوى التمب ــاء و فت ــا العلم ــام به ق

ـرًا فتــوى اجلهــاد  ممــا ذكــره التاريــخ. وأخـي

ــات االســتعمار،  ــة مخطط ــي عطل ــي الت الكفائ

وأدارت األمــور لصالــح املجتمــع املســلم.

 
 السبيل إلى تنمية الكفاءات

للمؤمــن  احلقيقــي  اإلخــالص  إن 

ــي  ــون ف ــا يك ــر عندم ــه يظه ــى الل ــة إل والداعي

ــاة السياســية  املجتمــع وســط ضغوطــات احلي

علــى  والثبــات  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 

جميــع  فــي  الدخــول  خــالل  مــن  اإلميــان، 

مجــاالت احليــاة بــن النــاس، مــع احلفــاظ علــى 

احلــدود التــي ال تتعارض مع الشــارع املقدس، 

علمــًا أن اإلخــالص فــي هــذه الظــروف الصعبة 

يجلــي أمــام املؤمــن احلقيقــي الرؤيــا، ويخرجــه 

مــن ســجن الغفلــة، ويصبــح عبــدًا منيبــًا، يــرى 

ــة. ــه واضح ــات رب جتلي

مــن أجــل املســاهمة فــي رعايــة وبنــاء 

صــورة  وتقــدمي  األصليــة  االســالمية  القيــم 

صاحلــة تعبــر عــن روح اإلســالم احلقيقيــة، 

ومواجهــة األفــكار املنحرفــة واملتطرفــة بــكل 

أشــكالها مــن اجــل النهــوض بواقــع املســلمن، 

ــك  ــم، وذل وخصوصــًا الشــريحة الشــبابية منه

ــن خــالل: م

1- االهتمــام بطلبــة العلــم الذيــن هــم 

اإلســالم. الديــن ومنــارة  عمــاد 

2- العمــل علــى البنــاء الروحــي والعلمــي 

جيــاًل  الربانيــة وليخلقــوا  الرســالة  ـوا  ليحمـل

صاحلــًا واعيــًا وفاضــاًل وذلــك مــن خــالل نشــر 

مــن  اإلســالمية،  الفكــري واملعــارف  الوعــي 

ــام. ــع بشــكل ع ــن املجتم ــم ب خــالل دخوله

مــن  احلــوزوي،  اجلانــب  مــن  أمــا   -3

املمكــن تبــادل البحــوث العلميــة والتواصــل مــع 

املؤسســات واملراكــز العلميــة.

4- تقــدمي رؤيــة إســالمية أصيلــة للقضايــا 

ومتكــن  اإلســالمي  املجتمــع  تخــص  التــي 

خاليــة  بــرؤى  معهــا  التعامــل  مــن  الطالــب 

مــن شــوائب الفكــر التــي نشــأت فــي العصــر 

احلديــث بســبب التهــم الباطلــة لضــرب املنهــج 

ــة. ــاة املدني ــي احلي ــح ف ــالمي الصحي اإلس

5- ضــرورة إقامــة املشــاريع التــي مــن 

وإصــدار  العلميــة،  احلــوزة  دعــم  شــأنها 

الطالــب  تؤهــل  التــي  والبحــوث  الدراســات 

ثقافيــًا وعلميــًا، 5- تنميــة اجلانــب الروحــي 

الثقافيــة والتربويــة. البرامــج  خــالل  مــن 

اجتماعيــة  )ثقافيــة  نشــرة  إصــدار   -٦

فكريــة( تهتــم بنشــر فكــر أهــل البيــت، عليهــم 

ــر  ــة الفك ــمحاء ملواجه ــدة الس ــالم، والعقي الس

ــومي. ــج الق ــن النه املنحــرف ع

ــم  ــة، ويت ــب ببحــوث علمي ــف الطال 7- يكل

ــة كل عــام دراســي حســب  ــي نهاي ــا ف طباعته

ــة. ــة العلمي ــط اللجن ضواب

بالطلبــة  واالهتمــام  الرعايــة  يجــب   -8

ماديــًا ومعنويــًا لقيامهــم بواجباتهــم الرســالية.

ــة والكفــاءات  9- تشــجيع املواهــب الفكري

بــن الطلبــة واألســاتذة.

بكافــة  املدرســة  مشــاركة  أهميــة   -10

النشــاطات العلميــة والثقافيــة فــي املياديــن 

واخلارجيــة. الداخليــة 

11- ضــرورة التعــاون بــن املؤسســات 

واملــدارس فيمــا بينهــم، إن كانــت محليــة أم 

دوليــة، مــع االهتمــام بالكفــاءات العلميــة.

12- تقــدمي البحــوث والدراســات الفقهيــة 

ـزة لتســهم فــي  واألصوليــة والفلســفية املتمـي

حوزاتنــا  لتجعــل  املعرفيــة،  ـوم  العـل تطويــر 

العلميــة كمراكــز عامليــة.

كــوادر ذات كفــاءة علميــة  إعــداد   -13

املــدارس  فــي  الفراغــات  ســد  علــى  قــادرة 

واملؤسســات.

------------

 )1(- الشيخ الصدوق/ كتاب المالي/ ص453

)2(- كتاب خصائص الئمة/ص125

)3(- مستدرك الوسائل/ ج17/ ص316.
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 الغناء واألعراس

واألفــام  األخبــار  تخلــو  ال  تــكاد  س: 
والبرامــج  التجاريــة  واإلعانــات  والمسلســات 
العلميــة التــي تعــرض علــى شاشــات التلفــزة مــن 
إليهــا؟ اإلســتماع  حكــم  هــو  مــا  الموســيقى؛ 

 ج: ال يجوز االستماع إلى الموسيقى.
خاصــة  ومــوارد  اســتثناءات  هنــاك  هــل  س: 

المحــرم؟ الغنــاء  فيهــا  يحــل 
مســألة  فــي  ُذِكــر  مــا  غيــر  يوجــد  ال  ج: 
اســتثناء غنــاء المغنيــات فــي أعــراس النســاء.
ــوم  ــة تق ــا فرق ــي مجتمعن ــا ف ــرزت لدين س: ب
بزفــاف العريــس ليلــة الزفــاف وتســتخدم الطبول 
المســتخدمة  األهازيــج  بــأن  علمــً  والمزاميــر، 
بعضهــا والئيــة وبعضهــا يعــود لحنــه إلــى أغانــي 
قديمــة وحديثــة، فمــا حكــم اســتخدام الطبــول 

ــرس؟ ــة الع ــي حفل ــر ف والمزامي
ج: ال يجــوز اســتعمال آالت الموســيقى فــي 

األعــراس وغيرهــا.

 غياب موظف

س: ماحكــم الغائــب عــن عملــه كالموظــف؟ 
فيــه  غــاب  الــذي  الشــهري  راتبــه  حكــم  ومــا 

نصفــه؟
ج: ال يجــوز مخالفــة العقــد الــذي كان بيــن 
الموظــف وصاحــب العمــل اال عنــد الضــرورة او 
عنــد رضــا صاحــب العمــل والراتــب الشــهري 
واهلل  الغيــاب  بقــدر  إشــكال  فيــه  يكــون 

العالــم.

 الصالة

اآليتيــن  يصــل  لــم  مــن  حكــم  مــا  س: 
البعــض،  بعضهمــا  مــع  التاليتيــن  الكريمتيــن 
ســواء فــي الصــاة أو خــارج الصــاة، وهمــا مــن 
ــْم  ــَن ُه ِذي

َّ
ــَن * ال ي

ِّ
ُمَصل

ْ
ــٌل ِلل َوْي

َ
ــون: }ف ــورة الماع س

الماعــون(؟ )ســورة  َســاُهوَن{،  َصاِتِهــْم  َعــْن 

ج: ال إشــكال فــي عــدم وصــل اآليتيــن، ال 
ــل  ــس الوص ــا، فلي ــي غيره ــاة وال ف ــي الص ف

ــً. واجب

 الطهارة

علــى  الكــون  هــل  االســتخارة  عنــد  س: 
مســتحب؟ هــو  أم  شــرط  الطهــارة 

ج: ال تلزم الطهارة.
س: مــا حكــم مــن يســتيقظ مــن النــوم ويــرى 
رطوبــة فــي ثيابــه مــن دون أن يتيقــن كونــه منّيــً، 

فيصلــي مــن دون غســل؟
ج: ال شــيء عليــه مــا لــم يطمئــن إلــى أنــه 

منــي.

 حلق اللحية

ــدم  ــة وع ــاء اللحي ــي إبق ــر ف ــو الس ــا ه س: م
ــن  ــث ع ــن االحادي ــر م ــث وردت كثي ــا، حي حاقته
ــرورة  ــام، بض ــم الس ــت، عليه ــل البي ــول وأه الرس

اجتنــاب حاقتهــا او حرمــة حاقتهــا؟
ج: لعــل الســّر هــو التمييــز بيــن الجنســين 

الذكــر واألنثــى.

 معلومات عامة

ونــات  س: هــل يجــوز لبــس ســاعة يــد ذات مكَّ
حــزام  كان  إذا  الحكــم  ومــا  ذهبيــة؟  داخليــة 
مطليــً  أو  ذهبيــً  )الســير(  اليدويــة  الســاعة 

بالذهــب؟
ج: إن لــم يصــدق عليــه لبــس الذهــب، فــا 

بــأس بــه .
س: مــا هــو حكــم بيــع بعــض األدويــة غيــر 
ــً  ــة علم ــات المختص ــل الجه ــن قب ــة م المفحوص

ــها. ــة نفس ــن األدوي ــا م ــل له ــد بدي ــه ال يوج ان
ج: مع بيان ذلك للمشتري ال بأس.

المؤمنيــن  بيــن  المصافحــة  حكــم  مــا  س: 
الســام؟ عليهــم  المعصوميــن،  وفــاة  فــي 

ج: ال بأس بها.

إن اإلخالص الحقيقي للمؤمن والداعية إلى اهلل 
يظهر عندما يكون في المجتمع وسط ضغوطات 

الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية



صالة 
الفجر 

وعالقتها 
بهرمون 
السعادة
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احلــوار قضيــة ســامية وحالــة أخالقيــة 

متقدمــة ولكــن؛ لكــي يكــون احلــوار ســلوكًا 

وســمة طبيعيــة مــن دون تكلــف، فإنــه بحاجــة 

إلــى قابليــة نفســية ومعنويــة، وذلــك بحاجــة 

إلــى ثقافــة واعيــة تعمــل علــى صياغــة الســلوك 

ــة  ــن دون أي ــن م ــع اآلخري ــل م ــد التعام وترش

حواجــز ماديــة أو نفســية تقــف حائــاًل دون 

االنفتــاح علــى النــاس ومحاورتهــم والتواصــل 

بعــدت  مهمــا  املســافات  فتتقــارب  معهــم، 

يــرى  التــي  واملواقــع  املســميات  وتتالشــى 

فيهــا البعــض امتيــازًا ومفاضلــة بينــه وبــن 

اآلخريــن.

ــم  ــا أن الكــون قائ ــاًل لرأين ــا قلي ــو تأملن ول

علــى لغــة احلــوار والتواصــل فــي أســلوب بديــع 

ودقيــق نظمــه رب الكــون وخالــق اخللــق، حيــث 

ــَماَواُت  ــُه السَّ
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{ )ســورة اإلســراء : 44(، وإذا مــا أردنــا، 
ً
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ُ
ف

َ
غ

ــم  ــن أن نتعل ــل م ــو أفض ــا ه ــاك م ــس هن فلي

مــن ربنــا -عــز وجــل- وقــد جــاء فــي احلديــث 

الشــريف: »تخلقــوا بأخــاق الل«، فمــع أن اللــه 

-عــز وجــل- غنــّي عــن العاملــن، وهــو القاهــر 

فــوق عبــاده، إال أنــه -ســبحانه- يخاطبهــم 

مفتوحــة  أبوابــه  وجعــل  معهــم  ويتواصــل 

دائمــًا وأبــدًا لعبــاده مــن دون تفريــق فقــال 
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18٦(، وجعــل رحمتــه تســع كل شــيء، وأبوابــه 

مفتحــات للســائلن، وأعطــى مــن ســأله ومــن لم 

يســأله ومــن لــم يعرفــه حتننــًا منــه ورحمــة، ولــم 

ــة  ــل أرســل مالئك ــز وجــل- ب ــا -ع ــف ربن يكت

حفظــة وداعيــة ومســددة وخاطــب عبــاده: »يــا 

عبــادي إنــي لــم أخلقكــم لكــي أربــح عليكــم بــل 

لتربحــوا علــّي«.

أعطــى  وجــل-  -عــز  اللــه  أن  ومــع 

اإلنســان العقــل امتيــازًا وتفضيــاًل علــى ســائر 

ــى- أرســل  ــارك وتعال ــه -تب ــات، إال أن املخلوق

لكــي  الســالم،  عليهــم  والرســل،  األنبيــاء 

ـوا مــع عبــاده وينوروهــم ويرشــدوهم  يتواصـل

مــن خــالل اســتثارة العقــول، ومــن دون قســر 

أو إكــراه، وأرســل معهــم الكتــب هدايــة ونــورًا 

الكــرمي؛  القــرآن  ذلــك  رأس  وعلــى  وتبيانــًا 

ــه -عــز وجــل-  ــة مــن الل هــذه الكلمــات اإللهي

لإلنســان فــي حــوار بديــع ومؤثــر، ومــع كل ذلك 

فــان الكثيــر مــن النــاس ال ينفتحــون علــى هــذه 

الثقافــة الربانيــة الســامية، فيفقــدون أجمــل مــا 

فــي هــذه احليــاة وهــي لغــة احلــوار والتواصــل، 

ــات وتســود  ــات والنزاع ــك تنشــأ اخلصوم ولذل

الكراهيــة بــداًل مــن احلــب واالحتــرام والتفاهــم.

إننــا -فعــاًل- بحاجــة لالنفتــاح علــى ثقافــة 

احلــوار، ولكــن علينــا قبــل ذلــك أن نتحــرر مــن 

أغــالل الكبــر واالســتعالء والتباهــي، فرمبــا 

بدونيــة  فنظــر  رجــاًل  نفســه  البعــض  رأى 

ــى املــرأة، وجعــل منهــا أقــل شــأنًا وأعطــى  إل

ــو كان  ــى ل ــاًل حت ــه رج ــة كون ــه األفضلي لنفس

جاهــاًل وهــي متعلمــة، أو خامــاًل وهــي عاملــة، 

ولرمبــا وصــل األمــر عنــد بعــض العوائــل ذات 

الشــأن االجتماعــي فــي أنهــا تفــرض علــى 

املــرأة زوجهــا وحياتهــا مــن دون اختيــار منهــا 

ومــن دون أيــة مراعــاة ملشــاعرها خالفــًا للقيــم 

ــى  ــة وألبســط احلقــوق اإلنســانية، وحت الديني

ــه  ــا فإن ــة املــرأة وحقه ــول بحري مــن يدعــي الق

ــة  ــا كســلعة أو مجــرد صــورة جميل ــر إليه نظ

بعيــدًا عــن كونهــا إنســانة لهــا احلــق فــي 

ــا الرجــل. ــن نفســها كم ــر ع التعبي

وبــن رؤيتــن قاصرتــن ضــاع احلــوار 

األســري؛  أو  االجتماعــي  الصعيــد  علــى 

الرجــال  مــن  ـرًا  كثـي فــان  للمــرأة  بالنســبة 

ال يــرون أهميــة فــي احلــوار مــع نســائهم، 

ــد  ــر عن ــف األم ــم، وال يتوق ــى بناته ولرمبــا حت

ــل  ــن العوائ ــرًا م ــد كثي ــد جت ــك ق ــل إن ــك ب ذل

فــي مجتمعاتنــا تعانــي مــن غيــاب احلــوار 

ــران  ــع اجلي ــه م ــن غياب ــا فضــاًل ع ــا بينه فيم

واآلخريــن فتنعكــس هــذه الثقافــة اجلامــدة 

علــى مفاصــل الواقــع االجتماعــي والسياســي 

والتعليمــي، ولذلــك ليــس غريبــًا أن جتــد معلمــًا 

مــع  يتحــاور  كيــف  يعــرف  ال  مدرســة  فــي 

تالميــذه، أو مديــر مدرســة مــع املدرســن فــي 

ــه، أو وزيــرًا  ــع موظفي مدرســته، أو مســؤواًل م

ــًا  ــي دائــرة اختصاصــه، أو عامل ــاس ف ــع الن م

مــع النــاس مــن حولــه، أو نائبــًا مــع ناخبيــه، أو 

حاكمــًا مــع شــعبه أو رئيــس حــزب أو جمعيــة 

مــع أعضــاء حزبــه، أو جمعيتــه وهكــذا، والعلـّـة 

فــي ذلــك؛ غيــاب ثقافــة احلــوار التــي ال يعتــرف 

بهــا البعــض ملبــررات غيــر مقنعــة وغيــر معقولــة 

قــد ترتبــط بالعــادات والتقاليــد االجتماعيــة أو 

ــض  ــا البع ــر إليه األعــراف السياســية أو ينظ

ــي  ــن الشــكليات الت ــا جــزء م ــى أنه اآلخــر عل

ــن الصــور. ــر م ــغ الكثي تصب

ــا؛  ــي مجتمعاتن ــا ف ــي نراه ــاهد الت واملش

ســواء علــى الصعيــد االجتماعي أو السياســي، 

مــن خــالل ابتســامة هنــا أو معانقــة هنــاك أو 

ــة  ــن احلقيق ــر ع ــا ال تعب ــات مدّبجــة، لكنه بيان

وال تعكــس واقــع احلــال الــذي يعانــي مــن 

احلــوار  لغــة  وغيــاب  الثقــة  انعــدام  أزمــة 

احلقيقيــة التــي توصــل إلــى تفاهمــات وقواســم 

ــد  ــج العق ــع وتعال ــد الواق ــى صعي مشــتركة عل

التــي  واألوهــام  النفســية  احلواجــز  وتزيــل 

جتــد لهــا مكانــًا فتكبــر يومــًا بعــد آخــر نتيجــة 

للجهــل باآلخــر وعــدم االنفتــاح عليــه وإعطائــه 

الفرصــة لكــي يعبــر عــن نفســه مــن دون خجــل 

ــق. ــة للتمل ــن احلاج ــة وم أو خــوف أو رهب

النظــر فــي  إلــى إعــادة  إننــا بحاجــة   

ثقافــات موروثــة أو مصطنعــة فرضــت نفســها 

علــى واقعنــا فجعلتنــا نعيــش حالــة »الضديــة« 

»اإلقصــاء«  أو  »التهميــش«  أو   « و«الكيديــة 

بــداًل مــن التفكيــر فــي »التواصــل« و«التكامــل« 

و«التقاطــع« وهنــا دعــوة صريحــة إلعــادة النظر 

ــة  ــة حي ــى صياغــة ثقاف ــد والعمــل عل مــن جدي

ــكل فــرد  ــذي يحفــظ ل قوامهــا احلــوار احلــر ال

حقــه؛ رجــاًل كان أو امــرأة، حاكمــًا كان أو 

اللــون واجلنــس وكل  عــن  بعيــدًا  محكومــًا، 

أشــكال التمييــز والتفاضــل، ولنــا فــي كالم 

ــاب  ــه -عــز وجــل- فــي القــران الكــرمي؛ كت الل

احلــوار والعلــم والقيــم احلّيــة؛ النمــوذج األرقــى 

واألســمى، حيــث يقــول ربنــا -عــز وجــل-: }َيــا 
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* المين العام لجمعية العمل السامي في البحرين.

الحوار ... دعوة للتأّمل

ثقافة رساليةثقافة رسالية

  العامة الشيخ محمد علي المحفوظ

إننا بحاجة إلى 
إعادة النظر في 

ثقافات موروثة أو 
مصطنعة

ــن«  ــون »امليالتون ــن هرم ــارة ع ــعادة عب ــون الس هرم

الــذي اكتشــفه مجموعــة مــن العلمــاء؛ ومــا فيــه مــن ســر 

عظيــم؛ والشــيء املفاجــئ فــي املوضــوع هــو االتصــاالت 

بــن العقــل الباطــن الشــامل والعقــل الباطــن اخلــاص 

لإلنســان، فهــذا الهرمــون موجــود فــي كل الكائنــات احليــة 

بــدون اســتثناء.

ــدى اإلنســان تقــوم بإفــراز هــذا  ــة ل الغــدة الصنوبري

الهرمــون ليــال؛ وذروة إفــرازه تكــون عنــد الفجــر الــى 

حلظــة بــزوغ الشــمس، أي: حلظــة صــالة الفجــر، ويتوقــف 

ــده؛  ــم تولي ــول الظــالم ليت ــو حل ــم ه ــارا، وامله ــه نه إنتاج

ــل  ــا ترس ــن يجعله ــبكية الع ــى ش ــوارد عل ألن الضــوء ال

ــف  ــا تق ــة جتعله ــدة الصنوبري ــى الغ ــة إل نبضــات عصبي

عــن إنتاجــه.

ولهــذا الهرمــون فوائــد كثيــرة فــي جســم اإلنســان؛ إذ 

يكســبه صحــة و مناعــة ضــد اجلراثيــم واألمــراض ويزيــد 

مــن عــدد اخلاليــا املناعيــة فــي الــدم، لذلــك كانــت أفضــل 

ســاعات الصحــو مــن النــوم عنــد اإلنســان هــي مــا قبــل 

الفجــر مباشــرة حتــى حلظــات بــزوغ الشــمس و شــروقها 

حيــث يســتفيد اإلنســان مــن ذلــك الهرمــون وهــو فــي قمــة 

غزارتــه، ويجعــل اإلنســان ينجــز أعمالــه طيلــة النهــار وهــو 

بكامــل حيويتــه ونشــاطه وبســعادة ونشــوة ال نظيــر لهمــا.

ومــن مضــار إنتــاج هــذا الهرمــون الســهر املســتمر 

ــة  ــده نعوم ــي؛ ممــا يفق ــع الضــوء الصناع ــوم م ــة الن وقل

احليــاة وســعادتها ويحــدث فــي عقلــه الواعــي خلــاًل وفــي 

عقلــه الذاتــي ضعفــا؛ لــذا علــى املــرء اســتثمار هــذا الوقت 

ــي )اجلســدي  ــع الصح ــه بالنف ــود علي ــذي يع بالشــكل ال

ــى هــذه الســاعة ســاعة  ــه تعال ــل الل ــذا جع والنفســي(، ل

ــل وصــالة  ــن خــالل النهــوض لصــالة اللي ــة، م ــن اجلن م

ــِر إِنَّ  ــْرآَن اْلَفْج ــه تعالــى: }َوُق الفجــر والتــي ذكرهــا الل

ــُهودًا{، )ســورة اإلســراء: 78(  ــِر َكاَن َمْش ــْرآَن اْلَفْج ُق
ــي  ــا ف ــر وأهميته ــالة الفج ــة ص ــى عظم ــير إل ــذي يش ال

التوجــه إلــى اللــه تعالــى وتوزيــع األرزاق التــي تشــير 

ــات. ــر مــن الرواي ــا الكثي إليه

 نور الهدى ماجد
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شــخصية النبــي محمــد بــن عبــد اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، شــخصية إلهيــة وليــس 

مــن الســهل معرفتــه بشــكل كامــل، وخيــر 

شــاهٍد علــى ذلــك هــو املــوروث الســيري )نســبة 

الــى الســيرة( واحلديثــي )نســبة الــى احلديــث 

الشــريف(، إذ إنــه جــاء فــي احلديــث املشــهور 

ــا  ــه: »ي ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل عــن رســول الل

ــه اال أنــا وأنــت وال يعرفنــي  علــي ال يعــرف الل

اال اللــه وأنــت وال يعرفــك اال اللــه وأنــا«، وعلــى 

الرغــم مــن هــذه النتيجــة التــي جــاءت ســريعة 

فإنــه البــد مــن قراءتــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

ــة  ــه، إذ إَنّ غاي ــن القــراءة عن ــف ع ــي تختل وه

تبــن  أْن  -؛  الغالــب  فــي   - الســيرة  كتــب 

الســيرة الذاتيــة مــن حيــث املســار الزمنــي 

باجلوانــب  االهتمــام  عــن  بعيــدًا  التراتبــي 

الســلوكية واملعرفيــة واخلــوض فــي تفاصيلهــا، 

وقــد كتبــت مؤخــرًا العديــد مــن املقــاالت التــي 

ــوع مــن الســيرة. ــذا الن ــم به تهت

وقــد تعــددت مظاهــر الســلوك فــي ســيرة 

النبــي األكــرم، إذ كان نبيــًا توعويــًا وسياســيًا 

واجتماعيــًا، واقتصاديــًا، وأخالقيــًا، وتربويــًا 

ــرز  ــع هــذه املظاهــر، ولكــن اب ــارزًا فــي جمي ب

صفاتــه التــي أشــار اليهــا القــرآن الكــرمي، 

الســلوك  فــي  املتمثلــة  التربويــة  املنهجيــة 

األخالقــي، والتــي ترجمــت املكنونــات الروحيــة 

النفــس  تلــك  واصفــًا  النفــس،  داخــل  فــي 

َعِظيــٍم{،  ــٍق 
ُ
ل
ُ
خ }َو...  أنهــا  علــى  القدســية 

 
ً
)ســورة القلــم: 4(، ومبينــًا بأنــه }َو... َرْحَمـــة

ـِمـــيَن{، )ســورة األنبيــاء: 107(، علــى 
َ
َعـال

ْ
ل
ِّ
ل

الرغــم مــن أن هنــاك الكثيــر مــن الصفــات 

التــي كان مــن املمكــن أن يشــير اليهــا فــي 

شــخصه الكــرمي.

 المنهج األخالقي المميز

والبــد مــن التأكيــد علــى أن هــذا الســلوك 

األخالقــي لــم يكــن صــادرًا منــه جلهــة ضعفــه، 

بــل العكــس مــن ذلــك، إذ إنَّ هــذا الســلوك 

جــاء نتيجــة قوتــه، مثبتــًا فــي ســلوكه هــذا 

اإلنســانية،  الــذات  مــن  تنبــع  األخــالق  أنَّ 

العقــل  بحكــم  متفقــون جميعــًا  البشــر  وأن 

علــى أبجديــات األخــالق وليــس كمــا يــرى 

مــن  تختلــف  األخــالق  أنَّ  السفســطائيون، 

ــن،  ــى زم ــن ال ــن زم ــع، وم ــى مجتم ــع ال مجتم

فاخليــر عنــد النــاس فــي الشــرق هــو شــر 

عنــد اآلخريــن فــي الغــرب، وكذلــك العــدل فإنــه 

يكــون عــداًل فــي مجتمــٍع مــا وجــورًا فــي آخــر، 

وأن األخــالق ليــس لهــا عالقــة بالديــن والعقــل، 

.
)1(
ــو كانــت كذلــك لكانــت علــى نســٍق واحــد ول

األملانــي  الفيلســوف  يدعــي  كمــا  وال 

ليحكمــوا  خلقــوا  األقويــاء  أن  )نيتشــة( 

الضعفــاء، وولــد الضعفــاء ليخدعــوا األقويــاء، 

وملــا ضاقــت االرض علــى املعذبــن والبائســن 

كلمــة  وابتدعــوا  احليلــة،  هــذه  الــى  جلــأوا 

األخــالق، وحســن الســلوك بالعــدل، واملســاواة، 

وان يحــب االنســان ألخيــه مــا يحــب لنفســه - 

كمــا جــاء فــي العديــد مــن الروايــات - عســى 

أن يتعــظ األقويــاء، ليعطــي لنــا تصــورًا أن 

األخــالق ال أســاس لهــا مــن الواقــع وأنهــا 

ــد  ــي العدي ــا نالحــظ ف ، بينم
)2(

ــن ــة املغلوب حيل

ــه، وســلوكه  ــه وآل ــه علي ــى الل مــن مواقفــه، صل

الــذي هــو فــي غايــة الكمــال، لــم تكــن األخــالق 

يــوم كان مغلوبــًا، بــل كانــت يــوم كان منتصــرًا 

كمــا فعــل مــع املشــركن يــوم فتــح مكــة حينمــا 

.
)3(

ــاء« ــم الطلق ــوا فأنت ــم: »اذهب ــال له ق

وبهــذا الســلوك اإلنســاني أثبــت النبــي 

قبــل اكثــر مــن الــف وأربعمائــة عــام أن فلســفة 

األخــالق عنــد الغــرب ماهــي اال نظريــات غيــر 

صاحلــة لالســتهالك البشــري، وال لالســتهالك 

ــه معظــم  ــًا يــوم ظهــر من ــي، إذ كان قوي املعرف

هــذا الســلوك الربانــي.

 االنقالب على اإليمان باهلل!

وال يســتغرب القــارئ الكــرمي مــن هــذه 

املقدمــة الطويلــة متصــورًا أنهــا جــاءت خارجــة 

عــن موضــوع املقــال، بــل هــي فــي صلــب 

املوضــوع، ألن القــرآن الكــرمي حينمــا حتــدث 

عــن االنقــالب احلاصــل خــالل معركــة أحــد 

وهزميــة البعــض الــى أماكــن بعيــدة جــدًا، على 

أنــه تصــرف عملــي نــاجت عــن ضعــف الــوازع 

اإلميانــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نتيجــة 

حــب الدنيــا والتعلــق بهــا علــى حســاب اإلميــان 

ــا  ــي القــرآن الكــرمي، }َوَم ــاء ف باآلخــرة. إذ ج
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ــاِكِريَن{، )ســورة أل عمــران: 144(، وقــد 
َّ

الش

ذكــر املفســرون أســباب نــزول هــذه اآليــة، 

ــد  ــة ُأح ــي معرك ــت ف ــة ارتفع ــاك صيح أنَّ هن

قتــل،  قــد  محمــدًا  أن  املشــركن  قبــل  مــن 

وكان الدافــع منهــا إضعــاف عقيــدة املســلمن 

باللــه - ســبحانه وتعالــى - مــن جهــة، وبنبيــه 

وبرســالته مــن جهــٍة أخــرى، وكان النتشــار 

ـره اإليجابــي فــي معنويــات  أـث هــذا اخلبــر 

املشــركن، بقــدر مــا تــرك مــن األثــر فــي نفــوس 

ـوا  وزلزـل روحيتهــم  تزعزعــت  إذ  املســلمن، 

ـزااًل شــديدًا، واضطــرب جمــٌع كبيــر مــن  زـل

اجليــش اإلســالمي، وأســرعوا فــي اخلــروج 

مــن ميــدان القتــال، بــل وفكــر بعضهــم أن يرتــد 

عــن اإلســالم مبقتــل النبــي ويطلــب األمــان مــن 

قريــش، وثبــت القليــل منهــم كاإلمــام علــي، 

عليــه الســالم، و)مصعــب بــن عميــر( الــذي 

.
)4(

ــا ــة، وغيرهم ــي املعرك ــل ف قت

ــى شــيء،  ــالب إن دل عل ــن هــذا االنق ولك

فهــو يــدل علــى ضعــف إميــان وارتبــاط هــؤالء 

ـوا  الذيــن فكــروا باالرتــداد، او الذيــن حاوـل

ــالمي  ــش اإلس ــن اجلي ــم م ــوا خروجه أن يعلن

املشــركن،  أقطــاب  مــن  األمــان  بطلبهــم 

بعقيــدة التوحيــد، أي باإلميــان باللــه ســبحانه 

وتعالــى، إذ إنَّ األنبيــاء لــم يدعــوا النــاس الن 

يرتبطــوا بشــخصهم، بــل إنَّ عبــادة الشــخصية 

ــاط  ــوض، الن االرتب ــرد أمــٌر مرف ــس الف وتقدي

ــل  ــه ج ــاط بالل ــؤدي لالرتب ــه أن ي ــي الزم بالنب

وعــال، فحتــى لــو غــاب النبــي عــن األعــن فــأن 

، وضعــف 
)5(

اللــه حاضــٌر فــي كل زمــان ومــكان

االنقــالب.  الــى  ـؤدي  ـي الــذي  هــو  اإلميــان 

فاملشــكلة تنبــع مــن عــدم اســتقرار اإلميــان 

فــي القلــب، فكيــف يصــل اإلميــان الــى القلــب؟ 

تنمــو  وكيــف  القلــب  أبــواب  تنفتــح  وكيــف 

ــب؟ ــان بالقل شــجرة اإلمي

ألن اإلميــان ممكــن أن يســتقر فــي القلــب 

وممكــن أن يكــون مســتودعًا، وهــو الــذي يقــول 

ــوا 
ُ
ِذيــَن آَمن

َّ
ُ ال ــُت اللَّ بِّ

َ
عنــه اللــه تبــارك وتعالــى: }ُيث

ــَرِة{،  ــي الِخ ــا َوِف ْنَي ــاِة الدُّ َحَي
ْ
ــي ال ــِت ِف اِب

َّ
ــْوِل الث

َ
ق

ْ
ِبال

)ســورة إبراهيــم، آيــة: 27(.

والــذي يتزعــزع وال يثبــت هــو ذلــك الــذي 

يكــون مســتودعًا، وقــد وصــف القــرآن الكــرمي 

ــى 
َ
ــُه َعل

َ
َيان

ْ
ــَس ُبن سَّ

َ
َمــْن أ

َ
ف

َ
ذلــك اإلميــان بقولــه: }أ

ــَس  سَّ
َ
أ َمــْن  ْم 

َ
أ ْيــٌر 

َ
خ َوِرْضــَواٍن   ِ

َّ
الل ِمــْن  ْقــَوى 

َ
ت

ــاِر 
َ
ــي ن ــِه ِف ــاَر ِب اْنَه

َ
ــاٍر ف ــُرٍف َه ا ُج

َ
ــف

َ
ــى ش

َ
ــُه َعل

َ
َيان

ْ
ُبن

ــة: 109(. ــة، آي ــورة التوب ــَم{، )س
َّ
َجَهن

عليــه  الصــادق،  اإلمــام  يقــول  ولــذا 

الســالم: »إن املؤمــن أعــز مــن اجلبــل، اجلبــل 

دينــه  يســتقل  ال  واملؤمــن  باملعــاول  يســتقل 

بشــيء«، وفــي روايــٍة أخــرى: »إنَّ املؤمــن أشــد 

ــل  ــد إذا دخ ــر احلدي ــد، إنَّ زب ــر احلدي ــن زب م

النــار تغيــر، وإنَّ املؤمــن لــو قتــل ثــم نشــر، ثــم 

ــه«. ــر قلب ــم يتغي ــل ل قت

إضافــة الــى ضعــف اإلميــان فــإن هنــاك 

ســببًا آخــر وهــو حــب الدنيــا والــذي يتولــد 

االمــام  يقــول  اإلميــان،  مــن ضعــف  عــادة 

احلســن، عليــه الســالم، واصفــًا حالــة التراجع 

ــي  ــة ف ــة القيمي ــع املنظوم ــي جمي ــالب ف واالنق

ذلــك الوقــت: »النــاس عبيــد الدنيــا والديــن 

لعــٌق علــى الســنتهم، فــإذا محصــوا بالبــالء 

قــل الديانــون« كمــا جــرى مــع الزبيــر، وبلعــم 

ــي بــن أبــي حمــزة البطائنــي  بــن باعــورا، وعل

.
)6(

وغيرهــم الكثيــر

الكــرمي  للقــرآن  املفاهيميــة  والرؤيــة 

تســتدعي أن ننظــر الــى االنقــالب علــى أنــه 

ليتــم  السياســي،  اجلانــب  علــى  يقتصــر  ال 

حصــره فــي عــدم املبايعــة ألهــل البيــت، عليهــم 

ــالب،  الســالم، وإن كان هــو أحــد صــور االنق

ــان  ــف اإلمي ــة ضع ــي نتيج ــالب يأت وألن االنق

ــإن  ــى حســاب اآلخــرة، ف ــا عل ــق بالدني والتعل

ذلــك املفهــوم ممكــن تصــوره فــي عــدم خضــوع 

االلهيــة،  لألحــكام  االســالمية  املجتمعــات 

واالبتعــاد عــن تطبيــق الشــريعة علــى املســتوى 

االعتقاديــة،  صورهــا  بتعــدد  املنظومــي 

ــة. ــة، والقيمي ــة، واحُلكمي ــة، واألخالقي والعبادي
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أسوة حسنةأسوة حسنة

مفهوم االنقـــالب في المنظور القرآني ... 
رؤية في األبعاد السيكولوجية

 منه لجهة 
ً
المنهج األخالقي المميز للنبي لم يكن صادرا

 بأنَّ األخالق 
ً
ضعفه، بل إنَّ هذا السلوك جاء نتيجة قوته، مثبتا

تنبع من الذات اإلنسانية

 الشيخ حيدر الشمري*



أسطرالب

الصالة 

 هــل تعلــم أن مــن يســتيقظ مبكــرا للصــالة، يكتســب جســمًا 

ــب  ــث إلــى أن االســتيقاظ فجــرًا يكس ســليمًا؛ إذ توصــل العلــم احلدي

اإلنســان الصحــة واملقاومــة ضــد اجلراثيــم واألمــراض ويزيــد مــن عــدد 

اخلاليــا املناعيــة فــي الــدم بســبب توفــر هرمــون امليالتونــن الــذي يســمى 

بـــ »هرمــون الســعادة« فــي اجلســم، لذلــك كانــت أفضــل ســاعات الصحــو 

ــى حلظــات  ــل الفجــر مباشــرة حت ــا قب ــد اإلنســان هــي م مــن النــوم عن

ــك الهرمــون  بــزوغ الشــمس وشــروقها، حيــث يســتفيد اإلنســان مــن ذل

ــد  ــف عن ــون يتوق ــذا الهرم ــًا أن ه ــه، علم ــه وحيويت ــة عطائ ــي قم ــو ف وه

شــروق الشــمس؟

 هــل تعلــم أن العلــم احلديــث ثبــت أن حــركات الصــالة تفيــد فــي 

ــا  ــي - فيم ــن اإلســالمي يعن ــى أن الدي ــدل عل ــذا ي عــالج املفاصــل؟ وه

ــه - بصحــة وســالمة االنســان. يعني

 هــل تعلــم مــن فوائــد تعقيبــات الصــالة أن تبقــى جالســًا ملــدة مــن 

الزمــن، ألن املالئكــة تدعــو لــك عنــد اللــه تعالــى؟

الطهارة

 هــل تعلــم أن مــن فوائــد الوضــوء قبــل النــوم؛ إن 

اللــه تعالــى يرســل ملــكًا يبــات بــن ثــوب املتوضــئ وجلــده 

ــى يســتيقظ؟ ــه حت ويســتغفر ل

ــام  ــبات أن ين ــم املستحــــ ــن أهــــ ــم أن مــ ــل تعل  ه

اإلنســان علــى وضــوء؛ ألن مــن نــام علــى وضــوء كان فراشــه 

كاملســجد إلــى الصبــاح وهــو فــي حــال عبــادة؟ قــال اإلمــام 

الصــادق، عليــه الســالم: »مــن تطهــر ثــم أوى إلــى فراشــه، بــات وفراشــه 

ــجده«. كمس

ــر  ــاء املط ــي م ــم أن االغتســال ف ــل تعل  ه

شــفاء مــن دنــس الشــيطان؟ والدليــل قولــه تعالــى: 

ــْم ِبــِه 
ُ

َرك ــَماِء َمــاًء ِلُيَطهِّ ــْم ِمــْن السَّ
ُ

ْيك
َ
ُل َعل

ِّ
ــز

َ
}َوُين

ــَت ِبــِه  بِّ
َ
ــْم َوُيث

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
ــى ق

َ
ــْيَطاِن َوِلَيْرِبــَط َعل

َّ
 الش

َ
ــْم ِرْجــز

ُ
ِهــَب َعنك

ْ
َوُيذ

ــال: 11(. ــَداَم{ )ســورة األنف
ْ

ق
َ
ال

ضمان الصحة والسالمة

 هــل تعلــم أن أميــر املؤمنــن، عليــه الســالم، أشــار الــى لــزوم ابتــداء 

ــاول  ــث أن تن ــم احلدي ــت العل ــه؟ ومؤخــرًا؛ أثب ــاء ب ــح واالنته الطعــام باملل

ملــح الطعــام قبــل األكل يهيــئ زغابــات املعــدة لهضــم الطعــام؟

 هــل تعلــم أن تنــاول العشــاء مبكــرا، وأكلــه خفيفــا يكــون أفضــل، 

فــإن ثقــل العشــاء ميكــن أن يســلب مــن االنســان بعــض التوفيقــات؟ قــال 

ــب املؤمــن مــن  ــه الســالم: »ليــس شــيء أضــرُّ لقل ــام الصــادق، علي اإلم

كثــرة األكل«.

ــدم  ــل ضغــط ال ــب والعــن ويقل ــون يحمــي القل ــم أن الزيت  هــل تعل

ــا الســرطانية؟ ــة واخلالي ومضــاد للشــيخوخة واألكســدة املزمن

 هــل تعلــم أن شــرب املــاء قبــل وجبــة الطعــام بنصــف ســاعة 

يســاعد علــى تســهيل هضــم الطعــام؟

معلومات عامة

 هل تعلم أن راحة النفس في قلة اآلثام؟

 هل تعلم أن راحة اللسان في قلة الكالم؟

ــم أن اجلنــن فــي بطــن أمــه خــالل شــهور   هــل تعل

احلمــل يخــزن فيتامــن احلديــد فــي الكبــد تكفيــه ملــدة ســتة 

ــه  ــدًا فــي الفتــرة التــي ُيســمح ل أشــهر بعــد والدتــه وحتدي

بــاألكل؟

 هــل تعلــم أن أكل عــدد زوجــي مــن التمــر يتحــول إلــى 

ــدد  ــه أكل ع ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــا رســول الل ــذا أوصان ســكريات؟ ل

فــردي مــن التمــر لكــي يتحــول إلــى كربوهيــدرات )طاقــة(. 

* 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.

 مصطفى الصفار

مــن أهــم ركائــز العقيــدة االســالمية مبــا نفخــر بــه أشــد 

الفخــر أمــام ســائر العقائــد األخــرى فــي العالــم، ســمة 

اإلنســانية فــي الرســول األكــرم واألئمــة املعصومــن، وأنهــم 

كانــوا يجمعــون املثاليــة العليــا فــي شــخصياتهم، مــع املثاليــة 

ــًا ايضــًا فــي أخالقهــم وتعاملهــم مــع أفــراد املجتمــع،  العلي

ــم، وســواًء احملــب  ــم وانتماءاته ــن توجهاته ــر ع ــض النظ بغ

ــق منهــم والعــدو. منهــم واملبغــض، او الصدي

هــذه احلقيقــة مــن شــأنها صياغــة الثقافــة الســليمة 

ــدًا عــن  التــي أرادهــا لهــا املعصومــون، عليهــم الســالم، بعي

الغلــو الــذي واجهــوه فــي حياتهــم مــن بعــض النــاس بدافــع 

احلــب والــوالء الــى حــد االنحــراف العقائــدي وإخراجهــم مــن 

الكينونــة اإلنســانية، ووضعهــم مبــا لــم يضعــوا هــم انفســهم 

فيــه، ومنهــا؛ األلوهيــة والربوبيــة، ليكــرروا نفــس اخلطــأ الــذي 

وقــع فيــه املســيحيون.

ــى  ــد ال ــن امله ــادق، م ــام الص ــم؛ االم ــه القّي ــي كتاب وف

كاظــم  الســيد  اللــه  آيــة  ســماحة  مؤلفــه؛  يعــزو  اللحــد، 

القزوينــي - طــاب ثــراه - أســباب هــذه الظاهــرة فــي القرنــن 

االول والثانــي الهجــري، »الــى ثــالث جــذور:

االول: فلســفة احللــول التــي انتقلــت مــن العهــد اجلاهلــي 

ـرة العربيــة  ومــن فالســفة اليونــان، وانتشــرت فــي اجلزـي

ــدون  ــك الفلســفة كان املشــركون يعب ــى تل ــاًء عل وغيرهــا، وبن

األصنــام معتقديــن أن اللــه - تعالــى عــن ذلــك علــّوًا كبيــرا - 

قــد حــّل فــي تلــك األصنــام، ثــم تطــورت الفكــرة بعد اإلســالم، 

وذهــب البعــض ليعتقــد باحللــول فــي بعــض االشــخاص.

الثانــي: الدســائس التــي قــام بهــا بعــض الفاســدين 

واملفســدين إللقــاء الشــبهات فــي املجتمعات االســالمية بدافع 

التفرقــة، وهــدم الكيــان العقائــدي والتالعــب باملقدســات.

الثالــث: الفضائــل التــي اجتمعــت فــي أئمــة أهــل البيــت، 

عليهــم الســالم، مــن معاجــز وكرامــات، والتخلّــق بأعلــى 

درجــات األخــالق، فامتــازوا عــن ســواهم مبزايــا ال يلحقهــم 

ــق«.  ــا الحــق، وال يســبقهم ســابق، وال يفوقهــم فائ فيه

ــي تســليطه الضــوء  ــي ف وينــّوه ســماحة الســيد القزوين

علــى هــذه القضيــة الهامــة، الــى أن »ضعــف العقيــدة«، أحــد 

األســباب الرئيســية فــي اســتفحال هــذه الظاهــرة التــي نراها 

ــدًا أن املشــكلة  ــدة، مؤك ــوم بصــور و أشــكال جدي ــى الي حت

ليســت فــي اإلمــام املعصــوم، او األوليــاء الصاحلــن، اذا 

كانــوا فــي تلــك املنزلــة الرفيعــة، إمنــا هــي فــي مســتوى إدراك 

واســتيعاب البعــض مــن افــراد املجتمــع.

ــن  ــن الشــيعة واملوال ــر م ــا الكثي ــا بحســن نواي وإن قلن

مــن  هــاالت  فــي وضــع  الســالم،  عليهــم  البيــت،  ألهــل 

القدســية والتعظيــم لألوليــاء الصاحلــن علــى ســبيل التقــّرب 

اليهــم بغيــة حــل معضــالت ومشــاكل مســتعصية فــي حياتهم، 

فــان املعصومــن، جميعهــم، عليهــم الســالم، ومنهــم؛ االمــام 

الصــادق، عليــه الســالم، بينــوا ألبنــاء جيلهــم ولألجيــال 

ــة  ــى اساســها تكــون العالق ــة عل ــة ثابت ــة قاعــدة فكري الالحق

ــان.  ــر الزم ــى م ــة عل ــن افــراد االم ــم وب ــا بينه م

ــه الســالم،  ــام الصــادق، علي ــا االم ــدة يبينه ــذه القاع ه

ــه  ــة مــن الروايــات التــي يدحــض فيهــا فكــرة التألي فــي جمل

التــي راودت العديــد مــن املقربــن آنــذاك، وفــي كتــاب الســيد 

القزوينــي - طــاب ثــراه- العديــد مــن الروايــات التــي يظهــر 

فيهــا االمــام الصــادق، وهــو يقطــع طريــق التفكيــر لــدى 

ــا: ــه الســالم، ومنه ــه، علي ــه ل البعــض باجتــاه التألي

عــن املفضــل بــن عمــرو قــال: كنــت أنــا وخالــد اجلــّواز، 

ــاب الصــادق،  ــى ب ــد عل ــن خال ــم، وســليمان ب وجنــم احلطي

الغلــو،  أهــل  بــه  يتكلــم  فيمــا  فتكلمنــا  الســالم،  عليــه 

فخــرج علينــا، عليــه الســالم، بــال حــذاء، وال رداء، وهــو 

ينتفض)يرجتــف( ويقــول: ياخالــد! يامفضــل! ياســليمان! 

ــْوِل َوُهــْم 
َ

ق
ْ
ُه ِبال

َ
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ُ
َرُمــوَن * ل َيْســِبق

ْ
ويــا جنــم! ال؛ } َبــْل ِعَبــاٌد ُمك

ــة  ــي رواي ــاء: 2٦-27()1(. وف ــورة األنبي ــوَن{، )س
ُ
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َ
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أخــرى ذات داللــة، عــن فضيــل عــن يســار، قــال: قــال االمــام 

الصــادق، عليــه الســالم: »احــذروا علــى شــبابكم - الغــالة، 

ال يفســدوهم، فــان الغــالة شــرُّ خلــق اللــه، ُيصغــرون عظمــة 

ــه. ــاد الل ــة لعب ــون الربوبي ــه، ويّدع الل

واللــه! إن الغــالة أشــّر مــن اليهــود والنصــارى واملجــوس 

والذين أشــركوا. 

ثــم قــال عليــه الســالم: الينــا يرجــع الغالــي فــال نقبلــه، 

ــن  ــا ب ــك ي ــف ذل ــه: كي ــل ل ــه، فقي ــر فنقبل ــا يلحــق املقّص وبن

ــه؟ رســول الل

ـزكاة  ـرك الصــالة واـل قــال: ألن املغالــي، قــد اعتــاد ـت

والصيــام واحلــج فــال يقــدر علــى تــرك عادتــه والرجــوع الــى 

ــل  ــدًا، وإن املقصــر اذا عــرف عم ــى - اب ــه - تعال ــة الل طاع

وأطــاع«)2(.

-------------

)1(- مناقب آل أبي طالب/ ج4 / ص219.

)2(- بحار النوار/ ج25/ ص265.

االمام الصادق ومحاربة الغلو
الدين

ّ
 أنور عز
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عمــن  البحــث  دائــم  بفطرتــه  اإلنســان 

ـرم إنســانيته؛ وقــد مــّر بتجــارب طويلــة  يحـت

وعديــدة عبــر التاريــخ، فلــم يتحقــق املُــراد 

إال فــي ديــِن اإلســالِم عندمــا طّبقــه رســول 

ــن  ــه، بقوان ــه وآل ــه علي ــى الل ــد، صلّ ــه محم الل

مســتمدة مــن الوحــي اإللهــي، وأثبــت للمســلم 

ــان والســالم؛  ــب األم ــن يح ــلم، ومل ــر املس وغي

أن هــذا الديــن يســتحق اإلميــان بــه وااللتــزام 

بأحكامــه.

هــذه امليــزة العظيمــة التــي ميــزت اإلســالم 

الفكريــة  واملــدارس  الديانــات  ســائر  عــن 

األخــرى، دفعــت دوائــر متربصــة باإلســالم 

إلــى التفكيــر جّديــًا بضــرب اإلســالم؛ فــي 

فــي  ولعــل  ومبادئــه،  وأحكامــه  مفاهيمــه 

ــة  ــر؛ املاســونية والصهيوني ــة هــذه الدوائ مقدم

العامليــة، ومــن ابــرز أدوات حربهــم؛ إشــاعة 

ــالل  ــن خ ــالم، م ــن اإلس ــة ع ــم اخلاطئ املفاهي

تلبيــس بعــض األلفــاظ لقلــب احلقائــق وإظهــار 

اإلســالم علــى أنــه داعيــة إلــى العنــف والرعــب 

والدمويــة.

وقــد عملــت هــذه الدوائــر علــى إقحــام 

فباتــت  واحــد،  معنــى  فــي  متعــددة  ألفــاظ 

لـــ  مرادفــة  )اإلرهابــي(  كلمــة  عندهــم 

)اإلســالمي(، وتعطــي معنــى واحــدًا وهــو: 

القتــل البشــع والقمــع لطقــوس أديــان أخــرى! 

والغايــة منــُه منــع انتشــار مفاهيــم الســالم 

واحملبــة والتســامح التــي يبشــر بهــا اإلســالم، 

إضافــة إلــى تفريــق وحــدة املســلمن.

ــن  ــق ب ــا أرى مــن الواجــب التفري مــن هن

فكلمــة  أصلهمــا؛  إلــى  وردهمــا  الكلمتــن، 

الرعــب  إشــاعة  تعنــي  التــي  )اإلرهابــي(، 

ــة، ال  ــى الهوي ــل عل ــهال القت ــر واستس والتكفي

ميثــل اإلســالم بشــيٍء، أمــا كلمــة )اإلســالمي(: 

فهــو ميثــل ديــن التســامح، والتآخــي، واملــودة.

هــذه الصــورة احلقيقيــة البــد أن تصــل 

إلــى العالــم لتكــون هويــة يعتــز بهــا املجاهــدون 

ــِم،  ــن يضحــون بدمائه األبطــال وغيرهــم، الذي

وأهلهــم  وزوجاتهــم  أطفالهــم  ويهجــرون 

اإلســالم  لنصــرة  راحتهــم  عــن  ويتخلــون 

احملمــدي، واحلفــاظ علــى العــرض واألرض فــي 

مواجهــة أدعيــاء الديــن، وبالنتيجــة؛ إيصــال 

الصــورة احلقيقيــة ورفــع الصــورة البشــعة مــن 

األذهــان.

 السالم في مدرسة النبي األكرم

هنــاك مــن األســباب التــي جعلــت النــاس 

تعانــق ديــن اإلســالم، ليتبــن كيــف اشــتدَّ 

عــوده، وقويــت شــوكته:

اللــه  رســول  عهــد  فــي  األول:  الســبب 

يبــدأ  لــم  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  محمــد، 

أعــداؤه بشــرارة احلــرب قــط؛ بــل كان اليهــود 

واملشــركون هــم مــن يشــعل فتيــل احلــرب.

يقــول الشــيخ عبــاس القمــي، طــاب ثــراه: 

ــن معرفتــه، أنــه؛ إذا كان رســول  »ممــا حتس

اللــه، صلـّـى اللــه عليــه وآلــه، علــى رأس جيشــه 

ــن،  ــم يك ــا إن ل ــزوة، أم ــّميت غ ــي حــرب، ُس ف

مــن  طائفــة  أو َســِرّية، وهــي  بعثــة  ســّميت 

ــا تســعة وأكثرهــا  اجليــش ترســل للعــدو، أقلّه

أربعمئــة، ويقــول البعــض: إن الســرّية التــي 

تعدادهــا خمســمئة فمــا فــوق يقــال لهــا منــس، 

وإذا كان العــدد فــوق ثمامنائــة ُســّمي جيشــًا، 

وإذا كان فــوق أربعــة آالف ُســّمي َجْحَفــاًل...«، 

أمــا عــدد غــزوات رســول اللــه، صلـّـى اللــه عليــه 

وآلــه، ففيــه اختــالف بــن تســع عشــرة، وســبع 

ــي  ــع ف ــال وق ــن القت ــال، لك ــا يق وعشــرين كم

تســع غــزوات فقــط.

ــي  ــط احلــرب الت ــي: إن خط الســبب الثان

كان يضعهــا، صلـّـى اللــه عليــه وآلــه، مشــحونة 
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َعِظيــٍم{، )ســورة القلــم: 4(، يــروى أنــه، صلــى 
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ــده،  ــامية عن ــالق الس ــة األخ ــى أهمي ــة عل دالل

صلــى اللــه عليــه وآلــه، وحتفيــز املســلمن علــى 

التكامــل اإلنســاني. وفــي غــزوة اخلنــدق: بعــد 

أن وضعــت احلــرب أوزارهــا بعــث املشــركون 
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َ
َمْوت

ْ
ــَن ال َم

َ
ث

ــن  ــم يك ــذي ل ــه ال ــا، رأت أن درع جســِد أخيه

لــه مثيــل عنــد العــرب، وســائر أســلحته وثيابــه 

باقيــة لــم تنــزع، قالــت مــا قتلــه إال كفــؤ كــرمي، 

ــي  ــن أب ــي ب ــه؟ فقالــوا: عل ولكــن مــن هــو قاتل

ــه الســالم، فأنشــدت: ــب، علي طال

لو كان قاتل عمرو غير قاتله 

لكنت أبكي عليه آخر البد

لكن قاتله من ل ُيعاب به 

من كان ُيدعى أبوه بيضة البلد

وعندمــا أمــر رســول اللــه، صلّــى اللــه 

عليــه وآلــه، بقتــِل أبــي غــّرة، ذلــك أنــه كان قــد 

وقــع أســيرًا فــي بــدر، فعاهــد علــى أن ال يعــود 

حلــرب املســلمن، فأطلقــه، وراح يرجــو رســول 

ــذه  ــه ه ــه، أن يطلق ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صلّ الل

ِمــُن ِمــْن ُجْحــٍر 
ْ
ُمؤ

ْ
 ال

ُ
ــَدغ

ْ
 ُيل

َ
املــّرة أيضــًا، فقــال: »ل

ــه فقتــل. ْيــن« وأمــر ب
َ
ت َمرَّ

ألخــالق  واملناقــض  اآلخــر  الوجــه  أمــا 

النبــي ونهجــه الســمح، فقــد جتّســد مبــا فعلــه 

ــد بــن الوليــد بـــ »الغميصــاء«، حيــث قتــل  خال

ــِه  الرجــال، واعتــدى علــى األطفــال، انتقامــًا لعمِّ

ــار  الفاكهــة )الفاكــه( بــن املغيــرة، وهــو مــا أث

اســتنكار النبــي األكــرم، حتــى رفــع، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، يديــه إلــى الســماِء، وقــال: 

اِلــٌد«، ثــم َبعـَـَث 
َ
ــَع خ

َ
ــا َصن ْيــَك ِممَّ

َ
 ِإل

ُ
ْبــَرأ

َ
ــي أ

ِّ
ُهــمَّ ِإن

َّ
»الل

ــم. ــادة املــودة اليه ــه الســالم، إلع ــًا، علي علي

وفــي فتــح مكــة املعظمــة، كانــت رايــة 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه والــه، مــع ســعد 

بــن عبــادة، وهــو أمــام الكتيبــة، فلمــا حاذاهمــا 

ــادى:  ســعد ن

»يا أبا سفيان!  

اليوم يوم الملحمة 

اليوم تسبى الحرمة

اليوم أذل الل قريشا«

ــه  ــى الل ــه، صل ــا رســول الل ــا حاذاهم فلم

عليــه وآلــه، نــاداه أبــو ســفيان: يــا رســول اللــه 

أمــرت بقتــل قومــك أن ســعدًا قــال :  

اليوم يوم الملحمة 

اليوم تسبى الحرمة

اليوم أذل الل قريشا 

فأنــت  قومــك  فــي  اللــه  أنشــدك  وإنــي 

ــاس.  ــاس وأوصــل الن ــاس وأرحــم الن ــر الن أب

فوقــف، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ونــاداه: »يــا أبــا 

ســفيان بــل ..

اليوم  يوم  المرحمة 

اليوم تصان الحرمة

اليوم أعز الل قريشا«  

ـواء،  وأرســل إلــى ســعد فعزلــه عــن الـل

واختلــف فيمــن دفــع إليــه اللــواء، فقيــل دفعــه 

إلــى علــي بــن أبــي طالــب، عليــه الســالم، 

فذهــب بــه حتــى دخــل مكــة فغــرزه عنــد الركــن؛ 

وقيــل دفعــه إلــى قيــس بــن ســعد بــن عبــادة.

وبعــد التهليــل والتحميــد، قــال مخاطبــًا 

ــوَن«؟ 
َّ
ن

َ
ظ

َ
ت ا 

َ
َوَمــاذ ــوَن، 

َ
ول

َ
ق

َ
ت ا 

َ
»َمــاذ مّكــة:  أهــل 

ــول خيــرًا،  ونظــّن خيــرًا، أخ كــرمي  ــوا: نق قال

ــة،  ــه الرّق ــدرت، فأخذت ــد ق ــن أخ كــرمي، وق واب

وفاضــت عينــاه، ومّلــا رأي أهــل مّكــة هــذا 

عليــه  اللــه  صلّــى  فقــال،  بكاؤهــم،  ارتفــع 

 
َ
ــي ُيوُســُف ل ــاَل أِخ

َ
ــا ق َم

َ
ــوُل ك

َ
ــي أق

َّ
ِإن

َ
ــه: »ف وآل

ْرَحــُم 
َ
ــْم َوُهــَو أ

ُ
ك

َ
ُ ل ِفــُر اللّ

ْ
ــْوَم َيغ َي

ْ
ــُم ال

ُ
ْيك

َ
َريــَب َعل

ْ
ث
َ
ت

ِبــي 
ّ
ــَس ِجيــَراُن الن

ْ
ِبئ

َ
 ل

َ
اِحِميــَن«، ثــم قــال: »أل الرَّ

ــْم، 
ُ
َرْجت

ْ
َوأخ ــْم،  

ُ
َوَطَرْدت ــْم،  

ُ
ْبت

ّ
ذ

َ
ك ــْد 

َ
ق

َ
ل ــْم، 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

ــي  ــي ِف ُموِن
ُ
ت

ْ
ــى ِجئ

َّ
ــْم َحت

ُ
ــا َرِضيت ــمَّ َم

َ
ــْم، ث

ُ
ت

ْ
ل
َ
ل

َ
َوف

ُموِنــي«، ثــم عفــا عنهــم وقــال: 
ُ
ت

ْ
ل
َ
ات

َ
ق

َ
ِدي ف

َ
بــا

ــاُء«!
َ

ق
َ
ل الطَّ ــُم 

ُ
ت نْ

َ
أ

َ
ف َهُبــوا 

ْ
اذ

َ
»ف

ــت  ــي دفع ــي الت ــة ه ــذه األخــالق العالي ه

بأفــواج النــاس للدخــول فــي ديــن اللــه، الســيما 

اآليــة  فتجســدت  مكــة،  فــي  األعــراب  مــن 

ـِمـــيَن{، 
َ
َعـال

ْ
ل
ِّ
 ل

ً
 َرْحَمـــة

َّ
ـــاَك ِإل

َ
ن
ْ
ْرَسـل

َ
الكرمية: }َوَمـــا أ

ــق  ــن اخلل ــا رأوه م ــاء: 107(، مل )ســورة األنبي

ــلمن.  ــن املس ــد ب ــي والتعاض ــم والتآخ العظي

ــدة  ــام اخلال ــك األي ــى تل ــا اليــوم إل ومــا أحوجن

التــي تضــع كل شــيء فــي موضعــه، ويبــن فيــه 

ــذي  ــف(، ال ــن غيــره )املزي ــي م املســلم احلقيق

يتقّمــص اإلســالم وميــارس اإلرهــاب والقتــل،!! 

واآليــة الكرميــة تبــن مالمــح وصفــات املســلم 

َمَعــُه  ِذيــَن 
َّ
َوال  ِ

َّ
الل ُســوُل  رَّ ــٌد  َحمَّ }مُّ احلقيقــي: 
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َ
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ً
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ْ
ض

َ
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ُ
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َ
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ُ
ل
َ
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ُ
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َ
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َ
ظ

َ
ل

ْ
غ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 َوأ

ً
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ْ
غ ُهــم مَّ

ْ
اِلَحــاِت ِمن ــوا الصَّ

ُ
ــوا َوَعِمل

ُ
آَمن

ــح: 29(. ــورة الفت ــا{، )س َعِظيًم

أسوة حسنةأسوة حسنة

أخالق نبي الرحمة تكشف زيف األدعياء

إن خطط الحرب التي كان يضعها، رسول اهلل، 

ى اهلل عليه وآله، مشحونة باألخالق السامية
ّ
صل

دراسة أخالق رسول اهلل، صلى اهلل عليه وأله، 

تبين لنا المسلم الحقيقي من المسلم المزيف

 الشيخ علي الخزاعي
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كانون الثا

أدبأدب

- »إنــي أخيــر نفســي بــن اجلنــِة 

والنــار«..، إن مــن يــرى النور ال يســتطيع 

ــي الظــالم. ــش ف العي

املخضــب  الفــارس  قــال  هكــذا 

قلبــه. إلــى  يشــير  وهــو  بالعشــق 

وتأمــل،  واستشــراف،  رؤيــة،  إنهــا 

بــرزخ  مــن  اختيــار حلظــة  ثــّم،  ومــن 

الــذات بــن اخللــود والفنــاء، بــن اخلمــول 

واملجــد، بــن الســمو والوضاعــة.

الرمــال،  خصــالت  ترفــع  الريــح 

العشــق. بصــوت  فتمطــره 

التبعيــة،  حاجــز  تتخطــى  مالمــح 

فتتألــق،  العبوديــة  قيــود  مــن  وتتحــرر 

وتشــرق.

أنفاســه،  فــي  يقــرع  دوّي الضميــر 

ــداءه،  ــردد ن وصــدى اإلنســان )احلــر( ي

فــإذا اإلرادة احلــرة تنبلــج فيــه.

لــم ُتخطــئ أمــه فــي تســميته، لقــد 

ــم يعــرف  ــل ل اســتهان باجلــن واملــوت، ب

لهمــا وجــودًا، ورافــق الشــجاعة، فهمــا 

صنــوان ال يفترقــان.

شــهادة  إلــى  محتاجــًا  يــك  لــم 

وحضــور  البعيــد،  وقــرب  الشــاهد، 

الغائــب، فالشــمس تعــرف وجهــه أكثــر 

الســيف: صليــل  ونســبه  املرايــا،  مــن 

ـ »لــو قيــل لــي مــن أشــجع أهــل 

ــا جــرى..؟ ــم؛ فم ــك« نع ــا عدوت ــة مل الكوف

ـ »فما هذا الذي أراه منك«؟!

ما هذه الرعدة؟

الصــور  بــآالف  يعــّج  ســكوته  كان 

واألصــوات، وعليــه أن يصغــي ألحدهــا 

كمــا يصغــي الفيلســوف إلــى احلكمــة، أو 

ــه: ــار الشــجاع موت ــا يخت كم

ـ »واللــه ال أختــار علــى اجلنــة شــيئًا؛ 

ولــو أحرقــت«.

املطــر حلنــه تصغــي  ـرّن  ـي عندمــا 

العصافيــر  تتغــازل  وعندمــا  األرض، 

تبتســم األشــجار، وعندمــا يغــرد العشــق 

الشــعر. يســكت 

ــا يســتفيق  ــى كم هــي اســتفاقة املعن

الصبــح علــى أشــعة الشــمس فتشــرق 

ـوان علــى حقيقتهــا، إنــه الهاجــس  األـل

باالنتمــاء الــذي يتحــول إلــى الضميــر 

احملــاور.

رفــع األشــرعة بوجــه الريــاح، وتخّطى 

أمــام  كالصخــر  وانتصــب  األمــواج، 

ــام نبــٍي بصــالة،  ــن، وكهي الشــاطئ األم

أو كعشــق أرٍض للمطــر قــال:

ـ »يــا أبــا عبــد اللــه إنــي تائــب فهــل 

تــرى لــي مــن توبــة«؟ إنــه صميــم االنتماء.

بأجنحتهــا،  تظللّــه  املالئــك  كانــت 

ــح  ــه الواجــف، والري والعشــق يغســل قلب

حتمــل نــدى الصبــاح لتتــألأل علــى شــفتيه 

وهــو يبــوح بهــذا العشــق الــذي لــم يــزل 

ــى أســرى. ــه حت ــي عيني مشــرقًا ف

ــروح مــن  ــذي يغســل ال ــه النهــر ال إن

عذابــات األرض.

ــي خطــوط  ــذي يشــع ف ــل ال ــه األم إن

ــة. العتم

ــر(، )الصعــب املســتصعب  ــه )األم إن

أو  مرســل،  نبــي  إاّل  يتحملــه  ال  الــذي 

ملــك مقــّرب، أو مؤمــن امتحــن اللــه قلبــه 

باإلميــان(.

الكوفــة تخطــى  حينمــا خــرج مــن 

بنجــاح: الصعــب  األمــر  هــذا 

ـ »أبشر يا حر باجلنة«..!!!

فانطلــق الصــوت بهويتــه الصريحــة 

ــك اليــوم: ــي ذل ف

إني أنا الحر ومأوى الضيِف 
أضرُب في أعناقِكم بالسيِف

عن خيِر من حلَّ بأرِض الخيِف 
أضربكم ول أرى من حيِف

لهــذا  إاّل  حــرًا  أمــك  وهــل ســمتك 

اليــوم؟

وهــل احلــر مــن يقبــع فــي زوايــا الــذل 

ويركــن إلــى قعقعــة األغالل؟

ســماء متيــم مفعمــة بالشــموس، هــو 

لــم يكــن أول قبــس أضــاء ولكنــه كان 

أشــرقها، ونبعــه كان أغدقهــا، وفرعــه كان 

أورقهــا، زهــا مــن تلــك الشــجرة الشــماء، 

أبــوه، جــده، بنــو عمــه، أوتــاد وأعــالم فــي 

ــدي  ــل، وته ــار، ترشــد الضلي رأســها الن

التائــه، وتطعــم الســغب.

تــدّرج مبدرجــة الفحــول، وأشــرق فــي 

ســماء العــز والشــرف والبطولــة، وفــي 

بيــت أقامــت دعائمــه املآثــر واملناقــب، 

ــد  ــن يزي ــى الوجــود جنــم احلــر ب شــّع ال

بــن ناجيــة بــن قعنــب بــن عتــاب بــن 

هرمــي بــن ريــاح بــن يربــوع بــن حنظلــة 

ــم،  ــن متي ــاة ب ــن من ــد ب ــن زي ــك ب ــن مال ب

مــن أشــراف الكوفــة وســاداتها وأبطالهــا 

املعدوديــن.

بيــت توســم بشــهادة أميــر املؤمنــن، 

عليــه الســالم، وتشــرف بوصيتــه البــن 

ِميــم، 
َ
ت ِلَبِنــي  ــُرَك  مُّ

َ
ن
َ
ت ِنــي 

َ
غ

َ
َبل ــْد 

َ
»َوق عبــاس: 

ُهــْم 
َ
ــْم َيِغــْب ل

َ
ِميــم ل

َ
ْيِهــْم، َوِإنَّ َبِنــي ت

َ
ــَك َعل

ُ
ت

َ
ظ

ْ
َوِغل

ــم 
ْ

وا ِبَوغ
ُ

ــْم ُيْســَبق
َ
ُهــْم ل

َّ
ــُر، َوِإن

َ
ُهــْم آخ

َ
ــَع ل

َ
 َطل

َّ
ْجــٌم ِإال

َ
ن

 ،
ً
ــة  َماسَّ

ً
ــا َرِحمــا

َ
ُهــْم ِبن

َ
م، َوِإنَّ ل

َ
 ِإْســا

َ
ــة َوال ِفــي َجاِهِليَّ

ِتَهــا، 
َ
ِصل ــى 

َ
َعل ُجــوُروَن 

ْ
َمأ ْحــُن 

َ
ن  ،

ً
ــة اصَّ

َ
خ  

ً
َراَبــة

َ
َوق

ِطيَعِتَهــا«.
َ

ــى ق
َ
وُروَن َعل

ُ
َوَمــأز

هرمــي  بــن  عتــاب  أعالمهــم؛  مــن 

الــذي كانــت لــه ردافــة ملــوك احليــرة فــي 

ــماء. ــاء الس ــن م ــذر ب ــد املن عه

ومــن جنومهــم؛ عتيبــة بــن احلــارث 

أشــجع  مــن  يعــد  الــذي  اليربوعــي، 

ــع  ــو وق ــه ل ــه: »إن ــل عن ــى قي العــرب، حت

القمــر علــى األرض ملــا التقفــه إاّل عتيبــة، 

لثقافتــه فــي الرمــح«.

قيــس  بــن  معقــل  أبطالهــم:  ومــن 

أميــر  جيــش  قــادة  أحــد  الرياحــي، 

املؤمنــن، عليــه الســالم،، وأعمــدة حربــه.

بالبطولــة  املفعــم  اجلــو  هــذا  فــي 

ــج بالفروســية  ــد، املتَوهِّ والشــجاعة واملج

ــًا،  ــًا ومتيم ــع جنــم احلــر، وســاد رياح مل

وفــاق أعالمهــا ســؤددًا ومجــدًا، ورفــع 

اســمها فــي تاريــخ املفاخــر.

نفــوس  مــن  املتــدرج  أيذعــن وهــو 

حــرة لعبــد!؟ وأي عبــد!؟ عبــد الدرهــم 

والشــهوة، ومــن تــرك بصمــة اخلــزي فــي 

ــي األحضــان  ــدرج ف ــف ســود وت صحائ

املوبــوءة فوضعــت التواريــخ صفــة جــده:

ـ »كان أبو سفيان بخياًل«.

قوٌم إذا استنبَح الضياُف كلبهم 
قالوا لمهم بولي على الناِر

 أن تجوَد به 
ً
فتمسُك البوَل بخا

 بمقداِر 
ّ

وما تبوُل لهم إل

وهــل يطامــن وهــو ابــن احلــرة التــي 

ــه  ــه أم ــن غذت ــاء، مل ــب الكبري ــه بحلي غذت

ــاد الشــهداء: ــت أكب ــاء والك ــب الزن بحلي

صار الدعيُّ إمام البقيَن بها 
فالحرُّ مستعبٌد والعبُد معبوُد

العبُد ليَس لحٍر صالٍح بأٍخ 
لو أنه بثياِب الحرِّ مولوُد

كان حــرًا فــي روحــه، وفــي قلبــه، وفي 

ــى صهــوات املجــد  ــن ينشــأ عل ــه، فم ذات

ــه ســواها، وال ميــوت إاّل  ــار حليات ال يخت

وهــو شــامخ عليهــا، ولــو اقتحــم الشــمس 

وخــاض األعاصيــر ونــازل اجلبــال:

لنعَم الحّر حّر بني رياِح 
صبوٌر عند مشتبِك الرماِح

 
ً
ونعَم الحّر إذ فادى حسينا

وجاَد بنفسِه عنَد الصباِح

حتــى فرســه أبــى وأنــف أن ُينزلــه إاّل 

وهــو فــي ســوح الشــرف واملجــد مضرجــًا 

بدمائــه، ألــم يذكــر القــرآن الكــرمي اخليــل 

ــن  مِّ م 
ُ
َطْعت

َ
اْســت ــا  مَّ ُهــم 

َ
ل  

ْ
وا ِعــدُّ

َ
}وأ بقولــه: 

 ِ
ّ

الل َعــْدوَّ  ِبــِه  ْرِهُبــوَن 
ُ
ت ْيــِل 

َ
خ

ْ
ال َبــاِط  رِّ َوِمــن  ٍة  ــوَّ

ُ
ق

ــْم{، )ســورة األنفــال: ٦0(!
ُ

ك َوَعُدوَّ

ألــم يصفهــا رســول اللــه، صلــى اللــه 

ــي  ــوٌد ف ــُل معق ــه: »اخلي ــه، بقول ــه وآل علي

نواصيهــا اخليــر الــى يــوم القيامــة«؟ ألــم 

تســتأثر اخليــل مبكانــة كبيــرة فــي نفــوس 

  محمد طاهر الصفار

هيام يشرع في وجه الريح

 في روحه، 
ً
كان حرا

وفي قلبه، وفي 
ذاته، فمن ينشأ على 

صهوات المجد ال 
يختار لحياته سواها، 

 وهو 
ّ

وال يموت إال
شامخ عليها
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كانون الثا

أدبأدب

العــرب، حتــى فضلوهــا علــى نســائهم 

وأوالدهــم واهتمــوا بأنســابها وجيادهــا 

ــوا:  ــم يقول ــًا؟ أل ــًا بالغ ــا اهتمام وكرائمه

الدنــيء..«  »إن فيهــا الشــريف، وفيهــا 

وفيهــا  كالرجــال،  الصبــور  و«فيهــا 

اخليــل  املتنبــي  يصــف  ألــم  اخلــّوار«؟ 

باملقاتلــة:

لها في الوغى مثل الفوارِس فوقها
فكل حصاٍن دارٍع متلثِم؟

ــن  ــامة ب ــل أس ــا البط ــم يصــف لن أل

منقــذ بطــل احلــروب الصليبيــة اجليــاد 

ــه: ــل بقول ــن اخلي م

ــه  ــي رقبت ــن ف ــًا طع ــه رأى حصان »أن

فمالــت رقبتــه مــن شــدة الطعنــة ومــا 

ــة«، »و  ــك الطعن تزعــزع احلصــان مــن تل

ــو  ــة جــراح وه ــه حصــان ثالث جــرح حتت

يقاتــل عليــه وال يعلــم أنــه قــد جــرح؛ 

ــى  ــدل عل ــا ي ــر م ــا أظه ــان م ألن احلص

ــه  ــن شــدة اجلــرح«، »وجــرح حتت ــه م أمل

ــه  ــه وأصابت ــة بطن ــقت الطعن حصــان ش

املعركــة  مــن  فأخرجــه  ســهام  عــدة 

ــه شــيئًا  ــا أنكــر من ــان وم ومنخــراه يدمي

أي لــم يظهــر مــا عليــه مــن ألــم اجلــراح 

وملــا وصــل أســامة إلــى أصحابــه ســقط 

احلصــان ميتــًا«!

اقتحــم  احلــر  فــرس  كان  وهكــذا 

ــه نصيبــه منهــا:  كفارســه احلــرب وكان ل

»فمــا هــي إاّل ســاعة وإن فــرس احلــر 

ــاء  ــه والدم ــه وحاجبي ــى أذني ملضــروب عل

تســيل منــه«، مــا أروع هــذه الصــورة 

معنــى  كل  جمعــت  التــي  االقتحاميــة 

ــي  ــه ف ــرس فارس ــارك الف ــية وش الفروس

القتــال!

ــن فرســه مســتهينًا  ــض احلــر ع ينتف

وكأنــه  الفــرس  إلــى  وينظــر  باجلمــع 

ــه  ــى اقتحامــه وحتّدي يشــكره وميدحــه عل

ـرة: فيتمثــل بقــول عنـت

ما زلُت أرميهم بثغرِة نحرِه 
ولبانه حتى تسربَل بالدِم

بنحــر  األعــداء  يرمــي  يــزل  )فلــم 

فرســه حتــى جــرح وتلطــخ بالــدم وصــار 

لــه مبنزلــة الســربال ، أي عــم جســده 

عمــوم الســربال جســد البســه(.

ى على أحداقهم 
ّ
هم فتية صل

حت السنابُل بالضياء
ّ
ت

ُ
فجٌر، فف

هم 
ِّ

مسحوا تجاعيَد الزماِن بكف
ليشعَّ منها بالخلوِد الكبرياء

هــو احلــر كمــا توســمته وســمته أمــه، 

وكمــا بــارك قولهــا اإلمــام احلســن، عليــه 

ــا وســعيٌد  ــي الدني ــت حــٌر ف الســالم: »أن

فــي اآلخــرة«.

الطــف كان محــك النفــوس، ســمت 

مــن  املتفرعــة  منهــا،  الطاهــرة  فيــه 

أصــالب الفضيلــة، وهــوت فيــه الصاغــرة 

منهــا، املتدرجــة مــن أرحــام الرذيلــة.

كان ســؤال مــن أفلــح ملــن خــاب: 

الرجــل«؟ هــذا  انــت  »أمقاتــٌل 

ــى:  ــن أوف ــان مل ــن خ ــكان جــواب م ف

تســقط  ان  أيســره  قتــااًل  واللــه  »إي 

األيــدي«. وتطيــح  الــرؤوس 

أتاكــم  إذا  حتــى  »أدعومتــوه  ـ 

الِكَبــر ألحــدى  إنهــا  أســلمتموه«؟ 

ــة  ــرز عاقب ــن، وأح ــده اليق ــي وح أوت

ــا  ــس كله ــر الشــجر ولي ــا أكث ــن، م املتق

ــر! بثم

هــذه  عــن  اليــوم  ذلــك  متّخــض 

الصفــوة التــي أضــاءت بدمائهــا قناديــل 

احلريــة فــي طريــق األجيــال، فتوّســمت 

ــه  بشــهادة أجــّل وأشــرف مــا توســمت ب

الرجــال:

»إنــي ال أعلــم أصحابــًا أوفــى وال 

أصحابــي«. مــن  ـرًا  خـي

رفع األشرعة بوجه 
الرياح، وتخّطى 
األمواج، وانتصب 

كالصخر أمام 
الشاطئ األمين، 

وكهيام نبٍي بصالة، 
أو كعشق أرٍض 

للمطر

الصـــادق   بَِمولـــِد  ُبرشاكمـــُو 
ِمـــْن باقـــر الِعلـــِم َزهـــا َفرعُه  
َفرعاُهـــا   ُقـــدَّ  عـــىٍّ  وِمـــْن 
كان عـــٌي بـــاَب عْلم الرســـُول
َبعـــَدُه  أحفـــاُدُه  وهكـــذا 
بآفاقِهـــم اخلَلـــق  َيلحـــُق  ال 
اهلُـــدى نبـــّي  َغـــرُس  ألنُـــم 
وياِســـبَطُه اهلـــادي  َنبعـــَة  يـــا 
َحتـــى َيســـُوَد الَعـــدُل ماَبينَنـــا
الشـــُعوْب خِلَاِص  الَرّجى  أْنَت 
َكرَبـــا ف  الَصـــاِدق  َمدَرَســـُة 
َكعَبـــٌة َعْهـــِدِه  ف  فكربـــا 
َمْفُتوَحـــٌة للِعْلـــم  أبواُبـــا 
قبَلهـــا ســـابقٌة  هَلـــا  ليـــَس 
للـــَورى ثِاَرهـــا  فأينعـــت 
اإلمـــام ِوالِد  َيـــوِم  ف  َنأمـــُل 

عـــاِل أهـــِل الـــرَشِف الفائـــِق
فـــكاَن كاألصـــل بـــا فـــارِق
ســـامِق َموقـــٍع  ف  فأصَبحـــا 
الشـــاِهِق كالَبـــل  بـــدا  فيـــه 
صـــارُوا ِمثـــاَل الَعيلـــم اخلارِق
رائـــِق لوِقـــٍع  ارتقـــى  َمهـــا 
بالناطـــِق الوصـــُوف  ُقرآُنـــه 
الواِمـــق َنْظـــرَة  إَلْينـــا  أنُظـــر 
عاِئـــِق بـــا  الُظلـــم  َوَينَتِهـــي 
البـــارِق كاألَمـــِل  هلـــا  أْنـــَت 
ســـابِق َزَمٍن  ف  ُأِسَســـْت  َقـــد 
احلـــاِذِق الناظِر  بَِعـــِن  ُترَعـــى 
الراِئـــِق مقاِمهـــا  ف  ختتـــاُل 
الواثِِق الرائـــِد  بَخطـــِو  خَتطـــُو 
الشـــاِرِق للغـــارِب  ُمشـــاعًة 
الَذنـــُب عـــن العاتِق ُيرَفـــع  أْن 

في مياد المام الصادق عليه السام
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العطاء األخالقي بين المعلم والطالب

بأقال مكم

كثيــر مــن املجتمعــات تعطــي احلــق للمعلــم علــى الطالــب، 

فيكــون مبنزلــة األب، واملعلمــة تكــون مبنزلــة األم، واملدرســة مبنزلــة 

البيــت الثانــي للطالــب، وفــي هــذا البيــت يتــزّود خــالل ســاعات مــن 

اليــوم، بالعلــم واملعرفــة واآلداب، ولكــن؛ األهــم فــي طريقــة توصيــل 

ــر  ــى الكثي ــد أثن ــح، وق ــة بالشــكل الصحي ــذه املعرف ــم وه ــذا العل ه

ــم، منهــا مــا جــاء فــي قــول  ــى دور املعل مــن العلمــاء واحلكمــاء عل

الشــاعر أحمــد شــوقي:

ه التبجيال *** كاد المعلم أن يكون رسوال
ّ

قف للمعلم وف

إن الــدور الكبيــر للمعلــم فــي التعليــم ينبغــي ان يكــون مرادفــًا 

ــن  ــه وب ــة بين ــون مصــداق املقارن ــي والتربــوي ليك ــدور االجتماع لل

الرســول املبعــوث مــن الســماء، فهــو بالنســبة للطالــب مصــدر إلهــام 

ــن  ــر م ــظ الكثي ــذا نالح ــث، ل ــة احلدي ــات وطريق ــلوك والتصرف للس

الطــالب يتأثــرون بأخــالق املعلــم وتصرفاتــه، فيتخذونــه قــدوة لهــم 

ومثالهــم األعلــى، ولــذا ميكننــا القــول بالنســبة للمعلمــات، بــأن 

مــن عوامــل صناعــة الثقافــة لــدى األمهــات، هــي املدرســة، وليــس 

فقــط البيــت واألســرة، فمــا فائــدة البنــاء اجلميــل للمدرســة واألثــاث 

الكامــل واإلمكانــات املاديــة األخــرى، مــع غيــاب االخــالق.

رمبــا يتصــور بعــض املعلمــن - ونقصــد كال اجلنســن - أنهــم 

ميارســون دورهــم مبهنيــة يرونهــا صحيحــة مــن خالل بعض الشــّدة 

والغلظــة وعــدم التســامح مــع الطالــب، بــل واحيانــًا بإطــالق بعــض 

الكلمــات النابيــة والقاســية واجلارحــة للمشــاعر، بحجــة إعطــاء جــٍو 

مــن اجلّديــة للــدرس، ولكــن؛ يغيــب عنهــم اآلثــار الســيئة واخلطيــرة 

ــون هــذا االســلوب وســيلة  ــن أن يك ــداًل م ــي نفــوس الطــالب، فب ف

ناجحــة إليصــال املــادة الــى األذهــان وحتقيــق الفهــم الكامــل، 

ينّمــي لــدى البعــض شــعورًا ســيئًا إزاء املدرســة، ويعطيهــم احلــق 

بتقليــد نفــس ســلوك وتصرفــات املعلــم بــن أقرانــه وأصدقائــه، 

مهمــا كانــت النتائــج.

ــم  ــا معظ ــي به ــم تبتل ــاع التعلي ــي قط ــة ف ــكلة مزمن ــا مش إنه

شــعوب الــدول الناميــة، ومنهــا شــعبنا فــي العــراق، فالطالــب يالحظ 

فــي حــاالت كثيــرة حــرص املعلــم علــى أداء عملــه بشــكل جــاف مــن 

دون روح ومشــاعر نبيلــة وإنســانية لضمــان الراتــب الشــهري فقــط، 

األمــر الــذي يجعــل أجــواء املدرســة بالنســبة للطالــب مثــل أجــواء 

معســكرات اجليــش فــي البــالد الديكتاتوريــة، حيــث يتمنــى اجلنــدي 

ــارج أســوار املعســكر  ــداء خ ــس الصع ــازة ليتنّف ــوم االج ــول ي حل

ويذهــب الــى بيتــه وأهلــه. 

ــه  ــب ورؤيت ــة الطال ــى ذهني ــس عل ــفة تنعك ــة املؤس ــذه احلال ه

للمســتقبل، ســواء البنــون منهــم او البنــات، فإلــى جانــب مصاعــب 

ـرة العطــل الرســمية  التدريــس والضغوطــات واملنّغصــات مــن كـث

ــو  ــان خل ــا، ف ــددة وغيره ــرة احمل ــالل الفت ــادة خ ــال امل ــدم إكم وع

التعليــم مــن األخــالق والثقافــة والتربيــة، جتعــل الطالــب أمــام 

ــة  ــول اجلامع ــى دخ ــس، حت ــا االســتمرار بشــّق األنف ــن: إم خياري

واحلصــول علــى الشــهادة أمــاًل بالوظيفــة، أو التوقــف عــن الدراســة 

والتوجــه الــى الســوق واألعمــال احلــّرة التــي يجدهــا البعــض، 

الســيما الذكــور أكثــر ربحــًا وراحــة مــن أجــواء التعليــم. أمــا 

البنــات، فإنهــن يواجهــن مصيــر اجللــوس فــي البيــت بعــد الــزواج، 

ــاء وشــخصية  ــدور بّن عندمــا ال يجــدن فــي األفــق بصيــص أمــل ب

ــع. ــي املجتم ــا ف ــة له محترم

مــن هنــا نقــول: إن العطــاء األخالقــي للمعلــم يكتســب أهميــة 

ــي  ــر ف ــل ويتــرك أثــره الكبي ــب، ب ــع مســتقبل الطال ــي صن ــة ف بالغ

ـرًا  شــخصية الطالــب وحتــى ســلوكه وثقافتــه، فانــه يكــون مجـب

ــم  ــرام العل ــي الدراســة واحت ــم واجلــد ف ــرام املعل ــًا الحت او مدفوع

واملعلــم، وهــذا مــن شــأنه إجنــاح مشــروع التعليــم والتربيــة، 

ممــا يفتــح الطريــق واســعًا ملشــاركة الطالــب، وهــو 

ــم فــي املســتقبل، فــي مســيرة التطويــر  العال

والتنميــة فــي املجــاالت كافــة.

 الطالبة: هدى محمد علي

صــدر عــن دار احملجــة البيضــاء كتــاب بعنــوان 

ــة  ــة قرآني ــى بدراس ــرآن«، يعن ــه الق ــي فق ــان ف »بي

تعتمــد اســتنباط الســن اإللهيــة مــن آيــات الذكــر 

احلكيــم مــن ســورة فصلــت؛ ضمــن تقريــرات دروس 

ســماحة آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي 

املدرســي؛ بقلــم ســماحة الســيد ســجاد املدرســي.

دونــت تقريــرات دروس آيــة اللــه الســيد محمــد 

تقــي املدرســي بقلــم جنلــه؛ ســماحة الســيد ســجاد 

املدرســي وذلــك فــي أمســيات رمضانيــة تدبريــة فــي 

عبــق هــذا الشــهر الكــرمي، فقــد كتــب ســماحته هــذا 

الكتــاب بأنفــاس روحانيــة محملــة بعبــق املرجعيــة، 

حلاجــة املجتمــع إلــى التدبــر فــي آيــات االســتقامة 

ــة،  ــذه الســورة املبارك ــي احملــور األساســي له وه

نظــرًا الــى الظــروف الراهنــة التــي تتعــرض اليهــا 

النــاس، مــن ابتــالءات وفــن تواجههــم فــي احليــاة.

ــى روح االســتقامة  ــاس املاســة إل فلحاجــة الن

والتــي تقتضــي جهــودًا مضنيــة؛ لكــي يتــزودوا بهــا 

للصعــود الــى ســفينة النجــاة، كان علــى ســماحته 

ــي  ــذات ف ــة، وبال ــذه الســورة املبارك ــي ه ــر ف التدب

آيــات االســتقامة، ومبباركــٍة مــن والــده الكــرمي 

ــي املدرســي. ــه الســيد محمــد تق ــة الل ســماحة آي

ــا اإلطــار  ــة تســتنبط منه ــن حــدود معين وضم

املباركــة، خــالل محــور محــدد،  للســورة  العــام 

ــالل  ــن خ ــام م ــا الع ــذ ســماحته إطاره ــذي اتخ ال

علــى  االســتقامة  أي:  »االســتقامة«،  موضــوع 

جــادة الصــواب؛ بعــد أن تنــاول ماهيــة االســتقامة، 

ــون مســتقيما،  ــف لإلنســان أن يك وشــروطها، وكي

ِمــْن َثــمَّ بــن ســماحته العقبــات التــي تقــف أمامهــا، 

آليــات  التدبــري  البيــان  فــي  عــرج  ذلــك  وبعــد 

االســتقامة؛ مــن خــالل بيــان فضيلــة هــذه الصــورة، 

والبصائــر التــي حتيــط بالصــورة املباركــة، مــن 

ــول  ــة الوص ــال، وكيفي ــة الكم ــتقامة قم ــل االس قبي

إليهــا، وحالــة قســوة القلــب لــدى املتلقــي بعــدم 

التأثيــر بالوعــظ والواعظــن، ومــن َثــم يعقبهــا ببيــان 

ــذه القســوة. ــببة له ــة املس ــوب املتراكم الذن

ثــم قــام ســماحته بذكــر مفــردات هــذه الســورة، 

بعــد ذلــك تنــاول آيــات البشــائر واإلنــذار الــذي 

ــى أصحــاب  ــن احلــق والباطــل، والــرد عل ــرق ب تف

مــن  املجــرم  تهــرب  أمثــال  مــن  اجلبــر،  دعــاة 

جرائمــه عبــر إلقــاء اللــوم علــى كل شــيء للتنصــل 

عــن جرميتــه. ومــن خــالل بيــان هــذه الســورة 

ــم  ــأن عليه ــن؛ ب ــى املبلغ ــب ســماحته رســالة إل كت

أن يتخلصــوا مــن الذاتيــة التــي فــي نفوســهم، 

لكــي يكونــوا مبلغــن رســالين؛ استشــهد بذلــك 

مــن خــالل بيــان مهمــة األنبيــاء اجتــاه العبــاد، 

ــع  ــع الــزكاة، وأســباب من ــة دف ــى أهمي ــًة إل إضافت

جــزاء  بيــان  إلــى  التعــرج  ثــم  لهــا،  املشــركن 

املؤمنــن، واملشــكلة التــي يعانــي منهــا اإلنســان فــي 

ــع  ــق، م ــى حســاب احلقائ ــات عل ــام باجلزئي االهتم

ــم  ــي ضــرورة فه ــا ف ــي ذكره ــة الت ــة املهم املالحظ

احلقائــق القرآنيــة واســتيعابها، ومــن ثــم البصيــرة 

التــي هــي محــل ابتــالء فــي قضيــة اإلعــراض عــن 

جتــارب اآلخريــن؛ وباألخــص جيــل الشــباب الــذي 

يســبب فاصلــة شاســعة بــن األجيــال، الــذي يكــون 

بعيــدًا عــن الغايــة اخَلليقــة، مــع بيــان ســماحته فــي 

ــاة  ــة الصدفــة فــي حي ــى القائــل فــي قضي الــرد عل

اخلليقــة التــي أثاروهــا املالحــدة وغيرهــم، ثــم أثــار 

ســماحته قضيــة مــن كان ماضيــه مشــرقًا وأصبــح 

حاضــره أســود بعــد ذلــك ومــا هــو حكمــه عنــد اللــه 

- تعالــى -.

وهنــاك بصائــر مختلفــة فــي محــل ابتــالء بــن 

املجتمــع املســلم، مــن أمثــال؛ أصدقــاء الســوء عقبــة 

ــي هــي أشــد  ــة الت ــق، واجلرميــة الثقافي ــي الطري ف

ـرا علــى ســلوك اإلنســان، مــن قبيــل مواجهــة  أـث

الكفــار للقــرآن الكــرمي وأمثالهــا، إضافتــة إلــى 

وذكــر  ـرب،  اـل ضيافــة  وفــي  االســتقامة  طريــق 

ــان أســبابها  ــن عــن املســؤولية وبي ــة املتنصل قضي

وعقوباتهــم، وغيرهــا مــن البصائــر التــي تعــّد نــور 

ــق.  ــي الطري ف

 إعداد/ مصطفى الوتار

قراءة في كتاب
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فــي حلظــات الغفلــة أو اإلغفــال، ال فــرق، يبتعــد املســلم، 

قليــال أو كثيــرا، عــن القــرآن الكــرمي، وعــن الرســول األعظــم 

وأهــل بيتــه، عليــه وعليهــم الســالم، ومــن ثــم يبتعــد عــن ربــه.

لنتصــور - مجــرد تصــور - هــل تبقــى لهــذا املســلم 

حيــاة؟!

صحيــح أن مثــل هــذا املســلم يــأكل ويشــرب، ويكــد 

ــاًل -،  ــش - فع ــل يعي ــن ه ــل؛ ولك ــزوج ويتناس ــل، ويت ويعم

ــى  ــاة جســرًا إل ــه مــن هــذه احلي ــاة املتوخــاة التــي تنقل احلي

جنــات اخللــد والنعيــم الدائــم؟!

بالطبع؛ كال.

وفــي فتــرة مــن فتــرات العصــر القريــب جــدا مــن صــدر 

اإلســالم، نــادى بعضهــم؛ كذبــا: »حســبنا كتــاب اللــه«؛ 

ليبعــدوا بذلــك أهــل البيــت، عليهــم الســالم، عــن واقــع حيــاة 

ــا. ــة ومفاصله األم

ــى جــاء عــام  وتصاعــدت هــذه الوتيــرة، وتصاعــدت؛ حت

٦0 للهجــرة، حيــث قــاد اإلمــام احلســن، عليــه الســالم، 

ــا: ــن مدوي ــرى، وأعل ــالمية الكب ــة اإلس النهض

»... وإنما خرجت لطلب الصاح في أمة جدي ...«.

ــر  ــوم العاش ــي الي ــدا ف ــام ٦1 للهجــرة، وحتدي ــاء ع وج

مــن شــهر محــرم منــه زمانــا، وفــي كربــالء املقدســة مكانــا، 

واستشــهد، عليــه الســالم، فــي ســبيل حتقيــق هــذا الهــدف 

الســامي.

ــه الســالم: »إنمــا خرجــت  ــام، علي ــال اإلم ــا ق ــم؛ عندم نع

ــة  ــن األم ــب الصــاح فــي أمــة جــدي« أراد اإلصــالح ب لطل

وبــن قرآنهــا؛ وبــن األمــة ونبيهــا، وبــن األمــة وأهــل البيــت، 

عليهــم الصــالة والســالم.

ولــوال رجــال مؤمنــون ونســاء مؤمنــات علــى مــدى التاريــخ 

اإلســالمي الطويــل وفــي طــول البــالد اإلســالمية وعرضهــا، 

الندثــرت آثــار اإلســالم، واندرســت معاملــه.

ونحــن، بــإذن اللــه، نرفــع الشــعار ذاتــه؛ نريــد اإلصــالح 

بــن األمــة وقرآنهــا، وبــن األمــة ونبيهــا، وبــن األمــة وأهــل 

بيــت نبيهــا، عليهــم الصــالة والســالم؛ ونعمــل مــن أجلــه؛ ألن 

هــذا هــو قــدر أمتنــا.

وليــس مــن اخليــال، البتــة، أن يتلــو رأس اإلمــام الشــهيد، 

عليــه الســالم، القــرآن الكــرمي؛ ذلــك بطريــق اإلعجــاز اإللهــي؛ 

ــرآن  ــأن الق ــا ب ــا جميع ــة إلين ــة وقوي ــالة واضح ــل رس ليرس

الكــرمي ال يفتــرق عــن أهــل البيــت، عليهــم الســالم؛ حتــى فــي 

مثــل هــذه احلالــة - حيــث الــرأس املقــدس علــى رأس رمــح 

طويــل - ولــم ولــن يفترقــا؛ ال فــي الدنيــا وال فــي اآلخــرة.

وفــي ذكــرى ميــالد النبــوة احملمديــة، وذكــرى ميــالد 

اإلمامــة الصادقيــة، لنذعــن للحــق املتمثــل، حصــرا، فــي 

»خليفتــي« رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ القــرآن 

ـوات اللــه عليهــم أجمعــن،  ـرة الطاهــرة، صـل الكــرمي، العـت

ــى  ــر عل ــى الصب ــى عل ــق، لنتواص ــذا احل ــى ه ــواَص عل ولنت

املــكاره، وأتعــاب هــذا التكليــف اإللهــي.

اإلصالح بين األمة وقرآنها

القلـــم  اســـتراحة 

 جواد السيد سجاد الرضوي




