لننطلق من األيام الفاطمية
رئيس التحرير

لــم يتكــرر ذلــك اليــوم علــى املســلمني ابــد ًا ،عندمــا ظهــرت
فيــه ابنــة رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،أمــام اجلمــوع
وهــي تكشــف مواطــن اخللــل فــي االميــان واالخــاق املســبب
لســكوتهم عــن ذلــك االنحــراف الكبيــر ،ففــي تلــك اخلطبــة
العصمــاء ،أضــاءت الصديقــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،حقيقــة
فضــل الرســالة علــى املســلمني وعلــى االنســانية جمعــاء،
وكيــف أنهــا األجــدر بــن كل الرســاالت الســماوية واالفــكار
البشــرية لتحقيــق مــا يصبــو اليــه االنســان فــي حيــاة حتكمهــا
قيــم احلــق والفضيلــة ،ومتكنــه مــن تســخير كل شــيء ملــا
هــو أفضــل.
كانــت الزهــراء ،عليهــا الســام ،فــي تلــك
اللحظــات التاريخيــة امــرأة شــابة فــي الثامنــة
عشــرة مــن عمرهــا ،وألقــت خطبتهــا الفدكيــة
الصاعقــة علــى جمــع مــن كبــار القــوم امل ّدعــن
احلــق ،فمزقــت حجــاب تصورهــم باألفضليــة
وباملشــروعية ،بحكــم صحبــة النبــي األكــرم،
فهــي انطلقــت مــن بيتهــا للمطالبــة بحقهــا
فــي أرض فــدك فورطــت الغاصبــن ومعهــم
الصامتــن لهــم ،بثغراتهــم النفســية والعقديــة،
وســمِ ل جلبــاب الديــن» ،فــي
مــن «حســيكة النفــاق َ
إشــارة منهــا الــى داء النفــاق واالزدواجيــة املزمــن لــدى
البعــض ،والهشاشــة فــي العقيــدة املؤديــة الــى انته َــاك حرمــة
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االميــان والقيــم الســماوية التــي جعــل االســام قواعدهــا فــي
االســرة وعلــى يــد املــرأة (األم) ،ويقطــع طريــق العــودة الــى
قيــم اجلاهليــة ،مثــل التطـ ّرف للفئويــة والذاتيــة التــي ظهــرت
بوادرهــا آنــذاك وماتــزال تغــذي شــجرة االنحــراف االجتماعــي
والسياســي فــي االمــة.
نتحــدث اليــوم عــن ظواهــر اجتماعيــة مثــل الفســاد املالــي
واالخالقــي ،او عــن حالــة التصـ ّدع فــي املنظومــة الفكرية البناء
االمــة ،ثــم نقــرأ ونســمع بالتنظيــر للحــل ،وكلهــا متطــر الرجــل
بســهام النقــد واللــوم علــى مــا جنــت يــداه ،ثــم نصحــه بالعدول
عمــا هــو عليــه الــى جــادة الصــواب ،فيمــا لســان حالــه أن
دوافعــه لســلوك ذلــك الطريــق لــم تكــن ذاتيــة مئــة باملئــة ،إمنــا

للدوافــع األنثويــة مدخليــة مؤثــرة بنســب عاليــة ،وإال مــا الــذي
يدفــع مبوظــف الدولــة مــع امتالكــه الســكن والســيارة والراتــب
املجــزي ،ألن يبحــث عمــا مييــزه ليتفــوق علــى اآلخريــن مبزيــد
مــن املــال واالمتيــازات؟ ومــا الــذي يجعــل بعــض الشــباب
ينتهــك حرمــة املجتمــع وحقوقــه مبمارســات غيــر الئقــة؟ ومــا
الــذي يجعــل بعــض الفتيــات والنســوة يتمــردن علــى احلشــمة
والتح ّفــظ بشــكل صــارخ؟!
حتــدث العلمــاء عــن دور األم فــي ترســيخ الــوالء ألهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،فكانــت مــن ابــرز ثمــار هــذا اجلهــد
التربــوي؛ املشــاركة الواســعة والفعالــة فــي الشــعائر احلســينية
واالصــرار علــى زيــارة االمــام احلســن ،عليــه الســام ،وســائر
املراقــد املقدســة ،ومــع تطــور الزمــن وتالحــق االحــداث،
ظهــرت املــرأة بدورهــا احلضــاري والبنــاء فــي مظهــر
الزوجــة وتســهم ببراعــة فــي خلــق مشــاهد تطــوع
اآلالف مــن الرجــال املؤمنــن للدفــاع عــن االرض
والعــرض والديــن مبــا أذهــل العالــم العاجــز
عــن مواجهــة عصابــات التكفيــر واالرهــاب
اجلاهلــي.
إن األيــام اخلاصــة بإحيــاء مصــاب
الصديقــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،خــال
شــهري جمــادى االولــى وجمــادى الثانيــة ،يعــد
فرصــة أخــرى بتذكيــر املــرأة؛ الفتــاة املتعلمــة
والزوجــة واألم ،بأنهــا قــادرة علــى اإلســهام بقــوة،
ليــس فقــط فــي احلــؤول دون اســتفحال االزمــات
القائمــة ،بــل وفــي البنــاء والتنميــة ،علــى الصعيــد االنســاني
واالجتماعــي وحتــى السياســي ،فبــد ًال مــن احلديــث عــن
«حقــوق املــرأة» او «حريــة الفتــاة املتعلمــة» يكفــي االلتفــات
الــى املســاحة الرحبــة التــي وفرهــا االســام لبنــات حــواء
ألن يوظفــن قــوة العاطفــة التــي وهبهــا اللــه لهــنّ فــي بنــاء
املجتمــع باالشــتراك مــع قــدرات الرجــل ،وعنــد حصــول أي
طــارئ فــي هــذه املســيرة ،فــإنّ لهــنّ االقتــداء مبــا فعلــت
الصديقــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،بالتحــول بالقــوة العاطفيــة
مــن االيجــاب الــى الســلب ،بإشــهار ســاح املظلوميــة أمــام
مجتمــع ذلــك الزمــان وأمــام التاريــخ واالجيــال ،فهــي ،عليهــا
الســام ،وقفــت وحتـ ّدت وقالــت كلمتهــا بقــوة ثــم حتولــت الــى
صــف املعارضــة متبعــة اســلوب الصمــت القاتــل ،ومحاربــة
اعدائهــا باملظلوميــة التــي صنعوهــا بأنفســهم ،فبقيــت رمــز ًا
للنقــاء والع ّفــة ،كمــا هــي  -فــي الوقــت نفســه  -رمــز ًا للمــرأة
الناجحــة فــي حياتهــا فــي املياديــن كافــة.
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في العراق

للحد من تمزيق األمة
دعــا ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املد ّرســي -دام
ظلــه -العــراق وتركيــا وإيــران إلــى تشــكيل
نظــام كونفيدرالــي ينتهــي إلــى «واليــات
إســامية متحــدة» تســهم فــي إقــرار الســلم
العاملــي ،ومنــع متزيــق بلــدان وشــعوب االمــة،
فيمــا طالــب اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة بتنفيــذ
وعدهــا بتعقــب ومحاربــة واقتــاع جــذور
اإلرهــاب والفكــر املتطــرف الــذي تغذيــه بعــض
اجلهــات فــي املنطقــة.
وفــي هــذا الســياق قــال ســماحته فــي
جانــب مــن كلمتــه االســبوعية مبكتبــه فــي
مدينــة كربــاء املقدســة بتاريــخ  26كانــون
الثانــي املاضــي:
«إذا كانــت بريطانيــا تتجــه نحــو اخلــروج
مــن اإلطــار األوربــي والنزعــات الشــعبوية
جتتــاح ســائر بــاد أوربــا و اإلدارة األمريكيــة

اجلديــدة تتمحــور حــول شــعار أمريــكا أو ًال،
فمتــى يقــول املســلمون :بالدنــا أوال»؟ و
اضــاف« :أال ينبغــي لنــا أن نقــول نحــن
املســلمني والعــرب بالــذات :بالدنــا أو ًال؟ ونحفظ
أنفســنا مــن تأثيــرات العوامــل اخلارجيــة التــي
ال تــزال تخطــط لتمزيــق أوطاننــا وضــرب
بعضنــا ببعــض»؟ مؤكــدا بهــذا اخلصــوص
علــى «ضــرورة اجللــوس علــى طــاوالت
مســتديرة للتحــاور حــول مشــاكل األمــة حــوار ًا
ســلمي ًا بنــا ًء».
وفــي حديثــه عــن الشــأن اليمنــي ،قــال
ســماحته« :إلــى متــى تســتمر احلــرب العدوانية
والعبثيــة فــي اليمــن وإلــى متــى تُســتنزف
طاقاتنــا فــي حــروب خاســرة هنــا وهنــاك»؟
واشــار ســماحته الــى محادثــات «آســتانة»
لوقــف إطــاق النــار وحــل االزمــة فــي ســوريا،
بالقــول« :نرجــو أن نكــون قــد عرفنــا طريــق

النجــاة لنعــود إلــى أنفســنا ونح ّكــم عقولنــا
ونتطلــع إلــى حتقيــق املصالــح العليــا لبالدنــا».
هــذا و طالــب ســماحته اإلدارة األمريكيــة
اجلديــدة بتنفيــذ وعدهــا بــأن تكــون محاربــة
اإلرهــاب مــن أولوياتهــا عبــر «حتســس ومعرفــة
جــذور اإلرهــاب والتــي أنتجهــا الفكــر املتطــرف
الــذي ال يــزال تغذيــه بعــض اجلهــات فــي
املنطقــة» .كمــا دعــا ك ًال مــن العــراق وتركيــا
وإيــران إلــى تشــكيل «نظــام كونفيدرالــي فيمــا
بينهــم وثــم دعــوة الــدول اإلقليميــة األخــرى
إلــى هــذا النظــام لعلــه ينتهــي إلــى الواليــات
املتحــدة اإلســامية».
واوضــح ســماحته أن هــذا التشــكيل لــو
مت «ســوف يســهم فــي إقــرار الســلم العاملــي
و إســعاد شــعوب املنطقــة ،ولعلنــا يومئــذ
نســتطيع أن نقــول كال ملــن تســول لــه نفســه
لتمزيقنــا ثــم ننــادي :بالدنــا أوال».

ثورة إدارية شاملة ورقابة حاسمة وعادلة لمحاربة الفساد
دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي -دام ظلــه -إلــى
ثــورة إداريــة «شــاملة وصادمــة و رقابــة حاســمة
«حملاربــة الفســاد و «قفــزة نوعيــة» لتغييــر و إصــاح
القوانــن فــي العــراق ،فيمــا أعــرب عــن أملــه بــأن
«يقطــف الشــعب العراقــي ثمــار تضحياتــه» فــي
إشــارة إلــى حتريــر عــدد مــن مــدن البــاد مــن دنــس
مــا يعــرف بـــ «تنظيــم داعــش» اإلرهابــي.
وفــي جانــب مــن كلمــة لســماحته خــال
اســتقباله حشــدا مــن الوفــود والزائريــن مبكتبــه
فــي مدينــة كربــاء املقدســة ،فــي التاســع عشــر مــن
كانــون الثانــي املاضــي ،شــدد املرجــع املُد ّرســي
علــى ضــرورة «القضــاء علــى الفســاد وتباطــؤ األداء
فــي الدوائــر احلكوميــة وتضخــم احلالــة الوظيفيــة
فــي البــاد» .وقــال ســماحته إن « :التقشــف الــذي
ال بــد منــه فــي وضعنــا الراهــن ينبغــي أن يقــارن
مــع التطــور اإلداري لكــي ال يتباطــأ النمــو وتتراجــع
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اخلدمــات».
واوضــح فــي هــذا الشــأن أن  « :الفســاد املالــي
واإلداري قــد بلــغ حــد ًا غيــر مناســب للبلــد وهــو يضــر
مبســتقبل األجيــال الواعــدة» .واضــاف أن « :الفســاد
املالــي واإلداري يضــر بســمعتنا كشــعب أصبــح فــي
طليعــة العالــم مبحاربــة اإلرهــاب».
و عــ ّد ســماحته أن القضــاء علــى الفســاد
ســيكون حبــر ًا علــى ورق وغيــر ممكــن مــا لــم تكــن
هنــاك رقابــة جديــة مــن قبــل ممثلــي الشــعب ســواء
فــي البرملــان أو احملافظــات إلــى جانــب التطــور
اإلداري .وطالــب العلمــاء ومنظمــات املجتمــع املدنــي
والقضــاء برقابــة «حاســمة وعادلــة» حملاربــة الفســاد
اإلداري.
ودعــا إلــى مــا وصفــه بـــ «قفزة نوعيــة» إلصالح
القوانــن وحــذف كل قانــون يعرقــل التنميــة ويســاهم
فــي نشــر الفســاد بســبب صعوبتــه وتباطــؤ الدوائــر
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فــي تنفيذه.وقــال إن «بالدنــا ال تــزال تعيــش حالــة
مــاض ثقيــل بالقوانــن املعرقلــة حلركــة
حرجــة بــن ٍ
الشــعب وأنظمــة باليــة البــد لنــا مــن التخلــص منهــا
لكــي نتقــدم ،وبــن مســتقبل زاهــر ننتظــره بفــارغ
الصبــر حيــث يكــون االقتصــاد حــر ًا ويكــون تدخــل
الدولــة محــدود ًا ،وتنفــذ القوانــن بصــورة ســهلة
وانســيابية وبســرعة العصــر الــذي نعيشــه» .وأضــاف
أن علــى الدولــة ان «تخطــط لــكل أوجــه النشــاط
االقتصــادي ثــم تقــوم بعــد ذلــك بنقــل املســؤوليات
والصالحيــات إلــى الشــعب بعدالــة« ،لكــي تتخلــص
الدولــة مــن التضخــم الوظيفــي والبطالــة املبطنــة».
وفيمــا ذ ّكــر املرجــع املُد ّرســي بقــرب اجنــاز
املرحلــة التــي وصفهــا بـــ «احلاســمة» مــن حتريــر
نينــوى ،شــدد علــى ضــرورة «وضــع خطــط ملرحلــة مــا
بعــد اإلرهــاب» وقــال «إننــا نأمــل أن يقطــف الشــعب
ثمــار تضحياتــه وينعــم بحيــاة آمنــة مرفهــة».

المرجع
المدرسي:
السالح كما
الغذاء ضرورتان
الستقرار أي بلد
أكــد ســماحة املرجــع املُد ّرســي -دام
ظلــه  -علــى ضــرورة «تفعيــل الصناعــات
العســكرية» و «بــذل املزيــد مــن االهتمــام
بــذوي الشــهداء ،وبالشــهداء األحيــاء وهــم
اجلرحــى واملعوقــون»
وفــي جانــب مــن كلمتــه االســبوعية
التــي ألقاهــا بحضــور حشــد مــن الوفــود
والزائريــن مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة
بتاريــخ الثانــي عشــر مــن الشــهر املنصــرم،
أشــاد ســماحته مجــددا ببطــوالت القــوات
العراقيــة بكافــة صنوفهــا وحتريرهــا املزيــد
مــن مناطــق املوصــل مــن ســيطرة تنظيــم
داعــش اإلرهابــي .وقــال ســماحته« :نأمــل
بــأن يكــون دعــم الشــعب العراقي واملســؤولني
للمجهــود احلربــي مبســتوى تلــك البطــوالت»،
واضــاف« :إن شــعب ًا يقــف بــكل قــواه ســند ًا
لقواتــه املســلحة املدافعــة عــن القيــم والوطــن
لهــو شــعب جديــر باحليــاة واملجــد».
هــذا وجــدد املرجــع املُد ّرســي مطالبتــه بـ
"إعــادة تفعيــل الصناعــات فــي العــراق ومــن

ذلــك االهتمــام بالصناعــات العســكرية"،
متســائال" :أوليــس العــراق ميلــك قاعــدة
صلبــة لهــذه الصناعــات التــي صرفــت فيهــا
باليــن الــدوالرات؟".
واوضــح أن العــراق ميلــك اخلبــرات
الفنيــة والكــوادر اإلداريــة ملثــل هــذه
الصناعــات ،وقــال ســماحته" :إمنــا بحاجــة
إلــى عزمــة وطنيــة كبــرى إلعــادة تفعيــل هــذه
الصناعــات حتــى لــو تطلــب األمــر االســتعانة
بخبــرات الــدول الصديقــة فــإن ذلــك يعــ ّد
اجنــاز ًا واعــد ًا لنــا ولألجيــال الصاعــدة".
وأضــاف« :إن الســاح كمــا الغــذاء
ضرورتــان الســتقرار أي بلــد».
هــذا وشــدد ســماحة املرجــع املُدرســي
فــي كلمتــه علــى ضــرورة االهتمــام بــذوي
الشــهداء واجلرحــى مــن القــوات العراقيــة
كافــة ،وقــال »:إن أبطالنــا الذيــن يضحــون
بأغلــى مــا لديهــم مــن أجلنــا يســتحقون
كل إجــال وإمنــا يكــرم املــرء فــي أبنائــه».
وأضــاف فــي هــذا الســياق« :الواجــب

علينــا بــذل املزيــد مــن االهتمــام بــذوي
الشــهداء ،وبالشــهداء األحيــاء وهــم اجلرحــى
واملعوقــون» .وشــدد ســماحته بالقــول:
«إن علينــا بــذل كل مــا بوســعنا مــن أجــل
إســعادهم .وحقــ ًا إن احملــارب الــذي يجــد
مــن أبنــاء الشــعب واملســؤولني االهتمــام
الكبيــر مــن ضحايــا احلــرب يــزداد شــجاعة
وإقدامــا».
مــن جانــب آخــر أوصــى ســماحته
العلمــاء واخلطبــاء واإلعالميــن بـــ« :أال
يألــوا جهــد ًا فــي تعبئــة الشــعب مــن اجــل
االســتمرار فــي دعــم القــوات املســلحة وجعــل
املعركــة ،األولويــة القصــوى « فــي هــذا
الوقــت والظــرف مــن حيــاة شــعبنا وبلدنــا.
َّ َ ْ َ َ َّ َ
ْ
الل ق ِريـ ٌـب ِمـ َـن ال ُم ْح ِسـ ِـن َين}،
{إن رحمــة ِ
وقــال ِ « :
وأي إحســان أعظــم مــن املجهــود احلربــي
الــذي جعلــه اللــه ســبحانه وتعالــى فــي
ُ
َ َ
اهــدوا
كتابــه الكــرمي مــن اجلهــاد ،فقــال{ :وج ِ
َّ
َْ َ ُ ْ ََ ُ
َٰ ُ ْ َ ْ ٌ
َ
ُ ْ
يل اللــ ِـه ذ ِلكــم خيــر
ِبأمو ِالكــم وأنف ِســكم ِفــي سـ ِـب ِ
ُ ُ ْ
َّ ُ ْ
ــم َت ْع َل ُم َ
ــون}».
لكــم ِإن كنت
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المرجع و األمة

المرجع و األمة
في بيان له:

المرجع المدرسي
يدعو الفاتيكان
لمواجهة الدعوات
العنصرية التي تغذي
الكراهية وتخدم
المتشددين

ّ
أخوة الدم و رفاقة السالح في قواتنا المسلحة
وحدت أبناءنا المدافعين عن الدين والوطن
دعــا ســماحة املرجــع املدرســي ،دام
ظلــه ،إلــى «ترميــم» اللحمــة الوطنيــة ،واشــار
الــى أن جهــود السياســيني لوحدهــا ال تكفي.
فيمــا أعــرب عــن أملــه بالعشــائر واملنظمــات
املدنيــة والعلمــاء واملؤمنــن باألديــان حلمــل
هــذه املهمــة و حتقيــق الوئــام والســلم األهلــي
فــي العــراق ،وفــي العالــم اجمــع.
وفــي جانــب مــن كلمــة لســماحته خــال
اســتقباله عــددا مــن الوفــود والزائريــن
مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة فــي اخلامــس
مــن الشــهر املنصــرم ،قــال ســماحته :إننــا
ندعــو الشــعب العراقــي بكافــة مكوناتــه
وفئاتــه إلــى تكثيــف اجلهــود لترميــم اللحمــة
الوطنيــة التــي تضــررت فــي املنعطفــات
و األحــداث األخيــرة التــي مــرت ببلدنــا.
واضــاف أن« :جهــود السياســيني فــي هــذا
اإلطــار ال تكفــي وإمنــا علــى اجلميــع العمــل
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مــن أجــل رأب الصــدع لكــي ننعــم بالســلم
األهلــي املســتدمي»
ودعــا ســماحته «علمــاء الديــن مــن
كافــة الطوائــف ببــذل جهــد اســتثنائي عبــر
التشــاور والتعــاون مــن أجــل إصــاح النظرة
املتشــددة احلادثــة عــن الديــن والتــي صورتــه
علــى أنــه وســيلة للتفــرق واالختــاف» .و
اوضــح فــي هــذا الســياق:
«إن اللــه ســبحانه وتعالــى جعــل الديــن
وســيلة للوحــدة ال للتفرقــة حيــث قــال تعالــى
َ َ
ِّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
ُ
ْ
يــه} ونأمــل
{أن أ ِقيمــوا الديــن ول تتفرقــوا ِف ِ
بــأن يكــون املؤمنــون باألديــان هــم عمــود
خيمــة الوحــدة ووســيلة للتعــاون بــن البشــرية
جمعــاء».
هــذا ودعــا املرجــع املُد ّرســي العشــائر
العراقيــة إلــى «القيــام بــدور أساســي فــي
توحيــد صفــوف املنتمــن إليهــا وإصــاح مــا
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يبــدر مــن بعضهــم مــن أخطــاء جتــاه البعض
اآلخــر» ،وتابــع بالقــول« :يــا ليــت أن تقــوم
هــذه العشــائر بــدور ريــادي فــي التالحــم
بــن بعضهــا البعــض وبالــذات العشــائر
العابــرة للطائفيــة».
و اوضــح ســماحته أن« :منظمــات
املجتمــع املدنــي واملؤسســات االجتماعيــة
ميكــن أن تــؤدي دور عامــل تقــارب بــن
املختلفــن اثنيــا ،كمــا أن الشــركات
واملؤسســات االقتصاديــة هــي األخــرى
ينبغــي أن تتوســع فــي كل أرجــاء الوطــن
لتصبــح عامــل وحــدة فــي العــراق املمتحــن».
كمــا أكــد ســماحته فــي كلمتــه علــى أن
« أخ ـ ّوة الــدم و رفاقــة الســاح فــي قواتنــا
املســلحة وحــدت أبناءنــا املدافعــن عــن
الديــن والوطــن والبــد مــن اســتثمار ذلــك
فــي بنــاء صــرح الوطــن الواحــد».

دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي -دام ظله-
إلــى تأســيس منظمــة دوليــة ملكافحــة االرهــاب
واقتالعــه مــن جــذوره ،كمــا دعــا الفاتيــكان
الــى مواجهــة «الدعــوات العنصريــة».
جــاء ذلــك فــي بيــان لســماحته قبيــل ايــام
مــن نهايــة عــام  2016وعقــب هجمــات وصفهــا
البيــان بـــ «اإلجراميــة» ،كانــت قــد قامــت بهــا
جماعــات ارهابيــة فــي األردن وتركيــا وأملانيــا
وأمريــكا.
ودعــا ســماحته فــي البيــان الــى « تأســيس
منظمــة دوليــة تابعــة لــأمم املتحــدة ومتكاملــة
مــع مجلــس األمــن لتنســيق اجلهــود ضــد

اإلرهــاب» ،و اوضــح :أن «العالــم ُمطالــب
باملزيــد مــن التعــاون لدحــر اإلرهــاب واقتالعــه
مــن جــذوره» ،مؤكــدا «إن العالــم لــو كان
جدي ـ ًا فــي محاربــة اإلرهــاب بعــد حــوادث 11
ســبتمبر لكانــت البشــرية فــي وضــع أمنــي
أفضــل» .هــذا وأكــد ســماحته علــى ضــرورة
«عــدم التعامــل مــع هــذا اخلطــر احملــدق
بانتقائيــة أو عبــر حلــول جزئيــة أو ســطحية».
ومــع حلــول مناســبة رأس الســنة امليالديــة
اجلديــدة ( ،)2017دعــا ســماحة املرجــع
املُد ّرســي فــي بيانــه إلــى «تكامــل األديــان
وبنــاء احلضــارات» ،داعيــ ًا بابــا الفاتــكان

إلــى االعتــراف باإلســام «كديــن وحضــارة،
ومواجهــة الدعــوات العنصريــة التــي ال تغــذي
إال الكراهيــة وال تخــدم إال املتشــددين».
وقــال ســماحته« :إن العالــم يعانــي اليــوم
مــن أزمــات كبيــرة وال ميكــن حلهــا دون تعــاون
شــامل وعميــق مــن خــال االعتــراف املتبــادل
بــن طوائــف البشــر وشــعوبها وتكاملهــم
وتعاونهــم» .واضــاف« :إن هــذه دعــوة مفتوحــة
أبلغناهــا لــكل علمــاء األديــان فــي العالــم
قبــل عامــن فــي الفاتيــكان ،وجنددهــا اليــوم،
ألن هــذا هــو احلــل األمثــل حملاربــة التشــدد
واقتــاع جــذور اإلرهــاب».

اإلرهاب صنيعة ثالوث المال الحرام
والسالح غير الشرعي واإلعالم المضلل
قــال ســماحة املرجــع املدرســي -دام
ظلــه -ان أســباب و ادوات تنامــي اإلرهــاب
فــي العالــم يعــود الــى ثالــوث خبيــث هــو املــال
احلــرام والســاح غيــر الشــرعي واإلعــام
املضلــل .ودعــا ســماحته فــي جانــب مــن
إحــدى كلماتــه االســبوعية التــي يلقيهــا مبكتبــه
فــي كربــاء املقدســة ،إلــى محاربــة ثالــوث
اإلرهــاب وتوفيــر فــرص العمــل ،وبــث الثقافــة
اإلنســانية ونشــر قيــم اإلســام املعتــدل.
وأكــد ســماحته ،أن "املــال احلــرام

والســاح غيــر الشــرعي واإلعــام املضلــل هــي
أدوات اإلرهــاب وإمنــا تنشــط هــذه األدوات
مــع الفقــر واجلهــل والتشــدد".
وطالــب املرجــع املُد ّرســي مجلــس النــواب
مبناقشــة قانــون ملالحقــة داعمــي اإلرهــاب
ماديـ ًا ومعنويـ ًا فــي الداخــل واخلــارج وبالــذات
اإلعــام املضلــل الــذي يســتغل كل مناســبة
للنيــل مــن كرامــة الشــعب العراقــي.
وقــال ســماحته إن "الشــعب العراقــي
يضــرب اليــوم املثــل الرائــع فــي الشــجاعة

والصمــود واجلــود ويبنــي وطنــه علــى أســاس
الكرامــة واالســتقالل ،ولــذا فهــو شــعب
محســود مــن قبــل األنظمــة الفاســدة وعلينــا
مواجهــة تلــك األنظمــة مبــا أوتينــا مــن قــوة".
كمــا دعــا ســماحته احلــوزات العلميــة
والقــادة السياســيني إلــى الســعي وراء جتفيــف
منابــع اإلرهــاب فــي الداخــل واخلــارج .وقــال
"إن منبــت اإلرهــاب؛ االفــكار اخلبيثــة التــي ال
تـُــخرج وتــُـنبت إ ّال نكــدا ،وعلينــا محاربــة الفكر
اله ـ ّدام ومــن يســتخدمه كأداة ملصاحلــه".
ﺷﺒﺎط | 2017
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معرفــة ســن اللــه العامــة التــي تنتظــم
عبرهــا كل اخلالئــق ،تعطينــا فرصــة ً
كافيــة ً ملعرفــة عمــق احلقائــق والغــور فيمــا
يحيــط بنــا مــن اخلليقــة ،ألن هــذه الســن
هــي التــي تنظــم بقيــة القوانــن .فالقوانــن
تتــدرج مــن املبــادئ ،ومــن ثــ ّم الدســتور،
ومــن ثــ ّم القانــون ،ومــن ثــ ّم اللوائــح،
وهكــذا ،كمــا إننــا نحــن البشــر ننظــم
قوانيننــا عبــر هــذه احلالــة الهرميــة ،فــان
ربنــا  -ســبحانه وتعالــى -قــ ّدر ان تكــون
كل القوانــن التــي حتكــم فــي اخلليقــة؛
مــن فيزيــاء ،وكيميــاء ،فلــك وغيرهــا ،وكل
شــيء فــي األرض والســماء ،ترتبــط بســننه
 تعالــى -ومعرفــة هــذه الســن تنفعنــافــي الغــور فــي احلقائــق وليــس معرفــة
الظواهــر فقــط .ومــن أهــم ســن اللــه فــي
الكــون واحليــاة واخلالئــق؛ ســنة التكامــل،
| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

فاألشــياء واخلالئــق فــي احليــاة تتكامــل،
وفــي مقدمتهــا؛ االنســان ،فــإذا أردت أن
تعــرف كل شــيء أعــرف نفســك أو ًال ،فمــن
عــرف نفســه عــرف ربــه ،ألنــك خالصــة كل
شــيء ،وأنــت متثــل خريطــة متكاملــة مــن
اخللــق كلــه ،وفــي حياتــك وكل عضــو وذرة
فيــك تتكامــل مــع بعضهــا ،ومعرفــة هــذا
التكامــل جتعلنــا نعــرف كيــف ،ومــا هــو
العالــم كلــه؟
البعــض منّــا يريــد أن يســ ّير العالــم
كلــه حســب عقلــه ونظرتــه ،بــأن تكــون
ثمــة خارطــة واحــدة ،وطريقــة واحــدة،
وهــذا غيــر ممكــن ،فالعالــم لــم ُيخلــق
هكــذا ،إمنــا خلــق اللــه  -تعالــى -البشــر
وكل مــا فــي الكــون مــن موجــودات بتنــوع
واختــاف فــي االنــواع واأللــوان واأللســن
والقــدرات والعقــول وفــي كل شــيء ،وهــذا
التنــوع واالختــاف إمنــا حتكمــه ســنّة
التكامــل التــي يجــب علينــا وعيهــا بدقــة
والعمــل وفقهــا فــي احليــاة ،وهــذه إرادة

اللــه  -تعالــى -لنــا بــأن نعيــش ونســير
نحــو التكامــل فــي حياتنــا ،وبنــاء مجتمعــات
متكاملــة مــن بشــر متنوعــن ومختلفــن،
وليــس نحــو التنافــر واالصطــدام.
وقــد جـ ّرب بعــض الطغــاة فــي التاريــخ
بــأن يجعلــوا النــاس علــى شــاكلة واحــدة
دون أي تنــوع واختــاف بينهــم ،فارتكبــوا
مــن أجــل ذلــك املجــازر وتســببوا بكــوارث
مهولــة ،ومــع ذلــك ،لــم وال يســتطيعوا أن
يصلــوا الــى نتيجــة ســوى دمارهــم و
زوالهــم ،ومــن ثـ ّم جمــود و انهيــار املجتمــع.
فبعــض الطغــاة كانــوا يريــدون للنــاس أن
يكونــوا فــي مســتوى واحــد ،ورمبــا حتــى
شــكل واحــد فــي املظهــر اخلارجــي مــن
امللبــس وماشــابه ،ورمبــا يفرضــون علــى
النــاس مــا يأكلــون ويشــربون ،واالهــم
واألخطــر فــرض كيــف ومبــاذا يفكــرون
ويطمحــون ويعملــون ويعيشــون.
ورغــم التجــارب املريــرة فــي التاريــخ،
نالحــظ محاولــة جديــدة مــن قبــل الوهابيــة

فــي وأذنابهــم التكفيريــن حتــت مســميات
مختفــة ،فهــؤالء جــاؤوا ليفرضــون علــى
النــاس واملجتمعــات طريقــة حيــاة خاصــة
وجامــدة فــي التفكيــر وامللبــس واملــأكل
وفــي كل شــيء ،والعــودة الــى الــوراء
ورفــض التعليــم والتطــور ومواكبــة العصــر،
والتشــبث بــكل ماهــو قــدمي وإن كان خاطئـ ًا
او مكذوبــ ًا.
إن أســاس ومنطلــق هــذا التفكيــر يعــود
الــى اســتفحال املشــاعر الذاتيــة فــي كوامــن
اإلنســان ،وميلــه الشــديد نحــو األهــواء،
فنــراه يســعى لفــرض الطريقــة التــي يفكــر
بهــا ويحبهــا علــى النــاس جميعــ ًا ،وهــذه
احلالــة ليســت مقتصــرة علــى فئــة محــددة،
بــل رمبــا نالحظهــا فــي أوســاط واســعة
فــي املجتمــع ،حيــث يتأثــر البعــض بســمات
هــذه الفكــرة اخلاطئــة ،فيصــل األمــر الــى
االمتنــاع عــن أداء التحيــة والســام ملجــرد
وجــود شــعور غامــض بعــدم االرتيــاح مــن
هــذا او ذاك !...وال يتعامــل وال يتعــاون
معــه كــون «ظاهــره غيــر مريــح»! وهــذه
الطريقــة مــن التفكيــر مســؤولة عــن تفــكك
املجتمعــات ،عندمــا ُيخضــع البعــض
املنطــق القرآنــي واألمــر الربانــي بالتعــاون
والتكامــل ،الــى مســار أهوائــه وتفكيــره
الذاتــي الضيــق ،األمــر الــذي يتوجــب علينــا
التخلّــص مــن هــذا النــوع مــن التفكيــر.
لقــد خلــق اللــه  -تعالــى -كل إنســان
لعمــل ودور معــن ،وكل واحــد لديــه موهبــة،
وعنــده حريــة ،فهــو يفجــر موهبتــه ضمــن
هــذا اإلطــار ويحقــق طموحــه ،ولذلــك
النــاس مختلفــون بأذواقهــم ،وبأفكارهــم،
صحيــح؛ أن هنالــك أطــر عامــة؛ عقليــة،
وفطريــة ،وإلهيــة ،يجــب أن يلتــزم بهــا
اجلميــع ،بيــد أن اجلميــع أحــرار بتنــوع
فكرهــم وأجناســهم وقدراتهــم وطموحاتهــم
ضمــن اإلطــار العــام ،ومــن ث ـ ّم يتكاملــون
مــع بعضهــم بــا متييــز ،وهــذا هــو منطــق
اإلســام ،ولكــن؛ مــع األســف؛ تركــت هــذه
االمــة هــذه األريحيــة والســماحة ،بينمــا
التــزم بهــا األخــرون وتقدمــوا مــن خاللهــا.
وفــي ســورة املائــدة ،يبــن اللــه -
تعالــى -فــي اآليــة ( )49-48مــا أنــزل مــن
أحــكام ونــور فــي التــوراة لليهــود ،واإلجنيــل
للمســيح َ ،وأن عليهــم أن يعملــوا ويحكمــوا
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َ ِّ ً
ــاب ِبالحــق مصدقــا
بذلــك{ ،وأنزلنــا ِإليــك ال ِكت
َ ْ َ
َ ُ َ ْ ً َ َْ
َ َْ َ َ َْ
ـاب ومهي ِمنــا عليـ ِـه}،
ِلمــا بيــن يديـ ِـه ِمــن ال ِكتـ ِ
ثــم تشــير اآليــات الــى أن تلــك الكتــب

والديانــات دخلــت فيهــا األهــواء املختلفــة،
وأن علــى الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
َ ْ ُ ْ ََْ ُ ْ
وآلــه ،أن يحكــم بينهــم{ :فاحكــم بينهــم
َ
َ

َ َ َ
َ ْ َ للَّ ُ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
ِبمــا أنــز َل ا ول تت ِبــع أهواءهــم عمــا جــاءك
ُ ٍّ َ َ ْ َ
َ ْ َ ِّ
{لــكل جعلنــا
ِمــن الحــق} ،ثــم يقــول تعالــىِ :
َ
ْ َ ً َ ْ َ ً ََ ْ
َ للَّ ُ َ َ َ َ ُ ْ
ْ ُ ْ
ِمنكــم ِشــرعة و ِمنهاجــا ولــو شــاء ا لجعلكــم
ًَ
ُ ً
أ َّمــة َو ِاحــدة} ،فاللــه  -تعالــى -يســتطيع ان

يجعــل النــاس جميع ـ ًا علــى ديــن وشــريعة
واحــدة ،ونبــي واحــد ،وعلــى اجلميــع القبــول
بــه ،لكنــه  -ســبحانه -أرســل أربعــة عشــر
ألــف مــن الرســل واألنبيــاء بكتــب ودســاتير
وأنظمــة وألقــوام شــتى مختلفــن بلغاتهــم
ونهجهــم وفــي اماكــن مختلفــة .فلمــاذا هــذا
َُْ َ ُ ْ
{ليبلوكــم ِفــي
التنــوع والتعدديــة؟ اجلــوابِ :
ََ ُ
َ ُ ْ َ
َ
َمــا آتاك ْــم ف ْاســت ِبقوا الخ ْي َــر ِات} ،وهــذه هــي
التكامليــة عبــر التنافــس اإليجابــي البنــاء
الــذي بــدوره يــؤدي الــى اخليــرات ،ثــم يقــول
َ
للَّ َ ْ ُ ُ ْ َ ً
{إلــى ا ِ مر ِجعكــم ج ِميعــا
تعالــىِ :-
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ
ُ ْ ْ
ختلفـ َ
ـون} ،مبعنــى
فينبئكــم ِبمــا كنتــم ِفيـ ِـه ت ِ
ترحيــل االختالفــات الــى يــوم القيامــة،
فــا جتلســوا وجتادلــوا وتضيعــوا الوقــت
والفــرص واإلمكانيــات فــي صراعــات
جانبيــة وجــدال عقيــم.
وإذن؛ وجــود التنــوع واالختــاف
منطلــق لوجــود التكامليــة فــي احليــاة ،وهــذا
التنــوع والتكامليــة يــؤدي الــى التنافــس بــن
النــاس ،واالســتباق الــى اخليــرات ،وهــذا
هــو هــدف بذاتــه ،فلــوال هــذا التنافــس
والتســابق جلمــدت احليــاة ،وملــا تقــدم
البشــر وتطــوروا وجنحــوا فــي مختلــف
املجــاالت .ثــم اذا طبقنــا هــذه الرؤيــة علــى
مســتوى أوســع و أعمــق علــى مســتوى دولنا
وبلداننــا االســامية ـ وعلــى ســبيل املثــال ـ
العــراق وايــران وتركيــا ،لكانــت النتائــج غير
مــا نعيشــه اليــوم ،فهــذه الــدول متشــابهة
مبــا فيهــا مــن تنوعــات وإمكانيــات مختلفــة،
وتســتطيع ان تتكامــل فيمــا بينهــا ،فالعــراق
ميلــك احتياطي ـ ًا كبيــر جــد ًا مــن البتــرول،
وشــعب حيــوي وتنــوع كبيــر مــن ناحيــة
األثنيــة والدينيــة والطائفيــة ،وغيرهــا ،مــع
وجــود مراكــز مقدســة جتتــذب املاليــن
مــن البشــر ،كل هــذا يعطــي للعــراق
متيــز ًا فــي املنطقــة ،وهكــذا اجلمهوريــة
االســامية فــي إيــران ومعهــا تركيــا ايضـ ًا؛
دولتــان مقتدرتــان متلــكان تنوعـ ًا كبيــر ًا فــي
اإلمكانيــات ،لنتصــور كيــف ســتكون النتائج
املثمــرة لــو أن هــذه الــدول تتوحــد وتتكامــل
مــع بعضهــا ضمــن فيدراليــة قائمــة علــى

أســاس التعــاون اإليجابــي ،ومــن ثــم
التحــرك نحــو األمــام ،وثــم دعــوة ســائر
الــدول اإلقليميــة واإلســامية لالنضمــام
اليهــا حتــت اســم «الواليــات االســامية
املتحــدة».
إذن ليــس مســتحيال أن تكــون لدينــا
الواليــات االســامية املتحــدة بــكل مــا
ســينتج عنهــا مــن إيجابيــات ،ولعــل أول
ذلــك أن تنتهــي كل هــذه الصراعــات وهــذه
احلــروب بالوكالــة ،وهــذا التمــزق الداخلــي،
لدينــا قــرآن ودســتور وتاريــخ ،وتنــوع فــي
القــدرات والطاقــات مبــا يتيــح لنــا ان
نوظفهــا فــي التعــاون والتجمــع والتكامــل
فيمــا بيننــا ،ونتخلــص شــيئ ًا فشــيئ ًا ممــا
وصــل اليــه حالنــا مــن متــزق وتقســيم فــي
بالدنــا ،ووصــل بنــا األمــر انــك يجــب ان
حتمــل جــواز ًا لتذهــب بــه مــن إقليــم الــى
آخــر.
فــي اخلالصــة نعــود ونؤكــد بالقــول:
دعونــا جنعــل ســنة اللــه  -تعالــى -فــي
االختــاف ،وســنّة اللــه فــي احلريــة التــي
يعطيهــا للنــاس وســنّة اللــه فــي النظــام
التكاملــي العــام الشــامل الــذي ال يســتثني
أحــد ًا ،وسـنّة اللــه وأمــره بالتعــاون فــي مــا
بيننــا ،جنعــل كل هــذا نبراســ ًا ونتحــرك
عبــره لنصــل الــى نتيجــة إيجابيــة مثمــرة،
نعــم؛ لدينــا أمــل ،كان ســابق ًا ومــا يــزال
ــــ وإن ضعــف بســبب مــا ــــ ففــي بيــت
اللــه احلــرام حينمــا نذهــب الــى مكــة
املكرمــة جنــد حشــود املســلمني الــذي
يأتــون مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،مــن
الــوان وجنســيات وأشــكال وألســن وأعــراق
متنوعــة ،يطوفــون حــول نفــس البيــت وبنفس
الطريقــة ويســعون بــن الصفــا واملــروة
ويقفــون فــي عرفــات وفــي املشــعر ،ويــؤدون
نفــس املناســك ،هــذا كان يعطينــا أمــل
بــأن األمــة االســامية ســتعود بــأذن اللــه،
وفــي الســنوات األخيــرة أضيفــت الــى هــذه
الشــعيرة اإللهيــة التــي مــا تــزال تقــوم بــدور
كبيــر فــي وحــدة األمــة ،شــعيرة الزيــارات
املليونيــة الــى كربــاء املقدســة ،وهــذه أيضـ ًا
متثــل رمــز ًا للمســلمني ولتوحدهــم ،ومتتــص
مــا بينهــم مــن خالفــات ،وهــذه النعمــة
الكبيــرة يجــب ان تســتثمر ايجابيــا مــن
قبــل العلمــاء واحلكمــاء وأهــل البصائــر
والزعمــاء املخلصــن لتحقيــق وحــدة األمــة،
وفــي وحــدة النظــام القائــم بــن أبنــاء األمــة
الواحــدة.
ﺷﺒﺎط | 2017

لدينا قرآن
ودستور
وتاريخ ،وتنوع
في القدرات
والطاقات
بما يتيح لنا
ان نوظفها
في التعاون
والتجمع
والتكامل فيما
بيننا
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املؤسســات بحســب احلاجــة.
وختامــا كانــت الكلمــة ملديــرة مركــز ســكن
لإلرشــاد األســري ،اميــرة برغــل حتــت عنــوان
«املرجعيــة االســامية لالرشــاد األســري مــن
خــال التجــارب امليدانيــة» ،لفتــت فيهــا الــى
ان االســام ســبق الغــرب بســنوات كثيــرة فــي
اتيــان اهميــة املشــورة وحدودهــا وصفــات
املسترشــد واملشــير عليــه ،وخلصــت الــى ان

االســام منهــج شــامل للحيــاة يهــدف الــى
ارشــاد اتباعــه الــى الطريــق االمثــل لتحقيــق
الــذات واالرتقــاء بالنفــس الــى مــدارج
الكمــال االنســاني وهــو اقصــى مــا يتوخــاه
أي إرشــاد.
واختتــم املؤمتــر بجملــة مــن التوصيــات
ركــزت علــى احملافظــة علــى روحيــة خدمــة
النــاس فــي مجــال اإلرشــاد األســري ،اضافــة

الــى توثيــق وتقييــم احلــاالت التــي تعاجلهــا
وحتديــد اولويــات العمــل اإلرشــادي بنــاء
علــى حاجــات املجتمــع ،وتشــكيل فريــق عمــل
مكــون مــن عالــم ديــن ومرشــدين اجتماعيــن
ومتخصصــن فــي املجالــن التربــوي والنفســي
اضافــة الــى نشــر ثقافــة االستشــارة بــن
النــاس واهميتهــا ،وبــذل جهــود لبلــورة نظريــة
ارشــادية وفــق الرؤيــة االســامية.

موكب الشهيد النمر يواصل دعمه
اللوجستي ألبطال الحشد الشعبي
برعاية العتبة الحسينية وجمعية "أمان"

مؤتمر "اإلرشاد األسري" في بيروت لبلورة
نظرية إرشادية وفق الرؤية االسالمية
مــن أجــل احلفــاظ علــى القواعــد املتينــة
ملجتمــع متماســك ،وصونــه مــن موجــات
التأثيــر اخلارجــي ،عقــد مؤمتــر «اإلرشــاد
األســري وآفــاق تطويــره» فــي العاصمــة
اللبنانيــة بيــروت ،فــي الثالــث عشــر مــن
كانــون الثانــي املاضــي ،برعايــة العتبــة
احلســينية املقدســة ،وبالتعــاون مــع جمعيــة
«أمــان لإلرشــاد الســلوكي واالجتماعــي»
اللبنانيــة ،و مبشــاركة عــدد مــن الهيئــات
واجلمعيــات والعلمــاء والباحثــن فــي مجــال
االرشــاد االســري والتكويــن االجتماعــي.
وقــد تــرأس اجللســة األولــى املفتــي
اجلعفــري املمتــاز الشــيخ أحمــد قبــان،
وحتــدث عــن احملــور األول للمؤمتــر حتــت
عنــوان «جتــارب اإلرشــاد األســري» ،وقــال
إن «قضيــة االرشــاد االســري ضــرورة ماســة
وتتصــل جــدا بقضايــا الوعــي والتربيــة
والتحفيــز».
ثــم عــرض املستشــار النفســي فــي مركــز
االرشــاد األســري التابــع للعتبــة احلســينية
املقدســة ،جتربــة مراكــز االرشــاد االســري
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فــي العــراق ،مشــيرا الــى ان هــذه املراكــز
املجانيــة تهــدف حلــل املشــاكل االســرية
وتنميــة االســرة فــي املجتمــع وتطويــر مهــارات
املــرأة كمــا لتطويــر ادارة الرجــل ايضــ ًا.
أمــا احملــور الثانــي والــذي كان حتــت
عنــوان «عالــم الديــن واإلرشــاد األســري»،
والــذي ترأســه رئيــس قســم التربيــة والتعليــم
فــي العتبــة احلســينية املقدســة ،االســتاذ عبــد
احلميــد عبــد العزيــز ،وقدمــت مــن خاللــه
الدكتــورة ســهير الغالــي كلمــة تناولــت فيهــا
احلاجــة الــى االرشــاد االســري فــي احملاكــم
الشــرعية ،مشــيرة الــى دور االختصــاص
االجتماعــي فــي احملكمــة الشــرعية علــى
ضــوء جتربــة ودراســات.
ثــم كانــت كلمــة لرئيــس الهيئــة االداريــة
لتجمــع العلمــاء املســلمني ،الشــيخ حســان
عبــد اللــه ،حتــت عنــوان «اعــداد عالــم الديــن
ملمارســة اإلرشــاد االســري» الــذي يــرى أن
إعــداد عالــم الديــن لإلرشــاد األســري ،مــن
أهــم املوضوعــات التــي يجــب ان تســعى اليــه
احلــوزة العلميــة كونهــا املــكان االول إلعــداد

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

عالــم الديــن ،ثــم ان ينظــر عالــم الديــن الــى
دوره كوريــث للنبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،أو ًال؛ و أمــن علــى االســام ثانيــ ًا؛
وثالثــ ًا ان يثقــف املجتمــع بضــرورة وجــود
اإلرشــاد األســري منــذ مــا قبــل الــزواج و
اثنــاءه ،وحتــى الــى مــا بعــد تكويــن االســرة،
وهنــا يكمــن دور عالــم الديــن فــي اعــداد
خطــاب فــي اإلرشــاد األســري فــي كل
املواقــع التــي يتوالهــا.
أمــا احملــور الثالــث واالخيــر فــكان حتــت
عنــوان «اإلرشــاد األســري مــن منظــور
اســامي» والــذي ترأســه رئيــس جامعــة
املعــارف الدكتــور علــي عــاء الديــن ،وفــي
هــذا االطــار أكــد مستشــار مركــز أمــان
للشــؤون العلميــة الدكتــور طــال عتريســي
فــي كلمتــه حــول «اســباب تأســيس مراكــز
اإلرشــاد فــي البلــدان االســامية» ،وان
املجتمعــات االســامية عمومــا لــم تعــرف
فكــرة اإلرشــاد االســامي ولــم يكــن هنــاك
تخصــص ومؤسســة إرشــاد أســري؛ الن
القاعــدة تقــول بــأن املجتمعــات تنتــج

تأكيــد ًا علــى املوقــف اجلماهيــري الداعــم
ألبطــال احلشــد الشــعبي ،باملــال والغــذاء
والــدواء ومختلــف املســتلزمات الضروريــة ،مــا
تــزال قوافــل «موكــب الشــهيد النمــر» تتحــرك
اســبوعي ًا كل يــوم جمعــة مــن مدينــة كربــاء
املقدســة ،صــوب جبهــات القتــال وهــي حتمــل
الدعــم اللوجســتي الــى املرابطــن فــي مناطــق
مختلفــة.
وفــي الثالــث عشــر مــن الشــهر املاضــي،
حتركــت قافلــة محملــة مبختلــف الدعــم
اللوجســتي مــن كربــاء املقدســة ،بإشــراف

املجاهــد محمــد جابــر الشــمري ،مــع عــدد مــن
االخــوة املؤمنــن ،وقــد شــملت جولــة «موكــب
الشــهيد النمــر» ،مناطــق بيجــي والقيــارة كمــا
عــ ّرج علــى النازحــن مــن مناطــق القتــال،
وأم ّدهــم مبــا ت ّيســر مــن املــواد الغذائيــة
واملالبــس .وذكــر املوفــد االعالمــي ملوكــب
الشــهيد النمــر ،فــان القافلــة توجهــت الــى
مصفــى بيجــي وقدمــت املــواد الغذائيــة الــى
املرابطــن مــن ابطــال احلشــد الشــعبي ،كمــا
قــدم عــدد مــن األســرة ملستشــفى فــي منطقــة
القيــارة احملــررة ،الــى جانــب كميــات كبيــرة

مــن املــواد الغذائيــة ،كمــا ع ّرجــت القافلــة
علــى النازحــن مــن مناطــق القتــال وتزويدهــم
باملــواد الغذائيــة واملالبــس ،كمــا ز ّودت القافلــة
«موكــب الغاضريــة اخلدمــي» الثابــت فــي
منقطــة جبــال مكحــول.
يذكــر أن «موكــب الشــيخ النمــر» ،تأســس
علــى يــد ثلّــة مــن أهالــي كربــاء املقدســة ،وفــي
طليعتهــم االخ املجاهــد محمــد علــي الشــمري،
فــي يــوم استشــهاد آيــة اللــه الشــيخ منــر
باقــر النمــر ،الــذي أعــدم علــى يــد الســلطات
الســعودية اجلائــرة.
ﺷﺒﺎط | 2017
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وراء األخبار

وراء األخبار
مبعنــى أنــه يطغــي علــى ربــه ف ُيلحــد.
وبعــد إلقــاء كلمتــه ،اســتمع ســماحة
الســيد الرضــوي الــى أســئلة الشــباب
احلاضريــن ،فســأل أحدهــم :كيــف جنيــب
علــى الشــبهة القائلــة :مــن خلــق اللــه؟
وســأل آخــر :كيــف نــرد علــى شــبهة؛ «إلــه
الفراغــات»؟ وســأل ثالــث :ي ّدعــي امللحــد أن
احلــدود فــي الديــن أســاس إلدعائــه أنــه ديــن
ال إنســاني ،ويجــب تركــه فكيــف نــرد؟
أجــاب ســماحته عــن الســؤال األول
بقولــه:

إن األســاس فــي فهمنــا؛ الفــرق بــن
اخلالــق واملخلــوق ،فاللــه كخالــق ال يحتــاج
بذاتــه إلــى أي شــيء ،وبالتالــي ال يكــون
مخلوقـ ًا ،واملخلــوق لضيــق تفكيــره و احتياجــه
الدائــم للخالــق ،فظــنّ أن اخلالــق مثلــه ،فطــرح
هكــذا شــبهات .وعــن الســؤال الثانــي؛ قــال:
إن امللحــد يخــرج مــن الفيزيــاء فــي العلــم
والتطــور وغيــره الــى امليتافيــزك ،او مــا وراء
الطبيعــة ،بإنــكاره لوجــود الــرب ويدعــى هكــذا
نظريــات ،فــي حــن ُي ْشــكل علينــا إثبــات وجــود
الــرب مــن خــال وجــود املوجــودات وهــو نفــس

الطريــق ،مبعنــى خــروج مــن الطبيعــة ملــا وراء
الطبيعــة .وعــن الســؤال األخيــر رد قائــ ًا :ال
يحــق لــك أن تدعــي أن احلضــارة الغربيــة ظاملة
وفاســدة وســفاكة لــو ذهبــت إلــى مستشــفى
هنــاك و أرادوا بتــر ســاقك ملــرض مــا فيهــا
كــون هــذا احلــدث يحصــل فــي مستشــفى
واحــد ،وكنــت مريضــ ًا فحكمــت علــى الــكل
باجلــزء ،فكيــف حتكــم علــى الديــن االســامي
مــن خــال جــزء مــن احكامــه الفقهيــة والتــي
وضعــت لتنظيــم املجتمــع؟ فاألئمــة لــم يقيمــوا
حــد الــردة إال علــى مرتــد واحــد فقــط.

االحتالل الفكري واالحتالل العسكري وجهان لعملة واحدة
في منتدى القرآن الكريم

لماذا االلحاد؟ وماهو الدليل على وجود اهلل؟ و هل للرب خالق؟
هــذه األســئلة والكثيــر غيرهــا تناولهــا
منتــدى القــرآن الكــرمي فــي ملتقــاه االســبوعي
باســتضافة اســتاذ املعــارف فــي احلــوزة
مشــهد املقدســة ،ســماحة الســيد علــي
الرضــوي ،فــكان لــه البحــث املتم ّيــز حتــت
عنــوان :التحــدي االســامي لغــزو االحلــاد.
بذكر قوله -تعالى:-
ابتدأ ســماحته
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ســماحته:
ان النعــرات التــي نســمعها هنــا وهنــاك،
تســعى بطريقــة او بأخــرى إلنــكار وجــود
الــرب -تعالــى -لكــن؛ فــي نهايــة املطــاف ال
يســتطيعون ،والســبب فــي ذلــك أنهــم يأتــون
عــن طريــق «االنكاريــة» ،مثــال ذلــك؛ ســؤالهم:
«أيــن الدليــل علــى وجــود اللــه»؟! هــذا
التســاؤل ال يــدل علــى عــدم وجــوده -تعالــى.-
ففــي قضيــة إثبــات جــود اللــه ،ال حتتــاج
الــى نظريــات معقــدة ،إمنــا القضيــه واضحــة،
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فاالمــام الصــادق ،عليــه الســام ،يقــول فــي
الــرد علــى مــا الدليــل علــى وجــود اللــه:
«وجــود هــذه االفاعيــل التــي دلــت علــى
صانــع صنعهــا» ،مبعنــى أن كل فعــل فــي
هــذا الكــون يحتــاج الــى فاعــل ،حتــى الفعــل
العشــوائي يحتــاج الــى فاعــل.
فمــن يقــول :أنــا أؤمــن بنظريــة دارون،
وهــو ريتشــارد دوكنــز ،كبيــر امللحديــن ،يدعــي
ان ال ميكــن ألحــد ان يشــكك بهــا ،ومــن
اراد ان يشــكك بهــا كمــن يشــكك فــي دوران
االرض حــول الشــمس ويقــول الشــمس تــدور
حــول االرض! بينمــا هــذه النظريــة ،الــى االن
لــم تثبــت صحتهــا علمي ـ ًا وهــي مشــكك بهــا،
مــع ذلــك؛ فــان نالحــظ وجــود اللــه -تعالــى-
مشــكك بــه اص ـ ًا!
ثــم بــن ســماحة الســيد الرضــوي ،ان
البشــر وغايــة مــا توصــل اليــه مــن تطــور هــو
الوصــول الــى القمــر ،وهــو كوكــب قريــب مــن
االرض ،فــي حــن ان االرض جــزء مــن مجـ ّرة
«درب التبانــة» وهــذه جــزء مــن مجـ ّرة تتكــون
مــن 200مليــار جنمــة ،وهــذه املجــ ّرة التــي
تتكــون مــن 200مليــار جنمــة ،جــزء مــن 200
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مليــار مجــ ّرة حســب مــا توصــل إليــه علمــاء
الفلــك ،ثــم يأتــي االنســان الــذي لــم يتخــط
القمــر ،ويقــول :ال وجــود للــرب!
إن االدلــة علــى عجــز البشــر كثيــرة جــدا؛ً
منهــا مــا لــم يتوصــل اليــه العلــم احلديــث
مــن عــاج لكثيــر مــن االمــراض املســتعصية،
فابتكــر املضــادات احليويــة ،وغايــة مــا فــي
البشــر أنــه لقــح بويضــة بنطفــة فأنتجــت
بشــر ًا ضمــن قانــون الهــي ،هــو لــم يصنــع
البويضــة وال النطفــة ،وال وضعهمــا فــي جــو
مــن صنعــه ،بــل فــي رحــم بشــري فهــل هــذه
قــدرة؟
فغالبيــة الروايــات والقــرآن الكــرمي،
تضــع اليــد علــى الوتــر احلســاس ،وهــو ان
البشــر محتــاج الــى شــيء أكبــر منــه ،وهــذا
الشــيء غيــر محتــاج ولــم يخلــق مثلــه بــل هــو
ق ّيــوم بذاتــه وهــو اللــه -عــ ّز وجــل -يقــول
االمــام زيــن العابديــن« :طلــب املخلــوق مــن
املخلــوق ظلــه مــن عقلــه» ،وذهــاب البشــر الــى
االحلــاد ليــس الــى ألجــل الطغيــان ،والشــواهد
علــى ذلــك كثيــرة ،فامللحــد غالبــ ًا مــا يبحــث
عــن التحــرر مــن قانــون الهــي يســير ضمنــه،

خــال ملتقــاه اإلســبوعي اســتضاف
منتــدى القــرآن الكــرمي ،ســماحة الشــيخ
عبــد اللــه الصالــح ،أحــد أبــرز قــادة احلــراك
اجلماهيــري فــي البحريــن ،للحديــث عــن الغــزو
الفكــري وآثــاره اخلطيــرة علــى املجتمعــات

اإلســامية ممــا ال يقــل أهميــة عــن الغــزو
العســكري املباشــر ،حيــث ابتــدأ ســماحته
مبينــ ًا :ان اجتاهــات البشــرية ككل هــي
فــي البحــث عــن املصالــح ،ولكــن اللــه -عــز
وجــل -جعــل االنبيــاء و االوصيــاء عكــس هــذا

االجتــاه فكانــوا خلدمــة الديــن واملجتمــع ،حيــث
يقــول الرســول األكــرم« :نحــن معاشــر االنبيــاء
بعثنــا لتوزيــع املــال ال لكنــزه».
إن الــدول اإلســامية فــي عصــر االمويــن
والعباســيني وحتــى العثمانيــن لــم متثــل
ً
وجعِ ــ َل النــاس
اإلســام
متثيــا صحيحــ ًا ُ
ينظــرون لإلســام بنظــرة مغايــرة ،فحدثــت ال
لنشــر الديــن إمنــا لالســتيالء علــى الســلطة،
وفــي ظــل هــذه االوضــاع رأى االســتعمار أن
املنطقــة مهيــأة للســيطرة عليهــا ،ولكــي ُيحكِ ــم
هــذه الســيطرة ،اســتعمر فكريــ ًا وعســكري ًا
فبــدأ اســتعمارهم الفكــري باملــدارس ،وشــيئ ًا
شــيئ ًا جعلــوا الديــن حصــة مــن احلصــص
الدراســية لتجريــد النــاس عــن مفاهيمــه.
وأضــاف ســماحة الشــيخ قائــ ًا :إن
معاهــدة ســايكس بيكــو ،وإن أنهــت الوجــود
العســكري للــدول الغربيــة لكنهــا أبقــت علــى
نفــوذ سياســي واســع فــي بلداننــا ،كان
لــه تأثيــر فكــري علــى شــرائح واســعة مــن
مجتمعاتنــا ،وأن كثيــر ًا مــن بلداننــا وإن لــم
تكــن مســتعمرة لكنهــا بثرواتهــا بنيــت الــدول
الغربيــة» .وتضمــن برنامــج املنتــدى أيضــ ًا
فقرتــه االســبوعية؛ حــوارات ،حيــث كان
احلــوار مــع أحــد مجاهــدي احلشــد الشــعبي
مــن لــواء علــي األكبــر وهــو احلــاج ،أبــو أمجــد،
حيــث حــدث احلضــور عــن أجــواء اجلهــاد فــي
ســبيل اللــه فــي قواطــع العمليــات ومــا يشــعر
بــه املجاهــد فــي تلــك املناطــق والظــروف ،وقــد
حــاوره األخ املهنــدس مصطفــى فــواز.
ﺷﺒﺎط | 2017
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قضية الشهر

قضية الشهر
ولعــل مثالنــا األبــرز فــي اإلصــاح السياســي،
مــا نهضــت بــه ٌ
كل مــن الصديقــة الطاهــرة
فاطمــة الزهــراء ،وابنتهــا العقيلــة زينــب،
عليهمــا الســام ،ومبــا أن اإلصــاح مســؤولية
ـري باملــرأة ان تتحمــل مســؤولياتها
اجلميــع ،فحـ ٌ
فــي هــذا االجتــاه.
رابعــ ًا :الــدور اإلعالمــي ،فالفرصــة
ســانحة اليــوم للمــرأة ملمارســة دور إعالمــي
مؤثــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي،
ومواقــع األنترنــت ،ومــا وفرتــه تقنيــات االتصال
احلديثــة ،حيــث يعــد هــذا احلقــل اليــوم هــو
األهــم فــي مجــال غــرس الوعــي الثقافــي فــي
نفــوس النــاس ،كمــا ان التطــورات احلاصلــة،
فرضــت علــى املــرأة واجبــات وادوار ًا أخــرى
كشــغل بعــض الوظائــف اخلاصــة التــي
تختــص باملــرأة كالطــب النســائي والتعليــم
النســائي وغيرهمــا.
تحوالت متسارعة و بذور خيرة

سام وتحوالت خطيرة
المرأة ..دور
ٍ
مســؤولياتها كاملــة ،ولــن تُعــذر بتركهــا خــاف
أوامــر الشــارع املقــدس ،إذ يقــول تعالــى:
((وقفوهــم انهــم مســؤولون)) ،كمــا أن رســول
الرحمــة ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،اكــد هــذه
احلقيقــة اذ قال((:كلكــم راع وكلكــم مســؤول
عــن رعيتــه.))...
المسؤولية االجتماعية

الشيخ فارس الجبوري

ال يخفــى علــى أحــد ان اغلــب اخلطابــات
القرآنيــة التــي وجهــت الــى عامــة النــاس او
املســلمني ،إمنــا هــي موجهــة للمرأة كمــا الرجل
متامـ ًا ،كمــا ان اإلســام قــد جعــل األدوار بــن
الرجــل واملــرأة أدوارا تكامليــة ،يكمــل أحدهمــا
اآلخــر ،وحملهمــا مع ـ ًا املســؤولية الكاملــة فــي
إصــاح االرض ووراثتهــا ،واشــركهما فــي
الثــواب والعقــاب؛ وهكــذا ،فــان املــرأة تتحمــل
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ولعــل املســؤولية االجتماعيــة للمــرأة ،تُعــد
أخطــر هــذه املســؤوليات واعظمهــا ،والشــك أن
أدوار املــرأة ومســؤولياتها االجتماعيــة اليــوم
قــد ازدادت بشــكل كبيــر نتيجــة تطــورات
احليــاة وتعقيداتهــا ،ومــن هــذه األدوار:
أو ًال :الــدور التربــوي ،فــا يختلــف اثنــان
علــى أن الهــدف األســمى لرســاالت الســماء؛
هدايــة اإلنســانية مــن خــال منهــج تربــوي
دقيــق ،وهــذه الهدايــة ال تتحقــق دون بلــوغ
االنســان مرحلــة عاليــة مــن اخللــق الكــرمي،
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وفــي هــذا يقــول النبــي الكــرمي ،صلى اللــه عليه
وآلــه« :إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق»،
وهكــذا أصبحــت تربيــة االنســان هــدف
األنبيــاء واملصلحــن ،بــل وهــدف ومســؤولية
االنســان بشــكل عــام وبــكال جنســيه؛ الرجــل
واملــرأة ،ولقــرب األبنــاء الــى األم اكثــر مــن
األب ،وللطبيعــة الســيكولوجية للمــرأة ،وحلكمــة
اللــه تعالــى فــي جعــل املــرأة حامل ـ ًة للجنــن،
وواضعتــه ،وراضعتــه ومربيتــه؛ فقــد متيــزت
علــى الرجــال فــي هــذا الــدور األهــم وهــذا
الشــرف األعظــم.
ثاني ـ ًا :الــدور الثقافــي ،وتتمثــل فــي طلــب
العلــم مبــا يؤهلهــا القيــام بدورهــا االجتماعــي،
ويأتــي فــي مقدمــة العلــوم؛ العلــوم الدينيــة،
ومنهــا تتفــرع عليهــا مســؤولية التبليــغ
واإلرشــاد الدينــي والثقافــي واألخالقــي.
ثالثــ ًا :الــدور اإلصالحــي؛ وذلــك فــي
مياديــن السياســة واالجتمــاع واالقتصــاد،

متــر بلداننــا بفتــرة حتــوالت حــادة علــى
مختلــف األصعــدة ،ممــا انعكــس علــى كل
مجــاالت احليــاة وبشــكل مؤثــر جــدا ،غيــر
ان اجلانــب التربــوي كان أكثرهــا تأثــر ًا؛ فقــد
جــرف إعصــار هــذه التحــوالت نســبة كبيــرة
مــن اجليــل اجلديــد بعيــدا؛ فقلــع الكثيــر منــه
 وخاصــة املــرأة  -مــن جــذوره الدينيــة،واالجتماعيــة ،والثقافيــة ،فصرنــا وكأننــا أمــام
واقــع جديــد ومجتمــع جديــد.
غيــر ان مجتمعنــا ورغــم التحــول الســريع،
فــان نســبة عاليــة منــه مازالــت ملتصقــة
بأحــكام الديــن والتقاليــد االجتماعيــة ،كمــا
ان بــذور الديــن والســلوكيات احلســنة مازالــت
مغروســة فيــه ،حتــى فــي النــشء اجلديــد الــذي
ميــر بهــذه التحــوالت.
المرأة و موجة االغتراب

بيــد أن املشــكلة تبــدأ مــن نقطــة االنفصام
بــن املــرأة وبــن واقعهــا االجتماعــي والدينــي

بســبب ســوء فهــم او قــراءات خاطئــة لبعــض
املفاهيــم ،ممــا يجعلهــا أمــام خطــر االغتــراب
الفكــري والســلوكي يجعلهــا تنســلخ مــن
جذورهــا االســامية وتبعدهــا عــن أدوارهــا
ومســؤولياتها احلقيقيــة ،وتدفعهــا التبــاع مــا
اختطتــه الثقافــة الغربيــة مــن ادوار مبتذلــة
وأمنــاط ثقافيــة منحطــة.
إن مظاهــر االغتــراب الفكــري والســلوكي
للمــرأة تدعونــا للتأمــل كثيــرا فــي هــذه الظاهرة
االجتماعيــة اخلطيــرة وحتليــل أســبابها،
واملتأمــل فيهــا قــد يعزوهــا ألســباب كثيــرة
منهــا:
 -1ضعــف الوعــي الــذي يأتــي فــي
مقدمــة األســباب ،فأهــم مشــاكلنا هــو الفــراغ
واخلــواء الفكــري والثقافــي الــذي يجعلنــا
ال منيــز بــن الغــثّ والســمني لعــدم امتــاك
األســس واملعاييــر الالزمــة للتمييــز مــن جهــة،
ودب
ـب ّ
ومــلء حيــز الفكــر الفــارغ بــكل مــا هـ ّ
مــن جهــة أخــرى.
لقــد فشــلت كل املؤسســات املعنيــة عــن
غــرس الوعــي فشــ ًا ذريعــ ًا فــي حــل هــذه
املشــكلة لعــدم قيامهــا بدورهــا بشــكل مطلــوب،
فاجلميــع أخفــق فــي حتمــل مســؤولياته ،إذ
تخلفــت الدولــة عــن القيــام مبهامهــا ،وغابــت
مؤسســات املجتمــع املدنــي ،بــل وحتــى
املؤسســة الدينيــة.
 -2اإلعــام املُضلّــل الــذي اتخذتــه
القــوى الكبــرى الوســيلة اجلديــدة للســيطرة
علــى بلــدان العالــم الثالــث ،ومت هــذا عبــر
توظيــف خبــراء فــي شــتى العلــوم وخاصــة؛
علــم النفــس ،حيــث تخصــص العديــد مــن
العلمــاء فــي هــذا اجلانــب ،فــي كيفيــة التأثيــر
علــى عقــول اآلخرين بشــتى الوســائل واألفكار،
ممــا جعــل هــذه الوســائل تغــزو عقــول الصغــار
قبــل الكبــار ،هــذه الوســائل جعلــت صغارنــا
معتقليهــا ،ثــم جنحــت فــي تغذيتهــم بــكل مــا
يؤســس الحتــرام وجهــات النظــر الغربيــة.
 -3غيــاب الوعــي التربــوي لــدى األبوين

واملعنيــن بأمــر التعليــم ،مــن معلمني ومدرســن
وأســاتذة جامعــات ،وعــدم التوصــل الــى منهــج
وأســلوب صحيــح لتربيــة النــشء اجلديــد ،ومبــا
أن عمليــة التربيــة والبنــاء اإلنســاني فــي ظــل
التطــورات املتالحقــة ،أصبحــت عمليــة عميقــة
ومعقــدة جــدا ،تتداخــل فيهــا عــدد مــن العلــوم
واالختصاصــات ،مثــل علــم النفــس ،وعلــم
االجتمــاع ،واإلعــام ،واإلدارة ،والديــن،
وغيرهــا ،فــان األمنــاط التربويــة القدميــة
باتــت غيــر مجديــة ،فصــار لزامــ ًا إعــداد
برامــج ســريعة ومكثفــة لتعليــم الوالديــن أســس
التربيــة ،ووضــع مناهــج تفصيليــة وبعيــدة
املــدى تقســم علــى املراحــل الدراســية ،حتقــق
هــدف التربيــة األمثــل ،وتعلــم النــشء اجلديــد
كيــف يصبحــون مربــي املســتقبل.
 -4اعتمــاد املــرأة املغتربــة ،منهــج
والتعصــب لــدى البعــض ،معيــار ًا
التطــرف
ّ
لفهــم اإلســام ،واإلســام مــن هذا املنهــج براء،
كمــا ســاعدت ظاهــرة اإلرهــاب والتكفيــر ،فــي
تعزيــز اغتــراب املــرأة؛ ملــا مارســته التنظيمــات
الدمويــة مــن أفعــال همجيــة ال إنســانية.
 -5عــدم إيضــاح فلســفة كثيــر مــن
التشــريعات اخلاصــة باملــرأة ،وبيــان اهميتهــا
ومنافعهــا للمــرأة ،خاصــة واملجتمــع عامــة،
مثــل قيمومــة الرجــل علــى املــرأة ،وحصتهــا
فــي امليــراث ،وتعــدد الزوجــات ،ممــا جعــل
املــرأة تــرى ان هــذه األحــكام ،ومــن ثــ ّم
اإلســام ،لــم يعــد صاحلــا لهــذا الزمــان؛
فأصبحــت تبتعــد عــن اإلســام ،ومــن جهــة
أخــرى فــان تعطيــل األحــكام االســامية
املناصــرة للمــرأة ،وعــدم حــرص الدولــة علــى
تطبيقهــا؛ جعــل املــرأة تغفــل عنهــا ومــن ثــ ّم
تغفــل عــن عظمــة اإلســام ،ومــا يوفــره لهــا مــن
حمايــة وحصانــة.
قبل فوات األوان

وهكــذا وأمــام هــذه التحــوالت اخلطيــرة؛
صــار لزامــ ًا ،أن نســارع الغتنــام فرصــة

األسرة وان كانت األساس األول في التربية السليمة ،إال
ان دور المجتمع بمؤسساته المتعددة ،ذو تأثير كبير
في إنجاح العملية التربوية
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قضية الشهر
البــذرة الصاحلــة فــي مشــروع تربــوي حقيقــي
مــدروس ؛لتوفيــر األجــواء التربويــة املناســبة
لنمــو تلــك البــذور فــي تربــة املجتمــع واألمــة
قبــل فــوات األوان ،فــان للبــذور وقت ـ ًا ال تنمــو
بعــده .انــه صــراع خطيــر يتوجــب علينــا ان
نحســن إدارتــه؛ وإال عانينــا طويــا واحتجنــا
الــى جهــود مضاعفــة عشــرات املــرات للخــروج
ممــا نحــن عليــه اليــوم.
واليــوم علينــا االعتــراف واإلقــرار ،باننــا
لــم نبــذل جهــد ًا حقيقيـ ًا فــي التعامــل مــع هــذا
اخلطــر والســيطرة عليــه ،فأصبحنــا ننظــر الــى
الســيل يجــرف فلــذات أكبادنــا ،غيــر مهتمــن
ملــا يحــدث ،وكأننــا ال نــرى شــيئا وإال لكنــا
قــد حتركنــا باجتــاه معرفــة آليــات التعامــل ثــم
التعامــل معــه ،وهــذا مــا ال نــراه فــي الواقــع.
انشغال أم ال مباالة؟!

منــذ التحــوالت األخيــرة التــي شــهدتها
دول املنطقــة والعــراق حتديــدا ،جنــد ان
االهتمــام منصــب علــى جانبــي السياســة
واحلــرب ،ونــرى انهمــا االطــار الــذي يؤطــر
كل الفعاليــات والنشــاطات ،ورغــم اعترافنــا
باألهميــة القصــوى لالهتمــام بــكال األمريــن،
فــان هنــاك مــا هــو أهــم منهمــا وهــو بنــاء
وعــي االنســان عمومــا واملــرأة خصوصــا؛
فهــي قاعدتنــا ومشــروعنا التربــوي األهــم.
امللــح هنــا:
والســؤال
ّ
أيــن هــذا اجلانــب مــن االهتمــام؟ ألــم
يكــن  -حق ـ ًا  -هنــاك حيــز معقــول لالهتمــام
بــه؟ وهــل ان السياســة واحلــرب شــغلتنا عــن
دور إعــداد اجليــل اجلديــد؟ أم إننــا غيــر
ملتفتــن أصـ ًا لألمــر؟! أم ملتفتــون وال نعــرف
كيفيــة التعامــل مــع هــذه التحــوالت املتســارعة؟
أم إننــا ملتفتــون وال نبالــي؟!
المؤسسة السياسية وانحالل المرأة

كرســت العديــد مــن الــدول مثــل اليابــان،
جهودهــا لالســتثمار فــي االنســان ،وأنفقــت

قضية الشهر
ألجــل ذلــك املبالــغ الطائلــة عبــر برامــج
حكوميــة رســمية ،وعبــر منظمــات مختلفــة؛
اقتصاديــة وعلميــة ،وسياســية ،واجتماعيــة،
ومنظمــات مجتمــع مدنــي ،وطبقــت برامــج
للتنميــة البشــرية ،كمــا اهتمــت بأســس التربيــة
واإلرشــاد؛ فحققــت نتائــج طيبــة فــي التحــول
مــن حالــة االنحــال الــى حالــة التماســك ،لكــن
الغريــب ان مجتمعاتنــا املتماســكة حتولــت الــى
االنحــال بشــكل مذهــل ،واحلكومــات التــي
متتلــك كل الســلطات والصالحيــات غيــر مهتمــة
ملــا يحــدث ،بــل نالحظهــا تؤســس لبرامــج
االنحــال فــي مؤسســاتها احلكوميــة! ولنــا فــي
بعــض برامــج وزارة الثقافــة واإلعــام فــي عــدد
مــن الــدول ومنهــا؛ العــراق ،خيــر شــاهد علــى
ذلــك.
ان احلكومــة مطالبــة اليــوم باتخــاذ
خطــوات جديــة وســريعة لتعديــل املســار
التربــوي فــي البــاد بوضــع اســتراتيجية
شــاملة إلصــاح وبنــاء املجتمــع عمومــا واملــرأة
خصوصــا ،عبــر االســتفادة مــن اخلبــرات
الدينيــة واألكادمييــة فــي هــذا االجتــاه ،وجعــل
املؤسســة الثقافيــة مؤسســة بنــاء ثقافــي صالــح
وليســت مؤسســة هــدم او بنــاء طالــح ،ومتابعــة
اإلعــام املنحــرف ووضــع مناهــج مضــادة لــه،
ثــم التأســيس إلعــام بنــاء ،والســيطرة علــى
كل مصــادر االنحــال عبــر الشــبكة العامليــة
وغيرهــا ،واســتثمار هــذه الشــبكة فــي البنــاء
الثقافــي ،وكذلــك بنــاء وزارة تربيــة وتعليــم
حقيقيــة تقــرن التربيــة بالتعليــم ،والتأســيس
والتمويــل ملراكــز بحــث ودراســات تربويــة نابعــة
مــن واقــع مجتمعنــا ال مــن واقــع املجتمعــات
الغربيــة .والتأســيس لكليــات النفــس التربــوي
واالجتمــاع املهتمــة بدراســة الواقــع والبنــاء
عليــه ،ال تلــك املســتوردة لألفــكار اجلاهــزة.
واالهتمــام بــوزارة املــرأة واملنظمــات املدنيــة
املهتمــة باملــرأة .وإعطــاء االهتمــام الكافــي
للســينما واملســرح ،وتفعيلــه بالشــكل الــذي
يســهم فــي عمليــة بنــاء املــرأة واملجتمــع.

المؤسسة الدينية و ال عذر!

ان املؤسســة الدينيــة اليــوم أمــام مســؤولية
ال عــذر لهــا فــي عــدم حتملهــا؛ إذ ان واجبهــا
الشــرعي ،بنــاء االنســان عبــر غــرس القيــم
النبيلــة فيــه ،وحمايتــه مــن االنحــراف عبــر
التوجيــه واإلرشــاد مــن خــال إعــداد رجــال
الديــن القادريــن علــى حتمــل أعبــاء املرحلــة،
والرقــي الــى مســتوى التحديــات؛ بإعــادة
هيكلــة شــاملة للمؤسســة الدراســية واإلداريــة
والتبليغيــة بالشــكل الــذي يجعــل منهــا احملــرك
واملوجــه احلقيقــي للنــاس مبــا يحقــق صالحهــم
فــي الدنيــا واآلخــرة ،كمــا مبقدورهــا اليــوم
لعــب دور ضاغــط ،وإجبــار الساســة علــى
اتخــاذ خطــوات جديــة وإيجابيــة فــي مجــال
بنــاء االنســان ،وبإمكانهــا التأثيــر علــى
منهجيــة وزارة الثقافــة واإلعــام ،والتربيــة
والتعليــم ،والتعليــم العالــي وكذلــك األوقــاف.
وكل األمــور اخلاصــة ببنــاء االنســان ،ممــا
يجــب ان تتوالهــا األيــادي األمينــة ،حتــى ال
تذهــب اجلهــود واألمــوال إلقامــة املهرجانــات
االســتعراضية واحلفــات الغنائيــة الهابطــة.
قانون حماية المرأة و وجهة نظر!

تتضمــن قوانــن الــدول حمايــة املــرأة مــن
العنــف األســري ،وهــذا يعنــي ســن عقوبــات
رادعــة للرجــل الــذي يعتــدي علــى املــرأة .بيــد
أن الســؤال املهــم :ألــم ينشــأ هــذا الرجــل
ويتربــى علــى يــد املــرأة اساســا؟ ألــم تكــن
تصرفاتــه وســلوكياته نتــاج تربيــة حصــل علــى
جزئهــا األكبــر مــن املــرأة (األم)؟ إذن؛ فــان
املــرأة تتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي نشــوء
ظاهــرة العنــف األســري ،وهــذا مؤشــر قــوي
علــى ان هنــاك حالــة قصــور شــديد فــي القيــام
مبســؤولياتها التربويــة .ان قانــون حمايــة املرأة
مــن العنــف األســري حاليـ ًا ،إمنــا يعاقــب مــن
أفســدته التربيــة ،وال يعــدو كونــه ردة فعــل
ال غيــر ،ولــو اســتطعنا ان نوفــر التربيــة

ان الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ خطوات جدية وسريعة
لتعديل المسار التربوي في البالد بوضع استراتيجية شاملة
إلصالح وبناء المجتمع عموما والمرأة خصوصا
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ان األسرة هي المالذ والحصن الذي يقوم بدوره في
إنقاذ األبناء وخاصة المرأة من موجات الفكر المنحرف

الصحيحــة ،النحســر العنــف ضــد املــرأة الــى
ابعــد احلــدود.
ْ
اتستبدلن الذي هو أدنى بالذي هو خير؟!

واذا كانــت املــرأة الباحثــة عــن حقوقهــا
جــادة فــي البحــث عــن حــق متميــز وحصــة
اكبــر ،فــان لهــا فــي شــريعة اإلســام افضــل
مــا حتصــل عليــه ،فاإلســام قــد كــرم املــرأة
تكرميــا عظيمــا ،ورســم لهــا الســبل الســليمة
للقيــام بدورهــا ،ومنحهــا عــرش التــرف فــي
األســرة ،فكلنــا يعلــم ان رابطــة الــزواج هــي
رابطــة نــكاح ال رابطــة خدمــة كمــا تســري
العــادة عليــه اليــوم ،واإلســام لــم يوجــب
علــى املــرأة حتــى رضــع وليدهــا مجانــ ًا،
وأعطاهــا احلــق فــي اخــذ األجــرة ،كمــا ان كل
مســؤوليات البيــت وكل أعمالــه ليســت واجبــة
علــى املــرأة ،كمــا نفعــل اليــوم ،وال كمــا يجعلهــا
النظــام الغربــي مناصفــة بــن الرجــل واملــرأة،
ولعلنــا جنــد فــي هــذا فارقــا كبيــرا بــن حــق
املــرأة فــي اإلســام وحــق املــرأة فــي الغــرب.
وفــارق آخــر كبيــر وهــو ان الزوجــة غيــر مكلفــة
بالكســب املــادي وان واجــب الرجــل اإلنفــاق
عليهــا ،وتوفيــر كل متطلباتهــا احلياتيــة ،فأيــن
كل هــذا مــن النظــام الغربــي الــذي يوجــب
علــى الزوجــة العمــل مثلهــا مثــل الــزوج لتوفيــر
متطلبــات احليــاة؟!
بهــذه الصــورة املختصــرة نفهــم بوصلــة
املــرأة توجهــت باالجتــاه اخلاطــئ فــي اطــار
املطالبــة بحقوقهــا؛ حينمــا تأخــذ مــن الغــرب
مقياســا لهــذه احلقــوق ،فــي حــن ان مصلحتها
تكمــن فــي توجيــه البوصلــة نحــو حقــوق املــرأة
احلقيقيــة التــي ّ
بشــر بهــا اإلســام.
منظمة الحقوق االسالمية للمرأة

وهكــذا ومــا دام اإلســام يعطــي املــرأة كل
هــذا االحتــرام والتكــرمي غيــر املســبوق ،فمــا
الــذي مينــع أهــل املســؤولية مــن التأســيس
والدعــم ملنظمــات تطالــب باحلقــوق املشــروعة
للمــرأة وفــق ضوابــط الشــرع؟ ومــن ثــم

تدعمهــا وتناصرهــا بــدال مــن ان يأتــي لنــا
الغــرب مبنظماتــه ويطالــب بأمــور يدعيهــا
حقوقــا للمــرأة ،ورغــم ان بعضهــا هــي حــق
فع ـ ًا ،إال ان فيهــا مــا يهــدم كيــان املجتمــع،
وتكــون بوابــة لالغتــراب الفكــري والســلوكي
للمــرأة ،وبدايــة االنفصــال عــن ســلوكيات
وتعاليــم الديــن احلنيــف.
حصننا األخير

واآلن؛ وبعــد ان انهــارت كل الســدود
أمــام حتديــات هــذه التحــوالت ،وأمــام حالــة
العجــز تــارة ،والالمبــاالة تــارة أخــرى مــن
قبــل املعنيــن مبواجهــة هــذا التحــدي؛ صــار
لزامــا علــى األســرة وخاصــة املــرأة ان تتحمــل
مســؤولياتها عبــر ســيطرة الوالديــن ،وخاصــة
األم علــى عمليــة التغذيــة الثقافيــة لألطفــال،
وخاصــة البنــات ،مــن خــال حتديــد قنــوات
التلقــي الثقافــي عبــر التلفــاز واألنترنــت،
وحمايتهــم مــن كل ضــار ،وتركيــز اهتمامهــم
علــى املفيــد منهــا ،واالهتمــام بتعلــم أســاليب
التربيــة بقــراءة الكتــب اخلاصــة بذلــك،
وتأســيس منظمــات غيــر رســمية لهــذا الشــأن،
وعقــد نــدوات ولقــاءات بــن األمهــات ،وكذلــك
بــن اآلبــاء للتــدارس فــي أســس التربيــة
والتواصــل مــع املؤسســة الدينيــة فــي هــذا
االطــار .ان األســرة هــي املــاذ األخيــر وهــي
احلصــن األخيــر الــذي نأمــل ان يقــوم بــدوره
فــي انقــاد األبنــاء وخاصــة املــرأة مــن موجــات
الفكــر املنحــرف مــن جهــة واالســتفادة مــن
هــذه الوســائل فيمــا ينفعهــم مــن جهــة أخــرى.
ضرورة البناء المتكامل للمرأة

ان حالــة التطــور الســريع التــي متــر بهــا
البشــرية اليــوم القــت بظاللهــا علــى متطلبــات
التربيــة؛ فهــي مــن جانــب جعلــت الســيطرة
علــى القنــوات التــي تســهم فــي تشــكل الوعــي
عمومــا والتربيــة خصوصــا ،أمــر ًا صعبـ ًا جــدا،
كمــا ان هــذا التطــور فــرض علــى النــشء
اجلديــد منطــا جديــدا مــن الثقافــة ؛ ممــا

فــرض علــى املربــي ان يســاير هــذا التطــور
وان يكــون مبســتواه؛ وذلــك بتعلــم طرائــق
التربيــة التــي تناســب هــذا التطــور.
وأمــام هــذه الصعوبــة والتعقيــد ،نحــن
بحاجــة الــى توجيــه املــرأة نحــو مناهــج تربويــة
مركــزة ،وعاليــة املســتوى؛ بدايــة مبرحلــة احلمل
بهــا جنينــا فــي بطــن أمهــا ،ومــرور ًا بالتعامــل
معهــا رضيعــة ومــا يعقــب ذلــك مــن فتــرة
احلضانــة ،ثــم ريــاض األطفــال ،ثــم مرحلــة
املدرســة ،فمرحلــة املراهقــة والشــباب ،وحتــى
مرحلــة تأســيس األســرة ،ومــن جانــب آخــر؛
نحــن بحاجــة الــى تأســيس مراكــز الدراســات
والتأهيــل للمــرأة صاحبــة املســؤولية والــدور
الفاعــل فــي املجتمــع.
إنهــا منظومــة متكاملــة يتعــاون فيهــا
اجلميــع مــن اجــل التربيــة ،فاألســرة وان
كانــت األســاس االول فــي التربيــة الســليمة،
اال ان دور املجتمــع مبؤسســاته املتعــددة ،ذو
تأثيــر كبيــر فــي إجنــاح العمليــة التربويــة،
وهــذا يتطلــب جهــد ًا عالــي املســتوى مــن قبــل
اجلميــع.
وهكــذا اصبــح لزامــا علــى القائمــن علــى
املجتمــع إدارة هــذا الصــراع بوســائل وطــرق
جديــدة منهــا:
أو ًال :شــمول قوانــن محاكــم األحــوال
الشــخصية لقوانــن حمايــة املــرأة باملفهــوم
اإلســامي ،والترويــج لــه علــى نطــاق واســع
وتطبيقــه؛ لتــرى املــرأة أهميــة تطبيــق اإلســام،
وأهميــة التصاقهــا باإلســام كديــن يوفــر لهــا
الصــاح ويحمــي مصاحلهــا.
ثانيــا :تأســيس منظمــات مدنيــة إســامية
تطالــب بحقــوق املــرأة إســاميا ودعمهــا
والترويــج لهــا؛ لتحمــل رايــة الدفــاع عــن
حقــوق املــرأة.
ثالثــا :غــرس هــذه املفاهيــم وإيضاحهــا
فــي املناهــج التربويــة الدراســية للبنــات ،بــدل
التأكيــد علــى نظــام حقــوق االنســان الغربــي
والتركيــز عليــه وتهميــش إجنــازات اإلســام
فــي هــذا االجتــاه.
ﺷﺒﺎط | 2017
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إن المرأة المعاصرة السيما المسلمة،

القدوة

بأمس الحاجة إلى القدوة الصالحة ،في
رعاية األسرة وتربية األوالد

الناجحة
ودورها في
سعادة األسرة
َي ْأت َِســي بفــان َأي يرضــى لنفســه مــا رضيــه
و َي ْق َتــدِ ي بــه وكان فــي مثــل حالــه؛ وإمنــا هنــاك
فــارق بســيط مــن جهــة املصاديــق مــن كــون
أن القــدوة هــي االقتــداء بصفــات اآلخريــن مــن
حيــث القــوة والشــجاعة والكــرم وغيــر ذلــك،
أمــا األســوة هــي التأســي بشــخصية اإلنســان
نفســه كمــا هــو التأســي برســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه.
الشيخ ماجد الطرفي

القــدوة هــي التأثــر بشــخصية معينــة
ومتابعتهــا وتقليدهــا والتأســي بهــا ،والســيما
القــدوة احلســنة التــي هــي العنصــر املهــم فــي
املجتمــع ،واإلنســان بأمــس احلاجــة لرؤيــة
القــدوات مهمــا كان أفــراده صاحلــن كمــا قــال
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :جالســوا
مــن تذ ّكركــم باللــه رؤيتُهــم» ،كيــف ال وقــد أمــر
الل ـ ُه نب َيــه  ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،باالقتــداء
فقــالُ { :أو َل ِئ َ ِ
ــم
ْ
ــك ا َّلذيــ َن َهــدَ ى اللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ْ
ا ْقت ِ
َــد ِه}( ،ســورة األنعــام.)90 :
إذ إن ال ُقــدوة والقِ ــدوة هــي ا ُأل ْســوة،
كمــا يقــال :فــان قــدوة يقتــدى بــه ،وا ُأل ْســ َو ُة
واإلسـ َو ُة هــي ال ُقـ ْدوة ،كمــا يقــال :والقــوم ُأ ْســو ٌة
ْ
فــي هــذا األَمــر َأي حا ُلهــم فيــه واحــدة؛ أي:
احلــال التــي يكــونُ اإلنســانُ عليهــا فــي اتِّبــاع
َغ ْيــرِ ه إنْ َح َســن ًا وإن قَبيحــ ًا وإن ســا ّر ًا َأو
ضــا ّر ًا ،مِ ْثــل ال ُقـ ْد َوة فــي ك ْونِهــا َم ْصــدر ًا مب ْع َنــى
واســم ًا مب ْع َنــى مــا ُي ْؤت ََســى بــه ،و َكذل َِك
ا ِإلئت َِســاءْ ،
ُ
َ
ُ
ُ
ٌ
ـان أ ْســوة أي ق ـ ْد َوةٌ؛
ال ُق ـ ْد َوة؛ يقــال لــي فــي فـ ٍ
ـس بــه أي اقتـ َد بــه و ُكــنْ مثلــه ،وفــان
ويقــال ائ َـت ِ
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ميــل اإلنســان بفطرتــه إلــى االقتــداء
والتأســي يدفعــه ألن يتخــذ لــه أســوة يقتــدي
بهــا ،فــإن لــم تكــن حســنة فســيئة ،وإن لــم تكن
صاحلــة ففاســدة ،هــذا هــو مــن البديهيــات،
ولكــن املهــم كيــف تختــار هــذه القــدوة احلســنة
ومتيزهــا عــن القــدوة الســيئة؛ والكارثــة تكمــن
فــي االختــاط بينهمــا {ا َّل ِذيــ َن َض َّ
ــل َســ ْع ُي ُه ْم

ِف ْ ِ
ي ِســن َ
ي َســ ُب َ
ُون
ــم ُ ْ
ــم َ ْ
ون َأ َّنُ ْ
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َو ُه ْ
َ
ُصنْعــ ًا}( ،ســورة الكهــف.)104 :

لــكل إنســان توجهــات مختلفــة فــي حتديــد
مســار حياتــه ،وهــذا بــدوره مقــرون مبــا يحــب
ـاس مــن يت ِ
ِ
ـذ ِمــن د ِ
َّخـ ُ
ون
ُ
{وم ـ َن النَّـ ِ َ َ
ومــا يكــرهَ ،

ِ
ــب اللَِّ َوا َّل ِذيــ َن آ َمنُــو ْا
َح ِّ
ــم ك ُ
ونُ ْ
اللَِّ َأنــدَ ا ًدا ُي ُّب َ
َأ َشــدُّ ُح ًّبــا لَِِّّ}( ،ســورة البقــرة ،)165 :لذلــك

نالحــظ بعــض النــاس توجهاتهــم إحلاديــة،
يتخــذون لينــن مثــ ًا قــدوة لهــم ،والبعــض
اآلخــر توجههــم علمانــي وهكــذا.
أكثــر الفئــات التــي حتتــاج إلــى معرفــة
طريقــة اختيــار القــدوة احلســنة هــم األطفــال،
فعندمــا يقــوم املربــون بتعليمهــم طريقــة اختيــار

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

القــدوة احلســنة منــذ الصغــر ،إذ كثيــر ًا مــا
نالحــظ أن اإلنســان يكتســب خبراتــه ومهاراتــه
بالتقليــد واحملــاكاة ،كالطفــل يحاكــي أبــاه
ويتقمــص شــخصيته ،كــون أن التعلــم بالرؤيــة
واملشــاهدة أســهل وأيســر وأســرع ،ألنــه مــن
طبيعــة اإلنســان يحــب احلصــول علــى الشــيء
بأســهل الطــرق وأســرعها وإن كان محرمــ ًا،
ولكــن جــاء الشــارع املقــدس لينظمهــا.
هنــا تكمــن خطــورة املوضــوع؛ كــون أن
القــدوة احلســنة لهــا بريقهــا وملعانهــا الذاتــي
فتنجــذب إليهــا النفــوس وتتأثــر بهــا إجابي ـ ًّا،
والــكالم فيمــا لــو كانــت ســيئة؛ الحــظ أنهــا
تزخرفــت وتزينــت باألصبــاغ واأللــوان الالمعــة
اخلداعــة ،فهنــاك مــن يقــع فــي حبالهــا
وشــراكها ،فتكــون الطامــة الكبــرى.
حاجة المرأة إلى القدوة الصالحة

ألجــل ذلــك اشــتدت احلاجــة إلــى القــدوة،
بســبب ابتعــاد النــاس عــن اإللتــزام بقيــم
الســماء وأحكامــه ،واالبتعــاد عــن التطلعــات
الثقافيــة األخــرى لتفتــح ذهنــه كــي يحمــي
نفســه مــن خطــر القــدوة الســيئة ،وخصوص ـ ًا
مــن جانــب املــرأة بوصفهــا نصــف املجتمــع،
وكونهــا األم املربيــة واملعلمــة فــي املدرســة
واألخــت والزوجــة وغيــر ذلــك مــن املكانــة
التــي حتتلهــا فــي املجتمــع؛ لــذا يجــب العنايــة
بهــا منــذ صغرهــا لكــي تكــون القــدوة املثاليــة
التــي يقتــدى بهــا ،كمــا يقــول الشــاعر حافــظ
إبراهيــم:
األم مدرســة إذا أعددتهــا *** أعــددت

شــعبا طيــب األعــراق
فمــن الضــروري أن نســلط الضــوء علــى
املــرأة ،كونهــا محــل تأمــل ونظــر ملكانتهــا
الســامية التــي رســمها لهــا الشــارع املقــدس،
وإنهــا أســاس األســرة؛ أصبحــت خطــورة هــذه
القضيــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى،
خاصــة لــو أخذنــا بنظــر االعتبــار العوملــة
وأدواتهــا التــي ظهــرت فــي األزمنــة األخيــرة
والثقافــات الغربيــة املزيفــة.
فعلــى املــرأة املســلمة ان تســعى فــي
طريــق احلكمــة والعلــم وفــي طريــق بنــاء الــذات
معنويــا وأخالقيـ ًا ،وان تكــون فــي الطليعــة فــي
ميــدان اجلهــاد والكفــاح ،وأن ال تهتــم بزخارف
الدنيــا وزبرجهــا ،وأن تكــون فــي البيــت ســكينة
للــزوج واألوالد ،واألم املثاليــة ملجتمــع ناجــح،
واألفضــل لهــا ان تتأســى وتقتــدي بالســيدة
الزهــراء ،عليهــا الســام ،والتــي تتمثــل بهــا فــي
جميــع شــؤون احليــاة مــن إرشــادها للمســلمني
وتوعيتهــم ورعايتهــا للحجــاب ومدافعتهــا عــن
الديــن ،وهــذا ليــس باألمــر العــادي فهــي األم
التــي ربــت رجــاال للشــهادة دفاع ـ ًا عــن الديــن
والوطــن.
الزهراء عليها السالم
النموذج الصالح والقدوة الحسنة

وكل مــا تفعلــه النســاء فــي زماننــا يبقــى
قليــا أمــام القــدوة وجتلــي العظمــة االلهيــة
التــي أعدهــا رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،وإشــرافه علــى توجيههــا وفقــ ًا ملــا
تفتضيــه إرادة اللــه  -تعالــى  ،-فأصبحــت
فــي مبادئهــا وأخالقهــا كمــا لــو كانــت رســالة
اللــه متشــي علــى األرض ،فهــي جتســيد حــي
وعملــي لــك ّل مــا يريــده اللــه  -تعالــى -؛
لــذا احتلّــت أرفــع موقــع فــي دنيــا النســاء
إلــى قيــام الســاعة ،فهــي مبكانتهــا املرموقــة
أخــذت مكانتهــا الطبيعيــة كقــدوة وأســوة لألمــة
املســلمة بــك ّل أجيالهــا.
فعلــى مــن يريــد أن يســلك طريــق الهدايــة

واالســتقامة والفضــل فــي الدنيــا والســعادة
اآلخــرة فــإن الزهــراء ،عليهــا الســام ،أعظــم
قــدوة لــكل األجيــال ،ومبقــدور ك ّل امــرأة أو
رجــل أن يتعلّمــوا منهــا ،عليهــا الســام،
دروســ ًا فــي مــكارم األخــاق والفضيلــة.
مــن املمكــن لــكل امــرأة أن تطلــع علــى
ســيرتها املباركــة واالقتــداء مبــا قدمتــه للديــن
واإلنســانية فــي صــورة جميلــة ،ليتســنى لهــا
أن ترســم لنفســها أجمــل الصــورة احلقيقيــة
للســيدة العظيمــة ،لتكــون هــي القــدوة لنســاء
العالــم أجمــع ،ليتعرفــنَ علــى هــذه الشــخصية
اإللهيــة العظيمــة التــي رســمت صــورة املــرأة
املســلمة احلقيقيــة.
وهنــاك منــاذج عامليــة مــن النســاء الالتــي
تأثــرنَ بالزهــراء ،عليهــا الســام ،كمــا فــي
ســيدة يابانيــة  -فــي قضيــة طريفــة ال مجــال
لتفاصيلهــا اآلن  ،-اطلعــت علــى حيــاة فاطمــة
الزهــراء ،عليهــا الســام ،فتأثــرت بهــا وقالــت:
«هــذا هــو النمــوذج الــذي کنــت أبحــث عنــه»،
ــي مــن أشــباه
ثــم أعلنــت إســامها ،ومــا خف َ
هــذه القصــص كان أعظــم.
الوصول إلى القدوة الحسنة

ينبغــي علــى املســل ُم أن يكــون هــو القــدوة
عــن اإلســام؛ لعلــه يكــون ســب ًبا فــي هدايــة
الكثيــر مــن النــاس الــى الهــدى وديــن احلــق
كمــا حصــل علــى يــد الكثيــر مــن املؤمنــن
واملؤمنــات مــن أهــل الطاعــة؛ مــن أجــل ذلــك
ينبغــي علــى النــاس أن يكونــوا قــدوة ألهــل
املعاصــي ليكونــوا ســبب لهدايتهــم؛ مــن خــال
ظهــور أثــر الطاعــة وثمارهــا كاألمــن النفســي
وإثبــات قــوة اإلرادة .كاملــدرس قــدوة لطالبــه،
واألب ألبنائــه ،واحلاكــم لشــعبه ،والرئيــس
ملرؤوســيه ،والداعيــة ملــن يدعونــه وغيــر ذلــك،
كمــا فــي قــول رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه « :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه»
فــكل هــؤالء األصنــاف وغيرهــم ،ال خيــار
لهــم إال أن يكونــوا قــدوات صاحلــة؛ ألنهــم

حتــت املجهــر واملراقبــة شــاءوا أم أ َبــوا ،فهــل
يكونــون أهــ ًا للتحــدي؟! وهــل يستشــعرون
مســؤولياتهم؟! وهــل يحســبون خطواتهــم؟!
فألجــل الوصــول إلــى القــدوة احلســنة
نقــول:
 -1االســتقام ُة علــى املنهــج اإللهــي؛ مــن
أجــل ســامة املعتقــد ،والتوصــل إلــى مــا
يرضــي اللــه تعالــى ،وأداء الفرائــض والتخلــق
بأخــاق اإلســام واجتنــاب الكبائــر.
 -2موافقــ ُة األفعــالِ لألقــوالَ { :يــا َأ ُّ َيــا
ـون َمــا ال َت ْف َع ُلـ َ
ا َّل ِذي ـ َن َآ َمنُــوا ِل َ َت ُقو ُلـ َ
ـر َم ْق ًتــا
ـون َكـ ُ َ
ِعنْــدَ اللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلــوا َمــا ال َت ْف َع ُل َ
ــون}( ،ســورة

الصــف.)3 ،2 :
 -3االبتعــاد عــن مواطــنِ الشــبهات؛ مــن
خــال التمســك مبنهــج أهــل البيــت ،عليهــم
الســام.
 -4االطــاع علــى جميــع األفــكار
والثقافــات االســامية وغيرهــا ،ملعرفــة اخلطــأ
مــن الصــواب.
 -5مطالعــة التاريــخ وســيرة املعصومــن،
عليهــم الســام ،وفــي مقدمتهــا الصديقــة
الزهــراء ،عليهــا الســام ،ملعرفــة ســيرتهم
واالقتــداء بهــا.
 -6الصبــر علــى املصائــب والتوجــه بهــا
إلــى اللــه تعالــى:

ــر ُأ ْو ُلــوا ا ْل َعــزْ ِم ِمــ ْن
{ َف ْ
َــا َص َ َ
ــر ك َ
اص ِ ْ
الر ُس ِ
ــل}( ،ســورة األحقــاف.)35 :
ُّ

يجــب أن تعلــم أنــك مهمــا حرصــت علــى
أن تصــل إلــى حــد الكمــال فــي االقتــداء
والتأســي ،فأنــت بشــر تصيــب وتخطــيء
وعم ُلــك ليــس حجــة علــى اإلســام ،بــل احلجــة
قــال اللــه تعالــى وقــال رســوله ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،وقــال األئمــة األطهــار ،عليهــم الســام،
فالتمــس منهــم ألخيــك العــذر عنــد التقصيــر،
ـت إال اللــوم ف ُلــم نفســك أو ًال ،فقــد قــال
وإذا أبيـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللــه تعالــىَ { :ب ْ
نس ُ
ــان ع َ
ــر ٌة
ــل اإل َ
َــى َن ْفســه َبص َ
ِ
يــر ُه}( ،ســورة القيامــة،14 :
َو َل ْ
ــو َأ ْل َقــى َم َعاذ َ
.)15
ﺷﺒﺎط | 2017
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موضوع الغالف

موضوع الغالف

المنهج
التربوي
اإلسالمي
ودوره في
الحد من
العنف
األسري

الشيخ حيدر الشمري

تُعــد العالقــة الزوجيــة واألســرة ،وقــد
عــرف البعــض األســرة علــى أنهــا مجموعــة
مــن الضوابــط واألحــكام التــي حتــدد ســلوكية
وعالقــات أبنــاء األســرة أو املنتمــي لهــا ،إذ
األســرة عبــارة عــن مؤسســة اجتماعيــة
تتكــون مــن أفــراد يرتبطــون ببعضهــم بروابــط
إجتماعيــة وأخالقيــة وروحيــة وهــي التــي متيــز
()1
االســرة البشــرية عــن األســرة احليوانيــة.
وهنــاك العديــد مــن املجتمعــات االولــى
فــي حيــاة االنســان ومنهــا األســرة ،والتــي
لهــا فــي نظــر الشــارع املقــدس أهميــة كبــرى،
إذ اإلســام يشــكل النظــم التربويــة والعلميــة
واألخالقيــة ،والقواعــد األساســية التــي ترتكــز
عليهــا األســرة فــي ميادينهــا التربويــة ،ألن
التربيــة ضــرورة حتميــة لتحقيــق االســام،
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لرأيهــا .وتتعــدد مظاهــر ســيطرة الرجــل علــى
املــراة حتــى تصــل مصــادرة قرارهــا مــن اكثــر
االمــور تعقيــد ًا وخصوصيــة الــى ابســطها
واألمثلــة كثيــرة.
وقــد صــدرت الكثيــر مــن النصــوص
الدينيــة الرادعــة للعنــف االســري والتــي
أكــدت علــى إشــاعة روح احلــب والتســامح
واملــودة بــن األفــراد مــن جهــة ،ومــن جهــة
مبينــة أن عالقــة الوالديــن بأبنائهــم
أخــرى
ٍ
هــي مســؤولية ويترتــب عليهــا الكثيــر مــن
الواجبــات أكثــر ممــا هــي تشــريفية ،فمــرة عـ َّد
القــران الكــرمي الــزوج والزوجــة َمبثابــة الســكن
َ
ْ َ
ََ َ َ ُ ْ
ــه أ ْن خلــق لكــم
لبعضهمــا البعــض {و ِمــن آي ِات ِ
َ
َ
ْ ُ
ُ ْ ْ َ
ً َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ََْ ُ ْ
ـل بينكــم
ـن أنف ِســكم أزواجــا ِلتســكنوا ِإليهــا وجعـ
ِمـ
ً
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ َ
َ َ
َ َ َّ ً َ َ ْ َ
َ
َّ
ـات ِلقــو ٍم يتفكــرون}،
مــودة ورحمــة ِإن ِفــي ذ ِلــك آليـ ٍ

وكمــا مــن واجبــات رب االســرة (املؤمــن)
الســعي لصــاح نفســه ،فكذلــك مــن واجباتــه
الســعي لصــاح جميــع افــراد االســرة بــل هــي
مــن اولــى أولوياتــه(.)2
والعالقــات االســرية هــي مــن أهــم
العالقــات اإلنســانية فــي هــذه احليــاة ،إذ
يترتــب عليهــا بنــاء املجتمــع ،أو انهيــاره ،وتقدم
البشــر ،أو تخلفهــم ،فــإذا اســتقرت العالقــات
الزوجيــة علــى اســس متينــة ،إســتقر املجتمــع
كلــه ،وإذا إنهــارت تعــرض املجتمــع ورمبــا
ألجيــال متعاقبــة ألخطــار حقيقيــة ،إذ إنَّ
بنــاء العالقــات الزوجيــة هــو أكثــر مــن مجــرد
إرتبــاط الرجــل باملــرأة بعقــد شــرعي ،والبــد
مــن جهـ ٍـد يبذلــه الطرفــان يوميـ ًا باإلضافــة الــى
عمــل دؤوب لتجنــب العوامــل التــي مــن شــأنها
تخريــب هــذه العالقــات ،ومــن ذلــك نعــرف دور
الوعــي والثقافــة االســرية الرصينــة فــي بنــاء
هــذه العالقــة ،ومنــع انهيارهــا(.)3
وليــس هنــاك مــن فــرق واضــح فــي مفهــوم
االســرة بــن املاضــي وبــن احلاضــر فهــي
ذاتهــا املنظومــة االجتماعيــة التــي تتشــكل مــن
الــزوج والزوجــة ،وال تتشــكل اال باشــتراكهما
فــي شــراكة عقديــة تســتمر ضمــن االطــر
والقواعــد املتعــارف عليهــا ،بيــد ان مــا يختلــف
عنــه اليــوم هــو الســلوك االســري الــذي يتخــذ
مســارات تختلــف كثيــر ًا أو قليــ ًا عمــا كان

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

عليــه باألمــس.
والعالقــة االســرية امنــا تســتمد قوتهــا
مــن االحتــرام املتبــادل بــن اطرافهــا ســواء
كانــت العالقــة بــن الــزوج او الزوجــة وعالقــة
التعاطــف واملــودة بــن األصــول والفــروع
والعــرف االجتماعــي الســائد.
العنف األسري الظاهرة واألسباب

تعــد ظاهــرة العنــف مــن الظواهــر
العامــة املنتشــرة فــي جميــع انحــاء العالــم،
والتــي حظيــت بإهتمــام الكثيــر مــن الباحثــن
والدارســن ملعرفــة االســباب التــي تــؤدي الــى
انتشــار هــذه الظاهــرة للعمــل علــى احلــد منهــا
او تقليلهــا ،وقــد تضمنــت الدســاتير واللوائــح
القانونيــة فــي أغلــب دول العالــم قوانــن تتعلــق
بظاهــرة العنــف.
وإحــدى صــور هــذه الظاهــرة بــل األكثــر
شــيوع ًا هــو العنــف االســري ،وال يقتصــر
العنــف علــى املــراة فقــط بــل قــد يتعــدى
الــى جميــع أفــراد العائلــة ،ففــي الكثيــر مــن
احلــاالت جنــد صــدور العنــف مــن االبــاء جتــاء
الزوجــة وكذلــك االبنــاء ،وتنتشــر هــذه الظاهــرة
بصــورة ملحوظــة فــي املجتمعــات الذكوريــة
والتــي يتــم االهتمــام فيهــا بالذكــر ســواء كان
أب ـ ًا أم زوج ـ ًا بــل وحتــى أخ ـ ًا،إذ يقــدم الذكــر
علــى االنثــى وغالبــ ًا مــا يكــون هــو املالــك

(ســورة الــروم ،)21:وقــال اإلمــام علــي ،عليــه
الســام« :وأمــا حــق زوجتــك ،فــأن تعلــم أن
اللــه عــز وجــل جعلهــا لــك ســكن ًا وانســ ًا،
فتعلــم أن ذلــك نعمــة مــن اللــه عــز وجــل عليــك،
فتكرمهــا ،وترفــق بهــا ،وإن كان حقــك عليهــا
أوجــب ،فــإنَّ لهــا عليــك ان ترحمهــا ،ألنهــا
أســيرتك ،وتطعمهــا وتكســوها ،وإذا جهلــت
()4
عفــوت عنهــا».
والبــد مــن أن يعــرف الــزوج والزوجــة أن
لهمــا حقــوق وعليهمــا واجبــات جتــاه الطــرف
اآلخــر ،إذ ليــس مــن الصحيــح أن نؤكــد علــى
حقــوق الزوجــة فقــط ونتجاهــل حقــوق الــزوج؛
ألنَّ هــذا النــوع مــن الطــرح يوحــي للمــرأة
بأنهــا صاحبــت حــق مســلوب وليــس عليهــا
واجبــات جتــاه زوجهــا وكذلــك جتــاه اوالدهــا،
والتــي كانــت وراء الكثيــر مــن حــاالت الطــاق
لعــدم أداء الزوجــة ملهامها في احلياة االســرية،
ومــن ثــم نؤكــد علــى واجبــات الزوجــة جتــاه
زوجتــه وأوالده ملنــع حــاالت العنــف االســري،
فعــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام« :رحــم
اللــه عبــد ًا أحســن فيمــا بينــه وبــن زوجتــه،...
وقــد رد علــى مــن ســاله ماحــق املــراة علــى
زوجهــا الــذي إذا فعلــه كان محســن ًا؟ قــال:
يشــبعها ويكســوها ،وإن جهلــت غفــر لهــا»
وكــذا فــي احلديــث النبــوي الشــريف« :أنَّ
مــن حــق املــرأة علــى الرجــل أن يغفــر لهــا إذا
()5
جهلــت».
إذ مــن حــق املــراة علــى زوجهــا أن
يحترمهــا ،وعــدم إهانتهــا بالقــول والفعــل
وعــدم ضربهــا أو إيذائهــا ،وأن ال يقبــح لهــا
وجهــ ًا ،كمــا ورد فــي احلديــث الشــريف:
«يســد جوعتهــا ،ويســتر عورتهــا ،وال يقبــح

إن العالقات بين أفراد األسرة هي من العالقات
اإلنسانية في الحياة التي يترتب عليها بناء
المجتمع ،وتقدمه
لهــا وجه ـ ًا» ،وورد فــي حديــث آخــر« :أال وإن
اللــه ورســوله بريئــان ممــن أضــر بامــرأة حتــى
()6
تختلــع منــه».
وأمــا فيمــا يخــص االوالد ،فإنــه مــن
الواضــح أن االوالد ليســوا مخلوقــات للرجــل
حتــى تكــون تصرفاتــه معهــم تصرفــات اخلالــق
واملخلــوق ال تخضــع للحــدود واملقاييــس ،إذ
االوالد «أمانــة» و»فتنــة» ،ومســؤولية الــزوج
جتاههــم تتلخــص فــي :ضــرورة رعايتهــم
قبــل الــوالدة بتهيئــة الظــروف اخلاصــة بهــم،
ويختــار االســم املناســب لهــم ،وأن يحســن
تعليمهــم ،وتربيتهــم ،وأن يزوجهــم إذا بلغــوا.
ونحــن نعتقــد أن مــن الضــروري إشــاعة
هــذه التعاليــم الســماوية بــن النــاس حتــى
تكــون وســيلة فاعلــة للتغييــر الســلوكي عنــد
الكثيــر مــن االزواج الذيــن ال يعطــون الزوجــة
أو الــزوج أو االوالد حقوقهــم ،ألن املــرأة التــي
تتعــرض للعنــف تفقــد اإلحســاس باألمــن
والكرامــة وتقديــر الــذات ،وهــذا ليــس قاصــر ًا
علــى العنــف اجلســدي فالعنــف النفســي أســوأ
كثيــرا مــن العنــف اجلســدي كمــا ذكــرت
النســاء الالتــي تعرضــن للعنــف .وال تقتصــر
آثــار العنــف علــى الزوجــة التــي تتعــرض لــه
ولكنــه ميتــد ليشــمل األبنــاء .فالعنــف األســري
ينتــج جيــ ًا يعانــي مــن األمــراض النفســية
كاالكتئــاب والقلــق واالنطــواء وعــدم الثقــة فــي
النفــس وغيرهــا مــن املشــاكل التــي تــؤدي
فــي أغلــب األحيــان إلــى محــاوالت االنتحــار،
باإلضافــة إلــى تدنــي القــدرات الذهنيــة
واضطــراب املســتوى التعليمــي للطفــل وعــدم
قدرتــه علــى التواصــل مــع اآلخريــن .كمــا أن
الشــخص ضحيــة العنــف (الزوجــة واألبنــاء)
قــد يعانــي مــن العقــد النفســية التــي قــد تتطور
وتتفاقــم إلــى ســلوكيات عدائيــة أو إجراميــة،
كمــا قــد ميــارس أيض ـ ًا العنــف الــذي مــورس
فــي حقــه ممــا يــؤدي الســتمرار الظاهــرة .وقــد
ينتــج عــن العنــف األســري تفــكك الروابــط
األســرية وانعــدام الثقــة بــن أفــراد األســرة
وتالشــي اإلحســاس باألمــان؛ وألن األســرة
هــي أســاس املجتمــع ومصــدر قوتــه فالعنــف

األســري يهــدد كيــان املجتمــع بأســره وهــو
أكثــر تأثيــر ًا علــى املجتمعــات مــن احلــروب
واألوبئــة الصحيــة ألنــه ينخــر فــي أســاس
املجتمــع فيهــده أو يضعفــه.
وعــن اســباب العنــف االســري يــرى بعــض
الباحثــن انَّ هنــاك العديــد مــن االســباب وراء
العنــف األســري منهــا ،منهــا:
 -1ظــروف املعيشــة الصعبــة كالفقــر
والبطالــة والضغــط النفســي واإلحبــاط املتولــد
مــن طبيعــة احليــاة العصريــة اليوميــة.
 -2ســوء التربيــة والنشــأة فــي بيئــة عنيفــة
فــي تعاملهــا فاألفــراد الذيــن يكونــون ضحيــة
للعنــف فــي صغرهــمُ ،يارســونه علــى أفــراد
أســرهم فــي املســتقبل فالعنــف سـ ٌ
ـب
ـلوك مكتسـ ٌ
يتعلمــه الفــرد خــال نشــأته.
 -3تعاطي الزوج للكحول واملخدرات.
ومــن املؤكــد أنَّ اضطــراب العالقــة بــن
الزوجــن تأتــي نتيجــة ضعــف الــوازع الدينــي
واألخالقــي وعــدم االنســجام بــن الزوجــن فــي
مختلــف جوانــب احليــاة التربويــة والتعليميــة
واالجتماعيــة والفكريــة والبيئيــة ممــا يــؤدي
إلــى غيــاب ثقافــة احلــوار والتشــاور داخــل
األســرة ،يضــاف اليهــا الفهــم اخلاطــئ للديــن
والعــادات والتقاليــد التــي تركــز علــى قيــادة
الرجــل ألســرته بالعنــف والقــوة.
وفــي اخلتــام نحــن نعتقــد ان اشــاعة
املناهــج التربويــة االســامية هــو الكفيــل باحلــد
مــن الكثيــر مــن مظاهــر الســلوك املنحــرف،
والتــي منهــا ظاهــرة العنــف االســري بــد ًال مــن
وضــع القوانــن التــي ال تتوافــق مــع مجتمعاتنا
والتــي تســهم فــي التقليــل مــن االحتــرام
املتبــادل بــن أفــراد االســرة ،وإشــاعة فكــرة
إتهــام الــزوج ألي ســبب كان.
---------------- -1علم االجتماع والفلسفة /مجموعة باحثين /ط /4بغداد
 -2عبد العظيم نصر المشيخص /االنحرافات اإلجتماعية مشكالت وحلول
 -3السيد هادي المدرسي /االسرة في زمن العولمة /دار الجوادين.
 -4السيد هادي المدرسي /كيف تسعد حياتك الزوجية /ص .58
 -5الشيخ فاضل الصفار /فقه األسرة /ص.251
 -6المصدر السابق /ص .253
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حوار حول سورة الفجر -

القسم الثاين

(من اآلية السادسة حىت اآلية الثالثة عشرة)

تمهيد

ذوو العقول إذا استمعوا الى

َ
َ َ َ َ ٌ
ْ
{هـ ْ
ـل ِفــي ذ ِلــك قســم ِلـ ِـذي ِحجـ ٍـر} ،وتنــاول  -فــي مــا
فــي العــدد الماضــي ،توقــف الحــوار القرآنــي عنــد قولــه تعالــى:
َ
َ َ
َ َ
تناولــه  -معانــي ومدلــوالت كلمــات القســم التــي اقســم بهــا اهلل تعالــى ،وعرفنــا أن القســم يهــدف اســتثارة القلــب ،وقــد
جــاءت تلــك الكلمــات مجملــة وليســت تفصيليــة لزيــادة حالــة التهويــل والتعظيــم.
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ
ـاد} ،لمــاذا جــاء
وفــي هــذا العــدد ،نكمــل ذلــك الحــوار ،ونبــدأ بالتســاؤل عــن قولــه تعالــى{ :ألــم تــر كيــف فعــل ربــك ِبعـ ٍ
َ َ
بهــذه الشــواهد؛ رغــم أن القســم الــذي أورده فــي اآليــات الســابقة كان كافيــا لمعرفــة الحقائــق؟
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
 إذا كنــت ممــن يكتفــي بالقســم ويكتشــف الحقائــق بعقلــه بعــد أن يذكــر بهــا؛ فقــد جــاءك مــا يكفــي مــن القســم؛ إالَ
العبــر التاريخيــة التــي تهــز الضميــر هــزا ،وحتــى ذوي
أن البعــض ال يعــي الحقائــق إال بالمزيــد مــن الشــواهد ،وبالــذات ِ

العقــول اذا اســتمعوا الــى تلــك العبــر ازدادوا يقينــا؛ وهكـ َـذا ســاق القــرآن طائفــة مــن تلــك العبــر ،وأجملهــا؛ ألنــه كان قــد
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ
ـاد}.
فصلهــا فــي مواضــع أخــرى مــن القــرآن الكريــم وقــال{ :ألــم تــر كيــف فعــل ربــك ِبعـ ٍ
َ َ ْ ََ
ُ
ُ
إنها حقائق مشهودة ،ترى بالعين المجردة ،وكلما كانت الحقيقة واضحة ،استخدم مثل هذا التعبير (ألم تر)؟

هؤالء هم «عاد»
مــن هــم عــاد؟ هــل هــم «عــاد»
األولــى مــن قبيلــة «إرم»؟ أم الذين ســكنوا
قريــة «إرم» فبنــوا القصــور العاليــة؛ كمــا
َ َ َ
ْ َ
ــاد}؟
فــي قولــه تعالــى:
{إرم ذ ِ
ات ال ِعم ِ
ِ َّ
َ ْ ُ َْ ْ
َ
ولــم وصفهــم بقولــه{ :ال ِتــي لــم يخلــق
ْ
ُْ َ
ــاد}؟
ِمثلهــا ِفــي ال ِب ِ

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
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 قــال بعضهــم« :إرم» جــد عــاد(،)١وقــال آخــر :إليــه يجتمــع نســب قبيلــة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

«ثمــود» ايضــا ،وقــال ثالــث :إن معنــى
«إرم» القدميــة ،وأصلهــا مــن الرميــم حيــث
القدميــة
أن هنــاك عا َديــن؛ األولــى
وهــي َ
َ
َ َّ ُ ْ َ َ
التــي قــال عنهــا ربنــا{ :وأنــه أهلــك
ً ُ َ
َعــادا األولــى}( ،ســورة النجــم،)50 :
وقــال بعضهــم :إن الكلمــة ليســت اســم
أشــخاص؛ بــل منطقــة كان يســكنها قــوم
عــاد ،وال يتنافــى أن يكــون االســم مشــتركا
بــن القبيلــة وأرضهــم حيــث كانــت العــادة
تقضــي تســمية االرض باســم أهلهــا؛

العبر التاريخية ازدادوا يقينا

فتكــون كلمــة ذات صفــة لـــ «ارم»؛ تلــك
املدينــة التــي ســكنتها عــاد .وكلمــة العمــاد
مبعنــى األبنيــة املرتفعــة املرفوعــة علــى
العمــد؛ ولذلــك قالــت العــرب :فــان طويــل
العمــاد اذا كان منزلــه َم ْعلَ َمــا لزائــره.
تلــك القبيلــة الشــديدة التــي راجــت
حولهــا األســاطير ،وتلــك املدينــة ذات
العمــد التــي لــم يكــن لهــا مثيــل فــي بــاد
َّ
العالــم ذلــك اليــوم كمــا قــال تعالــى{ :ال ِتــي
ْ
ُْ َ
َ ْ ُ َْ ْ
ــاد}؛ الــم تــر
لــم يخلــق ِمثلهــا ِفــي ال ِب ِ
كيــف ُدمــرت عليهــم؟
أين المفر؟
لمــاذا جابــوا الصخــور؟ وأي واد
ََُ َ
ـود َّالذيـ َ
ـن
قصــد فــي قولــه تعالــى{ :وثمـ
ِ
َّ ْ َ ْ َ
َ ُ
جابــوا الصخــر ِبالــو ِادي}

 إمنــا يبنــي االنســان املــدن لصيانــةنفســه مــن أهــوال محتملــة؛ مــن اعتــداء
مفاجــئ ،مثــا ،او ســيل منهمــر ،او زالزل
وانهيــارات أرضيــة ،او مــا أشــبه ،والــذي
يدفعــه الــى ذلــك كلــه تهربــه مــن املــوت
ومــن عاقبــة أعمالــه؛ ولكــن تلــك اجلهــود
تنفعــه مالــم يــأت قــدره؛ فــاذا جــاء القــدر
فأيــن املفــر؟
إن املدينــة ،وبالــذات اذا كانــت
مبســتوى مــدن «عــاد» العظيمــة ،عالمــة
بــارزة حلضــارة االنســان حتــى ســميت
احلضــارة باملدنيــة؛ ألنهــا رمــز تعــاون بنــاء
بــن مجاميــع كبيــرة مــن النــاس ،وســيادة
نــوع متقــدم مــن القوانــن عليهــم؛ كمــا أنها
تأتــي نتيجــة تراكــم جتــارب وجهــود عظيمــة
يتوارثهــا أهلهــا جيــا بعــد جيــل؛ ولكنهــا

عرضــة للدمــار الشــامل اذا تســلط عليهــا
املترفــون ،ووجهوهــا عكــس مســيرة اخليــر
والفضيلــة ،واتخذوهــا وســيلة للبطــش
باآلخريــن؛ كمــا فعلــت «عــاد»؛ فدمرهــا
اللــه شــر تدميــر؛ فأيــن «األحقــاف»( )2التــي
كانــت مســاكنهم بــن اليمــن وحضرمــوت؟
وأيــن قبورهــم وآثارهــم؟
كذلــك «ثمــود» الذيــن ســكنوا شــمالي
اجلزيــرة العربيــة بــن املدينــة والشــام؛
فشــيدوا ألنفســهم القصــور التــي
اقتطعوهــا مــن اجلبــال احمليطــة ،وحفروهــا
 أيضــا  -مالجــئ ومخــازن لهــم؛ إنَ
مصيرهــم كان ايضــا الدمــار {و} ألــم تــر
َ ُ َ َّ
َ َ ُ
كيــف فعــل ربــك بـــ {ثمــود ال ِذيــن جابــوا
َّ ْ َ ْ َ
الصخــر ِبالــو ِاد}

جابــوا؛ أي :قطعــوا ،ويقــال :يجــوب
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تبيين اآليات

تتعرض الحضارة للدمار الشامل
اذا تسلط عليها المترفون

البــاد؛ أي :يقطعهــا ،والــوادي :املســير
بــن اجلبــال.
فرعون وأوتاده
لمــاذا انتقــل مــن داخــل الجزيــرة
العربيــة الــى العالــم الخارجــي والــى
َ ْ َ ْ
فرعــون كمــا قــال{ :و ِفرعــو َن ِذي
َ َْ
ــاد}؟ ومــا المــراد باألوتــاد؟
األوت ِ

 كانــت «عــاد» و«ثمــود» وقصــةإبادتهــم معروفــة عنــد العــرب فــي اجلزيــرة؛
ألنهمــا كانتــا فــي طرفــي اجلزيــرة؛ أمــا آل
فرعــون فقــد كانــت قصتهــم مشــهورة عنــد
األمم؛ ألنهــا كانــت ذات صبغــة عامليــة،
وقــد ســمعتها العــرب مــن أهــل الكتــاب
الذيــن اتصلــوا بهــم ،وقــد فصلهــا القــرآن
واجملهــا هنــا
تفصيــا فــي مــوارد كثيــرة،
َ َْ
َ ْ َ ْ َ
ـاد}.
بكلمــات؛ فقــال{ :و ِفرعــون ِذي األوتـ ِ
قالــوا :أوتــاده أركان ســلطته مــن
جنــود وعســاكر وأمــوال وأســاليب قهــر
وســلطان ،وقــال بعضهــم :بــل كان يعــذب
النــاس باألوتــاد حيــث يشــدهم بهــا الــى
أن ميوتــوا؛ وهكــذا فعــل بآســية؛ زوجتــه
وماشــطة ابنتــه ،وقــال بعضهــم :بــل
األهرامــات التــي تشــبه الوتــد فــي األرض.
وأنــى كان؛ فقــد زعــم فرعــون ان تلــك
األوتــاد تنقــذه مــن مصيــره.
المؤمن ال يطغى

مــا الــذي جعــل فرعــون يطغــى
َّ
{الذ َ
يــن
كمــا ورد فــي قولــه تعالــى:
ِ
ْ
َ َ ْ
ـاد}؟ وهــل هــو اســم لفــرد
طغــوا ِفــي ال ِبـ ِ
أو لســالة؟
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 يبــدو أن املــراد بفرعــون هــم آلفرعــون ،او هــو وأوتــاده الذيــن أيــدوه؛
َّ
{الذيـ َ
ـن
فلذلــك قــال عنهــم ربنــا ســبحانهِ :
ْ
َ َ ْ
ــاد} بصيغــة اجلمــع.
طغــوا ِفــي ال ِب ِ
ذلــك أن لإلنســان قــدرة محــدودة
لتحمــل ضغــوط التملــك؛ فمــن النــاس
مــن ُت ْبطــره نعمــة تافهــة ،ومنهــم مــن إذا
امتلــك الدنيــا يظــل قــادرا علــى التصــرف
بحكمــة ورشــد؛ وإمنــا يرتفــع الــى مســتوى
ضبــط النعــم وعــدم الوقــوع فــي أســرها
واالسترســال مــع رياحهــا اذا كان مؤمنــا
باللــه وباليــوم اآلخــر.
وآل فرعــون أبطرتهــم النعمــة؛ فلمــا
رأوا النيــل يجــري فــي بالدهــم باخليــرات،
وقــد دانــت لهــم الشــعوب املســتضعفة
مــن حولهــم ،وقــد عرفــوا بعــض العلــوم
اجلديــدة فــي فــن العمــارة ،والزراعــة،
وحتنيــط األمــوات؛ ومــا أشــبه ،فاســتكبروا
فــي األرض ،وطغــوا.
النهاية المدمرة
كيــف نشــروا الفســاد كمــا قــال
َ
َ ْ َ ُ
َ ْ َ َ َ
تعالــى{ :فأكثــروا ِفيهــا الفســاد}؟ ويبــدو

أن نهايتهــم كانــت واحــدة لقولــه تعالــى:
َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ
اب}؛
{فصــب علي ِهــم ربــك ســوط عــذ ٍ
أليــس كذلــك؟

 لقــد ركــب ك ّل مــن «عــاد» ،و«ثمــود»،و«فرعــون» مطيــة الطغيــان اجلامحــة،
وأســكتوا األصــوات املعارضــة ،وتســلحوا
مبنطــق القــوة ،واتبعــوا نهــج الدجــل
والتضليــل.
وأصبحــت الســلطة مركــزا لــكل فاســد

مفســد ،وكل منافــق متملــق ،وكل قــ َّوال
كــ َّذاب محــب لنفســه ،وكل معقــد مــن
النــاس.
وبــدأوا رحلــة النهايــة إذ أخــذت
األرض بــدل
الســلطة تنشــر الفســاد فــي
َ
َ ْ َ ُ
الصــاح ،والظلــم بــدل العدالــة{ :فأكثــروا
َ ْ َ َ َ
ــاد}.
ِفيهــا الفس
حتــى اذا طفــح بهــم كيــل الفســاد،
وجاءهــم النذيــر فه ُّمــوا بــه ليقتلــوه؛ هنالــك
َ
{ف َص َّ
ــب
نــزل عليهــم العــذاب الشــديد؛
َ
َ
َ َْ ْ
ــم َر ُّبــك َس ْــو َط َعــذ ٍاب}.
علي ِه
فقــد جــاء العــذاب كمــا الســيل
املنهمــر ،يصــب عليهــم مــن عــل انصبابــا؛
فأيــن املفــر؟
وكان كلــذع الســوط وســرعته،
يســوطهم فيخالــط حلمهــم ودمهــم.
قالــوا :العــرب كانــت تســمي العــذاب
الشــديد ســوطا ،وقيــل :بــل أصــل معنــى
الســوط خلــط الشــيء بالشــيء؛ والن
العــذاب الشــديد يخالــط اللحــم والــدم
يســمى بالســوط.
وهكــذا جــاءت نهايــة «عــاد» و» ثمــود»
وآل فرعــون واحــدة ألن أعمالهــم كانــت
متشــابهة بالرغــم مــن اختــاف بالدهــم
وعصورهــم وســائر تفاصيــل حياتهــم
واجلرائــم التــي ارتكبوهــا.
---------------------( )١ذكــروا فــي نســب عــاد :انــه عــاد بــن عــوص
بــن ارم بــن ســام بــن نــوح ،عليــه الســام.
( )2األحقــاف :األوديــة التــي كانــت تســكنها
قبائــل «عــاد» .والحقــف :تــال عظيمــة مــع وجــة
مــن الرمــال.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

َ
َ ْ َ َ
َ ْ َ
ـف َف َعـ َ
ـل
{ألــم تــر} احلقيقــة الواضحــة{ :كيـ
َ ُّ َ
َ
ـاد}؛ وهــم قــوم النبــي هــود ،عليــه
ربــك ِب} قبيلــة {عـ ٍ
َ َ
الســام؛ فدمــر عليهــم مدينتهــم القدميــة {إرم} التــي
َ
ْ َ
ـاد}؛ أي:
كانــت {ذ ِ
ات} األبنيــة املرتفعــة علــى {ال ِعمـ ِ
َّ
ُْ َ
َ ْ ُ َْ ْ
أعمــدة ،و{ال ِتــي لــم يخلــق ِمثلهــا ِفــي} تلــك
ْ
َ
ـاد و} الــم تــر احلقيقــة الواضحــة األخــرى :قبيلــة
{ال ِبـ ِ
َ
َُ
({ثمــود}؛ وهــم قــوم النبــي صالــح ،عليــه الســام
َّ
َّ ْ َ
َ َ ُ
يــن جابــوا الصخــر}؛ أي :قطعــوا الصخــور،
{ال ِذ
ْ َ
{بالــو ِاد}؛ أي :فــي الوديــان
وجعلوهــا بيوتــا لهــم ِ
َ
التــي تقــع بــن اجلبــال ،واملــراد :وادي القــرى {و} الــم
ْ َ ْ
{فرعــو َن ِذي}:
تــر احلقيقــة َ الواضحــة الثالثــةِ :
َْ
ــاد} :الســلطة ،او األوتــاد التــي كان
صاحــب {األوت ِ

َّ
{الذيـ َ
ـن
الــم تــر احلقائــق الواضحــة لهــؤالء الثالثــة َ ِ
ْ
َ ْ َ ُ
َ َ ْ
ــاد} التــي حكموهــا {فأكثــروا
طغــوا ِفــي ال ِب ِ
َ
ْ َ َ َ
ِفيهــا الفســاد}؛ فنــزل عليهــم العــذاب الشــديد
َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ
اب} انصبابـ ًا
ـذ
{فصــب علي ِهــم ربــك ســوط عـ ٍ
كلــذع الســوط وســرعته؛ وجــواب هــذه األقســام{ :إنَّ
ِ
َ َّ َ َ ْ ْ َ
ــاد} ألعمــال النــاس.
ربــك ل ِ َبال ِمرص ِ
َ ُ َ َ َْ ُ
َ َّ
ـان ِإذا مــا ابتــاه} أي :اختبــره
اإلنسـ
{فأ َمــا
ِ
َ َ َّ َ ُ
َ ُّ ُ َ ْ َ َ ُ
{ربــه فأكرمــه} باملكانــة بــن َالنــاس {ونعمــه}
َْ َ
َ َ ُ ُ َ ِّ
لقربــي
}
ــن
م
ر
ك
أ
ــي
ب
باملــال والثــروة {فيقــول ر
ِ
َ
َ َّ
منــه؛ ونســي أن ذلــك اختبــار لــه؛ ال كرامــة بــه{ .وأمــا
َ َ َْ ُ
َ َ ََ َ َْ
ــدر علي ِــه}؛ أي:
ق
{ف
اختبــره
أي:
}
ــاه
ِإذا مــا ابت
َ َ َ
ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ِّ
ـن} ألننــي
ضيــق عليــه ِ
{رزقــه فيقــول ربــي أهانـ ِ
منبــوذ؛ ونســي أن ذلــك اختبــار لــه؛ ال مهانــة بــه.

يعــذب بهــا النــاس.

آ

ية وبصيرة

يأت
ي
ر
ب
ك
و
يقـول تع
جاء ربك
الـى حكايــة ع
ـن كفــار مكــة
ل ـم يؤ

ال
منوا:
ذيـن اآلن؛
بــ
ل
ن
َ
نت
ظــ
ُ
ر
َ
ُ َ الَّ َ َ ْ
{هــ ْل ي
حتــى يأتــي ر
با
نظــرون ِإ أ ْن تأت َي ُه ْ ْ
لل
َ ُّ َ َ
ـ
َ ُ َ
ـه
َ
)،
ْ
أ
ْ
و
ِ
ــ
ي
بــك (والعيــاذ
أت
ْ َ
رب ـك أ ْو َي َ َ ْ ُ
م الم ِ
الئكــة أو يأ ِتــ َ
ـي بع ـض الع
ـ
ي
ذا
أ ِت ـي بع ـض َآيــات َ ِّ َ
ب
م
ـ
لــ
ن
م
ق
نؤ
بلــه اذا
ِ رب ـك}( ،
مــن كمـ
)185؛
َ ْ س ـورة األنعــا
َـا تزعــم؛ فعند
م:
ئــ
ذ
نؤ
مــ
فكيــف جــاء
ن
وا
بت
بــ
ع
َ
لت
بي
بي
ي ُّ َ
ك !!
ر(
ني
َ
ي
ْ
أ
ت
(:
ــ
ه
ِ
ــ
َ ُ
ل)
إشــارة
مــاذا (ينظـ ُ َ
ربــك) ،وهــو
صريحــة  -فــ
ي
كفــار م
كـ
ظا
ـروالَّن َ) ي ْنتظــر
ـة
هــ
ره
حت
ــ
عل
ى
ْ َ
ﻻ يؤم
ْ َ
َ ُ
ــى األقــل
الــى التجســي
م؟
َ ُ ْ
نــوا (إ أ
الم ِ
الئكـ
ـة
)
مل
َ ِ ْ ن تأ ِتيهــم
ــ
َ كا
إن
ملــوت وأعوانــه ْ َ
ْ
َ ُّ
مثــل هــذه ا
إل
شــ
ك
ال
بزعمهــم (أ ْو َيأ ِتــ َي َب ْعــ ُض َ َ ِّ َ (أو يأ ِتــ َي ربــ َك)
ية
م
متامــا؛
حلولــة عند
آيــا ِت ربــ
ولكنهــا عنــد
نــا املــوت.
غ
ير
ك)؛ كعالمــات
نـ
ـا
بالتجســيم
القائلــن
 معضلــةأمــا
ق
كب
ول
ـ
يــ
ـه
ر
ت
ة.
ع
ال
ـ
ى
فـ
َ
ففــي تفا
َ َ َ
ر ُّبـ َك َو ْال َم َلـ ُك َص ّفــاً َ ّ ً ي سـورة الفجـ
ســيرنا :هــذا
ر{ :وجــاء
ال
قــ
و
ص
ل
ف
ـ
ـا
ز
}
،
عــ
مكــة،
ف
م
فيــه إضمـ
وهــو انهــم
كفــار أم ـر
كا
رب
ـ
نــ
وا
ك؛
َ َ َـار ،والتقديـر:
في
يق
ك
ول
ـ
ــ
و
ون ل
َ ْ َ َ ن التبي
األعظـم،
َ ُّ َ
لرســول و)
ـن( :وجــاء) أ
ُ
صلـى اللــه علي
ـ
ـه
و
ج ـاء (وال
م ـر (رب ـك
آل
م
ـ
ل
ـ
ه:
ك
ل
)
ـ
ن
نؤمـن بـك
( َص ّ ً َ ّ ً
جن ـس املالئكــة
فــا صفــا
)
يـوم القيامــة
ف
ـ
ي
صف
ـ
و
ف متعـددة؛
واللــه العالم.
ﺷﺒﺎط | 2017
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية
اآلخــر ليبعــد عنــه شــبهة التحلــل وامليوعــة
والســقوط الــذي ال يجهلــه حتــى الطفــل
الصغيــر.
فحتــى حتقــق املــرأة والفتــاة
شــخصيتها وذاتهــا فــي املجتمــع،
وحتديــد ًا فــي محيــط التعليــم والعمــل فــي
بعــض الدوائــر الرســمية وغيرهــا ،فإنهــا
حتــرص علــى تزيــن نفســها بأنــواع الزينــة
ال لشــيء إال لكــي ال تكــون «قبيحــة» فــي
نظــر زمالئهــا! وإن لــم تكت ِ
ــف بالتزيــن،
ّ
تدخــر األمــوال لتصرفهــا علــى عمليــات
التجميــل املختلفــة للغايــة ذاتهــا ،ولكيــا
تكــون «متخلفــة» تقــوم بالبحــث عــن
عالقــات «صداقــة» مــع الرجــال علّهــا جتــد
بينهــم رجــل أحالمهــا ،ولكــن!...

البنت
العابدة
واألم
الصامدة ..
مريم ابنة
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عمران

ال يعني
"اصطفاك" انك غير
مسؤولة عن عمل،
وال مكلفة بواجب،
بل بالعكس تماما

ّ
السيد سجاد المدرسي

تتضاعف مسؤولياتك
وأعمالك
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من هي املرأة؟
مــا هــي همــوم الفتيــات فــي عصرنــا
الراهــن ومــا ينبغــي أن تكــون؟
ومــا هــي مســؤوليتهن فــي حركــة
املجتمــع؟
إطاللــة بســيطة علــى واقعنــا اليــوم
| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

سـ ٍـب متفاوتــة  -عــن التالــي:
تكشــف  -بن َ
الفتــاة مولــود ٌة غيــر محببــة إلــى
أهلهــا بــادئ ذي بــدء ،فبالرغــم مــن
القــرون التــي تفصلنــا عــن اجلاهليــة
التــي كافحهــا النبــي األكــرم ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،جنــد العنصــر األنثــوي ،فــي
نظــر البعــض ،عنصــر ًا مثيــر ًا للمتاعــب
بعكــس الذكــر ،لســبب واحــد رمبــا يختــزل
التصــور العــام؛ وهــو أن البنــت واملــرأة
تأخــذ أكثــر ممــا تعطــي ،بينمــا العكــس
متامــ ًا فــي الولــد والرجــل.
ومــا يثيــر اآلبــاء وأربــاب األســر فــي
عاملنــا اليــوم ،مــا بلــغ مــن االنحطــاط فــي
مكانــة املــرأة فــي بــاد عــ ّدة بالعالــم،
بســبب التحلــل التــام مــن القيــم االنســانية
التــي أهــدرت كرامــة املــرأة والفتــاة
وألقتهــا فــي دهاليــز االجتــار بالبشــر
والرقيــق األبيــض واســتخدام خلــق اللــه
 -تعالــى  -لتســويق املنتجــات بشــكل

ُمقــرف و ُمهــن ،حتــى بلــغ األمــر بتعــرض
فتيــات فــي بلــدان فقيــرة فــي العالــم
دول أخــرى
لالختطــاف ليتــم تهريبهــن إلــى ٍ
واســتعبادهن جنســي ًا ،فطب ًقــا لتقاريــر
األمم املتحــدة فإنــه فــي عــام  ٢٠١٢وصــل
عــدد ضحايــا اإلجتــار بالبشــر إلــى ٢.٤
مليــون شــخص ،مت خطــف وبيــع أكثــر
مــن  %٨٠منهــم للقيــام بأعمــال جنســية(.)1
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نعــم؛ ليســت الصــورة بهــذه البشــاعة؛
بنســبة أو بأخــرى مت ّثــل الواقــع
ولكنهــا
ٍ
الراهــن فــي القــرن احلالــي ،ولســت هنــا
بصــدد مناقشــة اإلحصائيــات وال بصــدد
املقارنــة بــن تعامــل الغــرب مــع املــرأة،
وتعامــل اإلســام معهــا ،بــل بصــدد
بيــان تأ ّثــر شــريحة واســعة مــن بنــات
حــواء فــي عاملنــا االســامي بالصــورة
اجلديــدة والنمطيــة للمــرأة التــي رســمها

أمــام هــذا التيــار الهــادر الــذي
يثيــر فــي النفــوس حــب الظهــور والتبـ ّرج
والتأثيــر علــى اآلخريــن بــكل ثمــن ،تكــون
الفتــاة واملــرأة علــى احملــك ،إمــا أن تختــار
الع ّفــة وتكســب كرامتهــا وشــخصيتها مــن
خــال صــون نفســها مــن االجنــراف مــع
اإلثــارات والضغوطــات ،أو ان تنحنــي
لهــذه الضغوطــات النفســية والرغبــات
والشــهوات الداخليــة وتنجــرف مــع تيــار
التحلــل وامليوعــة.
املهمــة صعبــة للغايــة ،بيــد أنهــا
ليســت مســتحيلة بــأن تقــف املــرأة ،أمــام
ضغــوط املجتمــع مــن حولهــا ،وعندمــا
نطالــع بعــض التجــارب املضيئــة لبنــات
حــواء فــي التاريــخ نعــرف أن لهــا االمكانية
الكبيــرة فــي حتقيــق ذلــك ،والدليــل؛ مــا
خلــده التاريــخ مــن ذكــرى نســوةٍ قاومــن
كل الضغــوط وحتملــن مســؤولياتهن
الرســالية واإلنســانية فنحــت التاريــخ
أســماءهنّ فــي ســماء املجــد  ،ومــن تلــك
النســوة اخلالــدات؛ الســيدة اجلليلــة،
مــرمي ابنــة عمــران ،عليهــا الســام ،تلــك
الفتــاة التــي خلّــد القــرآن الكــرمي ذكراهــا

وذكــر قصتهــا فــي أكثــر مــن موقــع  ،بــل
جعــل اللــه اســم ســورةٍ مــن ســور كتابــه
باســمها.
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الســطور ليســت كافيــ ًة لإلحاطــة
بحياتهــا ،كيــف؛ والقــرآن الكــرمي لــم ِ
يكتف
مــورد
بذكرهــا املــر ًة واملرتــن ،وفــي ك ّل
ٍ
ـرق مــن حياتهــا ،ولكنــا
يذ ّكرنــا بجانـ ٍـب مشـ ٍ
ســنكتفي ببيــان ومضــات مــن ذلــك بغيــة
االقتــداء بهــا.
وال ميكــن للباحــث عــن حيــاة الســيدة
مــرمي ،عليهــا الســام ،إغفــال دور أمهــا
العظيمــة  ،بــل رمبــا ال جنانــب احلــق
إن قلنــا أن مــرمي لــم تكــن لتصــل إلــى
هــذا املســتوى لــوال تلــك األم العظيمــة
التــي عرفــت واجبهــا األســاس فــي احليــاة
وهــو تربيــة اجليــل الصالــح ،وهكــذا جنــد
القــرآن الكــرمي يبتــدئ احلديــث عــن قصــة
الســيدة مــرمي باحلديــث عــن أمهــا حيــث
قــال{ :إِ ْذ قا َلـ ِ
ـت ا ْمـ َـر َأ ُت ِع ْمـ َ
ـران َر ِّب إِ ِّن
َــرر ًا َف َت َق َّب ْ
ن َ
َــذ ْر ُت َل َ
ــل
ــك مــا يف َب ْطنــي ُم َّ
ِمنِّــي إِ َّنـ َ
ـميع ا ْل َعلي ـم * َف َلـ َّـا
ـك َأ ْنـ َ
السـ ُ
ـت َّ
ــت َر ِّب إِ ِّن َو َض ْعتُهــا ُأنْثــى
َو َض َعتْهــا قا َل ْ
ــس َّ
َــر
ــم بِــا َو َض َع ْ
ــت َو َل ْي َ
الذك ُ
َواللَُّ َأ ْع َل ُ
ك ْ
ـم َوإِ ِّن ُأ ُ
عيذهــا
َالُنْثـ 
ـم ْيتُها َم ْر َيـ َ
ى َوإِ ِّن َسـ َّ
ِ
ِ
بِـ َ
ـك َو ُذ ِّر َّيتَهــا مـ َن َّ
الرجيـ ِم*}،
الشـ ْيطان َّ
(ســورة آل عمــران.)36 - 35 :
كانــت األم مرتــا (وبالعربيــة وهيبــة)
( )2تتوقــع مولــود ًا ذكــر ًا ليكــون محــرر ًا
(أي خالصــ ًا للمعبــد)( )3فلــم تفكــر فــي
أن يكــون للمولــود شــأنٌ مــادي أو يكــون
معينــ ًا لهــا« ،بــل فكــرت فــي رســالة
اإلنســان فــي احليــاة ،وهــي عبــادة اللّــه،
والعمــل فــي ســبيله»( ،)4ولكــن كانــت
املفاجــأة أن املولــود أنثــى ،والنتيجــة
كانــت أن اللــه ســبحانه تقبــل مــن أم
مــرمي هــذه الوليــدة حيــث قــال ســبحانه:
{ َف َت َق َّب َلهــا ربــا بِ َق ُب ٍ
ــول َح َس ٍ
ــن َو َأ ْن َبتَهــا
َ ُّ
نَبات ـ ًا َح َســن ًا}( ،ســورة آل عمــران.)37 :

وبعــد دور األم الصاحلــة كان دور
الكفيــل الربانــي ،الــذي تك ّفــل مــرمي،
ولــم يكــن ســوى نبــي اللــه زكريــا ،عليــه
الســام ،الــذي رســخ قواعــد اإلميــان
والطهــر فــي شــخصيتها بعــد أن غرســت
تلــك القواعــد أمهــا العظيمــة.
ولــم تكتـ ِ
ـف البنــت بهذيــن اخلصلتــن
واقــع
العظيمتــن ،بــل ترجمتهمــا إلــى
ٍ
عملــي ،فصــارت تلــك الفتــاة املتعبــدة
للــه ســبحانه فــي املســجد والتــي الزمــت
محــراب العبــادة دون أن تهتــم بــأي شــيء
مــا ّدي حتــى احلاجــات الضروريــة لهــا
كالطعــام ،فتك ّفــل اللــه ســبحانه لهــا بذلــك
حيــث قــال ســبحانهُ { :ك َّلــا َد َخـ َـل َع َل ْيهــا
ِ
ـراب َو َجــدَ ِعنْدَ هــا ِرزْ قـ ًا قـ َ
ـال
زَ ك َِر َّيــا ا ْل ْحـ َ
يــا مريــم َأ َّنــى َلـ ِ
ـو ِم ـ ْن
ـك هــذا قا َلـ ْ
ـت ُهـ َ
ََْ ُ
ِ ِ
َــرِ
ِ
ِ
ــرزُ ُق َمــ ْن َيشــا ُء بغ ْ
عنْــد اللَِّ إ َّن اللََّ َي ْ
ِحســاب}( ،ســورة آل عمــران.)37 :
و اصطفــاء الــرب  -ســبحانه  -لهــا
لــم يكــن ليخلــي كاهلهــا عــن املســؤولية،
بــل بالعكــس متامــ ًا كان ذلــك موجبــ ًا
للمزيــد مــن املســؤوليات ،حيــث قــال ربنــا
ِ
ِ
ـم
ســبحانهَ :
{وإِ ْذ قا َلــت ا َْلالئ َك ـ ُة يــا َم ْر َيـ ُ
ِ
ِ
ِ
اص َطفــاك عَىل
اص َطفــاك َو َط َّهـ َـرك َو ْ
إِ َّن اللََّ ْ
نِسـ ِ
ـاء ا ْلعا َلِــنَ * يــا مريــم ا ْقنُتِــي لِربـ ِ
ـك
َ ِّ
ََْ ُ
واســج ِدي وارك َِعــي مــع الر ِ
اك ِعــنَ }،
َ ْ ُ
َ َ َّ
َ ْ
(ســورة آل عمــران.)43-42 :
فــا يعنــي «اصطفــاك» انــك غيــر
مســؤولة عــن عمــل ،وال مكلفــة بواجــب،
بــل بالعكــس متامــا تتضاعــف مســؤولياتك
وأعمالــك ،فاخلضــوع للّــه والتســليم
ألوامــره ،والتجــرد عــن الــذات (القنــوت)،
ثــم التطبيــق العملــي لهــذا اخلضــوع
(الســجود) ،ثــم التطبيــق االجتماعــي لــه
(الركــوع مــع الراكعــن) ،هــو الواجــب
املضاعــف علــى مــرمي ،الــذي اســتتبعه
اختيارهــا للرســالة»(.)5
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االصطفــاء اإللهــي والتربيــة الصاحلــة
ﺷﺒﺎط | 2017

االصطفاء اإللهي
والتربية الصالحة
والعبادة المخلصة
والعفة والطهر،
أوصلت مريم ،عليها
السالم ،إلى أن تكون
ّ ً
أما لحامل الرسالة
اإللهية بعدما كانت
ً
بنتا عظيمة
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اضاءات تدبرية

تحولت السيدة
مريم الى حجة
اهلل  -سبحانه -
على كل الفتيات
على مر الزمن،
ممن يرمين
بأنفسهن في
أوحال الرذيلة ،ثم
يلقين بالالئمة
على الشهوة أو
األسرة أو المجتمع
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ومــن ثــم العبــادة املخلصــة والعفــة
والطهــر ،كلهــا أوصلــت مــرمي ،ســام اللــه
ّ
مصــاف الصديقــن ،فكانــت
عليهــا ،إلــى
مهيــأة لتتحمــل مســؤولي ًة أكبــر وهــي أن
تكــون أ ّمـ ًا حلامــل الرســالة اإللهيــة بعدمــا
كانــت بنت ـ ًا عظيمــة.
فليــس ســه ًال على املــرأة العفيفــة التي
حافظــت علــى طهرهــا رغــم جمالهــا( ،)6أن
تكــون أمــ ًا دون أن ميســها رجــل فــي
أجــواء وظــروف اجتماعيــة كالتــي كانــت
تعيشــها آنــذاك ،ولكــي تتقبــل هــذا األمــر
عــال مــن
البــد أن تكــون فــي
مســتوى ٍ
ً
التســليم ألمــر اللــه ســبحانه ،وبالرغــم مــن
تســليمها وإميانهــا باللــه ،إال أنهــا ،ســام
اللــه عليهــا ،كانــت تتســاءل عــن كيفيــة
حصــول األمــر ،وفيمــا يلــي نــورد اآليــات
الشــريفة التــي تتحــدث عــن هــذه الواقعــة
بتصويريــن رائعــن؛ األول :فــي ســورة آل
عمــران والثانــي :فــي ســورة مــرمي:
ِ
ــم إِ َّن
{إِ ْذ َقا َلــت ا َْل َلئكَــ ُة َيــا َم ْر َي ُ
ِ
ٍ
اللََّ يب ِّ ِ
ــيح
ــم ُه ا َْلس ُ
اس ُ
ــرك بِك َل َمــة ِّمنْــ ُه ْ
َُ ُ
ِ
ِ
ــم َوج ًيهــا ىف الدُّ ْن َيــا
ِع
يســى ا ْبــ ُن َم ْر َي َ
َ
واالَ ِخ ِ ِ
ــم
َ
ــرة َومــ َن ا ُْل َق َّربِــنَ * َو ُي َك ِّل ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاس ىف ا َْل ْهــد َوك َْهـ ً
الصالــنَ
ـا َوم ـ َن َّ
النَّـ َ
ِ
َ
نــى َيك ُ
ب أ َ
ــت َر ّ 
* َقا َل ْ
ُــون ىل َو َلــدٌ َو َل ْ
ِ
ِ
َي ْم َس ْسـ ِ
ـر َقـ َ
ـق َمــا
ـال ك ََذالــك اللَُّ َ ْ
ي ُلـ ُ
ـنى َبـ َ ٌ
ِ
ـى َأ ْمـ ًـرا َفإِ َّنـ َـا َي ُقـ ُ
ـول َلـ ُه ُكــن
َي َشــا ُء إ َذا َقـ َ
َف َي ُكـ ُ
ـون}( ،ســورة آل عمــران.)47-45 :

بشــروها بكلمــة مــن اللــه ليكــون ابنــا
لهــا ويكــون مــن الصاحلــن ،لكــن مــرمي
الصديقــة ارتاعــت وامتلكهــا التعجــب
والدهشــة ،فكيــف يرزقهــا اللــه ولــد ًا دون
زواج ،هنــا كانــت اإلجابــة بأنــه أمـ ُر اللــه
ســبحانه ،فــكان عليهــا أن تســلّم لذلــك،
وفــي ســورة مــرمي يبــن الــرب ذلــك أيضـ ًا
ُــر ِف ا ْل ِك ِ
ــم
حيــث قــالَ :
تــاب َم ْر َي َ
{وا ْذك ْ
ِ
إِ ِذ ا ْن َتب َ ِ
ِ
شق ًّيــا *
َ
ــذ ْت مــ ْن َأ ْهلهــا َمكانــ ًا َ ْ
َــذ ْت ِمــن دونِ
ِ
ــم ِحجابــ ًا َف َأ ْر َســلناْ
َ
َف َّات
ْ ُ
ْ
ـر ًا َسـ ِ
ـو ًّيا *
وحنــا َفت ََم َّثـ َـل َلــا َبـ َ
إِ َل ْيهــا ُر َ
الر ْحـ ِ
ـن ِمنْـ َ
ـت
ـك إِ ْن ُكنْـ َ
قا َلـ ْ
ـت إِ ِّن َأ ُعــو ُذ بِ َّ

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ِ ِ
ـال إِ َّنــا َأ َنــا َر ُسـ ُ
ت َِق ًّيــا * قـ َ
ـب
ـول َر ِّبــك لَ َهـ َ
َلـ ِ
ـت َأ َّنــى َي ُكـ ُ
ـون يل
ـك غُالمـ ًا زَ ِك ًّيــا * قا َلـ ْ
ــر َو َل ْ َأ ُك َب ِغ ًّيــا *
غُــا ٌم َو َل ْ َي ْم َس ْســني َب َ ٌ
ِ
قــال كَذلِ ِ
ــك َ
َ
ــن
َــي َه ِّ ٌ
قــال َر ُّبــك ُه َ
ــو ع َ َّ
ِ
ِ
َولِن َْج َع َلــ ُه آ َيــ ًة للن ِ
َّــاس َو َر ْحَــ ًة منَّــا َو َ
كان
َأ ْمــر ًا َم ْق ِض ًّيــا}( ،ســورة مــرمي  :اآليــة

.)21-16
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وبــوالدة عيســى ،عليــه الســام،
املعجــزة ومــا رافقهــا مــن معاجــز ،بــدأت
صفحــة أخــرى مــن صفحــات جهــاد هــذه
الفتــاة ،ولــم تكــن بأســهل مــن الصفحــات
الســابقة إن لــم تكــن أصعــب ،وكانــت
تتمثــل فــي مواجهــة قومهــا مــع حملهــا
لعيســى ،عليــه الســام.
فتصديقهــا بأمــر اللــه بعــد مخاطبــة
املالئكــة لهــا ومــا شــاهدته مــن معاجــز
شــيء ،ومقاومتهــا لتكذيــب مجتمعهــا
واتهاماتهــم لهــا شــي ٌء آخــر ،وليــس
ه ّينــ ًا علــى الفتــاة العفيفــة أن تتهــم فــي
عفتهــا ،ألن ذلــك هــاد ٌم لســمعتها متام ـ ًا،
ومــن هنــا أمرهــا اللــه ســبحانه بصــوم
الصمــت ،فعليهــا أن ال تدافــع عــن نفســها
بلســانها أبــد ًا.
وكان هــذا األمــر  -هــو اآلخــر-
ـليم تــام ،فمــن ســيدافع
بحاجــة إلــى تسـ ٍ
عنهــا وعــن ســمعتها إن لــم تدافــع هــي
عــن نفســها أمــام البهتــان العظيــم الــذي
رماهــا قومهــا بــه الــذي قــال عنــه الــرب
ِ
ِ
ــم عَــى
ســبحانهَ :
ــم َو َق ْول ْ
{وبِ ُك ْف ِره ْ
ــم ُ ْبتانــ ًا عَظيــا}( ،ســورة النســاء:
َم ْر َي َ
)156؟
كان عليهــا التصديــق بأمــر اللــه،
وكان أمــر اللــه مفعــوال ،وجــرت األحــداث
اشيب
كمــا قــال اللــه ســبحانهَ { :ف ـكُيل َو ْ َ
َو َقـ ِّـري َع ْينـ ًا َفإِ َّمــا ت ََر ِيـ َّن ِمـ َن ا ْل َبـ َ ِ
ـر َأ َحــد ًا
َــذ ْر ُت لِ َّلر ْح ِ
َف ُقــويل إِ ِّن ن َ
ــن َص ْومــ ًا َف َلــ ْن
َــت بِ ِ
ــه َق ْو َمهــا
ــو َم إِن ِْســ ًّيا * َف َأت ْ
ــم ا ْل َي ْ
ُأ َك ِّل َ
َت ِْم ُل ـه قا ُلــوا يــا مريــم َل َقــدْ ِج ْئـ ِ
ـت َش ـ ْيئ ًا
ُ
ََْ ُ

كان َأبـ ِ
ـار َ
ـوك
َف ِر ًّيــا * يــا ُأ ْخـ َ
ون مــا َ ُ
ـت هـ ُ
امــر َأ س ٍ
ِ
ِ
َــت ُأ ُّمــك َبغ ًّيــا *
ــوء َومــا كان ْ
ْ َ َ ْ
َف َأشــار ْت إِ َلي ِ
ِّ
ُ
َ
َ
ــم َمــ ْن
ل
ك
ن
ــف
ي
ك
ــوا
ل
قا
ــه
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
كان ِف ال ْهــد َصب ًّيــا * قــال إ ِّن َع ْبــدُ اللَِّ
ِ
ِ
ي نَبِ ًّيــا * َو َج َع َلنـي
ـاب َو َج َع َلنـ 
ـان ا ْلكتـ َ
آتـ َ
ـت و َأوصــاين بِالصـ ِ
ـاة
َّ
ـارك ًا َأ ْيـ َن مــا ُكنْـ ُ َ ْ
ُمبـ َ
ِ
ِ
ِ
ـت َح ًّيــا * َو َبـ ًّـرا بوالــدَ يت
َوالــزَّ كاة مــا ُد ْمـ ُ
ِ
َو َل ْ َ ْي َع ْلنــي َج َّبــار ًا َشــق ًّيا}( ،ســورة
مــرمي :اآليــة .)32-26
تك ّفــل الــرب ســبحانه أمــر الدفــاع

عــن ســمعتها بإظهــار معجــزةٍ أخــرى هــي
تكلّــم النبــي عيســى ،عليــه الســام ،مــع
القــوم وهــو فــي املهــد ،وهكــذا بـ ّـن لهــم أن
بـ ّره بوالدتــه مــرمي الصديقــة مــن وصايــا
الــرب  -ســبحانه  -لــه مــا دام حي ـ ًا.
مــرمي؛ تلــك الفتــاة الصغيــرة تصبــح
عابــد ًة للــه ،وبالعبــادة تســمو إلــى مرحلــة
التصديــق؛ ومنــه إلــى حتمــل مســؤولية
حمــل كلمــة اللــه ،ومــن ثــم الدفــاع عنــه
أمــام املجتمــع الكافــر ،وبذلــك حتولــت الــى
حجــة اللــه  -ســبحانه  -علــى كل الفتيــات
علــى مــر الزمــن ،ممــن يرمــن بأنفســهن
فــي أوحــال الرذيلــة ،ثــم يلقــن بالالئمــة
علــى الشــهوة أو األســرة أو املجتمــع ،ففي
احلديــث الشــريف عــن اإلمــام الصــادق،
الســن ِ
عليــه الســام« :تُؤْ تَــى بِا َْل ِ
َاء
ــر َأة ْ َ ْ
ْ
ـة ا َّلتِــي َقـ ِ
يــوم ا ْل ِقيامـ ِ
ـت ِف ُح ْســنِ َها
ـد ا ْفتُتِنَـ ْ
َ ْ َ َ َ
ِ
ْ
َف َت ُق ُ
َ
ــول َيــا َر ِّب َح َّســن َْت خلقــي َحتَّــى
ِ
ـم ،عليهــا
ـت َمــا َلقيـ ُ
َل ِقيـ ُ
ـت َف ُي َجــا ُء بِ َم ْر َيـ َ
ـت َأحسـن َأو هـ ِ
ـال َأ ْنـ ِ
الســامَ ،ف ُي َقـ ُ
ـذ ِه َقــدْ
ْ َ ُ ْ َ
()7
ـم ُت ْف َت َت ـ ْن» .
َح َّس ـن َ
َّاها َف َلـ ْ
----------- -1مجلة (يو أس أي تودي) االميركية/
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فكرة ورأي

ُ َ
َ
َ ُّ ْ ُ ْ ٌّ
{...وكل أم ٍر مست ِقر} طوق نجاة من الفوضى
زكي الناصر

طاملــا ســعى املفكــرون والعلمــاء فض ـ ًا عــن الساســة لصياغــة
أطــر ومفاهيــم حتقــق النظــام العــام فــي احليــاة ،ملــا ينعكــس إيجابـ ًا
علــى مســيرة العمــل واإلنتــاج والتنميــة فــي املجــاالت كافــة ،وفــي
الوقــت نفســه ،نالحــظ احلــذر مــن أي فوضــى مســببة للخســران
والدمــار.
ولكن؛ كيف يتحقق هذا النظام العام في حياة االنسان؟
فــي ســورة القمــر ،ين ّبــه القــرآن الكــرمي فــي مطلــع هــذه الســورة
املباركــة الــى وجــود عامــل أســاس فــي حتقيــق النظــام واالســتقرار؛
ليــس فــي حيــاة االنســان ،وإمنــا فــي الكــون كلــه ،أال وهــي الســن
ُ َ
َ
{...وك ُّل أ ْم ٍــر ُم ْس َــت ِق ٌّر} ،مثــل املــوت واحليــاة
والقوانــن اإللهيــة الثابتــة:
ُ
َ
َ
ُ ُّ َ
ْ
ْ
َ ْ
جلميــع الكائنــات احل ّيــة{ ،كل نفـ ٍـس ذ ِائقــة المــو ِت}( ،ســورة آل عمــران:
َ
الَّ َ
َ ْ َْ َ
َ
ــان ِإ مــا
 )185ومــا يعملــه االنســان يــرى نتيجتــه؛ {وأن ليــس ِل ِإلنس ِ
َسـ َـعى}( ،ســورة النجــم ،)39 :وهكــذا ســائر القوانــن الثابتــة.
هــذه احلقيقــة التــي تواجــه االنســان طيلــة حياتــه ،تثيــر فيــه
نــوازع التمـ ّرد ومحاولــة خلــق اجلديــد بغيــة التم ّيــز بــأي ثمــن ،حتــى
وإن كان بالتطــاول علــى القوانــن والســن اإللهيــة ،لــذا جنــد تبيــن
حقيقــة ثبــات الســن والقوانــن فــي اآليــة الكرميــة بعــد احلديــث عــن
تكذيــب رســالة النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،رغــم معاجــزه
الظاهــرة وبراهينــه القاطعــة بالنبــوة بصــدق رســالته الســماوية ،وهــذا
ُ َ
َ
َ
بســبب؛ َ{وك َّذ ُبــوا َو َّات َب ُعــوا أ ْه َو َاء ُهـ ْـم َوك ُّل أ ْمـ ٍـر ُم ْسـ َـت ِق ٌّر}( ،ســورة القمــر.)3 :
الحكمة من القانون اإللهي الثابت

هكــذا يتســاءل البعــض ممــن يبحثــون فــي علــوم حديثــة ومتطــورة
جــد ًا ،مثــل علــم اجلينــات فــي العصــر احلاضــر ،ومــا أجنــزوه مــن
حتليــل « ،»DNAوقبلهــم ممــن بحــث فــي علــم األحيــاء الطبيعيــة،
وفــي طليعتهــم «دارون» التــي متخضــت جتاربــه وحتليالتــه عــن نظريــة
«النشــوء واالرتقــاء» و»أن الطبيعــة قــادرة علــى العمــل بتناغــم وتــوازن
تامــن لوحدهــا ،دون مســاعدة وتوجيــه قــوة أكبــر» ،وبغ ّ
ــض النظــر
ّ
عــن اجلانــب العلمــي فيمــا يتعلــق بالقوانــن الســائدة فــي احليــاة،
فــان جتــارب ونظريــات كهــذه فاحــت منهــا  -منــذ البدايــة  -رائحــة

التن ّكــر لقوانــن وســن الســماء ،ومــن ثـ ّم القــول بعــدم احلاجــة للهيمنــة
اإللهيــة ،فــكل شــيء يجــري وفــق ســياقات طبيعيــة وذاتيــة ،ومثــال
ذلــك التصـ ّور الــذي شــغل بــال العالــم والعلمــاء ايضـ ًا لفتــرة طويلــة،
بــأن االنســان لــم يكــن علــى هــذه الشــاكلة منــذ بدايتــه األولــى ،بــل
كان عبــارة عــن قــرد!
القــرآن الكــرمي ،ال يناقــش املخرجــات العلميــة واإلبداعيــة لفكــر
االنســان ،ألن هــذا أمــر مشــروع ،بــل ومحبــب لإلنســان بــأن يتعلّــم
َ
َ
{مـ ْـن أ ْق َطـ ِـار َّالسـ َـم َو ِات َواأل ْر ِض}( ،ســورة الرحمــن:
ويرتقــي حتــى أن ينفــذ ِ
 ،)33بيــد أنــه يناقــش العامــل النفســي املســؤول عــن خلــق الدوافــع
واحملفــزات لهــذه الفكــرة او تلــك ،ويع ّبــر عنــه بـ»الهــوى» ،وهــو مــا
يتصــف بــه املتمــردون علــى القوانــن اإللهيــة الثابتــة ،لــذا فانهــم
َ
َ
َ{وك َّذ ُبــوا َو َّات َب ُعــوا أ ْه َو َاء ُه ْــم} ،فوجــود الثوابــت مــن الســن والقوانــن
اإللهيــة ،حتــد مــن ّ
تدخــل الهــوى فــي تقريــر مصيــر االنســان واحليــاة.
ولــذا جنــد أن رســالة الســماء ،وخطــاب القــرآن الكــرمي يدعــو
االنســان دائمـ ًا الــى الهــدى ملســاعدته فــي صراعــه الدائــم مــع هــوى
نفســه ومــا تســتدعيه مــن ميــول بعيــدة عــن العقــل واملنطــق واملصلحــة
احلقيقيــة لــه وملــن يعيــش فــي احمليــط ،وفــي الوقــت ذاتــه ثمــة حتذيــر
مــن اتبــاع الهــوى ،كــون الهــوى انعــكاس مــن ذات االنســان ،بينمــا
الهــدى انعــكاس للحقيقــة التــي تتجلــى فــي الســن الثابتــة ،وكمــا أن
املعــروف عــن الهــوى ،تغ ّيرهــا وتبدلهــا املســتمر ،فــان الهــدى معــروف
بخطــه املســتقيم والثابــت ألنــه حقيقــة وليــس خيــا ًال او ناشــئ ًا مــن
تصــورات ذهنيــة.
ّ
مــن هنــا نفهــم ســر تعكــز احلــكام الطغــاة علــى الفوضــى فــي
احليــاة ،وهــي ليســت باملعنــى الســلبي الــذي يطيــح بكراســيهم ،إمنــا
املعنــى الــذي يريدونــه فــي املجــال الــذي يخشــون صــدور مخاطــر
علــى كرســي احلكــم ،فأحيانـ ًا تكــون احلاجــة الــى الفوضــى األخالقيــة
والدينيــة ،واستحســان التحلــل اخللقــي ،كمــا فعــل صــدام وحزبــه
احلاكــم فــي فتــرة حكمــه ،الن مصــدر اخلطــر احملــدق كان ينبــع
مــن الديــن واألخــاق آنــذاك ،فيمــا جنــد فــي بــاد أخــرى ،الفوضــى
األمنيــة والسياســية ،كمــا حصــل فــي اليمــن وســوريا وغيرهــا.
وهــذه الرســالة القرآنيــة موجهــة الــى العــراق اليــوم؛ حكومــة
وشــعب ًا ،إذ إن الفوضــى االقتصاديــة والسياســية واخلــروج بعيــد ًا
عــن القوانــن والســن اإللهيــة ،مــن شــأنها أن تزيــد مــن االزمــات فــي
حيــاة الفــرد واملجتمــع وتبعــده عــن بصيــص األمــل بالنجــاة.

مجتمع

مجتمع
مصــدر إلهــام فكــري وثقافــي آخــر ،فهــذا
رمبــا يكــون عالمــة ايجابيــة للتطلّــع الــى
املعــارف والعلــوم واالفــكار ،كمــا ميكــن ان
يســتحيل بــذرة تطــرف نحــو فكــرة معينــة
جتــره  -مــن حيــث ال يريــد غالب ـ ًا -الــى
مــا يلحــق الضــرر بأبنــاء مجتمعــه وأمتــه،
وقبلهــم افــراد أســرته واملقربــن منــه.
البداية من األسرة

لن تتمكن األسرة
من توفير االجواء
المساعدة لنمو
فكري سليم ،ما
لم تتوفر لديها
هي ،أدوات
البناء لهذا الفكر،
فاالعتدال واالتزان
المطلوب من
الشباب ،يتطلب
في الوقت نفسه،
ً
ً
اعتداال واتزانا من
األبوين في طريقة
الحديث مع
ابنائهم
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األسرة ودورها في حماية
التطرف
الشباب من
ّ
حسام الدين محمد

شــاع مصطلــح «التطــ ّرف» فــي
الســنوات االخيــرة عندمــا أضيــف اليــه
«الدينــي» ليكــون الســمة اخلاصــة بــه،
مــع احلديــث املســهب سياســي ًا واعالمي ـ ًا
عــن مخاطــر هــذا النــوع مــن التطــرف
علــى الســلم األهلــي واألمــن واالســتقرار
اجتماعيــ ًا واقتصاديــ ًا وسياســي ًا ،ممــا
يوحــي للبعــض أن التطــرف لــن يكــون
إال فــي الديــن وإظهــار الهويــة واالنتمــاء،
حتــى بــات كل مــن يحمــل مظهــر ًا دينيـ ًا أو
يدلــي بــرأي أو حكــم شــرعي فانــه ُيوســم
بـــ «التطــرف» ،بيــد أن «التطــرف الدينــي»
الــذي يتحدثــون عنــه ،لــم يكــن ليظهــر فــي
| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

الســاحة لــوال تطــرف حصــل قبــل هــذا فــي
القاعــدة الفكريــة املنتجــة للوعــي والثقافــة.
واذا عرفنــا أن الشــباب ميثلــون
دائمــ ًا القلــب النابــض للمجتمــع ورمــز
القــوة واالقتــدار الذهنــي والعضلــي لألمــة،
فــان املعــروف ايضـ ًا عــن الشــباب ســرعة
التفاعــل مــع القضايــا واالفــكار احمليطــة
بهــم ،وغلبــة جانــب العاطفــة علــى العقــل
عنــد اتخــاذ املواقــف واالحــكام ،االمــر
الــذي يجعلهــم دائمـ ًا علــى حافــة التطـ ّرف
فــي كل شــيء.
والتطـ ّرف؛ مفــردة واردة فــي قواميــس
اللغــة قبــل ان تتحــول الــى مصطلــح
سياســي ،فقــد جــاء لســان العــرب:
«وطـ ّرف الشــيء وتط ّرفــه :اختــاره» ،كمــا
ـمس :دنــت
جــاء ايض ـ ًا...« :وتط ّرفــت الشـ ُ

الــى الغــروب» ،فيمــا جــاء فــي العبــاب
الزاخــر« :تطــ ّرف ،وقيــل :مبقــدار مــا
يبلــغ البالــغ الــى نهايــة نظــرك» ،وهنــاك
تعريفــات أخــرى للمفــردة فــي هــذه
القواميــس لســنا بــوارد اخلــوض فيهــا،
ســوى االشــارة الــى أن املفــردة تنصــرف
الــى تفضيــل اجتــاه وطــرف معــن علــى
آخــر.
وفــي ظــل هــذا املعنــى يكمــن خطــر
نشــوء التطــرف فــي فكــر الشــباب الباحــث
فــي هــذه املرحلــة العمريــة عــن اجلديــد
واملثيــر دائمـ ًا ،ومــا يشــبع فضولــه ويصنع
شــخصيته ،فعندمــا نالحــظ التفاعــل
الشــديد مــع عنــوان كتــاب ،او مــع موقــع
علــى االنترنــت ،او مــع القنــوات الفضائية،
او حتــى مــع جماعــة او مؤسســة او أي

اذا كانــت هنالــك عوامــل ذات
مدخليــة فــي خلــق ظاهــرة التطــرف ،مثــل
املدرســة واجلامعــة واالعــام والتنظيمــات
واجلماعــات السياســية ،فــان االســرة
تبقــى صاحبــة التأثيــر األكبــر واملباشــر،
فمــن املمكــن ظهــور شــباب متطرفــن
لصالــح قيمــة دينيــة تنتمــي اليهــا األســرة،
كمــا هــو احلــال فــي بعــض املجتمعــات
االســامية التــي أفــرزت االنتحاريــن
والتكفيريــن ،كمــا ميكــن ظهــور شــباب
متطرفــن بافكارهــم فــي غيــر صالــح
املجتمــع واالمــة بشــكل عــام ،عندمــا يكــون
التطـ ّرف عنوان ـ ًا للتمــرد وللعالقــة املختلّــة
بــن افــراد األســرة ،والســيما مــع رب
األســرة.
إن املعــروف عــن العالقــة األســرية
متيزهــا عــن ســائر أنــواع العالقــات
بالســمة احلميمــة والعاطفيــة واحلميميــة
النابعــة مــن ينبــوع الفطــرة االنســانية،
فــاألب واألم وحتــى األخ األكبــر إمنــا
يقســون احيانــ ًا او يتخــذون اجــراءات
شــديدة ويتابعــون تصرفــات الصغــار،
بدافــع احلــرص علــى حاضــر ومســتقبل
الصغــار فــي الســن مــن البنــن والبنــات،
وهــو مــا ال يتوفــر  -علــى االغلــب -فــي
ســائر أنــواع العالقــات مثــل عالقــات
الصداقــة والزمالــة وغيرهــا.
وقــد ّ
أشــر اخلبــراء واملتابعــون فــي
مجــال التعليــم علــى هــذه النقطــة بشــكل
مركــز مؤكديــن تأثيــر األجــواء األســرية
الســليمة فــي وجــود طالــب مجــد وذكــي
وذي نفســية مســتقرة ،مشــبع بالعواطــف
واحلنــان ،وبالعكــس متامــ ًا فــي حالــة
الطالــب املشــتت فــي فكــره وذهنــه ومــا

ينعكــس ذلــك علــى مســتواه الدراســي
والســبب يعــزوه فــور ًا الــى التشــتت
العائلــي واالزمــات العاطفيــة واألزمــات
العاصفــة فــي محيــط األســرة.
وهــذا يؤكــد أكثــر مــن أي وقــت
آخــر علــى دور األســرة فــي التنشــئة
الفكريــة لألبنــاء ومتكينهــم الذهنــي
والعقلــي لصياغــة منظومــة فكريــة تواكــب
حياتهــم تســتقي جذورهــا مــن الثوابــت
واألصــول ،وبالنتيجــة يكــون الشــاب ذا
فكــر معتــدل يــزن االمــور والقضايــا وفــق
معاييــر صحيحــة بعيــدة عــن أي نــوع مــن
االنفعــال والتســ ّرع.
ولــن تتمكــن األســرة مــن توفيــر هــذه
االجــواء املســاعدة لنمــو فكــري ســليم،
مــا لــم تتوفــر لديهــا هــي ،أدوات البنــاء
لهــذا الفكــر ،فاالعتــدال واالتــزان املطلــوب
مــن الشــباب ،يتطلــب فــي الوقــت نفســه،
اعتــدا ًال واتزان ـ ًا مــن األبويــن فــي طريقــة
احلديــث مــع ابنائهــم ،ومناقشــة مــا يريــد
الشــاب طرحــه مــن افــكار مثــل احلريــة
واإلصــاح والتنميــة واحلديــث عــن
املســتقبل والتقاليــد وغيرهــا مــن االمــور
ذات العالقــة ببنــاء شــخصيته.
وميكــن اإلشــارة الــى عـ ّدة أمــور فــي
هــذا املضمــار:
أو ًال :الصبر
فاملعــروف عــن اآلبــاء فــي ظــروف
كالتــي نعيشــها اليــوم ،شــعورهم الدائــم
باالرهــاق البدنــي والذهنــي بســبب زحمــة
املشــاغل واالهتمامــات داخــل وخــارج
البيــت ،ممــا يجعلهــم فــي محيــط األســرة
افــراد ًا قليلــي التح ّمــل وســريعي الغضــب،
وعندمــا يحصــل أن يطــرح الشــاب او
الشــابة فكــرة او قضيــة حساســة عــن
عمــل البنــات اخلريجــات مــن اجلامعــة،
او العالقــات بــن اجلنســن فــي اجلامعــة
او طــرح افــكار معينــة ،او رمبــا يصــدر
اعتــراض مــن الشــباب علــى شــيء معــن
فــي البيــت ،فــان هــذا وغيــره يكفــي ألن
يكــون ســبب ًا إلثــارة الغضــب واالســتنكار
مــن األب او األم ،االمــر الــذي يتطلــب
إطالــة حــدود الصبــر بغيــة التف ّهــم

الكامــل ،لإليحــاء الــى االبنــاء أن لديهــم
األذن الصاغيــة فــي األســرة ،وثمــة مــن
يحتــرم مشــاعرهم ويســتمع اليهــم بأنــاة.
ثاني ًا :الوعي.
مــن املهــم جــد ًا حتلّــي الكبــار فــي
األســرة بدرجــة جيــدة مــن الوعــي مبختلف
شــؤون احليــاة ،ممــا ميكنهــم مــن التعامــل
مــع املســتجدات والتطــورات احمليطــة
بالشــباب ،فالوعــي االجتماعــي والثقافــي
وقبلهمــا؛ الدينــي ،يو ّفــر علــى االبويــن
الوقــت واجلهــد الذهنــي حملــاكاة الشــباب
ومعايشــة اوضاعهــم واالســهام فــي ح ـ ّل
املشــاكل والتحديــات التــي يواجهونهــا
ســوا ًء فــي اجلامعــة او فــي محيــط العمــل.
ثالث ًا :النظرة االيجابية.
وبعكســها النظــرة الســلبية إزاء
الشــباب والتــي مــن شــأنها ان تكــون
مــن كبيــر األســرة معــو ًال لهــدم املشــاعر
والطموحــات فــي نفــوس الشــباب ،فعلــى
الكبــار أن يتذكــروا دائم ـ ًا أصالــة احلالــة
االيجابيــة لــدى الشــباب كونهــم باحثــن
فــي هــذه املرحلــة العمريــة عــن اجلديــد
فــي احليــاة مــن خــال النظــرة االيجابيــة
الــى مختلــف شــؤون احليــاة ،مــع التذكيــر
مبســؤولية اآلبــاء بتقــومي هــذه النظــرة
وحمايتهــا مــن دخــول بعــض الشــوائب
حتــت غطــاء االيجابيــة واجلماليــة املثيــرة
ملشــاعر الشــباب.
الحالة النفسية والمنطقة الحرام!

بحــث علمــاء النفــس واملهتمــن
بالشــأن التربــوي أزمــة التوافــق الفكــري
بــن اآلبــاء واالبنــاء ،وكيــف أن التبايــن
فــي منــط ومســتوى التفكيــر أســفر عــن
متزقــات خطيــرة فــي العالقــات األســرية
متثلــت فــي انشــقاق بعــض الشــباب
عــن كيــان األســرة او نشــوب خالفــات
ومشــاجرات ،وفــي أحســن الفــروض؛
حت ّكــم حالــة التشــنج فــي العالقــة بــن
افــراد العائلــة علــى طــول اخلــط.
هــذا املــآل الســلبي يدفــع الشــاب
للبحــث عــن أجــواء التوافــق مــع طريقــة
تفكيــره ومــا يوفــر لــه أجــواء االحتــرام
ﺷﺒﺎط | 2017

سبل المعرفة القرآنية

تعتمد االقناع بالدليل
والبرهان ،واذا ما فشل
االنسان في الوصول
الى هذه المعرفة،
ً
فانه لن يكون متطرفا
ّ
ّ
يدعي صحة ما يقول،
إنما يكون السبب في
شقاء نفسه
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مجتمع

مشكلة التطرف
الفكري التي
تعاني منها
المجتمعات
والشعوب في
الوقت الحاضر،
ّ
تدخل السياسة
واالمن وحتى
االقتصاد لمعالجة
ظاهرة ليست من
اختصاصها
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والتقديــر لشــخصيته ،وهنــا يأتــي دور
بعــض اجلماعــات واملؤسســات التــي ترفــع
عناويــن جميلــة ومحببــة لنفــس الشــاب
مثــل؛ التنميــة البشــرية والرياضــة والفــن
وغيرهــا.
وكمــا هــي الظواهــر الالأخالقيــة
التــي تشــكو منهــا بعــض املجتمعــات
والبــاد بســبب ظهــور شــريحة مــن
ّ
املتشــظي مــن أســر قاصــرة
الشــباب
ثقافيــ ًا وتربويــ ًا ،فــان ظواهــر التطــ ّرف
الفكــري -هــي االخــرى -تعبــر عــن ذات
احلالــة غيــر الطبيعيــة فــي أســر مــن هــذه
املواصفــات ،حيــث اجلفــاء واإللغــاء ســيد
املوقــف فــي العالقــات األســرية ،ويكــون
مــن الصعــب علــى الشــاب او الشــابة
التعبيــر عــن مشــاعرهم وآرائهــم فــي زمــن
ميــوج باالفــكار واملعلومــات الســريعة عبــر
العالــم بالصــوت والصــورة ،بــل إن مجــرد
االصطــدام بكتــاب مــا فــي البيــت ،او
باتصــال معــن عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي مبــا يســمى بـ «القروبــات» ،او
حتــى بحديــث معــن ،يعـ ّد بحــد ذاتــه كافي ًا
التخــاذ قــرار صعــب وغيــر ســليم بالبحــث
عــن مــكان آخــر أكثــر هــدوء ًا وراحــة،
وهــذا ال يتــم دائمـ ًا بشــكل مســموع ،إمنــا
يكــون علــى األغلــب خلــف جــدار الصمــت،
وهــو االكثــر خطــورة.
نعــم؛ تــرد الكثيــر مــن االنتقــادات
علــى مــا تروجــه وســائل التواصــل
االجتماعــي وايضــ ًا القنــوات الفضائيــة
والكتــب وســائر وســائل التثقيــف ،ولكــن؛
فــي نفــس الوقــت يجــب ان نتذكــر أن مــا
هــو خاطــئ لدينــا ،رمبــا يكــون صحيح ـ ًا
لــدى الشــاب او الشــابة ،بحكــم التنــوع
فــي االســتيعاب والفهــم واالدراك ،لنأخــذ
الطفــل وتفاعلــه العميــق مــع مشــاهد
افــام الكارتــون ،حتــى يــكاد جتســيد
ابطــال القصــة واحداثهــا داخــل غرفتــه
الصغيــرة بحركاتهــا واصواتــه !...فهــل
يدفــع هــذا االبويــن الــى محــو القنــوات
اخلاصــة باالطفــال؟
إن محــاكاة فهــم ومشــاعر الشــباب
| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

الهــن ،فهــو يحتــاج الــى
ليــس باألمــر
ّ
مســتوى مــن الثقافــة واملعرفــة واالخــاق
الســتقطاب الشــباب ،وتطمينهــم بــأن
مشــاعرهم و افكارهــم محــل عنايــة
واحتــرام وتف ّهــم ،ومــن مصلحــة اجلميــع
التبــادل الفكــري والثقافــي فــي أجــواء
و ّديــة يســودها االحتــرام املتبــادل.
وخيــر جتربــة تفيدنــا فــي هــذا
املجــال ،مــا نُقــل عــن النبــي األكــرم ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،أنــه كان شــديد احلــرص
علــى اختيــار الكلمــات االكثــر تناســب ًا مــع
افــراد املجتمــع ،فلــم يكــن يختــار  -فــي
كثيــر مــن االحيــان -االســلوب املباشــر
فــي االرشــاد لعلمــه املســبق بتنفــر النفــس
منــه ،ونُقــل عنــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
بأنــه كان يع ّبــر عــن حرمــة عمــل مــا بـــ
«إنــي أكــره هــذا.»...
هــذا النــوع مــن االعــراب عــن مشــاعر
معينــة مــن قبــل االبويــن أو كبــار األســرة،
قطع ـ ًا يســتتبع الســؤال عــن الســبب مــن
قبــل الشــباب وحتــى الصغــار فــي الســنّ ،
وهــو مــا يفتــح بــاب احلــوار الهــادئ
بالدليــل والبرهــان ،ورمبــا خــال دقائــق
معــدودة ،يكــون باالمــكان تصحيــح مســار
تفكيــر معــن او التخلّــي عــن فكــرة خاطئة.
ثقافة القرآن الكريم

ميثــل اخلطــاب القرآنــي منوذجــ ًا
متكامــ ًا للحــوار الناجــح بــن افــراد
املجتمــع العتمــاده العقــل فــي طــرح
املســائل العقائديــة ومــا يتعلــق باخلالــق
والوجــود ،الن أعــ ّز مــا عنــد االنســان
هــو عقلــه الــذي مي ّيــز لــه الصــواب عــن
اخلطــأ ،وبــن اخليــر وبــن الشــر ،ولــذا
نقــرأ فــي غيــر ســورة االشــارة الــى العقــل
والتذكيــر والتفكيــر بصيــغ مختلفــة ،مثــال
ذلــك مــا جــاء فــي ســورة البقــرة فــي
ســياق االجابــة غيــر العقالنيــة للرافضــن
َ َ
َ َ ُ ْ َّ ُ
َ
ـل لهــم ات ِبعــوا مــا
الرســاالت اإللهيــة{ :و ِإذا ِقيـ

َ
َ
َ
َ َ للَّ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ـل نت ِبــع مــا ألفينــا عليـ ِـه آباءنــا أولو
أنــزل ا قالــوا بـ
َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ ْ َ ُ
َ َ َ ُ ُ ْ
ــد َ
ون}،
ان آباؤهــم ال يع ِقلــون شــيئا وال يهت
ك

واآليــة األخــرى فــي ســورة يونــس ،عــن

ابتعــاد األمم عــن الســبيل املــؤدي الــى
َ
َ
َ َ ْ َ ْ
ــدي ِإلــى
معرفــة اخلالــق...{ :أفمــن يه ِ

الَّ َ
َ
َ
ْ ِّ َ
ِّ
َ ُّ ْ ُ َّ َ َ
َ
َ
ــع أ َّم ْ
ــن ال ي ِهــدي ِإ أ ْن
الحــق أحــق أن يتب
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ ْ
ْ
ْ َ ْ
حكم َ
ــون}؟! وبــذا
يهــدى فمــا لكــم كيــف ت

جنــد أن ســبل املعرفــة القرآنيــة تعتمــد
االقنــاع بالدليــل والبرهــان ،واذا مــا فشــل
االنســان فــي الوصــول الــى هــذه املعرفــة،
صحــة
فانــه لــن يكــون متطرفــ ًا ي ّدعــي ّ
مــا يقــول ،إمنــا يكــون كافــر ًا وجاحــد ًا،
ويكــون الســبب فــي شــقاء نفســه ،كمــا
يتحــدث القــرآن الكــرمي عــن األقــوام التــي
تن ّكــرت خلطــاب العقــل وركبــت رأســها
واســتجابت ألهوائهــا ومصاحلهــا اآلنيــة
فــكان مصيرهــا الــى زوال.
ان مشــكلة التطــرف الفكــري التــي
تعانــي منهــا املجتمعــات والشــعوب فــي
الوقــت احلاضــرّ ،
تدخــل السياســة واالمــن
وحتــى االقتصــاد ملعاجلــة ظاهــرة ليســت
مــن اختصاصهــا ،ورمبــا يكــون التجنيــد
الواســع ملواطنــن مــن اوربــا و اميــركا
فــي صفــوف تنظيــم «داعــش» خيــر دليــل
علــى أن املشــكلة ليســت اقتصاديــة وال
سياســية ،إمنــا هــي اجتماعيــة  -أســرية
بامتيــاز ،فالنجــاح الــذي حققــه هــذا
التنظيــم االرهابــي فــي عقــر دار الغــرب،
إمنــا جــاء مــن خــال فشــل األســرة فــي
الغــرب مــن احلــؤول دون تس ـ ّرب ابنائهــا
الــى مهــاوي التطــرف واالرهــاب  ،ومــن
ثــم االنتقــام مــن املجتمــع ومــن االنســانية
جمعــاء .وهنــا يقفــز التســاؤل عــن حجــم
اهتمــام األســر فــي البــاد االســامية
بالثقافــة القرآنيــة ،وليــس بالقــرآن الكــرمي
تــاو ًة وحفظــ ًا؟
ان التــاوة والقــراءة ،مــع مــا لهــا مــن
فضــل وآثــار عميقــة علــى النفــس ،فــان
القــراءة مــع املذاكــرة واملدارســة تتــرك
آثــار ًا ذات ابعــاد واســعة فــي حيــاة الفــرد
واملجتمــع ،الســيما اذا رافقهــا االســتعانة
بالكتــب واملؤلفــات التــي تشــرح الــدالالت
واملضامــن القرآنيــة وتســتخرج العبــر
منهــا ،مبــا يســهل عمليــة رســم خريطــة
ســليمة للتفكيــر.

بيع الدوالر باآلجل

ســبب ظاهــر وبعــد أداء الصــاة تذكــرت بانــي
كنــت مجنبــا فمــا الحكــم؟

س :مــا هــو حكــم بيــع الــدوالر باآلجــل،

ج :لــو اغتســلت بــا ســبب ظاهــر ،ثــم

كأن يكــون اليــوم ســعر ( 100دوالر) بـــ( 150،000دينــار

َ
كنــت قــد أجنبــت مــن قبــل،
علمــت انــك

عراقــي) فيكــون البيــع بعــد شــهر مثــا ب(200،000

كفــاك ذلــك إن شــاء اهلل تعالــى.

دينــار عراقــي) بشــرط أن أســلمه ( 100دوالر)

إرشاد الجاهل

ويســلمني بعــد شــهر نقــدًا عراقيــً؟
ج :األحــوط فــي بيــع الــدوالر والدينــار أن

س :مــا مــدى وجــوب إرشــاد الجاهــل أو

يتــم التقابــض فــي المجلــس ،فعليــه ال يصــح

عدمــه؟ ومــا هــي الحــدود فــي ذلــك؟ علمــا

بيــع العمــات بالمؤجــل.

أننــا نــرى بعــض المؤمنيــن فــي الزيــارات لالئمــة

الغيبة
س :مــا هــي الغيبــة؟ ومــا هــي مواطــن
الغيبــة

المشــروعة؟

ج :الغيبــة مــن المعاصــي الكبيــرة ،وهــي:

األطهــار لديهــم أخطــاء فــي أداء الصــاة او
الوضــوء او مــا الــى ذلــك؛ فمــا هــي الحــدود فــي
ذلــك؟
ج :البــد مــن إعــام الجاهــل بالحكــم
الشــرعي مــا لــم يوجــب الوقــوع فــي الحــرج.

ذكــر الشــخص فــي غيابــه بإظهــار نقصــه

تحية اإلسالم

المســتور بحيــث يكــره لــو ســمعه ،أمــا النقــص
الظاهــر ،فــاذا قصــد المتحــدث بذكــره
النقــص ،أو كان االنتقــاص يَتر ّتــب علــى ذلــك

س :لــو كانــت التحيــة بغيــر لفــظ «الســام
عليكــم» كمــا لــو قــال المس ـ ّلم« :صبحكــم اهلل

بشــكل طبيعــي ،فهــو ليــس مــن الغيبــة

بالخيــر» هــل يجــب الــرد؟

ولكنــه حــرام أيضــً مــن جهــة أخــرى.

ج :يجب الرد احتياطًا.

أما موارد جواز الغيبة فهي:
 -1غيبة المتجاهر بالفسق.
َ -2تظ ُّلم المظلوم فيما ُ
ظلم.

التسوق من البقال
س :عنــد التســوق مــن البقــال ،يقــوم الزبــون

ُ -3نصــــــــح المســــــتشير ،واالســــــتفتاء،

بأخــذ النــوع والحجــم الــذي يرغــب بشــرائه ،ولكــن

والشــــــهادة عنــد القــــــضاء علــى إتيــــــان

البعــض يضيــف علــى ذلــك بأعمــال مثــل ضغــط

المنكــرات ،وجــرح الشــهود والــرواة.

الرمــان بيــده بدعــوى التعــرّ ف علــى جودتــه ،وربمــا

 -4إذا قصــد ردع المغتــاب عــن المنكــر ،او
دفــع الضــرر عنــه.
 -5رد من ادّ عى نسبًا كاذبًا.

يتركــه وال يشــتريه ،فهــل يجــوز ذلــك؟
ج :إذا كان ممــا يتســامح بــه العــرف عــادة؛
فيجــوز.

 -6لــو كان شــخصًا معروفــً بمعصيــة بيــن

تفسير القرآن بالرأي

شــخصين فبيــن أحدهمــا لآلخــر معصيتــه
المعروفــة بينهمــا ،جــاز.
غسل الجنابة
س :اســتيقظت صباحــا واغتســلت بــا أي

س :مــا المــراد بالنهــي عــن تفســير القــرآن
بالــرأي؟
ج :يعنــي تفســير القــرآن الكريــم بالــرأي
ومــن غيــر دليــل شــرعي.
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مجتمع

مجتمع
بعــض الزوجــات الالتــي يقضــن ســاعات
عديــدة لوحدهــن  -أحيانــ ًا  -ويكــون
االتصــال بدوافــع مختلفــة أحيانـ ًا؛ بدافــع
الفضــول أو االطــاع أو التعــرف علــى
بعــض املعلومــات وغيــر ذلــك ،بيــد أن
ــب فــي احملظــور ومنزلــق
كل ذلــك يص ّ
االنحــراف الــذي طاملــا ورد التحذيــر منــه
فــي النصــوص الدينيــة ،ومنهــا روايــات
املعصومــن ،عليهــم الســام ،فقــد نهــى
رســول اللــه محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
عــن محادثــة النســاء مــع غيــر احملــرم
َ
عليهــا ،قَــ َا َل صلــى اللــه عليــه وآلــه« :ل
َ
َ
َ َ ْ َ
ْ َ ُ
َ ْ ُ َ َّ َ ُ ٌ ْ َ َ َ
ـل خــا ِبامــرأ ٍة
يخلــون رجــل ِبامــرأ ٍة فمــا ِمــن رجـ ٍ
َ َ
َّ
َّ َ
ِإل ك َان الشـ ْـي َط ُان ث ِالث ُه َمــا»؛ واخللــوة احلديثــة

آفة األسرة اآلمنة الطالق
الخلوة الحديثة

هذا الزمان هي
مواقع االنترنت،
بعد أن كانت
الخلوة في غرفة
مغلقة ،وعن
اإلمام جعفر
الصادق ،عليه
ُ َ َ
َ
السالم ،أنه قال:
َ ُ ِّ َ
اء ِم ْ 
ن
«ح ِديث
النس ِ
َ َ
َّ ْ َ
ان»
مص ِائ ِد الشيط ِ
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الشيخ علي الخزاعي

ارتفــاع نِســب الطــاق فــي بالدنــا
اإلســامية بشــكل فظيــع ،يشــكل ظاهــرة
اجتماعيــة خطيــرة غيــر مســبوقة ،رغــم أن
بعــض الزيجــات يجهــدن انفســهن للعيــش
مــع أزواج يتصفــون بغلــظ الــكالم،
وصعوبــة املــزاج ،فيبديــن االحتــرام،
ويبذلــن مــن عليهــنّ مــن احلقــوق الزوجيــة،
وهــذا رمبــا ال يــد ّل بالضــرورة علــى خــوف
مــن الرجــل ،أو ضعــف فــي شــخصية
املــرأة ،إمنــا داللــة علــى ســمو أخالقهــا
وعمــق إميانهــا باللــه ،مما يجعلهــا مأجورة
لديــه  -تعالــى ،-وأيض ـ ًا؛ تكــون محترمــة
بــن مجتمعهــا ،بصبرهــا علــى ســوء
ُخلــق زوجهــا ،وحت ّمــل بعــض التصرفــات
والســلوكيات غيــر الالئقــة منــهُ.
هنــا يقــع التســاؤل؛ عــن الســبب
| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

وراء انتشــار الطــاق فــي مجتمعاتنــا
اإلســامية؟.
البحث عن األسباب احلقيقية
لــكل أثــر مؤثــر؛ ف َمــنْ الــذي جعــل
كلمــة الطــاق تنطلــق علــى لســان بعــض
املتزوجــن بســهولة؟
بحــث العلمــاء واملختصــون بالشــأن
االجتماعــي أســباب ًا عـ ّدة لظاهــرة الطــاق،
نذكــر منهــا:
أو ًال :وجــود املسلســات املدبلجــة فــي
حــرم األســرة.
فيمــا يتعلــق باملسلســات التلفزيونيــة،
نســتطيع القــول :إنهــا تســهم فــي تفكيــك
الروابــط األســرية ولكــن بنســب متفاوتــة
فــي حجــم الضــرر واملتضــرر مــن أفــراد
األســرة ،مثــل الولــد أو البنــت أو أحــد
الزوجــن ،وهــؤالء جميعهــم أو بعضهــم
جندهــم  -لألســف  -يجعلــون هــذه
املسلســات ضيفــ ًا عزيــز ًا عليهــم فــي

معظــم الليالــي ،ويخصصــون لهــا أوقات ـ ًا
غاليــة.
وقــد كثــرت التقاريــر واإلحصائيــات
حــول ارتفــاع معــدالت الطــاق فــي بالدنــا
بســبب انتشــار املسلســات املكســيكية
والتركيــة وغيرهــا ،حتــى باتــت تــوازي
األســباب األخــرى للطــاق ،بســبب
اإلثــارات اجلنســية الرخيصــة التــي تنتهــك
حرمــة العالقــات الزوجيــة املقدســة.
ثاني ًا :مواقع التواصل االجتماعي.
صحيــح أن ملواقــع التواصــل
االجتماعــي فوائــد لتبــادل األخبــار
واملعلومــات املفيــدة وبعــض اإليجابيــات،
بيــد أن املؤكــد أيضـ ًا انــه ُيعــد عملــة ذات
وجهــن البــد مــن االنتبــاه إلــى الوجــه
الســيئ منهــا ،وهــو الــذي يتيــح جلميــع
أفــراد العائلــة التواصــل واالتصــال بشــكل
عشــوائي مــع أي شــخص يصادفهــم
علــى هــذه الشــبكة العنكبوتيــة ،ومنهــم

هــذا الزمــان هــي املواقــع املتوفــرة مــن
خــال الهاتــف اجلــوال ،بعــد أن كانــت
اخللــوة فــي غرفــة مغلقــة ،وعــن اإلمــام
جعفــر الصــادق ،عليــه الســام ،أنـ ُه َقـ َا َل:
َّ
َ
ُ ِّ َ
ــاء ِم ْــن َم َص ِائ ِــد الش ْــي َط ِان».
«ح ِديــث النس ِ
ّ
التدخــل الســلبي فــي حيــاة
ثالثــ ًا:
الزوجــن.
مــن املعــروف أن املجتمــع العربــي
واإلســامي يتم ّيــز بوجــود متاســك أســري
يجعــل املتزوجــن حديثـ ًا محميــن مــن أي
انحــراف أو أزمــة فــي حياتهــم ،بوجــود
األب واألم وحتــى األعمــام واألخــوال
للطرفــن ،فاجلميــع ميثلــون اجلــدار الــذي
يســتند إليــه الشــباب املتزوجــون حديثــ ًا
واحلديثــي العهــد باملســائل الزوجيــة
واالجتماعيــة.
ُيقــال كانــت العــرب تنصــح البنــت
فــي ليلــة زفافهــا مبــا يفيدهــا فــي حياتهــا،
وممــا ينقــل أن امــرأة مــن نســاء العــرب
أوصــت ابنتهــا ليلــة زواجهــا ،وقالــت
لهــا« :لــو تُركــت الوصيــة ألحــد ُ
حلســن
أدب ،وكــرم حســب ،لتركتهــا لــكِ  ،ولكنهــا
تذكــرة للغافــل ومئونــة للعاقــلَ ،
إنــك قــد
خلفــت العــش الــذي فيــه درجــت ،والوكــر
الــذي منــه خرجــت إلــى منــزل لــم تعرفيــه
وقريــن لــم تألفيــه فكونــي لــه أمــة يكــن لــك
عبــد ًا ،»...إلــى آخــر املقــال.
أمــا اليــوم  -لألســف  -نالحــظ
التوجيــه الســلبي يصــدر مــن األقــارب،
ســوا ًء للــزوج أو للزوجــة ،مبــا مــن شــأنه
أن قطــع الوشــائج الرقيقــة وخنــق احلــب
احلديــث النشــوء بــن املتزوجــن ،وبالنتيجة
تنمــو الكراهيــة واألنانيــة والتنافــر ثــم

االنفصــال فــي نهايــة املطــاف.
هــذه مــن جملــة األســباب املؤثــرة فــي
انتشــار حــاالت الطــاق فــي املجتمــع،
ورمبــا هنالــك أســباب أخــرى لهــا عالقــة
بالوضــع االقتصــادي أو الصحــي أو
النفســي ،بيــد أن املالحــظ أن البعــض مــن
الباحثــن يســعى ألن يقحــم ســبب ًا آخــر
حتــت عنــوان« :الــزواج املبكــر» بدعــوى
صعوبــة إيجــاد التفاهــم بــن زوجــن
صغيريــن فــي الســن.
والــذي يفنــد هــذا الــرأي مــا جــاءت
بــه الروايــات الشــريفة مــن تأكيــد علــى
فوائــد الــزواج املبكــر ،فقــد جــاء َعــنْ
أبــي عبــد الل ـهِ ،عليــه الســام ،قــالَ « :مـ ْ
ـن
َُ
َ
َس َــع َاد ِة ْال َم ْــر ِء ْأن ِل ت ْط َم َــث ْابنت ُــه ِفــي َب ْي ِت ِــه»؛
أي ال حتيــض ،وجــاء ايضــ ًا عنــه ،عليــه
َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ً
َ َ َّ
الســامَّ « :
وجــل لــم يتــرك شــيئا
إن اهلل عــز

ّ َ ّ َ ُ َ َّ ُ َ َّ
َّ
ُ
ُ َْ ُ َْ
ــه إل علمــه ن ِبيــه ،صلــى اهلل
ِممــا يحتــاج إلي ِ
َ
َّ
َ
َ
َّ ُ ُ
َ
ْ ْ
َ َْ
ْ
َ
يمـ ِـه إيــاه أنــه
عليـ ِـه وآلـ ِـه وســلم ،فــكان ِمــن تع ِل ِ
َ
َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ للَّ َ َ ْ َ
َ
َ َْ
ص ِعــد ال ِمنبــر ذات يــوم فح ِمــد ا وأثنــى علي ِــه
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ُّ َ
َّ َ ْ َ
ُ َّ
ُ
َ
َ
ــن
ثــم قــال :أيهــا النــاس ِإن َجبر ِئيــل أت ِانــي ع ِ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َّ
ْ َ
َّ َ
ن البــكار ِبمن ِزل ِــة الثم ِــر
يــر فقــالِ :إ 
الل ِ
ط ِ
يــف الخ ِب ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ ْ َ ْ َ َُْ
َْ َ َ ُ ُ
َ
َ
ـن ،أفســدته
علــى الشــج ِرِ ،إذا أدرك ثمــره فلــم يجتـ
َ َ َ َ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
َّ ْ ُ
الشــمس ،ونثرتــه الريــاح ،وكذ ِلــك البــكارِ ،إذا
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ٌ َّ
ــن دواء ِإل
أدركــن مــا يــد ِرك النســاء فليــس له
ْ َ َ ُ َ
ْ ُ ُ َ ُ َ َّ َ ْ
ــاد ل َّن ُه َّ
ــن َع َل ْيه َّ
ــم ُي ْؤ َم ْ
ــن
س
ــن الف
البعولــة ،و ِإل ل
ِ
ِ
َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َ َ َ َ ُ َ للَّ
بشــر ،قــال :فقــام ِإليـ ِـه رجــل فقــال :يــا رســول ا ِ
َ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ـالَ :يــا َر ُسـ َ
ـاء) َف َقـ َ
ـول
فمــن نــزوج ،فقــال( :الكفـ
ْ
ُ
ُ
للَّ َ َ
َْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ
َ َ ْ
ُ ْ
ــن الكفــاء ،فقــال :المؤ ِمنــون بعضهــم
َا ِ وم ِ
َ
ْ َ ُ
ْ َ ُ َ ْ
ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ
ــون بعضهــم أكفــاء
ــض ،المؤ ِمن
أكفــاء بع ٍ
َ ْ
ــض».
بع ٍ

ـاب «مــا وراء الفقــه» ،آليــة
َجـ َا َء فــي كتـ ٍ
اللــه الشــهيد الســيد محمــد محمــد صــادق
الصــدر  -قــدس ســره  -يقــول« :الــزواج
املبكــر :وهــو مــا أكــد عليــه قــادة اإلســام
فــي النصــوص الــواردة عنهــم ســام اللــه
عليهــم .وهــو  -فــي حكمتــه  -ينــدرج فــي
احلــث علــى زيــادة الذريــة التــي يكاثــر
ويفاخــر بهــا رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم ،يــوم القيامــة .لوضــوح أنــه
كلمــا كان الــزواج أبطــأ أو ابعــد كانــت
الفرصــة لإلجنــاب اقــل ،ال مــن حيــث
الزمــان فقــط ،بــل مــن حيــث صحــة
الوالديــن أيضــ ًا وقابليتهــا لإلجنــاب».
األسرة والقدوة الحسنة

لــم يعــد خافيــ ًا؛ حــرص اإلســام

علــى بنــاء شــخصية املــرأة واحلفــاظ
علــى كرامتهــا وحقوقهــا ،بينمــا نالحــظ
باملقابــل؛ الثقافــة الغربيــة التــي ت ّدعــي
الدفــاع عــن املــرأة وحقوقهــا ،فإنهــا تتجــه
دائمــ ًا إلــى جعــل املــرأة مجــرد ســلعة
جتاريــة تــدر األربــاح ،مــن خــال إظهــار
مفاتنهــا فــي مجــاالت عـ ّدة منهــا؛ الســينما
والتلفزيــون واالســتعراضات الهابطــة فنيـ ًا
والتســويق التجــاري.
إن اإلســام يــرى فــي املــرأة نقطــة
االنطــاق إلــى التقــدم ،كمــا ُيشــاع بيننــا
املقولــة:
«وراء كل عظيــم امــرأة»؛ هــذه
العظمــة لــم تــأت مــن فــراغ لــوال وجــود
رمــوز عظيمــة تقتــدي بهــا املــرأة املســلمة،
مثــل رســول اللــه ،محمــد صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،وســلم ممــا يدعــو املجتمــع
للـــتأسي بــه واالقتــداء بنهجــه ،وكيــف
ّ
أســس لنظــام اجتماعــي وكيــان أســري،
وشــدد علــى الــزواج مــن خــال تخفيــف
املهــور ،واعتمــاد معيــار األخــاق واإلميان
الختيــار الــزوج.
والقــدوة األخــرى للمــرأة املســلمة؛
الصديقــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،فمــا
أجــدر بالزوجــات فــي مجتمعنــا بــأن تتخــذ
ســيدتنا فاطمــة الزهــراء ،عليهــا الســام،
أســو ُة لهــا.
كانــت ،عليهــا الســام ،شــاكرة ربهــا
عنــد الرخــاء ،راضيــة بقضــاء اللــه -
تعالــى  -ومــن ســماتها احلميــدة؛ اجلــود
ســخاء ،فقــد ظلّــت فاطمــة
واإلحســان وال َّ
الزهــراء ،عليهــا الســام ،طيلــة حياتهــا
مــع زوجهــا؛ وترب َّيــت أوالدهــا ؛ وذابــت
فــي حبهمــا كمــا تــذوب الشــموع.
ولــم تكتـ ِ
ـف بهــذا حتــى ســألت بعلهــا
أميــر املؤمنــن عل َّيــ ًا ،عليــه الســام- ،
حتــى يطمئــنَّ قلبهــا  -عندمــا أحســت
نعيــت إليهــا نفســها قالــت عليهــا الســام:
َ َ ً ََ َ َ ً
َ َْ
َ ْ َ َ ِّ َ
اذبــة ،ول خ ِائنــة،
«يــا ابــن عــم ،مــا ع ِهدت ِنــي ك ِ
ََ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
ول خالفتــك منــذ عاش َــرت ِني َ»؟! .فقــال ،عليــه
َ
للَّ
َ للَّ
الســامَ « :م َعــاذ ا ِ أ ْن ِــت أ ْعل ُــم ِبــا ».
وفــي اخلتــام؛ جنــد أن كل الفــرص
متوفــرة اليــوم أمــام املــرأة (الزوجــة)
لتحقيــق الســعاد الزوجيــة واالبتعــاد عــن
مواطــن النــزاع والشــقاق وانهيــار احليــاة
الزوجيــة ،يبقــى اإلرادة التــي يجــب أن
توفرهــا املــرأة فــي نفســها.
ﺷﺒﺎط | 2017

إن اإلسالم يرى في
المرأة نقطة االنطالق
ُ
إلى التقدم ،كما يشاع
بيننا المقولة« :وراء كل
عظيم امرأة»
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لحكم ال َتشريع
األمة والفهم الواقعي ِ
ّ
أنور عزالدين

نقطــة بدايــة التفكيــر القيمــي فــي الشــريعة
اإلســامية ،هــي البحــث عــن ُأ ّم القيــم ،أو قيمــة
القيــم ،لتمثــل لنــا قمــة الهــرم الــذي تنســاب منه
بقيــة القيــم ،وهــي النقطــة التــي بــدأت منهــا
كثيــر مــن املــدارس األخالقيــة ،التــي بحثــت
عــن جوهــر األخــاق ،فنجــده عنــد املســيحية
احلــب ،وعنــد الزرادشــتية املســؤولية ،وعنــد
الكونفشيوســية البـ ّر باآلبــاء.
أمــا املذاهــب احلديثــة ،فقــال (كانــت):
ســيادة الغايــات ،وأن جتعــل إرادتــك متفقــة
مــع إرادات اآلخريــن ،وحتافــظ علــى كرامــة
البشــر ،وعنــد (كيــر كيجــارد) :هــي قلــق
داخلــي ،وأصلهــا اإلميــان اخلالــص ،وعنــد
(تومــاس مــور) :التماثــل الرياضــي ،وعنــد
(هوبــز) :االهتمــام بالدوافــع واملنفــرات ،وعنــد
(دي ميســتر) :حتديــد القيمــة حســب املــردود،
وعنــد (متشــنيكوف) :التضامــن املنفعــي،
وعنــد (فرويــد) :إطــاق احلريــة اجلنســية وفــك
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عقدهــا ،وعنــد (نيتشــه) :احليويــة الفرديــة
واحليــاة ملــن غلــب ،وعنــد (هيــوم) :حساســية
فيزيائيــة تصنعهــا التربيــة ،وعنــد (راو):
الفاعليــة (جتربــة ذاتيــة) ،وعنــد (برغســون):
االندفــاع الــذي يقــاوم بــه اإلنســان جبــر
املاديــة ،وعنــد (ســارتر) :ممارســة احلريــة
الذاتيــة ،شــريطة أن تكتمــل مبمارســة اآلخريــن
حلرياتهــم.
وهكــذا جنــد أن كل مذهــب مــن املذاهــب،
يختــار مرت َكــز ًا ليكــون األســاس للبنــاء
األخالقــي والســلوكي ،فالقيمــة العليــا وجوهــر
األخــاق هــو احملــور الــذي تــدور حولــه بقيــة
القيــمُ ،مشــ ِّكل ًة فيمــا بينهــا منظومــة قيميــة
متكاملــة ،تُبنــى علــى أساســها املواقــف،
ُ
وتــ َّدد علــى ضوئهــا االجتاهــات ،وبغيــاب
هــذه القيمــة أو فقدانهــا ،ينفــرط عقــد القيــم
وتضيــع معهــا األولويــات.
ومــن هنــا ،كان البحــث عــن ُأ ّم القيــم
ضــرور ًة تفرضهــا الطبيعــة املنهجيــة ،فــا
ميكــن الــكالم عــن نظــام قيمــي شــرعي ،مــن
دون اإلجابــة علــى هــذا الســؤال؛ مــا هــي قيمــة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

القيــم فــي التشــريع اإلســامي؟
فــي قمــة الهــرم القيمــي يتجلــى نــور
التوحيــد ،ومــن ثــم أســماء اللــه احلســنى،
وبعدهــا يأتــي دور اإلميــان كصلــة بــن
احلــق واخللــق ،ومــن اإلميــان جتــري روافــد
القيــم ،ألن اإلميــان فــي واقعــه هــو التســليم
للحــق ،وفــي البــدء التســليم للحــي القيــوم
الــذي بــه قامــت الســماوات واألرض ،ثــم
التســليم ألســمائه احلســنى التــي تتجلــى فــي
ســننه ،وفــي اخلليقــة ،وفــي الشــريعة وحــدود
أحكامهــا.
أما كيف يتحقق ذلك؟
إذا نظرنــا حلقيقــة اإلميــان ،جنــد أنــه
فــي الواقــع تعبيــر عــن االعتــراف باحلــق ،وإن
العقــل هــو مصــدر إمياننا بــه؛ ألن العقــل الذي
يثــق بذاتــه حــن يكشــف عــن حقيقــة ال يرتــاب
فيهــا ،حينئــذ يتحقــق االعتــراف بوجودهــا،
مبــا لالعتــراف مــن أبعــاد وامتــدادات ،فحــن
تؤمــن بوجــود شــخص البــد أن تعتــرف بحقــه
فــي احليــاة ،وحقــه فــي أن يشــغل حيــز ًا مــن
األرض ،وحقــه فــي أن يتنفــس وأن يفكــر

وأن ينطــق ،هكــذا أيض ـ ًا حــن نعتــرف باللــه
وبأســمائه ،وبالشــمس واألرض واحليــاة،
فنشــرع فــي بنــاء احلقــوق املوضوعيــة ،و ُيعــد
هــذا االعتــراف بــذرة احلــق فــي أرض القانون.
وعليــه ،يصبــح اإلميــان «قيمــة القيــم»،
وعندمــا نقــول :اإلميــان؛ نقصــد كال جانبيــه؛
اإلميــان بالغيــب ،واإلميــان بالشــهود ،أو حقوق
اللــه وحقــوق النــاس؛ أمــا حــق اللــه ،فهــو الــذي
يضفــي علــى اإلنســان قيــم التســامي والطموح
نحــو الكمــال ،وهــو حــق العبــادة التــي تتفــرع
منهــا بقيــة القيــم العباديــة ،أمــا حقــوق النــاس
فهــي التــي تخلــق االنســجام مــع اآلخــر،
بحيــث تصبــح حركــة التكامــل صفــة جماعيــة
ال تعوقهــا تصــادم اإلرادات البشــرية.
أمــا كيــف تتــدرج بقيــة القيــم مــن
اإلميــان ،فإنــي أكتفــي بنقــل مــا ذكــره ســماحة
الســيد املرجــع املدرســي فــي كتابــه «التشــريع
اإلســامي» ،كنمــاذج لكيفيــة تــدرج القيــم مــن
اإلميــان.
يقــول« :وكلمــة الفصــل فــي معرفــة أ ّمُ
القيــم وجوهــر األخــاق ،و ُأ ّم الفضائــل أنهــا
اإلميــان ،وأبســط تعريــف لــه ،تق ُّبـ ُـل احلــق كلــه،
والتســليم لــه طوعــ ًا ،ويتشــعب مــن اإلميــان:
احلــب ،والعــدل ،واحليــاة؟» ومــن كل شــعبة
تفيــض قيــم أخــرى حســب التفصيــل التالــي:
أ /احلب:
إن أعظــم تطلّــع عنــد النفــس جتاوزهــا،
وقــد ُفطــرت النفــس البشــرية علــى أن رســالتها
األولــى تتمثــل فــي التكامــل بهــا ،إلــى حيــث
نفــي ذاتهــا ملصلحــة ذات أخــرى ،أو ال أقــل
بالتحــول مــن حالهــا إلــى حالــة أســمى .وهــذا
مصــدر حــب اللــه ســبحانه ،واالجنــذاب إلــى
جمالــه وكمالــه ،والبحــث عــن أيــة وســيلة
للتقــرب إليــه زلفــى.
ومــن احلــب؛ اإلحســان إلــى اآلخريــن
(األديــان الســماوية) ،والبــ ّر باآلبــاء
(كونفوشــيوس) ،والزهــد والتبســيط (الطاويــة)،
وتربيــة الــذات علــى الطهــارة والتنســك
والعــدل (فيثاغــورس) ،حــب اللــه وحــب الغيــر
(املســيحية) ،ولعــ ّل هــدف املذاهــب الصوفيــة
كان فــي البــدء تعميــق هــذا األصــل فــي روح
ّ
شــطوا فيــه إلــى احلالــة
اإلنســان ،ولكنهــم
العدميــة ،فمثــ ًا ،تبــدو األخالقيــة (عنــد
البوذيــة) وســيلة تقنيــة ،مهمتهــا تدميــر الــذات
لــكل ميــل متمركــز حــول الفــرد ،وكل تطلّــع
إلــى امتــاك حيــاة شــخصية ،حتــى يصــل

حين تؤمن بوجود
شخص البد أن
تعترف بحقه
في الحياة ،هكذا
ً
أيضا حين نعترف
باهلل وبأسمائه،
وبالشمس واألرض
والحياة ،فنشرع
في بناء الحقوق
الموضوعية

املــرء إلــى (النيرفــان) أو (العــدم احملــض-
الوجــود األعلــى) ،كمــا تفيــض مــن هــذه
القيمــة العيــش مــع اآلخريــن ،يقــول كانــت:
«احلــب مبــد ًأ والنظــام أساسـ ًا والتقــدم هدف ًا»،
ولــ ّذة الصداقــة (أبيقــور) ،واللــ ّذة األســمى؛
اإلخــاص لآلخريــن (النفعيــة) ،وإشــراك
اآلخريــن فــي اخليــر (أخالقيــات أمريــكا)،
وفاعليــة العطــاء وجتــاوز الــذات (برغســون)،
والعمــل املفيــد للفــرد وللمجتمــع وللكــون (وليــم
جيمــس).
جــاء فــي احلديــث الشــريف( :وهــل
الديــن إال الحــب) ،وقــال تعالــى:

ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ ُ
ونــي
{ق
ــل ِإن كنتــم ت ِحبــون اهلل فات ِبع ِ
ُ ْ ْ ُ ُ
ُ
اهلل}( ،ســورة آل عمــران،)21 :
يح ِببكــم

وقــال:
َ ُّ َ َّ
َ َ ُ
َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ
{يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا مــن يرتــد ِمنكــم
َ َ ْ َ َْ
ُ َ ْ ُ ُّ ُ ْ
َع ْ
ــن ِد ِين ِــه فســوف يأ ِتــي اهلل ِبقــو ٍم ي ِحبهــم
َ ُ ُّ َ ُ
وي ِحبونــه}( ،ســورة َاملائــدة ،)54 :وقــال:
َ َّ
َ َ ُ
َ ُّ ُ ًّ
هلل}( ،ســورة
{وال ِذيــن آمنــوا أشــد حبــا ِ

البقــرة.)165 :
ب /العدل:
ومعنــاه أن تُقســط للنــاس فــي حقوقهــم،
وال تبخــس منهــا شــيئ ًا ،وإعطــاء كل جانــب

مــن احليــاة حقــه ،وذلــك كلــه انطالقــ ًا مــن
قيمــة اإلميــان ،فمــا دام البشــر مؤمنــ ًا باللــه
ســبحانه ،ومبــا خلــق ،وبــكل حــق فــي العالــم،
فهــو معتــرف بحــق النــاس وحرمتهــم ،وملتــزم
ســلف ًا بالوفــاء بهــذا احلــق ،كمــا هــو معتــرف
بحــق جســده وروحــه وعقلــه ،وبالنســبة إلــى
مختلــف احلاجــات معتــرف بحقهــا كل بقــدره،
(مثــ ًا الطعــام والشــراب والســكنى واجلنــس
والترفيــه و.)...
وهــذه هــي (العدالــة) التــي ع ّدهــا
أفالطــون حاكمــة علــى عالــم املثــل ،وال بــد مــن
تطبيقهــا علــى األرض ،ع ّدهــا أرســطو القيمــة
األولــى مــن قيمــه الثــاث (باإلضافــة إلــى
العقــل واحلــب) ،ولعلهــا (العدالــة) هــي مــراد
أبيقــور ،فــي احليــاة املتوازنــة ،إذ إن التــوازن
بــن ســائر الل ـ ّذات نــوع مــن العدالــة الفرديــة
(االعتــدال فــي الســلوك).
ويبــدو أن هوبــز اتخــذ مــن أبيقــور هــذه
النظــرة ،حــن دعــا إلــى إيجــاد التــوازن بــن
الشــهوات اجلزئيــة ،كمــا جعلتهــا اليهوديــة
األصــل الثانــي (بعــد طهــارة القلــب) ،وع ّدتهــا
املســيحية أقــل الواجــب.
أمــا املذاهــب األخالقيــة احلديثــة ،فقــد
أشــادت بهــا ،وإن اختلفــت فــي تبريرهــا ،فقــد
اعتقــد كانــت (بســيادة الغايــات) وأن يجعــل
اإلنســان إرادتــه متفقــة مــع إرادات اآلخريــن،
والتضامــن املنفعــي عنــد (متشــنيكوف)
والــذي عــ ّد ُه ذروة الســعادة إمنــا هــو جانــب
مــن جوانــب العدالــة ،والنظــرات الســائدة فــي
أميــركا (الواقعيــة) ،تدعــو إلــى إيجــاد تــوازن
بــن مختلــف احلقــوق والقيــم (رســكو باونــد
مث ـ ًا( ،أمــا القــرآن احلكيــم فقــد ع ـ ّد العدالــة
ســبحانه:
هــدف الرس َــاالت ،حيــث قــال ربنــا
َ

َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ
َ َْْ
ْ َ ِّ
نــات وأنزلنــا
{لقــد أرســلنا رســلنا ِبالبي ِ
َّ
ُ
َ َ ْ
َ َ ُ ُ ْ
َ َ
ُ
َ
يــزان ِليقــوم النــاس
تــاب وال ِم
معهــم ال ِك
ْ ْ
ـط}( ،ســورة احلديــد ،)25 :وقــال عــن
ِبال ِقسـ ِ

العدالــة َحتــى مــع األعــداء:
ُّ َ َّ
َ َ ُ
ُ ُ َ َّ
َ
هلل
اميــن ِ
{يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا كونــوا قو ِ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ
ُ َ َ ْ ْ
آن قــو ٍم
ـط وال يج ِرمن َكــم شــن
شــه
داء ِبال ِقسـ ِ
ُ
ُ
َ الَّ َ
َّ ْ
ُ َ ْ َ
َعلــى أ ت ْع ِدلــوا ْاع ِدلــوا هــو أقــر ُب ِللتقــوى}،

(ســورة املائــدة.)8 :
ج /احلياة:
اإلميــان باللــه ســبحانه ،وبأســمائه
احلســنى ،يثيــر فــي اإلنســان تطلّعــه الفطــري
نحــو الكمــال ،والتخلــق بصفــات الــرب،
والتوســل بأســمائه إليــه ،ومــن َثــ َّم يزيــده
ﺷﺒﺎط | 2017
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ثقافة رسالية
اندفاعــ ًا نحــو التســامي ،علــى أن حــب اللــه
وحــب عبــاده يحفــزه نحــو العطــاء أكثــر فأكثــر،
كمــا أن العدالــة تفتــح الطريــق أمامــه للتحــرك
بفاعليــة كبيــرة.
إن هــذه احليويــة ،هــي جوهــر املذاهــب
األخالقيــة ،التــي ُســ ّميت بالفاعليــة ،وأبرزتهــا
املزدكيــة (املجوســية) ،حيــث متحــورت
فلســفتها حــول دور اإلنســان فــي إعــادة
الكــون إلــى ســابق صالحــه ،وأن كل فعــل مــن
أفعالنــا ميكنــه أن يؤثــر فــي املعركــة ،حيــث
اخليــر هــو مــا يخــدم قضيــة (اهــورا مــزدا)
إلــه اخليــر ،وحتــى عنــد األبيقوريــة واملذاهــب
التــي تشــيد باللــذة كتبريــر لألخــاق ،جنــد
اهتمامـ ًا مبمارســة احليــاة .أمــا فــي اليهوديــة،
فلعلنــا جندهــا فــي وصيتهــا بالصحــة العامــة
واخلــاص ،أمــا فــي املســيحية فلعلهــا تتجلــى
فــي الســياحة .أمــا فــي اإلســام ،فإنهــا تظهــر
فــي صــور ش ـتّى أبرزهــا اجلهــاد (حيــث قمــة
الفاعليــة) ،بينمــا كان لهــا نصيــب وافــر فــي
املذاهــب األخالقيــة احلديثــة (التــي ســميت
بالفاعليــة) ،فقــد زعــم نيتشــة :أن جوهــر
األخــاق يتمثــل فــي احليويــة الفرديــة ،وأشــاد
بالفاحتــن أميــا إشــادة ،وزعــم راو :أن التجربة
الشــخصية جتعــل اإلنســان أقــرب إلــى القيــم
املثلــى ،وقــد عـ َّد بلونديــل :الفاعليــة قمــة القيــم،
واعتقــد أنهــا تأتــي نتيجــة إحســاس اإلنســان
بالنقــص ،وممارســة احلريــة عنــد ســارتر
(الوجوديــة) تعبيــر عــن هــذه النظــرة.
والتقــدم الــذي ع ـ ّد ُه الكثيــر (كانــت مث ـ ًا)
أصــل القيــم وهــدف القانــون ،هــو اآلخــر
نتيجــة الفاعليــة ،وقــد عــ َّد ســان ســيمون:
أصــل القيــم؛ اإلخــاص للعمــل الهــادف،
واســتثمار خيــرات األرض خليــر اجلميــع،
وهــو تعبيــر آخــر عــن التقــدم ،وقــد اســتوحت
املذاهــب االشــتراكية هــذه الفكــرة منــه ،أمــا
الفلســفة الســائدة فــي أميــركا والتــي تقــدس
اإلنتــاج ،فقــد كانــت نتيجــة املذهــب النفعــي
(وليــم جيمــس) ومنــه الكالفانيــة.
وقد جاء في القرآن:
َ َّ
َ
ُ
ج
ــق
ح
اهلل
هــاد ِه}،
جاهــدوا ِفــي ِ
ِ
{و ِ
ِ
(ســورة احلــج ،)78 :واعتبــر اجلهــاد ســبي ًال
للهدايــة ،وقــال ربنــا ســبحانه:
َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ
َ
َ ُ
{و َّالذيـ َ
ـن جاهــدوا ِفينــا لنه ِدينهــم ســبلنا
ِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
حســن َ
َ َّ
ين}( ،ســورة العنكبوت:
و ِإن اهلل لمــع الم ِ ِ
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ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ ُ
ونــي
{ق
ــل ِإن كنتــم ت ِحبــون اهلل فات ِبع ِ

بالقيم يتجلى اهلل
لخلقه عبر أسمائه،
فيكون كل اسم
منها في الحقيقة
ً
ينبوعا لقيم سامية
ً
تؤسس لنا فهما
ً
لسنن الكون ،ووعيا
لقيم الشريعة

ُ

ُ ْ ْ ُ
ُ
اهلل}( ،ســورة آل عمــران،)31 :
يح ِببكــم
وجعــل الهدايــة إلــى ســبل الســام مشــروطة
باتّبــاع رضوانــه ،فقــال ســبحانه:

َّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ
ُ َ
َ ْ
ـن اتبــع ِرضوانــه ســب َل
{يهـ ِـدي ِبـ ِـه اهلل مـ
َ
َ ِ ُّ ُ
ُّ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ ْ
ـور
ـات إلـ
ـام ويخ ِرجهــم ِمــن الظلمـ ِ
السـ ِ
ـى النـ ِ
ُ ِْ َ
ْ
ََ ْ
ْ
ــراط مســت ِق ٍيم}،
يهــم ِإلــى ِص ٍ
ِب ِإذ ِن ِ
ــه ويه ِد ِ

(ســورة املائــدة.)16 :
ومــن هنــا نكتشــف ،أن اإلســام هــو
اإلطــار اجلامــع لــكل القيــم التــي نــادت بهــا
األديــان واملذاهــب الفلســفية ،فلــم يؤكــد
اإلســام علــى تلــك القيــم فحســب ،وإمنــا قــام
بتنظيمهــا وترتيبهــا وبيــان األولويــات بينهــا،
وبذلــك ال ميكــن أن جنــد فهمــ ًا ينســجم مــع
حقيقــة الديــن ،إال ذلــك الفهــم الــذي يخلــق
أمــام اإلنســان كل فــرص التكامــل.
فبالقيــم يتجلــى اللــه خللقــه عبــر أســمائه،
فيكــون كل اســم منهــا فــي احلقيقــة ينبوعــ ًا
لقيــم ســامية تؤســس لنــا فهمـ ًا لســن الكــون،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ووعي ـ ًا لقيــم الشــريعة ،كل ذلــك يكــون متاح ـ ًا
إذا اتخذنــا القــرآن منطلقـ ًا وتدبرنــا فــي آياتــه،
فننطلــق مــن القــرآن لنشــرف علــى الواقــع،
ونعــود إليــه فــي تفاعــل دائــم ال ينقطــع،
وحينئــذ يكــون القــرآن حاضــر ًا مبــا فيــه مــن
قيــم فــي كل أبعــاد وجودنــا.
والفهــم القشــري الــذي يفــرغ الديــن مــن
محتــواه ،هــو ذاتــه الفهــم الــذي يهمــل قيــم
الديــن ِ
وحكــم التشــريع ،فيتحــول الديــن بدونهــا
إلــى مجــرد واقــع فرضتــه الظــروف التاريخيــة،
حتــى أصبــح جــزء ًا مــن التقليــد االجتماعــي،
والفولكلــور الشــعبي ،وهــذا احلكــم القاســي
ليــس نتــاج متــرد علــى واقــع الديــن ،وإمنــا
متــرد علــى واقــع اإلنســان املســلم.
وقــد عملــت املذاهــب اإلســامية التــي
ولــدت فــي أحضــان الســلطة السياســية
والنظــم الشــمولية ،علــى تكريــس حالــة الوعــي
الســلبي لإلســام ،بوصفــه الوعــي الــذي تنمــو
وتترعــرع فيــه النظــم الطاغوتيــة ،أمــا الوعــي
الــذي يتحــول بــه اإلســام إلــى قيــم ســامية
يتفاعــل بهــا الفــرد واجلماعــة ،هــو الوعــي الذي
يشــكل قطيعــة حقيقيــة بــن اإلنســان املســلم
الطامــح للكمــال ،وبــن الواقــع السياســي الذي
يعــوق مســيرة اإلنســان؛ ألن قيمــة العــدل،
واحلريــة ،واملســاواة ،والكرامــة  ..وغيرهــا مــن
القيــم ،تكــون حينئــذ هــي التــي متثــل االنتمــاء
احلقيقــي لإلنســان املســلم.
ومــن هنــا ،فــإن فلســفة اإلســام إذا كانت
هــي فتــح الطريــق أمــام اإلنســان ليتكامــل ،فــا
بــد أن يكــون وعينــا باإلســام فــي إطــار القيــم
التــي حتقــق هــذا التكامــل.
مــن هنــا يبــدو أن التكامــل الــذي ميثــل
ســبب اخللــق وفلســفة الوجــود ،ال بــد أن يكــون
معيــار ًا لضبــط حركــة اإلنســان املســلم ،علــى
مســتوى الســلوك وعلــى املســتوى العلمــي
والثقافــي ،وبهــذا الشــكل يتحــول اإلنســان
املســلم إلــى طاقــة إيجابيــة فاعلــة فــي كل
مياديــن احليــاة ،ويتحــول اإلســام بــكل عقائده
وأحكامــه وتعليماتــه ،إلــى قيــم تشــكل وقــود ًا
النطالقــة اإلنســان دومــ ًا إلــى األمــام ،ومــن
هنــا ال بــد أن نحقــق معيــار ًا جديــد ًا لتقييــم
مــا توارثتــه املذاهــب مــن تصــورات وأفــكار،
حتــى يتــم تقيي ُمهــا وفرزُهــا بنــا ًء علــى مــدى
مســاهمة هــذه الفكــرة أو هــذه العقيــدة ،فــي
توفيــر فــرص تكامــل اإلنســان علــى مســتوى
الفــرد أو األمــة.

ّ
ّ
ّ
الخطيب الشهيد العالمة السيد جواد علي شبر
الوالدة:

1933

في

النجف

اإلستشهاد:

1982

في

بغداد

ّ
ّ
"المنبر الحسيني مدرسة مجانية لألمة"
إعداد :مصطفى الص ّفار
حظــي املنبــر احلســيني بأحــد العمالقــة األفــذاذ
فــي قــوة اخلطــاب وغــزارة العلــم وعمــق الثقافــة
وأصالــة الفكــر ،فمنــح مدرســة املنبــر روحـ ًا متجـ ّددة،
أال وهــو اخلطيــب املوهــوب واألديــب الشــاعر العالمــة
الشــهيد الســيد جــواد شــبر ،قــدس ســره ،الــذي
جمــع بــن اخلطابــة والشــعر والتأليــف ،واحت ـ ّل موقــع
الصــدارة فــي الطــراز املتم ّيــز مــن خطبــاء املنبــر
احلســيني؛ فقــد خــرج مــن الطــور الســائد ،متجهــ ًا
نحــو االســلوب احلماســي املؤثــر فــي النفــوس.
المنبر مدرسة المجتمع

ولــد فــي النجــف األشــرف ليلــة الســبت ،فــي 13
جمــادى اآلخــرة لســنة 1322هـــ ،نشــأ وترعــرع فــي
أســرةٍ علم ّي ٍــة عريقــة مــن بيوتــات العلــم والصــاح
والشــرف ُعرفــت منــذ قــرون عديــدة بالســيادة والفضل،
فن َهــل مــن أبيــه ّ
العلمــة آيــة اللــه الس ـ ّيد علــي ش ـ ّبر،
قــدس ســره ،كمــا أخــذ العلــوم احلوزويــة املختلفــة مــن
علمــاء النجــف األشــرف؛ فــدرس املقدمــات والســطوح
علــى يــد والــده الســيد علــي شــبر ،وحضــر البحــث
اخلــارج فــي الفقــه واألصــول علــى يــد الســ ّيد
أبوالقاســم اخلوئــي ،قــدس ســره ،وغيرهــم مــن العلمــاء
الفضــاء الكبــار آنــذاك.
ّ
ّ
اتــه بــكل طاقاتــه اخللقــة وقدراتــه املتف ّوقــة
ـيني الشــريف ،فخَ َبــر جتــارب
إلــى خدمــة املنبــر احلسـ ّ
كبــار اخلطبــاء لينهــل منهــم فنــون اخلطابــة الناجحــة،
امللحــة وهــو ابــن تســع
وكانــت تــراوده هــذه الرغبــة ّ
وتخصــص بهــا
ســنني ،حتــى ح ّقــق طموحــه ،ونبــغ
ّ
وهــو فــي ريعــان شــبابه.

نُقــل عــن الشــهيد الســعيد أنّــه كان يــرى« :أنّ
املنبــر احلســيني جلميــع الطبقــات والفئــات مــن
املجتمــع« »...وإنّــه مدرســة مجان ّيــة لأل ّمــة جمعــاء».
أحــد املواظبــن علــى حضــور مجلــس الشــهيد
الســيد جــواد شـ ّبر ،يــروي ان مجلســه كان يجمــع بــن
االســلوب الشـ ّيق والبســاطة وايضـ ًا احلماســة األدبيــة
مــع عطــاء وافــر مــن املعلومــات للمســتمعني.
الثقافة واألدب والمنبر الحسيني

ُعــرف عــن الشــهيد الســيد جــواد ش ـ ّبر أنــه مــن
أوائــل الذيــن أدخلــوا الشــواهد األدبيــة فــي مجالــس
املنبــر احلســيني ،ممــا أعطــى املواضيــع املطروحــة
رونقــ ًا خاصــ ًا وجذابيــة وجناحــ ًا ،علمــ ًا أن الشــهيد
كان شــاعر ًا موهوبــ ًا ،وقــد مت ّيــز شــعره بالصــدق
واجلــزل فــي األلفــاظ واالســلوب واملعانــي ،كمــا
كان مهتمــ ًا جــد ًا بالكتــاب ،كمصــدر علــم ومعرفــة
ونشــر للثقافــة والفكــر ،فمــن مؤلفاتــه« :الــى ولــدي»،
و»املناهــج احلســينية» ،و»قصــص مــن حيــاة اإلمــام
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،و»أشــعة مــن حيــاة
االمــام الصــادق ،عليــه الســام ،ومؤلفــات اخــرى ال
يســع املجــال لذكرهــا ،ومــن أبرزهــا وأكثرهــا رواج ـ ًا
حتــى اليــوم؛ «أدب الطــف» ويقــع فــي عشــرة مجلــدات،
وقــد جمــع فيــه الشــهيد مــن عيــون الشــعر العربــي
حــول واقعــة الطــف.
وممــا مت ّيــز بــه خطيبنــا الشــهيد إنشــاؤه مكتبــة
تضــم حوالــي عشــرة آالف مجلــد منهــا ( )500كتــاب
مخطــوط ممــا هــو نفيــس.
ضريبة الكلمة الشجاعة

علــى طريــق مــن ســبقه مــن شــهداء الكلمــة ،فــان
الشــهيد الســيد جــواد شـ ّبر ،لــم يتــردد حلظــة واحــدة

فــي تقــدمي ضريبــة هــذه الكلمــة ،منــذ األيــام األولــى
لتص ّديــه للفكــر امللحــد والتيــارات الدخيلــة ،وحتديــد ًا
منــذ عــام  ،1959حيــث مت تهديــده بالقتــل والســحل
علــى يــد مــن يحملــون هــذه الثقافــة ،وعندمــا أصــدر
األمــام احلكيــم فتــوى تكفيــر الشــيوعية ،كان ممــن
تولّــى نشــر هــذه الفتــوى فــي كل مــكان.
وعندمــا ال يكــون بوســع خطيــب مثــل الشــهيد
الســيد جــواد ش ـ ّبر الســكوت عــن الظلــم والطغيــان،
مهمــا كانــت واجهتــه وســطوته وادعاءاتــه ،فــان املؤكــد
اصطدامــه فــي نهايــة املطــاف بالســلطات البعثيــة ممــا
أدى الــى تعرضــه لالعتقــال عــدة مــرات ،كمــا اعتقلــوا
أوالده األربعــة ،وهــو فــي الســجن مت إعــدام ابنــه
الســيد حامــد شــبر ،فيمــا غابــت آثــار ابنــه الثانــي؛
الســيد زيــد شــبر ،ثــم أطلــق ســراح اآلخريــن.
وبعــد عودتــه مــن الكويــت جــرى اعتقالــه فتعــرض
ـي ســبيله مــع منعــه مــن
لالســتجواب والتعذيــب ،ثــم أخلـ َ
ارتقــاء املنبــر ،فــكان الرفــض القاطــع منــه وجتاهــل
األمــر ،ممــا أجبرهــم علــى التراجــع واشــتراط أن يدعــو
للطاغيــة صــدام ،بيــد أنــه واصــل طريقــه الرســالي غيــر
عابــئ بتلــك الســلطة التــي كانــت تــرى نفســها مريعــة
ومهيبــة ،فــكان يواصــل إلقــاء احملاضــرات واملجالــس
احلســينية حتــى هــددوه بالقتــل ،فلــم يكتــرث بهــم،
وفــي عــام 1982م اعتقلــوه للمــرة الثالثــة ،وانتهــى بــه
هــذا املســار إلــى غياهــب الســجون ولــم يســمع منــه
ســده
خبــر ،وتوقــع الكثيــر أن يكــون قــد متــت إذابــة ج َ
الطاهــر فــي أحــواض التيــزاب ،فقــد كان مخيفـ ًا وهــو
ـي نابــض ،كمــا كان مخيفـ ًا لهــم وهــو ميــت وشــهيد.
حـ ٌ
فــاذا لــم يكــن للخطيــب احلســيني الثائــر الســيد
ـي مضــيء
جــواد ش ـ ّبر ،جنــازة وقبــر ومــزار ،فانــه حـ ٌ
فــي قلــوب املؤمنــن والثائريــن ابــد ًا مــن اجــل اإلصــاح
والتغييــر وحتكيــم القيــم واملبــادئ الســماوية.

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

الغرور العلمي ومنزلقات الطغيان
محمد رضا ماجد
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ــال و ِاإلكــر ِام }( ،ســورة الرحمــن-24 :
الج ِ

)27
التقــدم الــذي حصــل فــي العالــم مــن
الصناعــات املختلفــة التــي وفرهــا اإلنســان
خلدمتــه ،والــذي كان منشــأها اللــه تعالــى عــن
طريــق أنبيائــه مــن املهــن التــي علمهــا لهــم،
كصنعــة لبــوس أو صناعــة الســفن أو تعلــم
الكتابــة أو صهــر احلديــد أو ماشــابه والتــي
ســميت بعلــوم األنبيــاء ،كمــا فــي الســفينة
التــي يشــير إليهــا القــرآن الكــرمي ْ َ
{الــ َوارِ ي
ــآت} ،أي :الســفن العاليــة ذات الشــراع
ْالُنشَ ُ
التــي تســير فــي البحــر ،مــا هــي إال نتيجــة
لقــدرة اللــه  -تعالــى  -التــي ســخرها عــن
طريــق حتريــك قــدرات البشــر.
عاقبة الطغيان

ولكــن طغيــان اإلنســان علــى أحــكام اللــه
عــز وجــل ،هــو مــن أســباب هالكــه ،إذ تصيبــه
الغــرور بنعــم اللــه عــز وجــل ،يخــوض بهــا
وكأمنــا باقيــة لــه ال تــزول ،بــل وال يســتطيع
أن يؤخــر عــن نفســه املــوت ولــو للحظــات ،لــذا
ومــا كفــر مــن كفــر وال عصــى مــن عصــى إال
لتجــاوز حــدوده ،وحــده إمنــا هــو الوقــوف عنــد
عتبــة العبوديــة للــه  -عــز وجــل  -وتوجهــه
للــذي خلــق الســماوات واألرض ،وفعلــه املأمــور
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بــه وتركــه احملظــور ،فــإن رب الغــزة لــم يقــل
َ
ـان} ،ألن
(كل مــن عليهــا ميــت)؛ بــل قــال { :فـ ٍ
املــوت يعبــر عــن حيــاة أخــرى ،وإمنــا الفنــاء
هــو العــدم.
لــذا مــن األســباب لهــذا الطغيــان والغرور؛
التكالــب علــى احليــاة الدنيــا فتأخذهــم الغــرور
فيهــا ،كمــا فــي فرعــون الــذي ظــن بنفســه
فضـ ًا علــى كليــم اللــه موســى ،عليــه الســام،
ــس لِــي ُملْ ُ
مِصــ َر}،
ــك ْ
بحجــة أن قولــهَ { :ألَ ْي َ
فتجــاوز حــده فــي
(ســورة الزخــرف،)51 :
َ َ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ
الطغيــان وقــال{ :أنــا ربكــم العلــى}( ،ســورة
بقوتـَـه كقــوم
النازعــات ،)24 :وفــي مــن يغتــر
َ ْ َ ُّ َّ
عــاد وقــوم هــود حينمــا قالــوا{ :مــن أشــد ِمنــا
ُ َّ ً
قــوة}( ،ســورة فصلــت ،)15 :ومــن النــاس
تطغيهــم أموالهــم كقــارون الــذي قــال:
مــن
َّ َ ُ ُ ُ َ َ
ْ
ْ
ــم ِعن ِــدي}( ،ســورة
ل
ع
ــى
ل
ع
ــه
يت
وت
أ
ــا
م
{إن
ِ ٍ
ِ
ِ
القصــص ،)78 :إذ إن حكمــة اللــه تعالــى
تقتضــي أن يكــون جــزاء طغيــان اإلنســان
مــن جنــس عملــه؛ فلمــا كان الطغيــان علــو ًا
فــي األرض بغيــر احلــق كانــت عاقبتــه الذلــة
والهــوان ،وملــا كان غــرور فرعــون امللــك
وادعــاء الربوبيــة واالســتعالء فــي األرض،
فكانــت عاقبتــه؛ أن ســلبه اللــه ملكــه وغيبــه
أســفل اليــم ومــأ فمــه طين ـ ًا ثــم جعلــه عبــرة
ملــن اعتبــر ،وقــوم عــاد الذيــن غرتهــم قوتهــم،
أخزاهــم اللــه وأرســل عليهــم جنــد ًا مــن
فقــد
َ
ً َ ْ َ ً
َ ْ َ َْ َ َْ ْ
َجنــوده {فأرســلنا علي ِهــم ِريحــا صرصــرا ِفــي
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ح َيــاة الدن َيــا ولعــذ ُ
ال
اب ال ِخــر ِة أخــزى وهــم
ِ
َل ُي ْن َص ُــر َ
ون}( ،ســورة فصلــت ،)16 :وأمــا

عاقبــة قــارون الــذي اختــال علــى النــاس

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

بكنــوزه وأموالــه وعــا بهــا عليهــم فقــد صيــره
اللــه  -عــز وجــل  -أســفلَ ســافلني ،قــال
َ َ َْ
ْ َ
َ
اللــه{ :فخ َســفنا ِب ِــه و ِب َــد ِار ِه ال ْرض}( ،ســورة
القصــص ،)81:هــذا فــي احليــاة الدنيــا {
ُّ
َ ُ ْ
ــم خ ْــز ٌ
الد َنيــا}( ،ســورة املائــدة:
ي ِفــي
له
ِ
َ
ََ ُ ْ
ـرة
ـ
اآلخ
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
وأم
،)33
اآلخــر ِة
ـي
ـ
ف
ـم
ـ
ه
ل
{و
ِ
ِ َ َ
ٌ
َ َ ٌ َ
{فأ َّمــا َم ْ
ــن
يــم} ،وقولــه تعالــى:
اب عظ
عــذ
ِ ََ
َ َ
َ
َ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ
َ
ْ َ
طغــى *ْ وآثــر الحيــاة الدنيــا * فـ ِـإ َّن الج ِحيــم
َ ْ َ َ
ِهــي المــأوى} (ســورة النازعــات.)39-37 :

يعــود ذلــك إلــى ابتعــاد الناس عــن احلقيقة
الكبــرى التــي دائمــا تغيــب عــن أذهانهــم ،مــن
أنهــم فــي يــوم مــن األيــام يكــون مصيرهــم إلــى
الهــاك (الفنــاء) ،كمــا تعبــر اآليــة املباركــة:
َ
ُ ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ــان} ،بــل وينشــغلون
{كل مــن عليهــا ف ٍ
بتوافــه األمــور التــي ال قيمــة لهــا ،وإمنــا فهــم
هــذه احلقيقــة مبعارفهــا اإللهيــة حتتــاج إلــى
عمــل دؤوب مــن اإلنســان لكــي يكــون علــى
طريــق الهــدى ،عنــد ذلــك حتــول حياتــه إلــى
شــكل أفضــل ممــا كانــت عليــه ســابق ًا قبــل
ٍ
التوجــه إلــى اللــه تعالــى ،بالتوجــه َ إليــه تعالــى،
ُ َ ُّ
َ َْ َ
كمــا تشــير اآليــة املباركــة{ :فأينمــا تولــوا
َ َ
َ ُ للَّ
فث َّــم و ْجــه ا ِ }( ،ســورة البقــرة.)115 :
من كان مع اهلل كان اهلل معه

ألجــل ذلــك نالحــظ الكثيــر مــن النــاس
يرغــب بــأن يكــون مــع اللــه! ولكــن ال يجــد
عالمــة يســتدل بهــا نحــو امللكــوت األعلــى،
لــذا رســم القــرآن الكــرمي منهاجــ ًا ملــن يريــد
أن يكــون مــع اللــه ســبحانه؛ فوضــع ربنــا
للَّ َ َ َ َّ
َ َّ َ ْ
ـن اتقــوا
{إ َّن ا مــع ال ِذيـ
فــي اآليــة املباركــة:
َ َّ
َ ُ ْ ُ ْ ُِ
َ
وال ِذيــن هــم مح ِســنون}( ،ســورة النحــل:

 ،)128عالمتــن للراغبــن أن يكونــوا معــه
تعالــى:
َّ
َ َّ َ ْ
العالمــة األولــى{ :ال ِذيــن اتقــوا} ،أي:
َ
{و َّالذ َ
يــن
التقــوى ،وأمــا العالمــة الثانيــة:
ِ
ُ ْ ُ ْ
حس ُــن َ
ون} ،أي :اإلحســان ،فعندمــا
هــم م ِ
تتــازم التقــوى مــع العمــل الصالــح؛ فــإن فــي
مابينهمــا تصبــح عالقــة جاذبيــة نحــو القــدرة
اإللهيــة التــي تقــول للشــيء كــن فيكــون!..
جــرب مــرة بــأن تتقــي اللــه بــكل مــا يؤتــى
مــن مقدماتــه ،ســترى التجليــات عليــك مــن
رب الســماء واألرض كأمنــا لديــك العصمــة
اإلكتســابية ،ألجــل ذلــك قــال اإلمــام احلســن،
عليــه الســام ،فــي دعــاء عرفــة...« :مــاذا وجــد
مــن فقــدك ومــا الــذي فقــد مــن وجــدك.»...
مــع ذلــك ليــس الطغيــان قاصــر ًا علــى
أهــل الكفــر والعصيــان ،بــل قــد يطغــى املــرء
وهــو مــن أهــل الطاعــة أن رأى نفســه اســتغنت
بشــيء مــن النعــم؛ مــن (علــم أو عبــادة أو
نســب ،أو غيــر ذلــك).
 -1أمــا العلــم؛ كمــا ذكــر عــن أحــد
العلمــاء األعــام« :فأمــا العلــم فلــه طغيــان
كطغيــان املــال ،وهــذا إن ترفــع بــه صاحبــه
علــى مــن دونــه ولــم يزكــه بالعمــل بــه ،أو إن
دفعــه علمــه للتحايــل علــى شــرع اللــه وتتبــع
الرخــص».
 -2وأمــا العبــادة ،فمــن ال ُع َّبــاد مــن يــرى
لنفســه فضــ ًا علــى مــن هــم دونــه فيهــا وال
يراهــم إال مقصريــن وكســالى ،مــع أن منهــم
مــن فــي قلبــه مــن اإلميــان أضعــاف مــا فــي
قلبــه هــو ،ومــن ال ُع َّبــاد مــن يحســب أنــه هــو
الناجــي وحــده وكل النــاس هلكــى.
 -3وأمــا النســب فالتطــاول بــه علــى
النــاس مــن أمــور اجلاهليــة التــي وضعهــا
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،حتــت قدميــه
الشــريفتني ،وفــي احلديــث أنــه ،صلــى اللــه

عليــه وآلــه ،خطــب النــاس يــوم فتــح مكــة فقــال:
«...فالنــاس رجــان؛ بــر تقــي كــرمي علــى اللــه،
وفاجــر شــقي هــن علــى اللــه ،والنــاس بنــو آدم
وخلـ َـق اللــه آدم مــن تــراب ،وتــا هــذه اآليــة:

ْ َ َ
َّ ُ َّ
َ ُّ َ
ََ ْ َ ُ ْ
ــر
ُ{يــا أيهــا النــاس ِإنــا خلقن
اكــم ِم َــن ذ ُك ٍ
ُ
َ َ
ُ ً َ ََ َ َ َ
َ َ َ َْ ُ ْ
ـل ِلتعارفــوا
ـعوبا وقب ِائـ
نثــى وجعلناكــم شـ
وأ
َ
َ
َّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ للَّ ْ َ ُ ْ َّ للَّ َ َ ٌ
ِإن أكرمكــم ِعنــد ا ِ أتقاكــم ِإن ا ع ِليــم
َ ٌ
خ ِبيــر}( ،ســورة احلجــرات.»)13 :
وسيلة القرب إلى اهلل

فمــا هــي الوســيلة التــي تقــرب العبــد إلــى
ربــه أكثــر فأكثــر ،والتمكــن مــن نيــل مرضاتــه
تعالــى؟
إن املســافة بــن اإلنســان وبني االســتجابة
للوحــي واتبــاع القيــادة الرســالية مليئــة
بالتحديــات والضغــوط ،وال يســتطيع اإلنســان
أن يتجاوزهــا اال بــزاد التقــوى واإلميــان التــي
يواجــه بهــا أشــواك الطريــق.
فاحملــك فــي ذلــك هــو اإلميــان والتقــوى؛
فاإلميــان مــع والء دينــي شــامل وعملــي،
للرســالة اإلســامية ،يصــوغ شــخصية ربانيــة
بعيــدة عــن قوالــب التحــزب األعمــى ،والعصبيــة
الضيقــة ،والقوميــة احملــدودة ،والوطنيــة
وإميــان كهــذا يصنــع مجتمعــا
الزائفــة؛
ٍ
صاحلــا ،يعمــر األرض ،وينصــر الضعفــاء،
ويقــاوم الطغــاة واملجرمــن.
نعــم؛ انــه ســوف يواجــه ضغــوط القيــادات
املنحرفــة ،واملجتمــع مــن حولــه ،ولكــن ليعلــم ان
مــا يجــده مــع التقــوى واتبــاع طريــق الهــدى
خيــر ممــا يفوتــه مــن حطــام الدنيــا.
الــذي يتقــي اللــه ويؤمــن بالرســول ينــال
نصيبــن وحظــن؛ فــا يخســر الدنيــا بســبب
اعتزالــه املفــرط عنهــا ،وال يخســر اآلخــرة
بســبب االلتصــاق املفــرط بالدنيــا.
فاإلســام منهــاج متــوازن يريــد التباعــه

اإليمان والتقوى مع والء ديني شامل
وعملي إلسالم ،يصوغ شخصية ربانية
بعيدة عن التحزب األعمى ،والعصبية
الضيقة ،والوطنية الزائفة
َ ُ ْ ُ ً
ََ ْ
ـورا َت ْم ُشـ َ
ج َعـ ْ
ـون
ـل لكــم نـ
{وي

الدنيــا واآلخــرة
ِبـ ِـه}( ،ســورة احلديــد.)28 :
فيجــب علــى كل إنســان أن يســتحضر
فــي ذهنــه ،ملــاذا جــيء بــه إلــى احليــاة الدنيــا؟
ومــا هــي أهدافــه الكبــرى فيهــا؟ ومــا هــي
ســن اللــه احلاكمــة عليــه؟ فهــذه التســاؤالت
تهــدي مــن يريــد أن يعــرف إجابتهــا؟ وعشــرات
التســاؤالت التــي ته ّيــئ لإلنســان طريــق
الهدايــة ،ليتســنى لــه الوصــول إلــى مصــدر
النــور وهــو الوحــي اإللهــي ،اال أننــا بحاجــة
إلــى القيــادة الربانيــة ،ألنهــا األقــرب إلــى
حقائــق الوحــي؛ فهــي املــرآة الصافيــة التــي
تعكــس احلقائــق بصــدق وأمانــة ووعــي ،فمــا
أحوجنــا إلــى هــذا النــور ونحــن نعيــش فــي
عالــم كثــرت فيــه البــدع ،واملذاهــب الضالــة،
ووســائل اإلعــام الفاســدة والثقافــة املضللــة.
فاملهــم ليــس فــي ان يتحــرك اإلنســان
أو ميشــي ،بــل املهــم ان تكــون حركتــه فــي
الطريــق املســتقيم نحــو األهــداف التــي خلــق
مــن أجلهــا؛ وذلــك حينمــا يضيــف اإلنســان
إلــى إميانــه التقــوى واتبــاع ســبيل احلــق ،فــإن
ذلــك ســيطهر قلبــه وســلوكه مــن االنحرافــات
والذنــوب .فالتقــوى تخلــص نيتــه وتدفعــه
للطاعــة كمــا جتنبــه املعصيــة ،والقيــادة املتمثلة
باملعصومــن ،عليهــم الســام ،تنيــر لــه الــدرب
ليشــق طريقــه علــى بصيــرة وهــدى.

ﺷﺒﺎط | 2017

41

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية
اخلطــاب ومتاميــة التشــريع ،كمــا أن اخلامتيــة
تعنــي خالصــة مــا يريــده اخلالــق للمخلــوق،
وهــذا النــوع مــن التفكيــر هــو الــذي يخلــق
مســاحة للتفاعــل بــن اإلنســان ومضامــن
الديــن ِ
وحكــم التشــريع؛ ألنــه نــوع مــن الوعــي
الباحــث عــن مــراد اللــه ِ
وحكمتــه مــن خلــق
اإلنســان ووجــوده ،فقيمــة اإلنســان فــي مــا
أراده الشــارع لإلنســان ،وليــس فــي مــا أراده
هــو ،فالعبــادة ال تكــون عطــا ًء مــن اإلنســان
بقــدر مــا هــي عطــا ٌء لإلنســان؛ ألن معناهــا
احلقيقــي ليــس ســلب شــيء مــن اإلنســان،
وإمنــا حتقيــق قيمــة لــه.
الحرية وحقيقة العبودية هلل  -تعالى-

فلسفة العبادة ودورها في
مسيرة تكامل اإلنسان
حسين محمد علي

ال ميكــن أن نتصــور احلِ كمــة مــن اخللــق،
بــدون وجــود اإلنســان ،وكذلــك ال ميكــن أن
نتصــور أن هنــاك رســالة وال إنســان ًا.
فبمــا أن اإلنســان هــو محــور اخللــق،
كذلــك هــو ذاتــه محــور الرســاالت اإللهيــة،
واحملوريــة هنــا ليســت فقــط كــون اإلنســان هــو
املقصــود مــن اخلطــاب ،وإمنــا هــي احملوريــة
الكاشــفة عــن قيمــة يحققهــا اإلنســان بذلــك
اخلطــاب.
هــذا الوصــف ،هــو الــذي تنفتــح بــه
دالالت اخلطــاب أمــام طمــوح اإلنســان املتطلــع
للكمــال ،وعنــد ذلــك تتحــول كل التشــريعات،
وكل األحــكام والتوصيــات ،إلــى محفــزات
تؤكــد قيمــة اإلنســان ،ال قيمــة التشــريعات
بعيــد ًا عــن قيمــة اإلنســان ،فاخلطــاب الــذي
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يضخــم قيمــة التشــريع ،ويتجاهــل متامـ ًا قيمــة
اإلنســان ،هــو الــذي يقلــب احلقائــق ويغيــر
املســار ،وتصبــح الرســالة  -حينئــذ  -عبئــ ًا
يثقــل كاهــل اإلنســان ،واحلــال أن الرســالة لــم
ِ
تــأت إال لكســر القيــود واألغــال التــي تقــف
ـع
{و َي َضـ ُ
حاجــز ًا أمــام اإلنســان ،قــال تعالــىَ :

َعن ُْه ْ ِ
ــم َواألَغ َ
َــت
ْــال ا َّلتِــي كان ْ
ص ُه ْ
ــم إ ْ َ
ــم}( ،ســورة األعــراف.)157 :
َع َل ْي ِه ْ
االنسان ،قيمة محورية في التشريع

وهنــا ميكننــا تســجيل مالحظــات علــى
مجمــل اخلطــاب اإلســامي ،أو علــى مســتوى
الوعــي الدينــي املتــاح عنــد اإلنســان املســلم،
فقــد عمــل هــذا اخلطــاب  -أحيانــ ًا  -علــى
اســتبعاد اإلنســان كقيمــة محوريــة جــاءت مــن
أجلهــا التشــريعات ،فــي حــن أنهــا ال تكتســب
أي قيمــة بعيــد ًا عــن اإلنســان ،كمــا أن قيمــة
اإلنســان تتحقــق عبــر القيــم التــي تؤكــد عليهــا
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التشــريعات ،ومــن هنــا تنبــع خطــورة تهميــش
اخلطــاب الدينــي لإلنســان كقيمــة محوريــة،
وتركيــزه علــى التشــريع بوصفــه طقوســ ًا
مطلوبــة لذاتهــا.
ولــذا جنــد أن االنتمــاء لإلســام ضمــن
الثقافــة الســائدة ،ال تتجــاوز تأديــة الفرائــض
العباديــة وتنفيــذ هــذه التشــريعات ،ومــن ثــم
تتحــول هــذه الطقــوس إلــى قيمــة يــدور حولهــا
اإلنســان ،فالصــاة والــزكاة والصــوم واحلــج
وغيرهــا مــن العبــادات ،ال تعــدو كونها  -ضمن
هــذه الثقافــة املتاحــة  -واجبــات يثــاب عليهــا
اإلنســان يــوم القيامــة ،أمــا علــى مســتوى
احليــاة الدنيــا ،فــا تشــكل قيمــة ملموســة علــى
مســتوى الســلوك احلضــاري لإلنســان؛ الفــرد
او املجتمــع.
واإلســام هــو الرســالة اخلالــدة التــي
جــاءت تتويجــ ًا جلهــود األنبيــاء الســابقني،
وكــون اإلســام خالــد ًا ،يــدل علــى شــمولية

وعنــد هــذه النقطــة تتشــكل مفارقــة
جوهريــة بــن قيمــة اإلنســان فــي اإلســام،
وبــن قيمــة اإلنســان فــي الفلســفات املاديــة،
التــي تتضخــم فيهــا األنــا بشــكل يخــال
رب للوجــود! او رمبــا
اإلنســان فيهــا أنــه ٌ
ـم
يجتـ ّر مــا قالــه فرعــون مــن قبــلَ { :أ َنــا َر ُّب ُكـ ُ
ْالَع َ
ْــى}( ،ســورة النازعــات ،)24 :هــذه
النظــرة الغافلــة عــن حقيقــة اإلنســان العاجــز
والفقيــر إلــى اللــه ،ال تُكســب اإلنســان إال
مزيــد ًا مــن الغــرور وعبــادة الــذات ،وهــي
النقطــة التــي أوقفــت حركــة االنســان عندمــا
ينظــر الــى نفســه بعــن الرضــى والكمــال،
بعكــس عبــادة اللــه ،التــي ال جتعــل لعــروج
اإلنســان حــدود ًا  -كمــا ســيأتي توضيحــه .-
َّ
مســخر ًا لإلنســان،
فــإذا كان الكــون
وخطــاب اإلســام يــدور حــول اإلنســان ،فــأي
محــور يجــب أن يــدور حولــه اإلنســان؟
هــذا الســؤال ،يقودنــا  -وبشــكل مباشــر-
إلــى فلســفة خلــق اإلنســان ،وهــي العبوديــة
الكاشــفة عــن محوريــة اللــه لــدى اإلنســان،
{ومــا
ونستشــف هــذا األمــر مــن قولــه تعالــىَ :
اإلنْــس إِالَّ لِيعبدُ ِ
ــت ِْ
ون}(،ســورة
َخ َل ْق ُ
َُْ
الــ َّن َو ِ َ
الذاريــات ،)56 :فهــذه اآليــة إجابــة صريحــة
عــن الســؤال حــول علّــة خلــق اللــه اإلنســان،
فالعبوديــة متثــل هدفــ ًا ســامي ًا وقيمــة عليــا
لإلنســان ،فمــا هــي العبوديــة؟
نحــن هنــا ال نحــاول أن نثيــر البحــث
بشــكله التقليــدي ،الــذي يتنــاول تعريــف
العبــادة فــي اللغــة واالصطــاح ،ومــن ثــم
مناقشــة اآلراء وترجيــح األقــوال ،وإمنــا نحــاول

التعــرف  -وبشــكل مباشــر -علــى ِحكمــة
العبــادة وحقيقتهــا ،والفلســفة الكامنــة فيهــا.
فــي البــدء؛ ال ميكــن أن تتضمــن العبــادة
مفهومـ ًا ســلبي ًا ،ال مــن جهــة العبــد وال املعبــود،
ـي بذاتــه لذاتــه ،غيــر محتــاج خللقــه:
ألن اللــه غنـ ٌّ

ــل عَــن َن ْف ِس ِ
ــل َفإِنَّــا َي ْب َخ ُ
{و َمــ ْن َي ْب َخ ْ
ــه َواهللُ
ْ
َ
ِ
َ
ـم ا ْل ُف َقــرا ُء}( ،ســورة محمــد،)28 :
ـ
ت
ن
أ
و
ـي
ـ
َن
ا ْلغ ُّ َ ْ ُ ُ

ثــم إن اللــه ال ينتفــع بعبــادة العبــد ،بــل العبــاد
هــم الذيــن ينتفعــون.
معنــى
ولــذا يجــب علينــا البحــث عــن
ً
للعبــادة يســتقيم معــه التوحيــد ،وتنســجم بــه
فطــرة اإلنســان ،فالعبوديــة فــي الداللــة العرفيــة
تتناقــض مــع احلريــة ،فكيــف يكــون اإلنســان
عبــد ًا وفــي والوقــت نفســه حــر ًا؟ ،وهــل قيمــة
اإلنســان فــي عبوديتــه أم فــي حريتــه؟ هــذه
األســئلة ميكــن أن تقودنــا إلــى إيجــاد فلســفة
للعبــادة يرتفــع بهــا التناقــض وتتحقــق بهــا
قيمــة لإلنســان.
ولكــي نقتــرب مــن العبــادة باملعنــى
التشــريعي ،البــد أن نقتــرب أو ًال مــن العبــادة
باملعنــى التكوينــي ،بوصفهــا األســاس الــذي
تبتنــى عليــه العبــادة فــي التكليــف؛ فكــون
اإلنســان عبــد ًا باختيــاره ،يعنــي بالضــرورة
كونــه عبــد ًا فــي كيانــه ،فــا يكــون هــذا
التكليــف حالــة عرضيــة لــم ترتكــز علــى الطبيعة
اإلنســانية ،وإمنــا القــول بــأن اإلنســان بذاتــه
عبــد ،هــو تعبيــر آخــر عــن القــول إن اإلنســان
كائــن مخلــوق.
وبعبــارة أخــرى ،هــل اإلنســان بذاتــه
عبــد؟ أم حــ ّر؟
فــإن كان اإلنســان بذاتــه حــر ًا ،فتكــون
العبــادة باملعنــى التشــريعي نوع ـ ًا مــن أنــواع
مصــادرة احلريــة أو حتديدهــا وحتجيمهــا،
لعــدم وجــود مبــرر ذاتــي يدعــو اإلنســان
للخــروج مــن احلريــة للعبوديــة ،إال أن تكــون
هنــاك ســلطة فوقيــة ،فرضــت الهيمنــة والقهــر
علــى اإلنســان ،إظهــار ًا للســلطنة والقــدرة،
فتكــون العبــادة حينئــذ حالــة ســلبية بامتيــاز،
علــى مســتوى العبــد واملعبــود.
فعلــى مســتوى العبــد ال تعــدو كونهــا
حتجيم ـ ًا ملقدراتــه وحتديــد ًا إلمكاناتــه ،واألمــر
واضــح علــى مســتوى املفارقــة العرفيــة ،التــي
متيــز بــن العبــد اململــوك لســيده وبــن الســيد
احلــر ،أمــا علــى مســتوى املعبــود ،فإنهــا

تكشــف وبشــكل مــا ،عــن حاجتــه ونقصــه -
وحاشــا للــه مــن ذلــك  -التــي دعتــه إلــى فــرض
الهيمنــة والســلطنة ،ومصــادرة حرية اإلنســان.
أمــا القــول اآلخــر بــأن اإلنســان بذاتــه
عبــد للــه تعالــى ،فإنــه يرتكــز علــى حقيقــة
اإلنســان املخلــوق ،وهــذا الوصــف هــو ذاتــه
الــذي يحقــق معنــى العبوديــة؛ فــإذا حتقــق
اخللــق ،فــا يحتــاج األمــر إلــى مرحلــة ثانيــة
تتحقــق فيهــا العبوديــة التكوينيــة ،فاملخلــوق
معلــق دومــ ًا بخالقــه ،واملوجــود محتــاج إلــى
موجــده ،بحيــث يكــون ُمضطــر ًا فــي بقائــه
إليــه ،وتلــك العلقــة االضطراريــة هــي نفســها
العبوديــة.
وتأتــي مــن طبيعــة هــذه املقابلــة العميقــة؛
حقيقــة (احلاكميــة) املطلقــة للــه ســبحانه
علــى البشــر جميعــ ًا ،كمــا تتحقــق طبيعــة
(احملكوميــة) الشــاملة لإلنســان ،بحيــث
يفــرض عليــه العقــل والضميــر أن يخضــع
للــه فــي كل شــؤونه ،وأال يعمــل إال مبــا يوحيــه
إليــه ســبحانه ،ويلزمــه فــي حقلــي الدنيــا
واآلخــرة ســواء بســواء ،ذلــك ألن مجــرد تصــور
(املالكيــة اإللهيــة) ،و(العبوديــة البشــرية) ،كاف

الحد المشترك الذي
يجمع بين كيان
اإلنسان المضطر
في عبادته هلل
وبين الحرية ،هي؛
المسؤولية التي
تعني أن تتحرك
الحرية فيما ينسجم
مع الطبيعة
التكوينية لإلنسان
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ثقافة رسالية
إليحــاء فكــرة العبــادة واخلضــوع أمــام اللــه
تعالــى ،إذ الفكــرة هــذه ليســت إ ّال تعبيــر ًا عــن
تلــك احلقيقــة.
واحلريــة بهــذا الفهــم ال ميكــن أن
تكــون تأسيســ ًا خليــارات تبتعــد عــن حقيقــة
العبوديــة؛ فاحلــد املشــترك الــذي يجمــع بــن
كيــان اإلنســان املضطــر فــي عبادتــه للــه وبــن
احلريــة هــي؛ املســؤولية ،واملســؤولية تعنــي أن
تتحــرك احلريــة فيمــا ينســجم مــع الطبيعــة
التكوينيــة لإلنســان؛ ألن احلريــة ليســت مطلــق
الترجيــح بــن اخليــارات ،وإمنــا احلريــة هــي
ترجيــح األصلــح الــذي ينســجم مــع طبيعــة
اإلنســان العابــد بكيانــه للــه ،وإال تكــون احلريــة
عقبــة حقيقيــة فــي مســيرة اإلنســان التكامليــة؛
ألن بإمــكان اإلنســان أن يختــار بحريتــه
الســير عكــس اجتــاه الســن الكونيــة.

قيمة اإلنسان
تتحقق عبر القيم
التي تؤكد عليها
التشريعات ،ومن
هنا تنبع خطورة
تهميش الخطاب
الديني لإلنسان
ً
 أحيانا  -كقيمةمحورية ،وتركيزه
على التشريع
ً
بوصفه طقوسا
مطلوبة لذاتها
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أسطرالب
غاية العبادة التكامل

وبهــذا بدأنــا نقتــرب مــن معرفــة حكمــة
{ومــا
العبــادة ،فــإذا بدأنــا باآليــة القرآنيــةَ :
اإل ْنــس إِالَّ لِيعبــدُ ِ
ـت ِْ
ون} ،وجدنــا
َخ َل ْقـ ُ
َُْ
الـ َّن َو ِ َ
أنهــا تشــير للعبــادة علــى مســتوى التشــريع
وليــس التكويــن ،وهــي ترســم بذلــك فلســفة
خلــق اإلنســان ِ
وحكمــة وجــوده.
وإذا متعنــا فيهــا ،جنــد أن هنــاك مقابلــة
بــن كلمــة اخللــق وكلمــة العبــادة ،فــإذا عرفنــا
عمــق معنــى كلمــة اخللــق ،نعــرف عمــق معنــى
كلمــة العبــادة ،وذلــك ألن العبادة جــاءت كنتيجة
طبيعيــة خللــق اإلنســان ،فمتــى مــا كان هنــاك
خلــق ،كانــت هنــاك عبــادة ،فكأنهــا الزم ذاتــي
ال تنفــك عــن اخللــق ،ومــن املعلــوم أن كلمــة
معــان ،فــأي معنــى مــن معانــي
اخللــق لهــا
ٍ
اخللــق ميكــن أن يقابــل مفهــوم العبــادة ،أو
يحقــق مفهــوم العبــادة؟
معان للخلق:
هنالك ثالثة ٍ
املعنــى األول :أن اخللــق أمــر واقعي وليس
وهمـ ًا وخيــا ًال ،بخــاف املــدارس السفســطائية
واملثاليــة التــي شــككت فــي حقيقتــه ،فاملوجــود
حقيقــة متمثلــة فــي اخلــارج ،وأقــرب طريــق
إلــى معرفتــه هــو التنبــه إلــى واقــع وجــوده،
واالعتــراف بــأن لإلنســان كيانــ ًا وحقيقــة،
وهــو بدايــة تأســيس قيــم حياتيــة تؤكــد حــق
اإلنســان فــي الوجــود.
املعنــى الثانــي :أن كيــان اإلنســان
ووجــوده قائــم باللــه ،ممــا يعنــى أن وجــوده
حقيقــة طارئــة ،حتتــاج دومـ ًا فــي وجودهــا إلــى
املوجــد ،ونســتفيد مــن هــذا املعنــى ،العبوديــة
باملعنــي التكوينــي ،بشــكل أوضــح مــن املعنــى
التشــريعي.
املعنــى الثالــث :أن اإلنســان مــا دام
مخلوق ـ ًا ،فهــو ال يــزال ناقص ـ ًا ،يعيــش حالــة
ِ
ُــم ِمــ ْن
مــن الضعــف{ :اهللُ ا َّلــذي َخ َل َقك ْ
َضع ٍ
ــف}( ،ســورة الــروم ،)54 :والشــعور
ْ
بالضعــف والفقــر واحلاجــة ،هــو بدايــة
الســعي إلكمــال النقــص ،ألن الــذي خلقــه
مــن ال شــيء ،قــادر علــى أن يزيــده كمــا ًال،
اســ َئ ُلوا اهللَ ِمــ ْن
ويبــارك لــه فــي قدراتــهَ :
{و ْ
َف ْض ِل ِ
ِ
ــه إِ َّن اهللَ َ
ش ٍء عَليــاً}( ،ســورة
كان بِــك ُِّل َ ْ
النســاء ،)32 :والطريــق إلــى إكمــال النقــص
هــو الرجــوع إلــى اللــه تعالــى ،والطلــب منــه

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ـم ا ْد ُعـ ِ
{وقـ َ
ـون
والتقــرب إليــه ســبحانه َ
ـال َر ُّب ُكـ ُ
َأســت ِ
ُــم}( ،ســورة غافــر ،)60 :وهنــا
َج ْ
ب َلك ْ
ْ

ربــط واضــح بــن الدعــاء والعبــادة ،وبــن طلــب
احلاجــة واالســتجابة ،واحلاجــة دليــل النقــص،
واالســتجابة إكمــال للنقــص.
وكل هــذه املعانــي حتقــق مفهــوم اخللــق
(ومــا خلقــت) ،فيمكــن أن يقــال :اخللــق هــو
هــذا الــذي تــراه ماثـ ًا أمامــك ،أو؛ اخللــق هــو
احلقيقــة التــي حتتــاج إلــى خالــق ،أو؛ اخللــق
هــو الناقــص الــذي بإمكانــه أن يتكامــل.
بعــد أن نحقــق هــذه املعانــي ،جنــد أن
املعنــى املقابــل للعبــادة هــو املعنــى الثالث ،وهو
أن املوجــود قابــل للنمــو والتكامــل ،فتصبــح
حقيقــة العبــادة :تكامــل اإلنســان والعــروج بــه
فــي مــدارج الكمــال ،فــإذا كان اإلنســان ميثــل
محــور اخللــق ،وكان تكامــل اخللــق مــن أجــل
اإلنســان ،فــا بــد أن يكــون لإلنســان تكامــل
خــاص ،وهــذا ســر دعــاء األنبيــاء والرســل
للعبــادة ،ألنهــا الطريــق الــذي يحقــق لإلنســان
تكاملــه ،بعــد ربطــه باللــه مصــدر كل كمــال،
فمعرفــة اللــه ســبحانه تعنــي معرفــة األســماء
التــي هــي عناويــن الكمــال ،فمــن اســم العليــم
تتحقــق قيمــة العلــم ،ومــن اســم القديــر تتحقــق
قيمــة القــدرة ،ومــن اســم الرحيــم تتحقــق قيمــة
الرحمــة ،ومــن اســم الكــرمي تتحقــق قيمــة
الكــرم  ...وهكــذا؛ كمــا أن هــذه األســماء هــي
{وهللِ
ذاتهــا الطريــق الــذي يحقــق العبــادةَ :
ال ْســنى َفا ْدعُــو ُه ِبــا}( ،ســورة
األَ ْســا ُء ْ ُ
األعــراف.)180 :
وبذلــك ،تصبــح غايــة العبــادة هــي
التكامــل ،الــذي يســعى إليــه اإلنســان ،فــإذا
كانــت فلســفة اإلســام هــي العبــادة ،وفلســفة
العبــادة هــي التكامــل ،فتكــون فلســفة اإلســام
هــي التكامــل ،وهنــا تنســجم فلســفة الرســالة
الداعيــة للعبــادة مــع فلســفة اخللــق الداعيــة
للتكامــل؛ ألن العبــادة هــي التعبيــر اآلخــر عــن
التكامــل.
وبهــذا نكــون قــد رســمنا اخلريطــة العامــة
لفلســفة الديــن والرســالة ،فــكل عقيــدة يعتقــد
بهــا املســلم ،أو كل حكــم يتعبــد بــه ،أو كل
شــعيرة يتقــرب بهــا ،ال بــد أن تكــون موصلــة
لهــذا التكامــل ،ودافعــة لــكل معــوق للمســيرة،
فــكل مذهــب يعتقــد مبــا هــو ليــس مبحقــق
للكمــال ،ال يعــ ّد متثيــا صادقــ ًا لإلســام.

املــوت؟! وقــد ذكــر أحــد علمــاء الديــن

الشيخ حيدر العامري

الكبــار ،أن طبيبـ ًا غربيـ ًا أجــرى فحوصــات

الصحة والسالمة
هــل تعلــم أن كأس مــن املــاء قبــل النــوم يقلــل من الســكتة
القلبية؟

علــى مريــض توفــي مبجــرد صــداع فــي رأســه،
واكتشــف أن الفيــروس املجهــري املوجــود فــي دماغــه ال ميــوت
إال بقطــرات املــاء التــي يستنشــقها االنســان املؤمــن أثنــاء
وضوئــه ،فيســحبها بأنفــه الــى األعلــى فتكــون مبنزلــة املضــاد

هــل تعلــم أن كأس مــن املــاء قبــل االســتحمام يســاعد

احليــوي لســامة الدمــاغ؟

علــى خفــض ضغــط الــدم؟

معلومات عامة

هــل تعلــم أن شــرب كأســن مــن املــاء بعــد االســتيقاظ
مــن النــوم يســاعد علــى تنشــيط الــدورة الدمويــة؟
هــل تعلــم أن اخليــار يقتــل البكتيريــا املســببة لرائحــة
الفــم ،فــكل مــا عليــك فعلــه هــو وضــع شــريحة مــن اخليــار
مالصقــة لســقف الفــم ملــدة  30ثانيــة ســتجد رائحــة انتعــاش

هــل تعلــم أن احلــوت الــذي ابتلــع يونــس ،عليــه الســام،
هــو علــى قيــد احليــاة إلــى اآلن! لدليــل قولــه تعالــى:

فــي َب ْطنــه إ َلــى َيـ ْـوم ُي ْب َع ُثـ َ
ـون}،
ِ
ِ
ِ ِ ِ

ََ َ
{ لل ِبــث

(ســورة الصافــات)144 :؟

هــل تعلــم أن القبعــة التــي يرتديهــا خريجــو اجلامعــات
ابتكرهــا العــرب املســلمون باألندلــس لوضــع املصحــف فوقهــا

الفــم؟

َ

َ

ُ

ْ

هل تعلم أن راحة اجلسم في قلة الطعام؟

َ ٌ
َ ْ
ِّ
ــم ع ِل
يــم}( ،ســورة
لتطبيــق قولــه تعالــى { :وفــوق كل ِذي ِعل ٍ

هــل تعلــم أن اخلــس يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن

يوســف)76 :؟

الكالســيوم أكثــر ممــا موجــود فــي كــوب احلليــب؟

الصالة

هــل تعلــم أن (العقــال) كان ُيلبــس مــن أيــام األندلســيني

وكان أبيــض وصــار أســود حزن ـ ًا علــى فقــدان األندلــس ،بــل
إنهــم أقســموا أنهــم لــن يخلعــوا هذا العقــال حتى يســتردوها؟

هــل تعلــم عنــد قــراءة آيــة الكرســي بعــد كل

هــل تعلــم أن بالعطــاس تتوقــف كل أعضــاء
اجلســم عــن العمــل ثــم تعــاود العمــل ،وكل هــذا

صــاة الصبــح ،جتعــل الفاصلــة بينــك وبــن

ـوان ،واحلكمــة مــن قــول« :احلمــد للــه»
يتــم فــي ثـ ٍ

اجلنــة؛ املــوت فقــط؟

بعــد العطــاس رجــوع األعضــاء للحيــاة؟

تنبؤات علمية

هــل تعلــم أن رايــة اإلمــام املهــدي ،عجــل

هــل تعلــم أن االستنشــاق املســتحب خــال
الوضــوء يقتــل فيروســات خطيــرة فــي ناصيــة الــرأس
تــؤدي أحيانـ ًا الــى صــداع شــديد ،ورمبــا تــؤدي باملصــاب الــى

اللــه فرجــه ،هــي مــن ورق اجلنــة ،وهــي رايــة
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،نــزل بهــا جبرائيــل
يــوم بــدر؟

* 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.
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محمد هادي علم الدين

القــدرات العســكرية والشــركات العامليــة
الضخمــة وأجهــزة املخابــرات ومؤسســات
األعــام وغيرهــا ،توحــي للنــاس فــي كل
مــكان أن رجــل الســلطة واحلكــم الــذي ميتلــك
عوامــل القــوة هــذه ،ولــو بدرجــات متفاوتــة،
هــو وحــده القــادر علــى التأثيــر علــى حياتهــم
وتوجيههــا بالشــكل الــذي يريــد؛ فهــذا الوجــه
االول للصــورة ،أمــا الوجــه اآلخــر؛ فهــو العلــم
واملعرفــة وأصحابهــا ،إذ لــوال العلــم ومســيرة
تطــوره ،ملــا كانــت لعناصــر القــوة تلــك ،التأثيــر
الــذي تتبجــح بــه اليــوم ،إمنــا القضيــة فــي
عامــل اإلثــارة والتح ّكــم اآلنــي فــي احليــاة،
يفســر ظاهــرة االحتــرام والتفخيــم
ولعــل هــذا ّ
لصاحــب مصنــع او شــركة جتاريــة او ضابــط
عســكري كبيــر ،اذا كان يســير فــي الشــارع
او فــي مجلــس مــن املجالــس ،بينمــا التجاهــل
يكــون مــن نصيــب عالــم كبيــر فــي الكيميــاء او
الهندســة او اللغــة ،مهمــا بلغــت درجتــه العلميــة
وكانــت احلاجــة اليــه ضروريــة.
وملعرفــة االنظمــة السياســية فــي معظــم بــاد
العالــم بحقيقــة املكانــة التــي يحظــى بهــا
العالــم فــي البنــاء احلضــاري وفــي مصيــر
الدولــة واملجتمــع ،فإنهــا تســعى دائم ـ ًا إلبعــاد
العالــم عــن األضــواء وعــن أعــن الــرأي العــام
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أو ًال؛ ثــم محاولــة توجيــه القــدرات العلميــة نحــو
مســارات رمبــا تبتعــد عــن األهــداف النبيلــة
واإلنســانية.
ً
ً
ً
وألجــل ذلــك نرصــد صراعـا عنيفـا وخفيـا فــي
آن ،بــن أهــل العلــم وأهــل الســلطة علــى مــر
التاريــخ ،وأيــن مــا نقــرأ عــن ظهــور جبابــرة
وطغــاة ،نــرى ظــال علمــاء الســوء بالقــرب
منهــم ،وأيــن مــا نقــرأ عــن حــروب كارثيــة
رهيبــة ،مثــل احلــرب العامليــة األولــى وبعدهــا
الثانيــة ،وحتــى احلــروب الضــروس التي تطحن
املاليــن فــي عالــم اليــوم ،علينــا رصــد بصمــات
العلمــاء علــى التقنيــات املذهلــة فــي الطيــران
احلربــي واألســلحة املوجهــة بالليــزر والدبابــات
واملدرعــات ومختلــف اشــكال القنابــل ومعــدات
االتصــال والهندســة العســكرية وغيرهــا.
باملقابــل ،أيــن مــا نقــرأ عــن ثــورات حترريــة
كبــرى فــي العالــم قصمــت ظهــور قــوى عامليــة
وأطاحــت بأنظمــة سياســية عتيــدة ،البــد أن
نــرى الطليعــة العلمائيــة فــي مقدمــة هــذه
الثــورات ،فقــد أعطــت مــن علمهــا ومعرفتهــا
وثقافتهــا جلمــوع الطامحــن الــى احلريــة
والكرامــة ففعلــوا املســتحيالت ،كمــا حصــل
فــي الهنــد مــع غانــدي ،وفــي عــراق ثــورة
العشــرين مــع االمــام الشــيرازي ،وفــي ايــران
مــع االمــام اخلمينــي الراحــل ،واألمثــال عديــدة
فــي هــذا املجــال.
كل هــذا يضــع العالــم فــي الديــن والدنيــا علــى
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احملــك فــي مواجهــة مفتوحــة؛ إمــا غالــب أو
مغلــوب؛ إمــا االنتصــار للعلــم ثــم االنتصــار
لطموحــات األمــة والغايــات النبيلــة والســامية،
وإمــا الهزميــة أمــام الســلطة والتحــول الــى
عربــة جتــر موتــى احلــروب واملعــارك األهليــة
واخلارجيــة.
هنالــك عــدة مخــارج للعالــم الــى ســبيل
النجــاة بنفســه وبعلمــه وحتقيــق االســتقالل
املنشــود للعالــم بعيــد ًا عــن ضغــوط احلــكام
ومصاحلهــم ،منهــا:
أو ًال :العلم قيمة اجتماعية
اذا اكتســب العلــم قيمــة ذاتيــة ثــم اجتماعيــة،
بإمكانــه ان يكــون محــور اســتقطاب قــدرات
اجلماهيــر بــد ًال مــن املــال والســلطة.
وقــد اتفــق معظــم املفكريــن علــى أن العلــم
وحــده ،هــو الــذي يحــدد قيمــة االنســان وليــس
املــال ،وإمنــا أكــد اإلســام علــى العلــم كمحــور
حلركــة االنســان فــي احليــاة ،كــون احلضــارة
البشــرية قائمــة علــى قاعــدة العلــم ،ولــذا
منــح اإلســام العلــم قيمــة اجتماعيــة رفيعــة
ليكــون العلــم والعلمــاء هــم محــور اســتقطاب
املجتمــع ،بعيــد ًا عــن تأثيــرات وضغوطــات
الثــروة والقــوة.
لقــد اســتفاد الشــعب اليابانــي مــن هــذه
املعادلــة بالوقــوف صفــ ًا واحــد ًا الــى جانــب
العلــم ،فظهــر اإلبــداع والتطــور التقنــي املذهــل
الــذي ح ّيــر العالــم ،علمــ ًا أن اليابــان ،كبلــد،

ُيعــد مــن البلــدان الفقيــرة مــن حيــث الثــروات
املعدنيــة ،بيــد أنهــم حولــوا فقرهــم هــذا الــى
غنــى مبنــح املعلــم فــي املرحلــة االبتدائيــة،
ً
حقوقــ ًا تســاوي حقــوق الوزيــر فــي الدولــة!
وهــذا يعنــي  -ممــا يعنيــه  -مكافحــة األميــة
والتخلــف مــن اجلــذور وبشــكل قاطــع مــن
بنيــان املجتمــع ،ولطاملــا دعــا اإلســام الــى
ذلــك ،وحــثّ النبــي األكــرم واألئمــة املعصومون،
عليهــم الســام ،علــى أن يكــون هــذا مــن
نصيــب املســلمني وال يســبقهم اليــه غيرهــم.
وفــي هــذا االجتــاه ،وردت أحاديــث ُكثــر عــن
قيمــة العلــم فــي حيــاة االنســان واملجتمــع ،ففي
أحــدى وصايــا النبــي األكــرم ألميــر املؤمنــن:
ــي؛ ال فقــر أشــد مــن اجلهــل» ،وميثــل
«يــا عل ّ
الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه العلمــاء
كنجــوم الســماء ُيهتــدى بهــم فــي ظلمــات البــر
والبحــر ،يقــول« :ان مثــل العلمــاء فــي االرض
كالنجــوم فــي الســماء ُيهتــدى بهــا فــي ظلمــات
البــر والبحــر ،فــاذا ُطمســت أوشــك أن تضــل
الهــداة».
ثاني ًا :العلم والنزاهة
عندمــا يكــون للعلــم كل هــذا التأثيــر علــى
احليــاة ،نعــرف أن النزاهــة يجــب ان تتجــه الــى
العلمــاء قبــل احلــكام ،ألن «اذا فســد العالِــم
يفســر احلكمــة
فســد العالَــم» ،ولعــل هــذا ّ
مــن تقــدمي التربيــة علــى التعليــم فــي مس ـ ّمى
الــوزارة املختّصــة بهــذا الشــأن.
فعندمــا ينحنــي الطالــب اجلامعــي أمــام
إرادات احلكومــات وأصحــاب الشــركات
التجاريــة الكبــرى او مصانــع الســاح ،فانــه
بذلــك يبيــع علمــه ومواهبــه وذكاؤه ألصحــاب
مصالــح شــخصية رمبــا تكــون علــى حســاب
صحــة وســامة املاليــن او حتــى علــى حســاب
حياتهــم.
مــن أجــل ذلــك أكــدت النصــوص الدينيــة علــى
ضــرورة نظافــة نوايــا ودوافــع طالــب العلــم،
بــأن طلــب العلــم عنــده لوجــه اللــه  -تعالــى-
وحينمــا يكــون كذلــك ،مــن الطبيعــي أن يتجــه
علمــه نحــو خدمــة أبنــاء شــعبه وأمتــه ،فاللــه
 تعالــى -يأمــر بالعــدل واإلحســان ،فالفطــرةــي والقلــب النظيــف
الســليمة والضميــر احل ّ
يدفــع العالــم ،بــأي اختصــاص كان ،ألن يكــون
فــي خدمــة االنســان ال فــي ضــرره.
ولعلنــا نكــون أمــام لوحــة رائعــة حتمــل
أصنــاف أهــل العلــم ،رســمها أميــر املؤمنــن،
عليــه الســام ،فــي حديثــه املــروي عــن طــاب
العلــم واختــاف أحوالهــم:
«طلبــة هــذا العلــم علــى ثالثــة أصنــاف ،أال

فاعرفوهــم بصفاتهــم وأعيانهــم :صنــف منهــم
يتعلمــون للمــراء واجلهــل ،وصنــف يتعلمــون
لالســتطالة واخلتــل ،وصنــف منهــم يتعلمــون
للفقــه والعقــل .فأمــا صاحــب املــراء واجلهــل،
تــراه مؤذي ـ ًا مماري ـ ًا  -مجــاد ًال  -للرجــال فــي
أنديــة املقــال ،قــد تســربل باخلشــوع وتخلّــى
عــن الــورع ،فــدقّ اللــه مــن هــذا حيزومــه -
أي قصــم ظهــره  -وقطــع منــه خيشــومه -
أي أرغــم أنفــه  .-وأمــا صاحــب االســتطالة
واخلتــل ،فانــه يســتطيل علــى أشــباهه مــن
أشــكاله ،ويتواضــع لألغنيــاء مــن دونهــم ،فهــو
حللوائهــم هاضــم ،ولدينــه حاطــم ،فأعمــى اللــه
مــن هــذا بصــره وقطــع مــن آثــار العلمــاء
أثــره .وأمــا صاحــب الفقــه والعقــل ،تــراه
ذا كآبــة وحــزن ،قــد قــام الليــل فــي حندســه
خائفـ ًا وجـ ًا مــن كل أحــد إال مــن كل ثقــة مــن
إخوانــه ،فشـ ّد اللــه مــن هــذا أركانــه ،وأعطــاه
يــوم القيامــة أمانــه».
ثالث ًا :التمايز عن علماء السوء
لــأمم جتــارب مريــرة مــع علمــاء الســوء الذيــن
باعــوا علمهــم بأبخــس األثمــان لقــاء وصلــة
احلاكــم واحلصــول علــى حفنــة مــن االمــوال او
بلــوغ املرتبــة األعلــى إرضــا ًء لنزعــة االســتعالء
والشــهرة .لــذا فــان االســام يشــن حملــة
عنيفــة ضــد علمــاء الســوء ويحذرنــا مــن مغبــة
انتشــارهم وتكــرار جتاربهــم مــع الشــعوب
واألجيــال.

أكدت النصوص
الدينية على ضرورة
نظافة نوايا ودوافع
طالب العلم ،بأن
طلب العلم عنده
لوجه اهلل  -تعالى-
وحينما سيكون نحو
خدمة أبناء شعبه
وأمته

ولفضــح علمــاء الســوء وتعريتهــم أمــام النــاس،
يعطــي اإلســام للمجتمــع قيمـ ًا ثابتــة وواضحة
يســتطيعون عبرهــا التعــرف علــى علمــاء
الســوء ،بغيــة متييزهــم عــن الصاحلــن ،ومــن
ثــم طردهــم مــن الســاحة نهائي ـ ًا.
والقــرآن الكــرمي يضــرب لنــا أمثــا ًال تاريخيــة
لعلمــاء الســوء ،فسـ ّمى بعضهــم «كلبـ ًا» ،وآخــر
«حمــار ًا»! ،يقــول اللــه  -تعالــى -عــن بلعــم بــن
باعــورا ،العالــم املعــروف فــي بنــي إســرائيل
صاحــب اإلســم األعظــم ،الــذي اســتخدم
ـى ،عليــه الســام،
علمــه لضــرب نبــي اللــه موسـ
ْ َ َ َ َّ
ََْ ُ
َ ْ ُ َ َْ
ــذي آتينــاه
ــل علي َ ِهــم نب
ورســالته{ :وات
ــأ ال ِ
َّ

ْ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ
ـك َ
ان
آي ِاتنــا فانســلخ ِمنهــا فأتبعــه الشــيطان فـ
ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ
ََ ْ
ـن ْال َغاويـ َ
ْ
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ْ
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أخلــد ِإلــى األر ِض واتبــع هــواه فمثل َــه كمثـ
ْ َْ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُِ
ْ َ َْ
َ ْ
ــه يلهــث أو تتركــه
الكلــب إ ْن تح ِم
ــل علي ِ
َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ
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يلهــث ذ ِلــك مثــل القــو ِم ال ِذيــن كذبــوا ِبآي ِاتنــا
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
َ ْ ُ ْ
ــم َي َت َف َّك ُــر َ
ون}.
فاقصــص القصــص لعله

(ســورة األعــراف)176-175 :
ولكــن؛ مــن هــم علمــاء الســوء؟ وكيــف نعرفهــم
بشــكل محــدد؟
تقــدم لنــا السـنّة الشــريفة ُثلــة مــن االحاديــث
تهــدف ذات الهــدف القرآنــي وهــو فصــل
علمــاء الســوء عــن املجتمــع وحتذيــره منهــم،
ففــي احلديــث عــن االمــام علــي ،عليــه الســام،
أن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه قــال:
«العلمــاء رجــان؛ رجــل عالــم أخــذ بعلمــه فهــذا
نــاج ،وعالــم تــارك لعلمــه فهــو هالــك ،وإن أهــل
النــار ليتــأذون مــن ريــح العالــم التــارك لعلمــه،
وإن أشــ ّد أهــل النــار ندامــة وحســرة رجــل
دعــا عبــد ًا الــى اللــه  -عزّوجــل  -فاســتجاب
لــه وقبــل منــه ،فأطــاع اللــه فأدخلــه اللــه اجلنــة،
وأدخــل الداعــي النــار بتركــه علمــه واتباعــه
الهــوى» .ثــم قــال عليــه الســام« :أال إن أخــوف
مــا أخــاف عليكــم خصلتــان؛ اتبــاع الهــوى
وطــول األمــل ،أمــا اتبــاع الهــوى فيص ـ ّد عــن
ينســى اآلخــرة».
احلــق ،وطــول األمــل ّ
فاإلمــام ،عليــه الســام ،يشــير هنــا الــى
الســبب الــذي يدعــو العالــم الــى تــرك علمــه،
وهــو اتبــاع الهــوى وطــول األمــل ،فالعالــم
الــذي يعلــم أن املــوت وراءه ،ال يفكــر ابــد ًا
باالنحــراف .وال ننســى أن الهــاك والدمــار
الــذي يســببه العلــم املنحــرف عــن هدفــه النبيل،
لــن يســتثني العالــم ،مهمــا ضمــن لنفســه
االمتيــازات والقــرب مــن الســلطة واحلكــم،
ورمبــا تكــون عاقبتــه أدهــى وأمــر ألنــه ســيكون
لعنــة التاريــخ واألجيــال.
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غياب الخطاب التربوي في شخصية المرأة ،وحضوره
ً
القوي جدا في المحافل السياسية والمهنية ،جعل منها
عال ضمن األصوات العالية في الساحة
مجرد صوت ٍ
أعمــال تزييــف وحتريــف للقيــم واملبــادئ التــي

تكوينهــا الفســيولوجي ،فهــي فــي عيــون أبنــاء

ضحــى مــن أجلهــا رســول اللــه واألجــاء مــن

مجتمعهــا آنــذاك ،كانــت كإحــدى النســاء،

فــي املجتمعــات هــو تقييــم الفكــرة مــن خــال

أصحابــه وأهــل بيتــه ،ولــم يتوقــف األمــر عنــد

وهــي ابنــة ثمانيــة عشــر ســنة ،ومعــروف عــن

نتائجهــا».

انطالقــ ًا مــن هــذه القاعــدة واحلقيقــة

هــذا احل ـ ّد ،أو يعــود احلــق الــى أهلــه ،وإمنــا
ن ّفــذ األمويــون مــا كانــوا يخططــون لــه منــذ تلك

أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،اعتمادهــم قانــون
األســباب فــي احليــاة ،ولــم يكونــوا يوم ـ ًا مــن

نعــرف أن الصديقــة الزهــراء ،ســام اللــه

األيــام العصيبــة ،وهــو حتويــل «اخلالفــة» الــى

أهــل املعاجــز واألفعــال غيــر الطبيعيــة لتنفيــذ

عليهــا ،حتركــت مــن وحــي معرفتهــا الدقيقــة

ملــك عضــوض يتوارثــه بنــو أميــة ،ثــم جــرت

مــا يريدونــه ،مهمــا كانــت احلاجــة الــى ذلــك

بنفــوس النــاس وطريقــة بنــاء أفكارهــم

الس ـنّة الســيئة علــى يــد بنــي العبــاس ،ومــن

وقناعاتهــم ،فقــراءة األمــور ومجمــل قضايــا

بعدهــم بنــي عثمــان (العثمانيــون) ،ولكــن؛

شــديدة ،لــذا جنــد التضحيــات اجلســام وحت ّمل
شــتّى صنــوف الضغــوط النفســية واآلالم

احليــاة مــن نتائجهــا أقــرب الــى الذهنيــة العامة

تلــك الصرخــة املدويــة التــي انطلقــت بوجــه

واحملــن.

وهــو الــذي دفعهــا ألن تخــوض غمــار هــذه

للمجتمــع واألمــة ،فــاذا مضــت األيــام علــى

األدعيــاء هــي اختطــت فــي االرض الطريــق

لــذا كانــت الكلمــة ،ســاح الصديقــة

لتســجل أول حضــور ألهــل البيــت،
املواجهــة
ّ

وجــود علــى وجــود أولئــك األدعيــاء فــي مقــام

الصحيــح للوصــول الــى اإلســام احلقيقــي

الزهــراء ،عليهــا الســام ،بــه خرجــت مــن بيتهــا

«اخلالفــة» وقــد وصلــوا اليهــا بتلــك الطريقــة

بســماته املعروفــة؛ مــن عدالــة وســام وحريــة،

ألول مــرة فــي حياتهــا وبتلــك احلالــة ،وبــه بينــت

البشــعة والدكتاتوريــة ،فانهــم ســيبنون

ولعــل مــا ذكــره ســماحة الفقيــه الراحــل الســيد

للنــاس مــن هــم...؟! ومــن أيــن؟! والــى أيــن؟!

أفكارهــم فــي قــادم األيــام علــى كــون اإلســام

محمــد رضــا الشــيرازي  -قــدس ســره  -فــي

وملــن يراجــع اخلطبــة البليغــة والصاعقــة

إحــدى محاضراتــه حــول شــخصية الزهــراء،

املعروفــة بـــ «الفدكيــة» ويتدبــر فيهــا ،يجــد

يكــون خيــر مصــداق ملــا نذهــب اليــه ،عندمــا

املعــارف الواســعة واملعانــي العميقــة التــي

والتاريــخ لــم يغ ّ
ــض النظــر عمــا جــرى

وصــف حتــرك الصديقــة الزهــراء بأنــه ضمــن

حفظــت بهــا اإلســام وحصنــت بــه األجيــال

لســعد بــن عبــادة ،وهــو ســيد اخلــزرج عندمــا

لإلســام بــأن ال يكــون مثــل الديانــات األخــرى

القادمــة مــن االنحــراف الفكــري والعقــدي،

اعتــرض علــى أمــر الســقيفة ،فــكان جــزاءه

فــي العالــم ،مثــل املســيحية واليهوديــة؛ حتمــل

وأن يعرفــوا حــق املعرفــة املوازيــن احلــق التــي

الــركل والرفــس بــكل وحشــية ،وقــال أحدهــم
( « :)...طــؤوه»!! فأشــبعوه رك ًال ورفســ ًا فــي

الشــكل دون املضمــون ،ومجــرد طقــوس ال

يزنــون بهــا األمــور ،وبعــد مقدمــة عقائديــة،

عالقــة لهــا بحيــاة النــاس.

توجهــت الــى احلاضريــن فــي مســجد النبــي

بطنــه حتــى ألـ ّم بــه املــرض الشــديد اثــر اآلالم
املبرحــة ومــات بســببها ،ولــم يطلــب شــيئ ًا

فيمــا يق ّيــم بعــض املفكريــن  -وليــس كلهــم -

األفــكار مــن خــال ذاتهــا ،ولكــن الطابــع العــام

الزهراء تطلق حرب الكلمة ضد االنحراف

هل يغير خطاب المرأة واقع األمة؟
إيمان عبد األمير
سرعة المبادرة

والقيــم الســماوية.

مــا حصــل فــي الســاعات األولــى مــن

وأمــام نفــوس شــحيحة علــى اخليــر ،مشــحونة

رحيــل النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،

بالنفــاق واحلقــد والعصبيــة اجلاهليــة ،كان

فمــا الــذي كانــت تخــاف عليــه الزهــراء

الــى جــوار ربــه ،لــم يكــن باألمــر الهـ ّـن ،ليــس

البــد مــن ســرعة املبــادرة للوقــوف أمــام هــذا

فــي هــذه املعركــة ،وقــد أقتنــع معظــم املســلمون

ديــن العنــف واملــال واجلــاه ،ومــن يريــد احلكــم

وفــق املقاســات السياســية وحســب ،وإمنــا

االنحــراف اخلطيــر الــذي ال يــدرك أبعــاده
ســوى شــخصية مثــل الزهــراء وايض ـ ًا بعلهــا؛

آنــذاك ،بــأن الذيــن يحكمونهــم بعــد النبــي،

عليــه أن تتوفــر لديــه هــذه املواصفــات.

مــن األشــخاص بتدبيــر مــا يشــبه االنقــاب

أميــر املؤمنــن ،بيــد أن الســؤال عــن الســبب

العســكري لالســتيالء علــى احلكــم لدولــة مثــل

الــذي يدفــع امــرأة ألن تتصــدى لهــذا الــدور،

الدولــة التــي أنشــأها النبــي األكــرم ،والتــي

فهــل كانــت الزهــراء ،عليهــا الســام ،تبحــث

يقــول الفقيــه الراحــل آيــة اللــه الســيد

قــال أقــر املفكــرون والعلمــاء فــي الغــرب علــى

عــن بطولــة أمــام الرجــال  -حاشــاه مــن ذلــك

محمــد رضــا الشــيرازي  -قــدس ســره  -بأنــه

أنهــا أبــرز نقطــة مضيئــة فــي تاريــخ البشــرية.
االمــام علــي ،عليــه الســام ،كان مأمــور ًا

؟! أم أن القضيــة  -كمــا يتصــور البعــض -مقتصــرة علــى حــق شــخصي فــي أرض

«فــي املنطــق هنالــك بحــث حــول البراهــن
اللّميــة ،والبراهــن اإلن ّيــة؛ البرهــان اإل ّنــي هــو

بالصمــت وعــدم اتخــاذ مــا يــؤدي الــى انــزالق

فــدك ،أو حتــى املطالبــة باحلكــم لبعلهــا أميــر

أن ننتقــل مــن املعلــول إلــى العلــة ،أي عندمــا

األمــة نحــو احلــرب األهليــة ،فبقــي امليــدان
مفتوحــ ًا أمــام الصديقــة الزهــراء ،عليهــا

املؤمنــن؟
إن هــذه املطالبــات وغيرهــا  -وهــي

الســام ،بــأن تنهــض لوحدهــا بهــذا الــدور

مشــروعة وح ّقــة ال شــك  -كانــت ضمــن حملــة

أو رمبــا هــذا أحــد فــردي البرهــان اإلنّــي،

التاريخــي واالســتثنائي وتقــف بقــوة أمــام

الزهــراء علــى ذلــك االنحــراف ،بيــد أن الغايــة

محاولــة تق ّمــص اخلالفــة والشــرعية الدينيــة

القصــوى كانــت أبعــد بكثيــر مــن عالئــق
دنيويــة تســمو عليهــا الصديقــة الطاهــرة،

وفــق املقاســات احلضاريــة ،بــأن تقــوم مجموعة

وكشــف زيــف أدعيــاء الديــن.
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فــي أجــواء مل ّبــدة بالتآمــر واخلديعــة،

عليهــم الســام ،فــي معركــة الدفــاع عــن الديــن

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ُيعــدون «خلفــاء»؟

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال البــد مــن

اإلشــارة الــى قاعــدة منطقيــة:

ســوى أن قــال« :م ّنــا أميــر ومنكــم أميــر» ،مبــا

سالح الزهراء

انطالق ـ ًا مــن احلديــث املأثــور عــن رســول

نالحــظ الدخــان ننتقــل مــن وجــود الدخــان إلــى

يعنــي املطالبــة بحــق األنصــار بــأن تكــون لهــم

وجــود النــار؛ فهــذا ُيقــال لــه «البرهــان اإل ّنــي»

كلمــة ودور فــي مصيــر خالفــة رســول اللــه،

اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :مــن رأى منكــم
منكــر ًا فليغيــره بيــده ،وإن لم يســتطع فبلســانه،

حيــث يتــم تقييــم الفكــرة مــن خــال نتائجهــا ،
ومــا ولّدتــه الفكــرة فــي الواقــع العملــي ،حينئــذ

صلــى اللــه عليــه وآلــه.
طبع ـ ًا؛ احلــكام الثالثــة التــي توالــوا علــى

وإن لــم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف
اإلميــان» .وهكــذا انطلقــت الصديقــة الزهــراء،

خالفــة النبــي ،مارســوا عملهــم وأمضــوا

عليهــا الســام ،فــي نهضتهــا اإلصالحيــة

نحكــم علــى الفكــرة أنهــا باطلــة أم ح ّقــة،

ســنوات حكمهــم مبــا يشــهد لــه التاريــخ مــن

الرائــدة مبــا متلــك مــن القــدرة املتناســبة مــع

َ ََ َ ُ
ََ ْ
ُ ْ ُ ْ
ــه وحملــة
ــر ِه ونه ِي ِ
بالقــول« :أنتــم اهلل نصــب أم ِ
ُ
ُ ْ ََُ
ْ ُ
ُُ
َ
َ ُ
َ َ ْ
اهلل علــى أنف ِســكم ،وبلغــاؤه
دينـ ِـه ووح ِيـ ِـهِ ،وأمنــاء ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ٌّ
ُ
َ
ُ ْ َ ْ ٌ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
هلل ِفيكــم ،عهــد
ـم ،وزعمتــم حــق لكــم ِ
إلــى األمـ ِ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
َ ْ ْ
ــم .كتــابُ
قدمــه ِإليكــم ،وب ِقيــة اســتخلفها عليك
ِ
ّ
ُ
ُ
ّ
ُ َ ُّ ُ ّ
ُ ْ ُ
ــاطع،
ِ
اطــق ،والقــرآن الص ِ
ــادق ،والنــور الس ِ
اهلل الن ِ
ُ ُ ُ ْ َ
َ ِّ
ُ ُ
َ ٌ َ
ُ ّ ُ َ ِّ َ ٌ َ
ــرائره،
صائــره ،منك ِشــفة س ِ
والضيــاء الال ِمــع ،بينــة ب ِ
َ
ُ ُ ُ ْ َ َ ٌ
ُ َ َ ِّ َ ٌ َ
ْ ُ ُ
ٌ
قائــد إلــى
واهــره ،مغت ِبطــة ِبـ ِـه أشــياعهِ ،
متجليــة ظ ِ
َّ
ِّ ْ
ُ
ّ ُ ُ ُ َ ٍّ
ْ
ــماع ُه.»...
جــاة إس
ــوان اتباعــه ،مــؤد إلــى الن ِ
الرض ِ

ثــم تطرقــت املــآل الســيئ الــذي بلغــوه
ﺷﺒﺎط | 2017
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أسوة حسنة
الذي كانت تخاف عليه الزهراء في هذه المعركة ،قناعة
معظم المسلمون آنذاك ،بأن الذين يحكمونهم بعد
ُ
النبي ،يعدون "خلفاء"؟

بســبب ضعــف اإلميــان وخــور العزميــة

خــامت األنبيــاء ،وقــد قــال بح ّقهــا النبــي

الفضائيــة ومواقــع األنترنــت وبعــض املؤلفــات

ومصــادرة احلريــات واإلرادة .فقالــت منبهــة:

األكــرم« :يرضــى اللــه لرضــى فاطمــة .».......
وهــذا يفتــح البــاب واســع ًا أمــام بنــات

األدبيــة والثقافيــة التــي تلتــزم باملنهــج العلمــي

ِّ
َ ُ َ
ُ َّ ٌ
ُّ
ْ َ ُ
ّ ُ
فاطمــة ،وأبــي محمــد
«أيهــا النــاس! اعلمــوا أنــي ِ
َ َّ
َُ ُ َ ْ ً ََ ْ ً
ُ َ َْ َ
ءاَ ،وال ُأقـ ُ
ـول
صلــى اهلل عليـ ِـه و ِآلـ ِـه ،أقــول عــودا وبــد
ُ ُ ََ ً َ ْ َ ُ
ْ َ ُ َ َ ً َ َ ْ
ـل شــططا{ :لقــد
ـول غلطــا ،وال أفغلمــا أفعـ
مــا أقـ
ُ ْ َ ٌ َ َْ
ْ ْ ُ
َ ُ ْ َ ُ
ٌ
ــه مــا
جاءكــم رســول ِمــن أنف ِســكم عزيــز علي ِ
َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ
ٌ َ
َ َ
ـن رؤوف ر ِحيــم}
ع ِنتــم حريــص عليكــم ِبالمؤ ِم ِنيـ
َ ْ َ ْ ُ
ََ ْ ُ ُ َ ُ ُ
ُ ْ
ُ َ
ـائكم،
فــإن تعــزوه وتع ِرفــوه ت ِجــدوه أبــي دون ِنسـ ِ
َ
َ َّ
ْ
ُ َ
جال ُكـ ْـمَ ،و َلن ْعـ َـم ْال َم ْعــز ُّ
ي
ـن عمــي دون ِر ِ
ِ
وأخــا ابـ ِ
ِ
ً
َ َ
َ َ َّ َ ِّ
َ
َْ
صادعــا
ــه صلــى اهلل عليــه وآلــه .فبلــغ الرســالة
ِ
إلي ِ
ً
ِّ َ
ً َ ْ َ َْ َ
جــة ْال ُم ْشــرك َ
ضاربــا
ين،
ِبالنــذار ِةِ ،
ِ ِ
مائــا عــن مدر ِ
ِ
ً
ً ْ
َ
َ ِّ
ْ
ََ َ ُ ْ
ـبيل ربـ ِـه
آخــذا ِبأك ِ
ظام ِهــمِ ،
ثبجهــمِ ،
داعيــا إلــى سـ ِ
َ َ ْ َ
ْ َ
َ َ
َ
َ ْ ُ َ ْ
ــنة ،يك ِســر األصنــام،
ــة الحس ِ
ــة والمو ِعظ ِ
الحكم ِ
ِب ِ
ُ
ُّ
َ
َّ
ْ
ْ
ََْ
َْ ُ َ َ
ُّ ُ َ
َ
ُ
ْ َ َ
َ
وينكــت الهــام ،حتــى انهــزم الجمــع وولــوا الدبــر،
َّ
َ َ َّ
َ ْ ََ َ
َّ ْ ُ َ ْ ُ ْ
الحـ ُّـق َعـ ْ
ـن
ـن صب ِحـ ِـه ،وأســفر
حتــى تفــرى الليــل عـ
َ َ َ ْ َ
ََ َ َ َ
ُ
ّ
ُ
َ ْ
قاشــق
يــن ،وخ ِرســت ش ِ
مح ِض ِ
ــه ،ونطــق ز ِعيــم الد ِ
َّ
ُ ِّ
َ َ
َ
َ ْ َ َّ ْ ُ َ ُ
ــت عقــد
فــاق ،وانحل
الش
ــياطين ،وطــاح وشــيظ الن ِ
ِ
ْ ُ ْ َ ِّ
ْ ْ
َ ُ ْ ُ ْ َ َ
ــاص ِفــي
ــة اإلخ ِ
ــقاق ،وفهتــم ِبك ِلم ِ
ــر والش ِ
الكف ِ
َ
َ َ
ْ
َ ْ
َ ُ ُْ ْ َ
مــاص ،وكنتــم علــى شــفا
بيــض ال ِخ
ــر ِمــن ال ِ
ِ
نف ٍ
ُ ْ َ َ ّ
َ ّ
ُْ َ
َُ ْ َ َ ّ
ـع،
ـار ِب ،ونهــزة الط ِ
امـ ِ
ـار ،مذقــة الشـ ِ
حفــر ٍة ِمــن النـ ِ
ْ
َ َ ْ
َ
َ ُْ َ َ ْ َ ْ
األقــدامَ ،ت ْش َــر ُب َ
ون
ــان ،ومو ِطــئ
ِ
وقبســة العج ِ
َّ ً
َ َ ُ
ّ ْ َ ََْ ُ َ ْ ََ َ
خافـ َ
ـون
خاسـ ِـئين{ ،ت
ـون الــورقِ ،أذلــة
الطــرق ،وتقتاتـ
ِ
َ ْ َ َ ُ ُ
ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ َّ ُ
ْ َْ ُ ْ
أن يتخطفكــم النــاس ِمــن حو ِلكــم} ،فأنقذكــم
َ
ُ َ
اهلل تبـ َـار َك َوتعالــى ِب ُم َح َّمـ ٍـد َصلــى اهلل عليــه وآلــه».

رأيهــا واملطالبــة بحقوقهــا ،واألهــم مــن ذلــك

للمعرفــة والثقافــة.

ممارســة دورهــا احلضــاري العظيــم ،املتمثــل

إن غيــاب اخلطــاب التربــوي فــي شــخصية
املــرأة ،و حضــوره القــوي جــد ًا فــي احملافــل

وأحكــم العبــارات والكلمــات التــي تكــون كمثــل

السياســية واملهنيــة  ،جعــل مــن املــرأة مجــرد

اللبنــات القويــة واألصيلــة فــي البنــاء الضخــم،

عــال ضمــن األصــوات العاليــة فــي
صــوت ٍ

فــاذا كانــت املــواد اإلنشــائية للبنــاء غيــر

الســاحة ،ورمبــا يتخذهــا البعــض وســيلة

مطابقــة للمواصفــات اجليــدة ،فإنهــا ســتكون

للتنافــس السياســي والصــراع علــى النفــوذ

مصــدر خطــر داهــم علــى مســتقبل البنــاء،
ســوا ًء كانــت برجــ ًا شــاهق ًا أو حتــى بيتــ ًا

واملصالــح ،حتــى وصــل األمــر الــى أن ُيغــرر

صغيــر ًا.

بالبعــض مــن النســوة ممــن بلغــن مســتوى

ماجد الصفار

حيــث أنــه امــر واضــح مــن حيــث داللــة النصــوص القرآنيــة؛ كقولــه
َ

ان الرجعــة حــق ،والســيما بقيــة النصــوص الدالــة بوضــوح علــى هــذه
الداللــة ،إذ أن الدعــاء الــذي نتحــدث عنــه ،يتنــاول هــذا اجلانــب،
مازلنــا فــي ســياق دعــاء العهــد ومــا يتضمنــه مــن إضــاءات
جديــرة بالتأمــل فــي فقراتــه املباركــة ،وصــل بنــا املقــام فــي احللقــة
املاضيــة بعنــوان« :بيعــة اإلمــام الحجــة المنتظــر عجــل اهلل فرجــه» ،عنــد

تشــير املفــردة األولــى مــن هــذه الفقــرة إلــى ظاهــرة املــوت والــى
كونــه حتمـ ًا مقضيـ ًا؛ هنــا مــا يلفــت األنظــار الــى مــا يســتهدفه االمام

ّ

َ

الفقــرةَ « :اللــ ُـه َّم ِا ّنــي ُا َجـ ِّـد ُد لـ ُـه ،»...فــي ترســيخ روح الطاعــة عنــد الفقــرة:
ّ

ْ َ ْ
ْ َْ
َ ُ َّ
صــار ِه َو َا ْع ِوان ِــه.»...
ــن ان
«اللـــهم اجعلنــي ِم
ِ
واســتمرار ًا ملــا قدمنــاه آنف ـ ًا ،نشــرع فــي الفقــرة التاليــة ،فــي

«طلــب الرجعــة عنــد ظهــوره ،عجــل اهلل فرجــه ،للفــوز بنصرتــه» ،عنــد الفقــرة:

َ َْ ً
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
َ ّ ُ َّ
َ َ َْ ُ َ
َ َْ
بــادك حتمــا
اللهــم ِا ْن
حــال بينــي وبينــه المــوت الــذي جعلتــه علــى ِع ِ

«

مــن الكفــاءة العلميــة مــن خــال الدراســة

يجعلنــا مــن أنصــار االمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه ،واعوانــه،
ومــن ثــم املستشــهدين بــن يديــه ،فيمــا لــو أدرك القــارئ افتراض ـ ًا،

وقــد أشــار علمــاء االجتمــاع الــى عامــل
األســرة واألبويــن فــي تربيــة الطفــل ،الــى جانب

مقــرف وممجــوج وغيــر متــوازن علــى أنهــا

عوامــل الوراثــة واملدرســة وغيرهــا ،ممــا يضــع
املــرأة ،وحتديــد ًا األم أمــام مســؤولية خطيــرة

صاحبــة حــق فــي هــذا اجلانــب ،وعليهــا
أن تكــون جنبــ ًا الــى جنــب مــع الرجــل فــي

فــي البحــث عــن أفضــل الطــرق إليصــال

احملافــل السياســية وال تتخلــف عنهــم فــي

الكلمــة الصحيحــة الــى الطفــل مبــا تــزرع فيــه

املقاعــد األماميــة وعلــى منصــات اخلطابــات

بــذور اخليــر والفضيلــة واالســتقامة.

والظهــور اإلعالمــي ،كأن تكــون نائبــة فــي

ً

اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،املتوســل باللــه  -تعالــى -بــأن

بأنــه ســوف يــدرك عصــر ظهــوره ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه.
أمــا فــي حالــة عــدم إدراكــه لظهــور اإلمــام صاحــب الزمــان ،أي؛

دالالت معرفيــة ،تكمــن فــي ظاهــرة
الصــادق ،عليــه الســام ،مــن
ٍ
املــوت ،إذ كان مبقــدور االمــام الصــادق ،عليــه الســام ،أن يصيــغ
عبــارة الدعــاء بهــذا النحــو مث ـ ً
ا( :اللهــم ان حــال المــوت بيننــا وبيــن عصــر
الظهــور ،فأخرجنــي مــن قبــري ،)...ولكنــه ،عليــه الســام ،لــم يكتــف بهــذه
ً

َّ

ً

العبــارة بــل اردفهــا بعبــارة« :الــذي َج َع ْل َتـ ُـه َعلــى ِعبـ ِـاد َك َح ْتمــا َم ْق ِض ّيــا»،
ً

َْ
ـي بــل
فــإن عبــارة «حتمــا» ،لــم تكــف لإلشــارة الــى أن املــوت هــو حتمـ ٌ
ً

اردفــه بعبــارة « َم ْق ِض ّيــا».
إذ ًا؛ اإلشــارة الــى املــوت ،والــى ان اللــه  -تعالــى -جعلــه حتمـ ًا
مقضيـ ًا ليســت عبــارة زائــدة بحيــث ُيســتغنى عنهــا ،بــل هــي عبــارة
هادفــة ،الغــرض منهــا تذكيــر قــارئ الدعــاء بظاهــرة املــوت وكونــه
حتم ـ ًا مقضي ـ ًا ،مــع ذلــك فــان احلتميــة والقضــاء تكمــن فيــه وتظــل

بعــد الوفــاة ،فــإن املقطــع الــذي نحــن بصــدده ،هــو املضمــون
لعصــر الظهــور ،عنــد ذلــك ،يتوســل باللــه  -تعالــى -ان يبعثــه

ــي،
ــي ومقض ّ
مرتبطــة بالعــودة او بالرجعــة بعــد املــوت ،هــو حتم ّ
وهــذه الرجعــة هــي األمــل الــذي يلـ ّـح قــارئ الدعــاء عليــه ،متوسـ ًا

باللــه  -تعالــى -ان يحققــه مــن خــال توفيــق القــارئ ،بــان يصبــح

مــن قبــره لنصــرة االمــام املهــدي ،املنتظــر ،عجــل اللــه تعالــى

مــن امللتحقــن بــركاب االمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه.

وطاملــا وجدنــا عوائــل فــي محيطــات
متدينــة ومحافظــة ،بيــد ان املالحــظ مــن النتــاج

او غيــر ذلــك ،مــع إن هــذه املناصــب ليســت

التربــوي؛ أطفــال وشــباب تتناقــض ســلوكهم

مقتصــرة علــى الرجــل بــأي حــال مــن األحــوال،

وتصرفاتهــم وحتــى أفكارهــم مــع القيــم الدينية

لكــن؛ أن تكــون املــرأة واجهــة لهــذه اجلماعــة

هكــذا جنــد الصديقــة الزهــراء ،عليهــا

واألخالقيــة ،وعندمــا نغــوص فــي األســباب،

او ذلــك احلــزب مســتخدمة أداة النطــق والــكالم

الســام ،ال تطالــب النــاس بالتضامــن معهــا

جنــد أن الطــرح فــي منهــج التربيــة غيــر ســليم

الــذي وهبهــا إياهــا رب العـزّة واجلاللــة ملــا فيــه

الســتعادة حقهــا املســلوب مــن أهــل الســلطة

ولــم يعتمــد املنطــق والدليــل ،ويراعــي اجلوانــب

خيرهــا وخيــر املجتمــع واألمــة ،فهــذا عــن

واحلكــم ،وإمنــا كانــت مذكــرة ومبلغــة ومنــذرة،

اإلنســانية واملشــاعر الكامنــة لــدى الطفــل،

التضليــل والتغريــر وتزييــف احلقائــق املتعلقــة

مبــا أوتيــت مــن البالغــة والفصاحــة واملنطــق

بينمــا نالحــظ هــذه املواصفــات متوفــرة فــي

بشــخصية املــرأة ودورهــا الطبيعــي الــذي

يطلــق عليهــا مبصطلــح «الرجعــة» ،أي :الرجــوع الــى الدنيــا قبل

الســديد ،وكيــف ال تكــون كذلــك؛ وهــي ربيبــة

مصــادر تربويــة أخــرى ،مثــل بعــض القنــوات

رســمته لهــا رســالة الســماء.

قيــام الســاعة وذلــك فــي عصــر الظهــور ،إذ هنــاك نصــوص
قرآنيــة وروايــات متنوعــة تــدل جميع ـ ًا علــى مفهــوم الرجعــة،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

واألهــم مــن ذلــك؛ أن قــارئ الدعــاء يتقــدم بعاطفتــه ،وبعقلــه،
وبإميانــه ،وبيقينــه ،بهــذا التوســل.

َم ْق ِض ّيــا.»...
ُذكــ َر فــي املقاطــع الســابقة مــن دعــاء التوســل الصــادر عــن

األكادمييــة ،بخــوض غمــار السياســة بشــكل

ْ

َ

ْ

تعالــى{َ :ر َّب َنــا أ َم َّت َنــا اث َن َت ْيـ ِـن َوأ ْح َي ْي َت َنــا اث َن َت ْيـ ِـن}( ،ســورة غافــر؛  ،)11يــدل علــى

البرملــان او مديــرة مؤسســة حكوميــة او وزارة

لسان المرأة و دوره المصيري
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حــواء علــى مــر األجيــال ألن يســتفدن مــن هــذه

بتربيــة النــشء الصالــح بأحســن األلفــاظ

طلب الرجعة عند ظهوره ،عجل اهلل فرجه ،للفوز بنصرته

وتراعــي احلــاالت النفســية لالنســان ،ممــا
يجعــل الطفــل والشــاب يعــد هــذه املصــادر
امللجــأ الوحيــد لنشــأته الفكريــة ومصــدر ًا

املوهبــة اإللهيــة (اللســان) فــي التعبيــر عــن

تأمالت في دعاء العهد

الــذي يتحــدث عنــه الدعــاء فــي حالــة الوفــاة؛ أي عــدم إدراكــه

فرجــه الشــريف.
قبــل ان نتحــدث عــن مفــردات فقــرة التوســل فــي طلــب
الرجعــة ،وكيفيــة الدفــاع عنهــا وســائر مــا يتطلــب املوقــف فــي
حينــه ،حيــث يجــدر بنــا ان نتحــدث عــن ظاهــرة االنبعــاث او مــا

ومــن ثــم ســوف نتنــاول بقيــة املقطــع فــي قولــه« :

َ َ ْ ْ
جنــي مـ ْ
ـن
فاخ ِر
ِ

ُ َ ِّ ً َ
ُ َْ ً َ َ
ُ َ ِّ ً َ ْ َ َ ّ
ً َ ْ
َْ
ـاهرا ســيفي مجــردا قناتــي ملبيــا دعــوة الداعــي ِفــي
قبــري مؤتـ ِـزرا كفنــى شـ ِ

ْ
حاضـ ِـر َو ْالبــادي» ،ملــا فيــه مــن دالالت تخــص واليــة اإلمــام املهــدي،
ال ِ

عجــل اللــه تعالــى فرجــه ،ومــا فيــه مــن النــكات التــي ترتبــط
بســاح قــارئ الدعــاء فــي بيــان الهيئــة العســكرية للفقــرة
القادمــة حتــت عنــوان (
اهلل فرجــه).

تأهيــل االســتعداد العســكري لنصرتــه عجــل

أسوة حسنة

أسوة حسنة

ّ
تتميز مدرسة أهل البيت ،عليهم السالم ،بأنها تنزه
المعصومين عن الربوبية ،وعن أي نوع من أنواع التماثل
مع الخالق  -تعالى-

َ َ ً
بإمكانك أن تكوني مثال للزهراء
إليك سيدتي:
ِ
ِ
إعداد :زهراء محمد علي*

مــن الصعــب علــى أيــة امــرأة فــي عاملنــا
اليــوم ،تصــ ّور  -فقــط التصــور -أن تعيــش
أخــاق وســيرة الصديقــة الزهــراء ،عليهــا
الســام ،علمــ ًا أن املــرأة املســلمة فــي كل
مــكان بشــكل عــام ،وفــي األوســاط الشــيعية
بشــكل خــاص ،تــرى فــي الزهــراء؛ الشــخصية
املقدســة واملتكاملــة والناجحــة ،ومــا تــردد
ذكرهــا فــي االوســاط االجتماعيــة والعلميــة
حتــى اليــوم ،فــي البحــث والدراســة ،إال دليــل
علــى جدارتهــا فــي كل شــيء.
ونــدع احلديــث عــن اســباب نشــوء هــذا
التصــور فــي األذهــان الــى مقــام ومقــال
آخريــن ،ونســلط الضــوء علــى امكانيــة تصحيح
هــذا التصــور واالقتــداء بهــذه املــرأة العظيمــة
علّنــا نلتمــس الطريــق الــى النجــاة مــن ركام
االزمــات واملشــاكل التــي يتوقــف معظمهــا
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علــى طريقــة تفكيــر وعمــل املــرأة ،منــذ طفولتهــا
وحتــى مرحلــة املراهقــة والشــباب والــزواج ،بــل
وحتــى فــي خريــف العمــر.
هل أكون ِمثل الزهراء؟!

أنــه ســؤال يتــردد على لســان الكثيــر  -إن
لــم نقــل اجلميــع  -مــن النســاء فــي بالدنــا ،مــا
أن يجــري احلديــث عــن ســيرة حيــاة الزهــراء؛
فــي تعاملهــا مــع أبيهــا ،أو فــي زواجهــا ،وأثاث
بيتهــا ،وطريقــة تعاملهــا مــع زوجهــا؛ أميــر
املؤمنــن ،وأبنائهــا ،عليهــم الســام ،وايضــ ًا
جيرانهــا ،بــل ومــع املجتمــع بأســره ،وحتــى
مــع أعدائهــا ،وأول جــواب لــرد هــذا الطلــب
يأتــي مــن كــون أنهــا ليســت شــخصية عاديــة،
إنهــا ابنــة خــامت األنبيــاء واملرســلني ،محمــد،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،كمــا لــو أن العالقــة
النســبية لهــا مدخليــة دائمــة فــي النشــأة
الصاحلــة للولــد (الذكــر واألنثــى) ،فــي حــن

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٦رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ينســف القــرآن الكــرمي ،هــذه النظريــة بدليــل
ابــن نبــي اللــه نــوح ،عليــه الســام ،الــذي
انحــرف عــن الطريــق بكفــره باللــه ،وعصيــان
أمــر أبيــه ،ولــم يركــب الســفينة فــكان املغرقــن،
وايضـ ًا أبنــاء نبــي اللــه يعقــوب ،عليــه الســام،
الذيــن انحرفــوا عــن الطريــق بحســدهم ألخيهم
الصغيــر يوســف ،وكيــف أنهــم كادوا يقضــون
علــى حياتــه.
مبعنــى أن الزهــراء ،عليهــا الســام ،لــم
جتلــس فــي البيــت ،وتقــول« :أنــا ابنــة رســول
اللــه ،وعلــى اآلخريــن احترامــي وتقديســي،
وحتــى عليهــم تقبيــل يــدي ورجلــي ملــا أحظــى
مــن درجــات التقــوى والــورع والزهــد والعالقــة
مــع الســماء»! وإمنــا كانــت الصديقــة الطاهرة،
كأي بنــت أخــرى فــي املدينــة املنــورة  -فــي
ظاهرهــا طبعــ ًا  -ولكــن؛ تفوقــت ومت ّيــزت
وحســن ســيرتها مــع أهلهــا
مبــكارم أخالقهــا ُ
ومــع النــاس.

هــذا املبــدأ األســاس ،طاملــا أكــد عليــه
األئمــة املعصومــون ،عليهــم الســام ،ومنهــم
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،الــذي هتــف
قائـ ًا...« :وأنكــم ال تقــدرون علــى ذلــك ولكــن؛
أعينونــي بــورع واجتهــاد وعفــة وســداد»،
فالزهــد والتقــوى والعــدل وســائر الصفــات
العظيمــة لــه ،لــم تكــن آخــر املطــاف فــي حيــاة
البشــرية ،كمــا كان هــو ،عليــه الســام ،يريــد
ذلــك ،وإال لوجدنــا القيــم و املبــادئ و الفضائل،
مجــرد كلمــات جذابــة ومثيــرة فــي بطــون
الكتــب ،كمــا هــي القصــص والروايــات املثيــرة
للمشــاعر ،ولســاد الظلــم واالنحــراف فــي كل
مــكان.
َ
المثل
المثل وليس ِ

اذا اردنــا ان نكســب النجــاح والفــاح فــي
حياتنــا مــن خــال هــذه الشــخصية العظيمــة،
التــي تُعــد هبــة ونعمــة ربانيــة لإلنســانية،
يجــدر بنــا اإلشــارة الــى إشــكالية تُثــار دائمـ ًا
حــول مفهومــن يتعلقــان مبســألة االقتــداء
باملعصومــن ،وحتــى العظمــاء والناجحــن:
املفهوم األول :املِثل.
واملفهوم الثاني :امل َ َثل .
بالنســبة للمفهــوم األول؛ فمــن الناحيــة
اللغويــة ،هنالــك مجموعــة مــن الكلمــات رمبــا
تبــدو مترادفــ ًة فــي اللغــة العربيــة ،ولكــن؛
عندمــا ندقــق فيهــا جنــد بعــض الفــوارق،
فكلمــة «النِــد» ،وهــي  -كمــا يقــول الراغــب
فــي مفرداتــه  -عبــار ٌة عــن الشــيء املماثــل
حلقيقتــه ،فــإذا كان هنالــك شــيء لــه حقيقــ ٌة
معينــة وشــي ٌء آخــر ُياثلــه فــي هــذه احلقيقــة،
ُيقــال للثانــي بأنــه ّن ـ ٌد للشــيء األول ،وهنالــك
كلمــة ِ
«الشــبه» ،ويعنــي الشــيء الــذي ُياثــل
شــيئ ًا آخــر فــي كيفيتــه ،فــإذا تشــابه شــيئان
فــي الكيفيــة ،أو حقيقتــان متاثلتــا فــي اللــون
او الطعــم أو الرائحــة ،سـ ُيقال إن هــذه شــبهة
لتلــك ،كمــا هنالــك كلمــة «الشــيء املســاوي»،

ويعنــي الشــيء الــذي ُيشــارك شــيئ ًا آخــر فــي
مقــداره ،كمــا هنالــك «املِثــل» وهــي تختلــف عــن
ســابقاتها ،ويســتخدمها القــرآن الكــرمي بشــكل
مختلــف عــن ســائر املفــردات فــي شــمولها
وفــي ســعتها ،إذ إن كلمــة املِثــل تشــمل املماثلــة
فــي احلقيقــة وفــي الكيفيــة وفــي املســاحة وفــي
الهيئــة.
والقــرآن الكــرمي حــل اإلشــكالية بشــكل
حاســم بنفيــه التــام ملفهــوم «املِثــل» {ليــس
كمثلــه شــيء} ،مبعنــى؛ أال شــيء فــي احليــاة
والكــون ُمشــارك للــه فــي حقيقتــه ومثلــه فــي
صفاتــه وقدرتــه وإحاطتــه وكل مــا يتفـ ّرد بــه -
ســبحانه وتعالــى.-
وتتميــز مدرســة أهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،بأنهــا تنـزّه املعصومــن عــن الربوبيــة،
وعــن أي نــوع مــن انــواع التماثــل مــع اخلالــق
 تعالــى -وهــو مــا أوصونــا بــه ،عليهــمالســام ،فقــد جــاء فــي األحاديــث« :نزِّهونــا
عــن الربوبيــة فنحــن لســنا أربابــا» ،وهــو دليــل
بــراءة مــن كل الغــاة واملتطرفــن مهمــا كانــوا.
بيــد أن القــرآن الكــرمي الــذي ينفــي «املِثل»
فانــه يؤكــد «املَثل»:
َ
َ َ ُ ُ
للَّ ُ ُ ُ َّ َ َ
َ ْ
ــور ِه،}..
{ا نــور الســمو ِ
ات واألر ِض مثــل ن ِ
ولعــل الظاهــر مــن هــذه اآليــة أن النــور هــو
ذات اللــه ســبحانه وتعالــى ،حيــث تتحــدث
اآليــة الكرميــة عــن ذات اللــه التــي هــي ذات
َ ْ َ
ُ
ــور ِه ك ِمشــك ٍاة} فــإذن للنــور اإللهــي
النــور{ ،ن ِ
َمثــل ،وجــاء فــي «الكافــي» للعالمــة ُ
وامل ـ ّدث
الكلينــي  -رحمــة اللــه عليــه  -عــن اإلمــام
الصــادق ،صلــوات اللــه عليــه ،أن هذه املشــكاة
 التــي هــي َمثــل النــور اإللهــي  -هــي فاطمــةالزهــراء ،صلــوات اللــه وســامه عليهــا(.)1
واذا عرفنــا معنــى «املِثــل» ،يجــدر بنــا
ايضــ ًا معرفــة «املَثــل» ،وبــكل بســاطة؛ فــان
الصــورة املرســومة علــى الــورق ،هــل تُعــد
مِ ثــل صاحبهــا؟! وايضـ ًا صورتــه فــي املــرآة أو
فــي املــاء؟! قطع ـ ًا؛ كال ،إمنــا الصــورة مجــرد

َمثــل ،ألنهــا ال متلــك احليــاة باملــرة ،إمنــا هــي
مجــرد صــورة تنقــل املالمــح والشــكل والهيــأة
وحســب ،وإذن؛ فــان أهــل البيــت ،صلــوات اللــه
عليهــم ،هــم املَثــل األعلــى للــه  -تعالــى -فــي
صفاتــه و أســمائه وقدراتــه.
إن اللــه ســبحانه قــادر وقــد جتلّــت القــدرة
اإللهيــة فــي الســيد املســيح الــذي يأتــي ويقــف
أمــام إنســان ميــت ويقــول لــه :قــم بــإذن اللــه،
إذن؛ هــو َمثــل للقــدرة اإللهيــة ،ومظهــر مــن
مظاهرهــا ،ولكــن أهــل البيــت ،صلــوات اللــه
وســامه عليهــم ،هــم املَثــل األعلــى للقــدرة
اإللهيــة ،وهــم املثــل األعلــى للعلــم اإللهــي
واملثــل األعلــى للواليــة اإللهيــة.
لنكن صورة عن الزهراء

قبــل ان جنــ ّرب االقتــداء بالصديقــة
الزهــراء مــن خــال هــذا املفهــوم والطريــق،
فــان االحاديــث الشــريفة تســاعدنا علــى املزيــد
مــن االميــان بقدراتنــا علــى أن نكــون األفضــل
واألســمى دائم ـ ًا فــي احليــاة ،بــل نكــون فــي
حالــة تســابق علــى اخليــرات حتــى نصــل الــى
املســتوى املطلــوب.
جاء في احلديث القدسي:
«عبــدي أطعنــي تُكــن َمثلــي ،أقــول للشــيء
كــن فيكــون وتقــول للشــيء كــن فيكــون»،
واملعنــى واضــح فــي هــذا احلديــث ،فــاذا بلــغ
االنســان الدرجــة التــي يريدهــا اللــه  -تعالــى-
مــن الطاعــة ،فانــه يحظــى بالقــدرة التكوينيــة
فيكــون بإمكانــه فعــل املســتحيالت ،ومــا أد ّل
علــى مــا نذهــب مــن جلــوء النــاس علــى بعــض
ممــن بلغــوا هــذه املرتبــة مــن الطاعــة ،لقضــاء
احلوائــج وشــفاء األمــراض املســتعصية ،وهــم
ليســوا مبعصومــن ،وال كانــوا فــي عهــد األئمــة
األطهــار ،عليهــم الســام ،إمنــا يعيشــون اليــوم
فــي عاملنــا املعاصــر.
علــى هــــــذا األســــــاس بإمــــــكان كــــــل
فتــاة متعــــــلمة او ربــة بيــت ،أو تعــــــمل فــــــي
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أسوة حسنة
مهنــة معينــة خــارج البيــت ،وأي امــرأة أخــرى
فــي املجتمــع ،ان تقيــس قدراتهــا ومؤهالتهــا
مــع الصــور التــي تركتهــا لنــا الصديقــة
الطاهــرة ،فــي اســلوب حياتهــا وطريقــة
تعاملهــا مــع النــاس.
فليــس املطلــوب أن تكتفــي املــرأة والفتــاة
بثــوب واحــد او اثنــن طيلــة ســنة كاملــة ،وال
أن تــأكل اخلبــز مــع اللــن  -مثــ ًا -او أن
تســكن فــي بيــت مــن الطــن ،بــل العكــس
مــن كل ذلــك متامــ ًا ،املطلــوب مــن االنســان
ان يعيــش بأحســن مــا يكــون ويتمتــع بنعــم
اللــه  -تعالــى -فــكل شــيء فــي احليــاة والكــون
مسـ ّ
ـخر لــه ولتحقيــق ســعادته وعيشــه الكــرمي.
إن الفقيــر الــذي طــرق بــاب دار الزهــراء،
عليهــا الســام ،فــي ليلــة زفافهــا ،او تلــك
احلادثــة املعروفــة علــى مائــدة اإلفطــار ولثالثــة
أيــام متواليــة ،ونزلــت بحــق أهــل البيــت ،ســورة
قرآنيــة كاملــة ،هــم نفــس الفقــراء الذيــن
يطرقــون أبــواب بيوتنــا ،بــل وانهــم اليــوم أكثــر
مــن أن يطرقــوا األبــواب ،فرمبــا فــي العهــد
الذهبــي لإلســام ،كان الفقــراء معدوديــن،
بينمــا اليــوم ُكثــر ،وطاملــا يقبــع اآلالف منهــم
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ
ً َ ُ ْ ُ ُ ٌ
ــود}،
فــي بيوتهــم {وتحســبهم أيقاظــا وهــم رق
فــا فــرق بــن ذلــك الفقيــر والفقيــر اليــوم،
بســوى بعــض املظاهــر اخلارجيــة ،وكذلــك
احلــال بالنســبة للتعامــل مــع اجليــران ،فهــل
ثمــة فــارق بــن جيــران الصديقــة الزهــراء،
واجليــران لدينــا اليــوم؟
كانــت الزهــراء ،عليهــا الســام ،تدعــو
جليرانهــا قبــل ان تدعــو لنفســها وأوالدهــا،
فمــاذا يعنــي هــذا؟ انــه ليــس ســوى القمــة فــي
الصفــاء النفســي والطهــر القلبــي فــي العالقــة
مــع اآلخريــن ،وهــذه القضيــة ايضــ ًا ،تتبــع
القــدرات والقابليــات ،فهنــاك مــن تتمكــن مــن

ذلــك بدرجــة وأخــرى بدرجــة متفاوتــة وهكــذا.
وإن كان هــذا يصــدق علــى التعامــل
مــع اآلخريــن ،فانــه يصــدق بــكل تأكيــد علــى
احلالــة الشــخصية ،فكيــف كانــت الصديقــة
الزهــراء...؟ حجابهــا ،معاشــرتها لزوجهــا،
تعاملهــا مــع أوالدهــا ،كل هــذا وغيــره كثيــر
فــي حياتهــا عبــارة عــن صــور مضيئــة ال
ينبغــي التفريــط بهــا والتغافــل عنهــا بــأي حــال
مــن االحــوال.
ليــس هــذا فقــط ،بــل إن علماءنــا االبــرار
يشــيرون الــى مــا هــو أكثــر د ّقــة ،بــأن يعيــش
االنســان في كوامن نفســه وضميره ومشــاعره،
هــذه الشــخصية العظيمــة ،كمــا حصــل مــع
أحــد اخلطبــاء املعروفــن فــي مدينــة أصفهــان
 وســط ايــران  -وهــو «حســام الواعظــن»،وكانــت لــه عالقــة شــديدة بأمــه يقــول هــو:
حــن توفيــت وأرادوا دفنهــا نزلــت معهــا فــي
ـت
قبرهــا مــن شــدة تعلّقــي وحبــي لهــا ،وحللـ ُ
ـفت عــن
أزرار الكفــن مــن طــرف الــرأس وكشـ ُ
ـت خدهــا علــى األرض باجتــاه
وجههــا ووضعـ ُ
القبلــة ،وبينــا أنــا علــى هــذه احلالــة ،تذكــرت
كيــف أنهــا كانــت جتلــس حتــى وقــت متأخــر
علــى عتبــة الــدار تنتظــر عودتــي مــن املجالــس
احلســينية فــي أيــام محــرم احلــرام.
وكانــت تقــول لــي :لقــد فكــرت اننــي ال
اســتطيع خدمــة احلســن ،صلــوات اللــه عليــه،
لذلــك ســأجلس علــى بــاب الــدار وأنتظــر
خطيبـ ًا مــن خطبــاء ســيد الشــهداء لعـ ّل فاطمة
الزهــراء تقبلنــي جاريــة مــن جواريهــا.
ويضيــف اخلطيــب قائــا :وأنــا علــى هــذه
احلالــة ومــع تلــك الذكــرى األليمــة ،توجهــت
فــور ًا نحــو الصديقــة الزهــراء وخاطبتهــا؛ بــأن
هــذه املــرأة كانــت تتمنــى أن تكــون جاريــة مــن
جواريــك ،واآلن هــي فــي أشــد حــاالت احلاجــة

إليــك فض ّيفيهــا عنــدك.
وبعــد أيــام مــن مراســيم الدفــن جاءنــي
أحــد اجليــران وقــال لــي :لقــد رأيــت أمــك
فــي عالــم الرؤيــا وقالــت :قــل لولــدي إن تلــك
الكلمــات التــي قلتهــا فــي قبــري نفعتنــي جــد ًا
وأنــا اآلن فــي ضيافــة الزهــراء.
إن مــا قدمتــه الصديقــة الزهــراء ،عليهــا
الســام ،لإلنســانية مــن دروس فــي احليــاة
وفــي مواجهــة الظلــم واالنحــراف وفــي العيــش
الكـــــــرمي ،يتطلب منّا ر ّد اجلمــــــيل مبا نتمكن
ومــــــا يجــــــب علينــا فعــــــله مــن االلتــزام
باألحــكام والقيــم واملبــادئ لتحقيــق الســعادة
التــي بلغتهــا الزهــراء ،عليهــا الســام ،فــي
حياتهــا ،فــاذا قرأنــا التاريــخ جيــد ًا جنــد أنهــا،
عليهــا الســام ،كانــت تعيــش أحلــى األيــــــام
وأســعدها ،رغــم بســاطة احليــاة وصعوبــة
الوســائل واملش ـ ّقة الظاهريــة ،أمــا املنغّصــات
واألزمــات فكانــت مفروضــة مــن اخلــارج ،ومــن
البعيديــن عــن االميــان والتقــوى وعــن الرســالة
التــي جــاء بهــا أبوهــا رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه.
ً
فالتــي تكــون مثــاال للزهــراء ،عليهــا
الســام ،بــأي درجــة كانــت ،وتكســب الســعادة
والهنــاء فــي حياتهــا ،إمنــا تدخــل الســرور
علــى قلــب الزهــراء التــي كانــت متثــل اليــد
املمــدودة للعطــاء والقلــب الناصــع فــي التعامــل
مــع اآلخريــن والــروح الشــفافة مــع اخلالــق -
ّعزوجــل .-
--------------* مقتبــس مــن محاضــرة لســماحة الفقيــه
الراحــل الســيد محمــد رضــا الشــيرازي -
قــدس ســره -
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ً
المرأة ومسؤولية الدفاع عن اإلمامة  -الصديقة الزهراء نموذجا

الشيخ عواد الكربالئي

أحــدث االســام انقالب ـ ًا كبيــر ًا فــي شــخصية املــرأة لــم
تعهــده منــذ عصــور ،حيــث كانــت تشــهد الــذل والهــوان أمــام
الرجــل ،بينمــا وجــدت نفســها فــي ظــل اإلســام ،ليــس فقــط
ُمكرمــة ومصانــة فــي حقوقهــا وكيانهــا ،بــل وقــادرة علــى
أدوار كبيــرة فــي احليــاة.
ولــو تطلعنــا فــي التاريــخ اإلســامي ،جنــد للمــرأة دور ًا
بــارز ًا فــي املجــال االجتماعــي والسياســي ،ومنهــا الدفــاع
عــن اإلمامــة وعــن مذهــب أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
مفتديــة بالصديقــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،فــي كفاحهــا
وجهادهــا ضــد قــوى االنحــراف والتضليــل ،ومحــاوالت
االســتيالء علــى مقاليــد األمــور والتح ّكــم برقــاب املســلمني،
كمــا يحصــل اليــوم.
نحــن نعتقــد مــن األعمــاق أن الزهــراء ،ســام اللــه
عليهــا ،كانــت رمــز املــرأة الناجحــة فــي حياتهــا ،ولكــن؛ كيــف
حصــل هــذا؟ وكيــف أن الزهــراء ،وهــي فتــاة صغيــرة ،كانــت
«أم أبيهــا» ،وعندمــا بلغــت مبلــغ النســاء ،كانــت مثــال الزوجــة
املخلصــة واحلريصــة علــى أن ال تثقــل علــى زوجهــا (أميــر
املؤمنــن) بطلــب مهمــا كانــت احلاجــة ،كمــا كانــت املضمــدة
جلراحــه وهــو عائــد مــن ســوح اجلهــاد ،كمــا كانــت خيــر أم
ألبنائهــا؟
إن الصديقــة الطاهــرة ،خريجــة مدرســة الوحــي
والرســالة ،وهــذا ليــس مبعنــى أن فضائلهــا وخصالهــا
احلميــدة كانــت انعكاس ـ ًا لكونهــا ابنــة رســول اللــه ،وخــامت
األنبيــاء ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وإال النتفــى معنــى االقتــداء
بهــا مــن األســاس ،إمنــا مثلــت لنــا القــدوة فــي تطبيــق أحكام
الديــن ومــا جــاء بــه نبــي اإلســام بحذافيــره ،ولــذا جــاء فــي
احلديــث املأثــور عنهــا ،عليهــا الســام« :خيــر للمــرأة ان ال
تــرى الرجــل وال الرجــل يراهــا» ،وهــو القمــة ،واحلــد األقصــى

مــن العفــة للمــرأة التــي تريــد صــون شــخصيتها وكرامتهــا.
ولعــل الــدور األبــرز الــذي قامــت بــه الصديقــة الزهــراء،
عليهــا الســام؛ دفاعهــا عــن اإلمامــة والواليــة منــذ الســاعات
االولــى التــي غــاب عــن األمــة نبيهــا األكــرم ،فبعــد العــودة
مــن مراســيم الدفــن ،واالطــاع علــى مــا جنــى املنافقــون
علــى االمــة مــن االســتيالء علــى احلكــم والتم ّكــن مــن رقــاب
املســلمني ،خرجــت مــع بعلهــا أميــر املؤمنــن ،علــى بيــوت
األنصــار يدعوانهــم الــى نصــرة احلــق ،وكانــت الزهــراء،
عليهــا الســام ،تدعــو النــاس لنصــرة أميــر املؤمنــن ،وعــدم
خذالنــه وتركــه وحيــد ًا فــي امليــدان ،فجــاء اجلــواب:
«يــا بنــت رســول اللــه! قــد مضــت بيعتنــا لهــذا الرجــل
(أبــو بكــر) ولــو كان ابــن عمــك ســبق الينــا أبــا بكــر مــا عدلنــا
بــه ،فقــال االمــام ،عليــه الســام :أ كنــت أتــرك رســول اللــه،
فــي بيتــه ميت ـ ًا وأخــرج الــى النــاس أنازعهــم ســلطانه»...؟!
ثــم قالــت الصديقــة الطاهــرة :مــا صنــع أبــو احلســن ،إال مــا
كان ينبغــي لــه ،وصنعــوا هــم مــا اللــه حســبهم عليــه.
ورمبــا يســأل البعــض عــن كيفيــة أداء املــرأة الــدور
الثقافــي والسياســي فــي الســاحة ،وهــي مطالبــة باالحتشــام
واالبتعــاد عــن االختــاط بالرجــال؟ نقــول :إن الصديقــة
الطاهــرة ،مثــال العفــة واحلشــمة فــي حجابهــا ومنطقهــا مــع
النــاس ،بيــد أن الضــرورات القصــوى واملنعطفــات اخلطيــرة
فــي أوضــاع االمــة او البلــد يحتــم عليهــا الوقــوف بقــوة أمــام
الباطــل واالنحــراف ،وأن تــؤازر الرجــل فــي هــذا املعتــرك،
كمــا قامــت بهــذا الــدور علــى أحســن وجــه ،مبــا يخلّــده
التاريــخ ،وذلــك فــي خطبتهــا املعروفــة بـــ «الفدكيــة» املتضمنــة
معانــي ودالالت عظيمــة ،وجــاء فيهــا...« :ومــا الــذي نقمــوا
مــن أبــي احلســن؟! نقمــوا منــه واللــه؛ نكيــر ســيفه ،وقلّــة
مباالتــه بحتفــه ،وشــدة وطأتــه ،ونــكال وقعــه ،وتن ّمــره فــي ذات
اللــه».
ومــا أن أنهــت خطبتهــا فــي مســجد رســول اللــه ،حتــى
عــادت أدراجهــا الــى بيتهــا ،وقــد ألقــت احلجــة كاملــة علــى
املســلمني ممــن شــهدوا املوقــف ،وكذلــك لالجيــال علــى مــر
الزمــن ،بــأن احلــق والفضيلــة والقيــم الســامية ال ميكــن
تزويرهــا او حجبهــا مهمــا فعــل الفاعلــون ،ومضــت ،عليهــا
الســام ،فــي هــذا الطريــق ،وهــي تكابــد آالم املواجهــة مــع
املنافقــن مــن أعــداء الديــن ،فكانــت األيــام القليلــة التــي
قضتهــا بــن وفــاة النبــي األكــرم ،وبــن شــهادتها ،مشــحونة
بالدفــاع عــن واليــة أميــر املؤمنــن ،وأن تبــن لألمــة احلقائــق
ليدركــوا خطــورة مــا اقترفــت ايديهــم ومــا ينتــج عــن هــذا
مــن تبعــات وويــات خطيــرة علــى االمــة علــى مــر الزمــان
واألجيــال ،فلــم يكــن هــذا الدفــاع مــن منطلــق عاطفــي ،كمــا
يحصــل لبعــض النســوة إزاء أزواجهــن او أفــراد أســرهن،
وإمنــا كان دفاع ـ ًا عــن االســام.
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بأقال مكم

سعادة الدنيا واآلخرة في معرفة اهلل
نوفل الحمداني
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نور الهدى ماجد

قبــل نــزول القــرآن لــم يكــن االنســان يعــرف أبعــاد نعمــة احلياة
علــى األرض ،كمــا تعـ ّرف اليــوم ،مــن خــال القوانــن الطبيعيــة التي
حتكمهــا بخــاف ســائر بقيــة الكواكــب ،مــن حيــث كونهــا مكيفــة
للعيــش فيهــا مــن جميــع جوانبهــا ،فجــاء القــرآن الكــرمي ليبــن هــذه
املعرفــة الهامــة انطالقـ ًا مــن اآليــة:

ُ
ُ َ َّ
َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َُ ً
ـوال َف ْامشــوا فــي َم َناكب َهــا َو ُك ُلــوا مـ ْ
ـن
{هــو الـ ِـذي جعــل لكــم األرض ذلـ
ِ
ِ
ِ ِ
ُّ ُ
َ
ِر ْز ِقـ ِـه َو ِإل ْيـ ِـه النشـ ُـور}( .ســورة امللــك)15 :

الهــدف مــن بيــان هــذه امليــزة لــأرض التــي نعيــش فوقهــا،
ليــس إلضافــة معلومــات جديــدة ،بــل هنــاك هــدف حقيقــي ،وهــي
املعرفــة باخلالــق  -تعالــى -والتــي تتميــز بقيمــة حقيقيــة ،نعــم؛ رمبــا
اإلنســان يفكــر فــي ذلــك ،ولكنــه يضــع إجابــات غيــر صحيحــة ،قــد
يصــل فــي بعــض األحيــان للشــرك باللــه وهــو ال يشــعر.
ميســرة لإلنســان ،مــن حيــث
لقــد جعــل اللــه تعالــى األرض ّ
صالحيــة املــأكل واملشــرب والهــواء وغيــر ذلــك ،وإذا مــا دققنــا ذلــك
فــي اآليــة نقــرأَ { :و ِإلَ ْي ـ ِه الن ُُّشــو ُر} ،فإنهــا تنســف كل القيــم املاديــة
التــي تفســر احليــاة تفســير ًا ماديــ ًا ،حتصــر مســؤولية اإلنســان
فــي الوجــود فــي مســاحة ضيقــة وتافهــة ،فــإذا بهــا تنــزل بــه الــى
مســتوى قريــب لألنعــام ،ه ّمهــا األكل والتكاثــر.
بــل لإلنســان أن ينظــر ،هــل يجــد شــيئ ًا خلــق بــا هــدف فــي
احليــاة؟ ســيجد أن هنالــك أهدافـ ًا أعظــم مــن مجــرد األكل والشــرب
والتكاثــر ،حتــى التطلــع للملــك واخللــود ،ليــس الهــدف األســمى:
ََ
َ{و َمــا خل ْقـ ُـت ْال ِجـ َّـن َو ِاإلنـ َـس ِإالَّ ِل َي ْع ُبـ ُـد ِون}( ،ســورة الذاريــات،)56 :
إمنــا الهــدف األســمى لإلنســان هــو العبــادة بالتوجــه إليــه

َ َْ
{و ِإلي ِــه

تعالــى ،ونحــن نعيــش علــى هــذه األرض ،فتبــن لنــا اآليــة
ُّ ُ ُ
النش
ــور} ،علــى مجمــل حقائــق اإلميــان ،حيــث اإلميــان باآلخــرة
ً
ً
والتســليم للــه  -عــز وجــل  -نفســيا باإلميــان ،وعمليــا بإتبــاع
رســله ومناهجــه.
فعلــى اإلنســان أن يضــع هدفــه فــي مســتقبله األبــدي وهــو
ميــارس احليــاة بــكل صورهــا؛ بــأن وصولــه إلــى غاياتــه فــي
اآلخــرة ،هــو آخــر مــا يســعى إليــه هــو دار اآلخــرة.
وكمــا ينبغــي لإلنســان أن ينتفــع مــن تذليــل األرض لــه مــن
معرفتــه بربــه ،ويستشــعر بقــدرة اللــه علــى كل شــيء؛ فــإذا بتلــك
األرض املذللــة تصبــح كالفــرس اجلامــح متــور مــورا ،وإذا حــدث
تغييــر ًا فــي النظــام الكونــي فــإذا بالســماء تقــوم بحمايتهــا مــن كل
املخاطــر فنســتفيد مــن ذلــك؛ إن تنعــم اإلنســان ببــركات اللــه تعالــى
تعطيــه توازنــ ًا نفســي ًا وعقليــ ًا وعمليــ ًا ،يســير بهــا نحــو املســيرة
الصحيحــة فــي احليــاة ،عندهــا يصــل اإلنســان إلــى اليقــن بقــدرة
اللــه عليــه ،وجتتــث مــن نفســه جــذور الشــرك ،لكــي ال يأمــن مكــر
اللــه ويفســد فــي األرض بعــد إصالحهــا ،فــإن اإلفســاد فيهــا خالف
حكمــة اللــه تعالــى ،لــذا انــه ســبحانه ركــز علــى أولــو األلبــاب،
أي أصحــاب العقــول وخصهــم بذلــك؛ ألنــه ال يعــرف القــرآن وال
يســتفيد منــه إال مــن منــا عقلــه وأخضــع ســلوكه لعقلــه ،وجتــاوز
هــواه وشــهواته ،وجديــر بالقــرآن ان يفهمــه مثــل هــؤالء.
خالصــة القــول؛ البــد لــكل إنســان أن يعــرف ربــه مــن خــال
آيــات اخللــق ومفــردات احليــاة مــن خــال مشــيه علــى األرض
وأكلــه الــرزق ،وهــذا وحــده ال يكفــي ،بــل البــد
لــه مــن التســليم لقــدرة اللــه وطاعــة أمــره،
حتــى يعيــش اإلنســان عيشــة طيبــة وحيــاة
هنيئــة.
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الجائزة العظمى من "أم أبيها"
جواد السيد سجاد الرضوي

ماذا تفعل املرأة إذا ابتليت بزوج سيئ الخلق؟
وماذا تفعل إذا ابتليت بزوج شديد الغرية عليها؟
رمبــا تلجــأ مثــل هــذه الزوجــة إىل القضــاء؛ طالبــة إنهــاء العالقــة
الزوجيــة إذا نفــد صربهــا ،يف تقديرهــا عــى األقــل ،ورمبــا يحكــم
القضــاء لهــا مبــا تريــد.
ولكــن؛ ملــاذا تلجــأ الزوجــة إىل مــا هــو «أبغــض الحــال عنــد
اللــه»؛وأمامهــا حــل متــاح،وجوائــز كبــرة؛ عظامهــن الحــر مــع
فاطمــة الزه ـراء ،عليهــا الســام؟!
الحل ،ببساطة ،هو الصرب.
نعــم؛ ان تصــر الزوجــة عــى ســوء خلــق زوجهــا ،وان تصــر عــى
غريتــه عليهــا طــوال حياتهــا معه.
إنهــا ســنوات قليلــة مــن الصــر ليســت إال ،تنــال الزوجــة بعدهــا
هــذه الجوائــز معــا.
والصــر  -يف مفهومــه الحقيقــي  -ليــس حالــة ســلبية ،وليــس
ضعفــا ،وال مهانــة ،وال مذلــة ،وال مســكنة.
الصــر فعــل؛ وإن كان ال يبــدو يف ظاهــره كذلــك؛ إنــه فعــل
العظــاء والعظيــات ،وفعــل النبــاء والنبيــات؛ بــل هــو يف مقدمــة
أفعــال وصفــات املؤمنــن واملؤمنــات.
وهــل هنــاك مــن امــرأة واعيــة ورســالية «تفــوت» عــى نفســها
مثــل هــذه الجوائــز العظيمــة مقابــل عــدم صربهــا لســنوات
معــدودات يف دار الدنيــا؟!
إن املشــكلة ليســت عاديــة؛ إنهــا معضلــة حقيقيــة تعيشــها
نســاء كث ـرات يف عوائــل كثــرة ،وهــن حائ ـرات؛ مــاذا يفعلــن تجــاه
ســوء خلــق أزواجهــن ،وتجــاه غريتهــم عليهــن!!

فالبيــت األرسي متحــول إىل صمــت مطبــق ،ومــن ثــم إىل جحيــم
ال يطــاق ،وامللفــات التــي تتنــاول حيثيــات هــذه القضايــا تغطــي
مكاتــب املحاكــم.
ومــن هــذه املنافــذ  -تحديــدا  -تدخــل الشــياطني؛ فتوســوس يف
أذن الزوجــة وتقــول:
كال؛ إن الصــر يف مثــل هــذا املــورد يهضــم حقوقــك ،ويجــرئ
زوجــك عليــك ،ويجعلــك ذليلــة ومســكينة!!! وأنــت صاحبــة ق ـرار
ورأي وحــق كــا الرجــل؛ وأنــت متســاوية معــه؛ وأمثــال هــذه
الشــبهات.
ولكــن هــذه هــي وســاوس الشــياطني؛ ولنذهــب اىل مائــدة أهــل
البيــت ،عليهــم الســام.
ويف ذكــرى استشــهاد الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهـراء ،عليهــا
الســام ،يف شــهر جــادى األوىل الحــايل ،وكذلــك يف ذكــرى ميالدهــا
املبــارك يف شــهر جــادى الثانيــة ،أال يحلــو لنســائنا الكرميــات الجلوس
عــى هــذه املائــدة املباركــة؛ ليســتمعن إىل رســول اللــه ،صــى اللــه
عليــه وآلــه ،مــاذا يقــول عــن هــذه الجوائــز التــي تفــوق الوصــف؟!
إنــه يقــول؛ كــا أورده الديلمــي يف «إرشــاد القلــوب إىل
الصــواب» ،ج ،1ص:175
«ثــاث مــن النســاء يرفــع اللــه عنهــن عــذاب القــر ،ويكــون
محرشهــن مــع فاطمــة بنــت محمــد ،صــى اللــه عليــه وآلــه :إمــرأة
صــرت عــى غــرة زوجهــا ،وامــرأة صــرت عــى ســوء خلــق زوجهــا،
وامــرأة وهبــت صداقهــا لزوجهــا؛ يعطــي اللــه  -تعــاىل  -لــكل واحــدة
منهــن ثــواب ألــف شــهيد ،ويكتــب لــكل واحــدة منهــن عبــادة
ســنة».
هــذه ،إذن ،هــي الجائــزة العظمــى مــن «أم أبيهــا» ،صلــوات
اللــه عليهــا ،وعــى أبيهــا ،وبعلهــا ،وبنيهــا لــكل الزوجــات الصابـرات؛
فتعالــن وتســلمنها منهــا.

