حاجة الجيل الجديد الى كتب الوعي الديني
رئيس التحرير

املؤلفــون والكتــاب والباحثــون ،عليهــم أن يدركــوا حاجــة
الســاحة الــى الوعــي الدينــي اليــوم اكثــر مــن أي وقــت آخــر،
فــاذا كان البعــض يتحــدث عــن كثــرة النشــر الدينــي فــي بالدنــا

قــرأت عــدة مــرات أن أحــد القساوســة املســيحيني
(التبشــيريني) فــي األزمــان املاضيــة ،كان يــوزع الكتــب الداعيــة

االســامية ،فــان النشــر الفكــري لآلخــر ال يقــل وفــرة وكثافــة،
مســتفيد ًا مــن معطيــات سياســية اســتجدت فــي العالــم ،ليــس

أقلّهــا نظريــة «العوملــة» فــي جانبهــا الثقافــي ،وحتــول العالــم

الــى املســيحية فــي بلــد إســامي ،فقيــل لــه :إن الكتــب التــي
توزعهــا جتــد طريقهــا ســريع ًا الــى االفــران وال يقرأهــا أحــد!

الــى قريــة صغيــرة ،فالقــارئ اليــوم يبحــث عــن موضوعــات فــي

فــكان جوابــه باملعرفــة املســبقة بهــذه النتيجــة وإصــراره علــى
النشــر والتوزيــع لعــ ّل شــخص ًا واحــد ًا يضــع هــذا الكتــاب

التنميــة واملعرفــة ومــا مــن شــأنه حتقيــق التطــور فــي حياتــه،
وهــذا كلــه حســنٌ ودليــل نهضــة فــي التفكيــر ،واحلســن ايض ـ ًا

التبشــيري بــن يديــه ويتأثــر بــه.

الوعــي لعواقــب االمــور ونتائــج األعمــال.

قصــة مماثلــة مــن مؤلفــن وكتــاب
وكنــت أرغــب قــراءة ّ

مــن أوســاطنا االســامية ،ولكــن هــذه الرغبــة تعاكســتها
رؤيــة ســلبية إزاء املخاطــب بعــدم القــراءة ،وحتديد ًا؛

فالفكــر اإلســامي يضــيء طريــق املعرفــة ويرســم
ثقافــة احليــاة ،ثــم يعطــي ضمانــات مســتقبلية لســامة
هــذه الثقافــة علــى حيــاة االنســان الفــرد واملجتمــع،

كتــب الوعــي الدينــي ،بحجــة يســعى لتكريســها

فــي احليــاة الدنيــا ،وفــي احليــاة اآلخــرة ،مثــال

البعــض ،بــان الســاحة تشــهد منــذ عقــود حالــة

ذلــك؛ احلجــاب ،فهــو ليــس فريضــة دينيــة

مــن «اإلشــباع الدينــي» ،وأن قــارئ اليــوم

وحســب ،إمنــا مثلــه مثــل جهــاز املناعــة مــن

يبحــث عــن مصــادر أخــرى للوعــي فــي قضايــا

األمــراض والفيروســات القاتلــة ،وهكــذا ســائر

جزئيــة وتفصيليــة فــي احليــاة ،الســيما مــع

االمــور املتعلقــة بســلوك االنســان وعاداتــه،
وإذن؛ لــن يكــون االنســان وحيــد ًا فــي نهايــة

دخــول وســائل االتصــال املجانيــة والســريعة ،حيــث

املطــاف عندمــا تندلــع أزمــة اقتصاديــة او سياســية

بإمــكان أي شــخص الوصــول الــى أيــة معلومــة يريــد،
مبجــرد ملســة بســيطة علــى جهــاز املوبايــل الصغيــر فــي
جيبــه.

او تتفاقــم ظواهــر اجتماعيــة مثــل االجتــار بالبشــر او
الفقــر والبطالــة والطبقيــة وغيرهــا.
مــن اجلديــر بالعلمــاء واملفكريــن االســتفادة مــن أجــواء

لــن نلــوم اآلخريــن ع ّمــا ينشــرونه مــن فكــر وثقافــة عبــر
الوســائل املتعــددة ،وهــذا مــا أكدنــاه مــرار ًا ،ألن «الســاحة ملــن

االنفتــاح الثقافــي فــي بالدنــا ،كمــا يســتفيد اآلخــرون ،لضــخّ

يعمــل» ،والقــرآن الكــرمي يبــن لنــا هــذه الســنّة اإللهيــة بــأن

املزيــد مــن كتــب الوعــي الدينــي املتضمــن لــكل جوانــب حيــاة
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عندمــا نســتريح الــى اليــأس والشــعور الســلبي ،فــي حــن

االنســان.
مــع علمنــا بــأن الديــن لــم يتــرك شــاردة وال واردة فــي
احليــاة إال وقــال فيهــا كلمتــه ،فهــل يصـ ّـح أن تكــون مصــادر

بــن أيدينــا كنــوز معرفيــة وعلميــة هائلــة تركهــا لنــا األئمــة

الثقافــة والعلــم واملعرفــة ألبنــاء املجتمــع مــن غيــر املعــن الــذي

املعصومــون ،والنبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وقــد

فجــره لنــا أهــل البيــت ،عليهــم الســام؟

عكــف علمــاء ومفكــرون فــي العقــود املاضيــة علــى حتويــل هــذه

إن ابنــاء اجليــل اجلديــد يحملونــا مســؤولية عظيمــة

الكنــوز الــى منهــج للتفكيــر وطريــق لصياغــة الثقافــة الســليمة

وتاريخيــة اذا بقيــت املعــارض واملكتبــات ودور النشــر خاليــة

فــي احليــاة.

مــن كتــب الوعــي والثقافــة ،فيمــا يتقــدم اآلخــرون بخطــوات
بعيــدة فــي هــذا املجــال ويســجلون حضــور ًا بــارز ًا فــي مدننــا

ان معــارض الكتــب فــي بعــض املناســبات ،واملكتبــات
املوجــودة طيلــة أيــام الســنة وايض ـ ًا دور النشــر ومــن خلفهــا

وبالدنــا.

المرجع و األمة

المرجع و األمة

المرجع المدرسي

الظروف الدولية

يدعو الحكومة لعقد

واالقليمية غير

اجتماعاتها في

مناسبة لتحقيق

المناطق المحررة
دعــا ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي،
مجلــس الــوزراء إلــى عقــد «بعــض جلســاته
فــي املناطــق األشــد تضــرر ًا فــي احلــرب
ضــد داعــش» ،مؤكــد ًا علــى ضــرورة أن
«تكــون خطــط اإلعمــار أقــرب إلــى الصــواب
ولإلشــراف علــى اإلســراع فــي تنفيذهــا».
وطالــب ســماحته فــي جانــب مــن حديــث
لــه خــال اســتقباله جمعــا مــن الوفــود الزائــرة
مبكتبــه فــي مدينــة كربــاء املقدســة ،بوضــع

خطــط وصفهــا بـــ "الطموحــة" فــي املجالــن
السياســي والعمرانــي إلصــاح «مــا فســد مــن
بالدنــا طيلــة عقــود عجــاف».
وقــال املرجــع املُد ّرســي" :إننــا نوصــي كل
إخوتنــا فــي العــراق بجعــل مصالــح الوطــن
فــوق كل اعتبــار وأن نفتــح صفحــة جديــدة
جلعــل العــراق واحــة للتفاهــم والتعــاون ومث ـ ًا
للحريــة والكرامــة وعنوانــ ًا للتقــدم واالزدهــار
بــإذن اللــه تعالــى".
وبشــأن احلــرب ضــد اإلرهــاب ،رأى

الطموح الكردي
ســماحته أن الوضــع الدولــي يســاعد علــى
القضــاء كليــ ًا علــى بقايــا داعــش اإلرهابــي.
وقــال:
«إن محاربــة داعــش مــن مســؤولياتنا
حصــر ًا وعلينــا نحــن أن نقــود املعركــة ضــد
اإلرهــاب بأنفســنا وتبعــ ًا ملصالــح بالدنــا».
لكنــه حــذر مــن «احتمــال قيــام اإلرهابيــن
بعمليــات انتحاريــة جماعيــة انطالقــ ًا مــن
وضعهــم اليائــس» ،وقــال« :علينــا أن ال نغفــل
عــن مثــل هــذه اخلطــط الشــيطانية».

مجزرة
الراشدين
جريمة
حرب
نــدد ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي  -دام
ظلــه -باجلرميــة املريعــة التــي اســتهدفت
املدنيــن مــن شــيعة أهــل البيت ،عليهم الســام،
فــي ســوريا علــى يــد الزمــر االرهابيــة ،وقــال:
إن جرائــم احلــرب التــي يقترفهــا االرهابيــون
كثيــرة ،محــذر ًا مــن أن تغاضــي العالــم عنهــم
ومــن يقــف وراءهــم ويدعمهــم« ،ســيكلف
العالــم كثيــر ًا».
جــاء ذلــك فــي بيــان لســماحته دان فيــه
املجــزرة املروعــة التــي ارتكبهــا االرهابيــون
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باالنفصال
دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي ساســة
الــدول فــي املنطقــة إلــى بــذل جهــود اســتثنائية
للخــروج مــن دوامــة األزمــات واملشــاكل التــي
تنــذر بأيــام صعبــة ،فيمــا أوصــى بضــرورة
إخــراج املنطقــة مــن دائــرة االســتقطاب بــن
الــدول الكبــرى.
وقــال ســماحته فــي بيانــه األســبوعي،
(يــوم اجلمعــة ،احلــادي والعشــرين مــن شــهر
نيســان) :إن العــودة إلــى الــذات وحــل األزمــات
باحلــوار الب ّنــاء اعظــم نفع ـ ًا وأقــل خطــر ًا.
هــذا وطالــب ســماحته القــادة فــي إقليــم
كردســتان ،بالصبــر ،وقــال بحســب البيــان،
إن «الظــروف الدوليــة اإلقليميــة غيــر مؤاتيــة
لتحقيــق طموحاتكــم» ،ودعاهــم إلــى «محاربــة
الفســاد فــي الداخــل وحســن إدارة البــاد
واملزيــد مــن احلــوار مــع العاصمــة ليــس فقــط
حلــل املســائل العالقــة وإمنــا للبــدء مبشــروع
وطنــي طمــوح للتقــدم احلضــاري».

المرجع المدرسي
يدعو ساسة العالم
الى عدم تشتيت
الجهود لمحاربة
اإلرهاب
دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي ساســة
العالــم إلــى املزيــد مــن تركيــز اجلهــود ضــد
ظاهــرة اإلرهــاب ،واعتبــر أن االهتمــام
بامللفــات املفتعلــة والهامشــية ومنهــا مــا أثيــر
مؤخــرا حــول الكيمــاوي فــي ســوريا والنــووي
فــي كوريــا الشــمالية ،مــن شــأنها «تشــتيت
تلــك اجلهــود» .محــذر ًا« :إن مــن شــأن حصــر
االهتمــام بتلــك امللفــات ،اســتفحال خطــر
اإلرهــاب الــذي يهــدد الســلم العاملــي والســلم
األهلــي فــي بعــض البــاد».
كمــا حــذر ســماحته ــــ فــي بيــان لــه بشــأن
االوضــاع البــاد و املنطقــة ،مــن أن القــوى
املعاديــة مــا تــزال تعمــل مــن اجــل وقــف
انهيــار القــوى االرهابيــة فــي العــراق وســوريا.
وفــي ســياق متصــل قــال ســماحته" :إننــا
نديــن وبقــوة العمليــات االرهابيــة فــي مصــر
وبالــذات التــي طالــت الكنائــس وســائر بيــوت
العبــادة" .وأضــاف" :إن لإلرهــاب جــذور فكرية
واجتماعيــة وسياســية بالغــة التعقيــد واقتــاع

تلــك اجلــذور ليــس ســه ًال وال قريب ـ ًا».
وفــي الشــأن احمللــي ،حــذر املرجــع
املدرســي مــن امتــداد القــوى الظالميــة إلــى
املــدن وإلــى بعــض املناطــق ذات الطبيعــة
الصعبــة .وقــال" :ال تــزال فتــاوى شــيوخ الفتنــة
ودوالرات أهــل الضاللــة واملؤسســات املعاديــة
لشــعوبنا تعمــل ليــل نهــار مــن اجــل وقــف
انهيــار القــوى الظالميــة فــي العــراق وســوريا".
وأضــاف ســماحته" :إن قــوى الضغــط
اإلقليميــة والعامليــة كانــت وراء مــا حــدث
مؤخــرا فــي مطــار الشــعيرات العســكري
بســوريا ،والــذي كان انحرافــ ًا صارخــ ًا عــن
خــط محاربــة اإلرهــاب بــل ودعمــ ًا جديــ ًا
ألجنــدة الظالميــن فــي املنطقــة".
وختــم ســماحته البيــان ،مبباركــة
انتصــارات القــوات العراقيــة املشــتركة فــي
عمليــات حتريــر الســاحل األميــن مــن املوصــل.
وقــال »:إن بطوالتكــم تكتــب تاريــخ بالدنــا
بأحــرف مــن نــور».

المرجع المدرسي :فتنة التمزق الحت أعالمها في كركوك
فــي منطقــة الراشــدين غــرب حلــب بســوريا
وراح ضحيتهــا املئــات مــن الشــهداء واجلرحــى
مــن شــيعة أهــل البيــت ،مــن أهالــي بلدتــي
كفريــا والفوعــة ،ممــا كانــوا ينــوون اخلــروج
مــن بلداتهــم وفــق اتفــاق برعايــة اقليميــة.
وقال سماحته في البيان:
«إننــا نديــن بشــدة مــا جــرى فــي حــي
الراشــدين مــن اســتهداف للذيــن اســتؤمنوا
واخرجــوا مــن ديارهــم بغيــر حــق مــن أهالــي
كفريــا والفوعــة» .وأضــاف« :إنهــا جلرميــة
حــرب ،ومــا اكثــر جرائــم احلــرب لــدى
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اإلرهابيــن».
وحــذر ســماحته مــن «إن العالــم يجــب
أن يعــرف أن التغاضــي عــن اإلرهابيــن
ومــن وراءهــم ممــن يؤيدونهــم باملــال والســاح
والدعــم السياســي واإلعالمــي ،ســيكلف العالــم
كثيــر ًا».
وأضــاف  »:إن اللــه ســبحانه وتعالــى قائــم
بالقســط ولــن يرضــى أن يكــون البشــر طعمــة
ألهــواء وعصبيــات ثلــة مــن الشــاذين فــي هــذا
العالــم ممــن لفظتهــم بالدهــم وممــن باعــوا
ضمائرهــم وممــن خســروا الدنيــا واآلخــرة».

طالــب ســماحة املرجــع املُد ّرســي ساســة
العــراق بتجــاوز القضايــا الهامشــية ،فيمــا
حــذر مــن "فتنــة التمــزق فــي كركــوك".
وفــي جانــب مــن كلمتــه االســبوعية
مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة امــام حشــد
مــن الوفــود والزائريــن ،قــال ســماحته:
"إننــا ندعــو الساســة العراقيــن مبختلــف
انتماءاتهــم احلزبيــة والطائفيــة واإلثنيــة إلــى
جتــاوز القضايــا الهامشــية والتركيــز علــى
الهــدف الدينــي والوطنــي األســمى وهــو
آﻳﺎر | 2017
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المرجع و األمة
اقتــاع جــذور اإلرهــاب وإشــاعة الســام
فــي كافــة أرجــاء البــاد" .وأكــد علــى أهميــة
وضــع اســتراتيجية شــاملة لبنــاء دولــة
الكرامــة والرفــاه.
ورأى املرجــع املُد ّرســي أن "أكثــر
مشــاكلنا فــي العــراق ناشــئة مــن التخلــف
الــذي تعانــي منــه شــعوبنا منــذ غــزو املغــول
وســقوط بغــداد" .وقــال فــي هــذا االطــار إن
":جتــاوز عقبــة التخلــف والوصــول إلــى رحــاب

المرجع و األمة
التقــدم الشــامل ليــس مــن األمانــي املخمليــة
وإمنــا هــي ضــرورة قصــوى لشــعوبنا التــي
تعيــش فــي عالــم ال يحتــرم فيــه إال القــوي".
وحــول تداعيــات رفــع العلــم الكــردي
علــى املبانــي احلكوميــة فــي كركــوك شــمال
البــاد ،حــذر املرجــع املُد ّرســي مــن "الوقــوع
فــي فتنــة التمــزق التــي الحــت أعالمــه فــي
كركــوك والتــي يغذيهــا داعمــو اإلرهــاب
الذيــن إن فشــلوا فــي مواجهــة إرادة شــعبنا

فــي التصــدي لإلرهــاب فقــد أعــدوا خطــة
ماكــرة تســتهدف وحدتنــا" .وأكــد علــى إن
"وعينــا هــو الكفيــل بإفشــالهم مــرة أخــرى
بــإذن اللــه".
وختــم ســماحته حديثــه بالتأكيــد علــى
«ضــرورة حتصــن املــدن لكــي ال يعــود عصــر
املفخخــات» وقــال إن «كل واحــد مــن أبنــاء
الشــعب يجــب أن يكــون خفيــر ًا أمنيــ ًا لكــي
ال تقــع البــاد فريســة لإلرهــاب املتلصــص».

ُ ّ
ّ
المرجع المدرسي يطالب تركيا بالكف
عن التدخل في شؤون العراق

المرجع
المدرسي
يدعو الى
تفعيل الطاقات
لمواجهة خطر
االرهاب
دعــا ســماحة املرجــع املُدرســي إلــى
توخــي املزيــد مــن احلــذر لتجنــب األخطــاء
التــي ترتكــب فــي احلــرب ضــد تنظيــم داعــش
االرهابــي باملوصــل ،فيمــا طالــب القــادة العرب
بـــ "برامــج عمليــة حملاربــة اإلرهــاب".
وأشــار ســماحته فــي جانــب مــن احــدى
كلماتــه االســبوعية مطلــع الشــهر اجلــاري ،إلى
أن معركــة املوصــل التــي تخوضهــا القــوات
العراقيــة لطــرد تنظيــم داعــش اإلرهابــي مــن
آخــر معاقلــه شــمال العــراق "حــرب قــل مثيلهــا
فــي تاريــخ العمليــات العســكرية فــي املنطقــة"،

داعي ـ ًا إلــى جتنــب األخطــاء.
واوضح املرجع املدرسي :
"إن هنــاك مــن يتربــص بنــا الدوائــر مــن
أجــل ان يحــول كل هفــوة إلــى شــرخ فــي بنيان
الوحــدة العراقيــة لتمريــر املؤامــرات القــذرة
التــي تســعى لتفتيــت الشــعوب اإلســامية علــى
أســس طائفيــة وعنصريــة".
وفــي الشــأن االقليمــي ،دعــا ســماحته
القــادة العــرب إلــى حتويــل قراراتهــم فــي
محاربــة اإلرهــاب إلــى برنامــج عملــي .وشــدد
علــى ضــرورة "تفعيــل كل الطاقــات املتاحــة

ملواجهــة هــذا اخلطــر الــذي يهــدد وحــدة البــاد
وأمــن العبــاد".
ورأى سماحته أن:
"الشــعوب العربيــة كانــت تتمنــى املزيــد
مــن القمــة العربيــة االخيــرة التــي عقــدت
فــي ظــروف بالغــة الصعوبــة" ،مشــير ًا إلــى
أن "الشــعوب كانــت تأمــل بــأن توصــي هــذه
القمــة بإقامــة ســوق اقتصاديــة مشــتركة ،وأن
تضــع خارطــة طريــق للتنميــة احلضاريــة وأن
تواجــه خطـــــر التوســـــع الصهيونــي بأســاليب
جديــدة".

المرجع المدرسي يدعو عناصر داعش الى التوبة
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طالــب ســماحة املرجــع املُد ّرســي تركيــا

العدالــة اإلســامية التــي انتســبتم إليهــا».

كمــا بــارك ســماحته للقــوات املســلحة

بالكــف عــن التدخــل فــي شــؤون العــراق ،فيمــا

إلــى ذلــك دعــا ســماحته الشــعب الكــردي

فــي

بــارك انتصــارات القــوات العراقيــة املشــتركة

إلــى املطالبــة بحقوقهــم املشــروعة عبــر الســبل

حتريرمنطقــة احلضــر جنــوب املوصــل وغيرهــا

فــي املوصــل فــي قتالهــا مــع تنظيــم داعــش

املتاحــة ،وخاطبهــم بالقــول« :إن عقــود ًا مــن

مــن املناطــق املتبقيــة ،مطالب ـ ًا أبنــاء الشــعب

اإلرهابــي.

الصــراع الدمــوي لــم ينفعكــم شــيئ ًا ،وإن

بـ»املزيــد مــن الدعــم ألبطالهــم لينهــوا معانــاة

وخاطــب ســماحته احلكومــة التركيــة فــي

االندمــاج مــع شــعوب املنطقــة حتــت ظــل

إخوانهــم فــي أميــن املوصــل» ،وحــذر مــن أن

بيانــه األســبوعي (اجلمعــة الثامــن والعشــروين

اإلســام املعتــدل القائــم علــى الدميقراطيــة

"اســتمرار الوضــع قــد يغــري البعــض بالتســلل

مــن نيســان) ،بالقــول« :األحــرى بكــم أن

واملســاواة،خير مــن الســبل التــي قــد جتعــل

إلــى الواقــع العراقــي وفــرض أجندتــه اخلاصــة

تتفاوضــوا مــع إخوانكــم ال ُكــرد لتســعهم

املنطقــة ميدانــ ًا للصــراع الدولــي».

عليــه".
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واحلشــد

الشــعبي

انتصاراتهــم

دعــا املرجــع املُد ّرســي ،املغــرر بهــم فــي
صفــوف تنظيــم داعــش اإلرهابــي مــن الذيــن
لــم تتلطــخ أيديهــم بدمــاء العراقيــن ،إلــى
«التوبــة» ،فيمــا ح ّمــل مــن أســماهم بـــ "قــادة
العــراق" مســؤولية إعــادة ال ُّلحمــة ألبنــاء
الشــعب العراقــي بعــد انتهــاء حربهــم ضــد
اإلرهــاب.
وقــال ســماحته فــي جانــب مــن أحــد
بياناتــه االســبوعية" ،إننــا ندعــو مــن تبقــى
مــع الفئــة الباغيــة إلــى التوبــة والعــودة إلــى
أحضــان الوطــن".
وأضــاف "إن الدولــة قــد ضمنــت ملثــل
هــؤالء احملاكمــة العادلــة".

وأشــار املرجــع املدرســي إلــى ان "هــدف
اإلســام مــن أي حــرب ليــس إال الســام"،
ســار أيضــا علــى "البغــاة"
مؤكــد ًا أن األمــر ٍ
الذيــن يقــول عنهــم ربنــا ســبحانه وتعالــى:

{ َف َقاتِ ُلــوا ا َّلتِــي َت ْب ِغــي َحتَّــى ت َِفــي َء إِ َل َأ ْم ِ
ــر
اللَِّ} .وأوضــح أن "العــودة إلــى أمــر اللــه

نهايــة احلــرب".
وفــي ســياق متصــل دعــا ســماحته مجــددا
الشــعب العراقــي إلــى بــذل املزيــد مــن الدعــم
للقــوات املســلحة واســتيعاب املهاجريــن الذيــن
يفــرون مــن مدنهم بســبب العمليات العســكرية.
كمــا طالــب ســماحته ،قــادة العــراق مببــادرة
جــادة إلعــادة اللّحمــة إلــى أبنــاء الشــعب

بعــد النصــر املرتقــب علــى اإلرهــاب .وقــال
إن "أمامنــا مهمــة عظيمــة تتمثــل فــي رأب
الصــدع عبــر إنشــاء املزيــد مــن املؤسســات
الوطنيــة العابــرة للطائفيــة واحلزبيــة واإلثنيــة".
ورأى ســماحته أن اإلســام املعتــدل هــو
الكهــف احلصــن الــذي يــأوي كل الطوائــف
فــي العــراق ،وأن الدســتور نِعــ َم املرجعيــة
املؤقتــة الحتــواء االختــاف فــي املجتمــع.
ووفق ـ ًا للبيــان فــإن املرجــع املُد ّرســي دعــا
أيضــا "علمــاء اإلســام واألكادمييــن و القــادة
السياســيني إلــى التحــاور عبــر عشــرات املنابــر
مــن أجــل الوصــول إلــى قناعــات متقاربــة
والتوافــق علــى األهــداف الوطنيــة املشــتركة".
آﻳﺎر | 2017
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بصائــر

بصائــر
اخلاطئــة للديــن لــدى الكثيــر مــن النــاس،
مبــا يجعــل بعضهــم علــى ســبيل املثــال
يأتــي مــن مختلــف اطــراف الدنيــا ،ومــن
جنســيات مختلفــة ،الــى الرقــة او املوصــل
مثــ ًا -ليقتلــوا انفســهم ،بــل وحتــىنســاءهم واطفالهــم فــي احيــان كثيــرة،
لكــن؛ ملــاذا وفــي ســبيل مــن؟! انــه ســؤال
خطيــر.
هــل هــو -مثـ ًا -دفاعــا عــن النفــس او
الوطــن؟ كال؛ إمنــا كمــا يزعمــون وحســب
فهمهــم مــن أجــل الديــن ،ولكــن ّأي ديــن؟،
إنــه الديــن الــذي لــم يفهمــوه ،ولــم يتعمقــوا
فيــه ،والديــن القائــم علــى القشــرية ،وعلــى
مجموعــة مظاهــر بــا مخابــر ،وهنــا يبــن
لنــا القــرآن الكــرمي مصيــر أمثــال هــؤالء
{الَ ْخ َ ِ
بـ ْ
سي ـ َن َأ ْعـ َـا ًل} ،والســبب فــي ذلــك
انهــم:

مشكلة
العالم أنه لم
يسمح لدعاة
الدين الحقيقين
بأن ينشروا
الدين كما أنزله
اهلل -تعالى-

داعش ينتهي بتحمل
العلماء مسؤوليتهم
إعداد :بشير عباس

فابتلوا بهؤالء
الذين راحوا
ينشرون األفكار
التكفيرية
المتشددة
واإلرهابية في
العالم
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يواجــه العالــم أزمــة حــادة تتمثــل فــي
انتشــار االرهــاب الــذي أصبــح يضــرب
فــي كل مــكان وفــي أي زمــان ،ثــم العالــم
يتســاءل :كيــف نتخلــص منــه؟ ،ومــا هــي
األدوات الناجعــة مــن أجــل مواجهــة هــذه
األزمــة احلــادة؟
قبــل أن جنيــب عــن هــذا الســؤال
وكيفيــة مواجهــة هــذه األزمــة حســب
رؤيتنــا التــي نســتمدها مــن الوحــي والعقــل
والواقــع ،البــد أن نقــول بكلمــة أن العالــم
دومــا و أبــد ًا يعالــج الظواهــر اخلارجيــة
للمشــاكل ،وال يبحــث عــن اجلــذور ،ولــو
اردنــا مث ـ ًا لذلــك مــن الواقــع ،فــإن العالــم
اليــوم يشــبه مــن يبحــث عــن حــل ملشــكلة
انتشــار البعــوض والذبــاب ،فهــو يفكــر فــي

مكافحــة احلشــرات ،وال يفكــر مبكافحــة
النفايــات املنتشــرة هنــا وهنــاك.
العالــم يعيــش أزمــات عديــدة ،كأزمــة
االحتبــاس احلــراري التــي تتســبب
بفيضانــات فــي مناطــق وبــاد عــدة ،فيمــا
التصحــر الــذي يدفــع
يعانــي ايضــ ًا مــن
ّ
بالكثيــر مــن مناطــق العالــم إلــى املجاعــة،
ويجعــل املاليــن مــن البشــر يعيشــون
املجاعــة وســوء التغذيــة ،وهــو مــا يدفــع
هــؤالء الــى الهجــرة عــن بالدهــم.
وإذن؛ فــان الهجــرة لــم تنتجهــا
احلــروب فقــط ،وإمنــا هــي نتــاج التصحــر،
الــذي هــو بــدوره نتيجــة مشــكلة أخــرى
باســم االحتبــاس احلــراري ،مــع ذلــك،
نــرى أن العالــم ال يفكــر ملعاجلــة االحتبــاس
احلــراري ،وال ظاهــرة التصحــر ،وال ظاهــرة
الفقــر ،إمنــا يفكــر فــي مواجهــة ومعاجلــة
الهجــرة التــي تُعــد نتيجــة وإفــراز ًا وحســب.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

إن مــن اســباب انتشــار املشــاكل
واالزمــات أن املعنيــن علــى مســتوى
العالــم ،وفــي هــذه الدولــة او تلــك ،مــن
رؤســاء و وزراء وكبــار املســؤولني ،ولغايــات
و ألســباب شــخصية او سياســية او حتــى
اقتصاديــة ،ال يتجهــون حلــل اســباب االزمــة
بشــكل جــذري ،وال تــرى واحــد ًا منهــم يفكــر
جديــ ًا و بإخــاص فــي معاجلــات حقيقيــة
ملشــاكل و ازمــات االنســانية ،وإن وجــد،
فغالبــا مــا تكــون ضيقــة األفــق ،ورمبــا علــى
حســاب اآلخريــن ،ومــن ثـ ّم انتــاج مشــاكل
و ازمــات اخــرى فــي مناطــق وبــاد اخــرى.
العالم بعيد عن اإلسالم الحقيقي

حــن نقــول :إن علينــا إصــاح األمــور
جميعــ ًا ،ونعالــج كل جــذور واســباب
االرهــاب ،فــإن علينــا أن ال نغفــل عــن أحــد
االســباب القريبــة والواضحــة ،وهــي الرؤيــة

ــل ســعيهم ِف ْ ِ
ــم
َ
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َو ُه ْ
َ
{ض َّ َ ْ ُ ُ ْ
ي ِســن َ
ي َســ ُب َ
ُون ُصنْ ًعــا} ،فهــؤالء
ــم ُ ْ
َْ
ون َأ َّنُ ْ

ال يؤمنــون إميانــ ًا حقيقيــ ًا باآلخــرة ،وال
يؤمنــون أميانـ ًا حقيقيـ ًا بآيــات اللــه ،فهــؤالء
ال يقــرؤون القــرآن ،وال ســيرة النبــي،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وال ســيرة األئمــة
املعصومــن ،عليهــم الســام ،وال حتــى
تاريــخ املســلمني ،وكيــف أن االعتــدال
والتســامح هــو اصــل مــن أصــول حياتهــم.
والسؤال هنا:
ملــاذا حتــول الديــن لــدى هــؤالء إلــى
هــذه الرؤيــة القشــرية ،ومــا مشــكلة العالــم
فــي ذلــك؟
أقــول بصراحــة إن مشــكلة العالــم أنــه
لــم يســمح لدعــاة الديــن احلقيقيــن بــأن
ينشــروا الديــن كمــا أنزلــه اللــه -ســبحانه
وتعالــى -فابتلــوا بهــؤالء الذيــن راحــوا
ينشــرون األفــكار التكفيريــة املتشــددة
واإلرهابيــة فــي أنحــاء األرض ،ويســتقطبون
مجموعــة مــن شــذاذ اآلفــاق ويجمعونهــم
فــي مراكــز خاصــة بعــدة بــاد مثــل العــراق
وســوريا ونيجيريــا والصومــال وافغانســتان
وغيرهــا.
لــذا نقــول للعالــم :االســام ديــن عميــق
ولــه تاريخــه وحضارتــه ،وهــذا الديــن يجــب
أن يفهــم فهمــ ًا صحيحــ ًا ،ويجــب علينــا
وعلــى العالــم او ًال؛ أن نشــجع الذيــن فهمــوا
الديــن فهمـ ًا صحيحـ ًا ومعتــد ًال ،ونــدع لهــم
مجــاال حتــى ينشــروه ،أمــا حــن تقومــون
مبواجهــة ومعــاداة العلمــاء ،وحتاربــون

الديــن ذاتــه ،ومتنعــون القــرآن واألذان ومــا
شــابه ،فــإن النــاس -بالنتيجــة -ســيتحولون
إلــى ذلــك الديــن الوهمــي والقشــري ،و
ينتــج هــذا الــذي تشــاهدونه مــن التكفيــر
والدمويــة.
العلماء ومهمة التوعية

هــذا مــا يتعلــق بالعالــم ،أمــا مــا يرتبــط
باملســلمني انفســهم ،فهنــا يأتــي الســؤال:
أيــن هــم علمــاء الديــن؟ أليــس مــن أهــم
وظائــف علمــاء الديــن أن يحاربــوا البــدع
أذا ظهــرت فــي األمــة؟ وإ ّال ســوف يكونــون
وأهــل البــدع ســواء؟ والبــدع تتمثــل اليــوم
فــي هــذا الفهــم اخلاطــئ للديــن ،وفــي
ظاهــرة تكفيــر املســلمني مــن قبــل البعــض
اآلخــر مــن املســلمني.
وملــاذا ســكت ويســكت املســلمون
عــن كل هــذا؟! البعــض ممــن يحســبون
انفســهم علــى شــريحة العلمــاء ،بيــد أن اللــه
تعالــى -أضلهــم علــى علــم ،فاكثرهــم كانيعــرف أن هــذا الفكــر املتشــدد أمــر خاطــئ
و خطيــر ،ولكــن «البتــرودوالر» أعمــى
عيونهــم وبصائرهــم و أمــات ضمائرهــم ،و
أنــا أعــرف أمثلــة واضحــة مــن هــؤالء الذيــن
باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم ،وتركــوا فكرهــم
وعلمهــم وفهمهــم إلــى جهــل اآلخريــن وفكــر
الضالــن واملضللــن.
إذن ماذا علينا أن نفعل؟
هنــا تأتــي مهمــة ووظيفــة العالــم
الربانــي ،أن يحمــل الرســالة حتــى وإن كان
وحــده ،إذ عليــه أن ال يفكــر فيمــن يعارضــه
او يؤيــده ،إمنــا يتــوكل علــى اللــه فقــط،
ويقطــع رجــاءه مــن كل شــخص وجهــة مــا،
كمــا ورد الدعــاء فــي اعمــال ليلــة و فجــر
اجلمعــة:
ــل عَــى ُم َمــد وآلِ ِ
ِّ
ــب
ه
و
ــه
ص
م
ـــه
َ َ ْ
«ال ّل ُ َّ َ
َّ

ضــاك و َاس ِ
ــك ْن َق ْلبــى َخ ْو َف َ
ــك
ِ َل ا ْلغَــدا َة ِر
َ َ ْ
ِ
َ
ــو َوال
َوا ْق َط ْعــ ُه ع ََّمــ ْن س
ــواك َحتّــى ال َا ْر ُج َ
خــاف إالّ إِ ّي َ
ــاك ،»...لــذا علينــا أن نتعــرف
َا
َ

علــى عالــم الديــن هــذا ،فهــو الــذي ال
تــراه متســكع ًا علــى أبــواب امللــوك ،والــذي
ال يبحــث عــن الدنيــا ،وربنــا -ســبحانه
وتعالــى -خاطــب النبــي عيســى ،عليــه
الســام ،و وصــف علمــاء الديــن املزيفــن
بأنهــم ّ
قطــاع الطــرق ،فــإذا رأيــت عالــم
الديــن وهــو يدعــو إلــى الزهــد و التقــوى ،ثــم
هــو أول مــن يتكالــب علــى الدنيــا ويبحــث

عــن املناصــب واألمــوال ،و يســكت أمــام
الظلمــة و الطغــاة ،فيجــب أن تشــك فــي
رســالته.
العلمــاء يجــب أن يحملــوا الرايــة وال
يخشــوا إال اللــه تعالــى ،ال يخافــوا لومــة
الئــم وال يخشــوا وال يفكــروا ال فــي مــال
األغنيــاء وال فــي قــوة األقويــاء ،وال فــي
ارهــاب الســاطني ،وهنــا بيــت القصيــد،
و اســاس محــور القضيــة ،فنحــن ندعــو
أنفســنا وندعــو اخواننــا العلمــاء ،أن يدخلوا
الســاحة ويقومــوا بــأداء مســؤولياتهم
ويجــردوا أســلحة الفكــر والتوجيــه
والتوعيــة ،وباحلكمــة واملوعظــة احلســنة،
فأنتــم بذلــك أيهــا العلمــاء وأيهــا اخلطبــاء،
تنقــذون ومتنعــون ماليــن البشــر مــن أن
يقعــوا فــي شــراك هــؤالء الفســقة الفجــرة
املضلّــن الذيــن وراءهــم مــن وراءهــم ،وهــم
يحســبون أنهــم يحســنون صنعــ ًا.
إذا فكــر العلمــاء وقالــوا الكلمــة
الصادقــة والنظيفــة ،والكلمــة اخلالصــة
لوجــه اللــه -تعالــى -والبعيــدة عــن شــوائب
الدنيــا ،فــإن ربنــا -ســبحانه وتعالــى-
يؤيدهــم ،و نحــن ينبغــي أن نقــول للنــاس
أن الديــن ليــس هــذه القشــريات ،وليــس
الديــن طقوس ـ ًا فارغــة ،وليــس الديــن هــذه
العصبيــات اجلاهليــة.
ِ
ِ
قولــوا للنــاس حســنى؛ {ا ْد ُع إ َل َســب ِ
يل

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ــك بِ ِْ
َر ِّب َ
ــم
الك َْمــة َوا َْل ْوع َظــة ْ َ
ال َســنَة َو َجاد ْل ُ ْ
ِ
ِ
ـي َأ ْح َسـ ُن} ،قولــوا الكلمــة الصادقة
بِا َّلتــي هـ َ

و انشــروها ،فهــي مــن أهــم مســؤوليات
علمــاء الديــن ،ثــم هنــاك مســؤولية أخــرى؛
وهــي تقــع علــى عاتــق النــاس ،انهــم إذا
ســمعوا عاملــ ًا يتكلــم بالصــدق واحلــق
ـمعنَا من ِ
ِ
َاد ًيــا
{ر َّبنَــا إِ َّننَــا َسـ ْ ُ
وينــادي ،أن يلبــواَ ،
ِ
ينَـ ِ
ـادي لِ ْ ِ ِ
ِ
ـم َف َآ َمنَّــا} ،هــذه
ُ
ليـ َـان َأ ْن َآمنُــوا ب َر ِّب ُكـ ْ
االســتجابة مــن قبــل النــاس ،ثــم مــن بعــد
االســتجابة ،نشــر هــذه الكلمــة الصادقة ك ًال
بقــدره ،وك ًال عبــر وســيلته اخلاصــة ،وهــذه
مســؤولية كبيــرة ،وإال فــإن خطــر داعــش
وهــذا التشــدد واالرهــاب ينحســر بعــون
اللــه تعالــى فــي العــراق وســوريا ،ولكــن؛
هــذا ال يعنــي أنهــم ينتهــون ،إمنــا ينتهــون
إذا قــام العلمــاء بدورهــم احلقيقــي ،وقــام
عمــوم املؤمنــن بدورهــم احلقيقــي ايضــا،
وبثــوا الوعــي الصحيــح فــي مواجهــة كل
هــذه األفــكار الباطلــة ،وأفهمــوا النــاس مــا
هــو الديــن احلــق.
آﻳﺎر | 2017

ندعو أنفسنا
وندعو اخواننا
العلماء ،أن
يدخلوا الساحة
ويقوموا بأداء
مسؤولياتهم
ويجردوا أسلحة
الفكر والتوجيه
والتوعية،
وبالحكمة
والموعظة
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وقــال ســماحته :إن بعــض النــاس
يشــكك ثــم يتوقــف ،وهــذا مــن اخلطــأ ،فعنــد
التشــكيك فــي أمــر معــن ،ثــم البحــث عنــه
والوصــول الــى نتيجــة معينــة ،يجــب أن ال
تشــك فيــه مــرة ثانيــة ،واضــاف مؤكــد ًا؛
أن التشــكيك مــن دون معرفــة ،أمــر ســيئ،
واضــاف ســماحة الســيد املدرســي أن
التشــكيك ثــم االميــان يــؤدي الــى اميــان
مســتقر.

اإليمان وراثة
عن اآلباء
أم وعي
وقناعة؟
اســتضاف منتــدى القــرآن الكــرمي فــي
العاصمــة بغــداد خــال ملتقــاه االســبوعي
ســماحة الســيد محســن املدرســي الــذي
تنــاول احلديــث عــن االميــان وســبل تعميقــه
فــي النفــوس ،وطــرح ســماحته ســؤا ًال
محوريــ ًا:
هــل إميــان االنســان نــاجت عــن معرفــة
ووعــي وقناعــة؟ أم هــو نتيجــة تقليــد اآلبــاء؟
إن اإلميــان الشــائع بــن النــاس  -درجة
كبيــرة -نتيجــة تقليــد اآلبــاء ،وليــس نتيجــة
الوعــي والعقــل؛ وهــذا االميــان ،و إن كان
مقبــو ًال مــن االنســان فــي نهايــة املطــاف ،إال
أنــه يبقــى اميانـ ًا مزعزعـ ًا ،ال يحــثّ االنســان
الــى العمــل فــي احليــاة.
و وصــف ســماحة الســيد محســن
املدرســي ،اإلميــان احلقيقــي بانــه «الــذي
يــؤدي الــى ســلوك وعمــل ،فالبــد مــن أن
يكــون الســلوك نضيفـ ًا ،وال يكتفــي االنســان
بنظافــة القلــب فقــط.
واضــاف ســماحته بــأن «االميــان
هــو قضيــة مصيريــة عنــد االنســان ،لــذا
يتحــول إلــى إميــان مســتقر وليــس إميانــ ًا
مســتودع ًا ،والفــرق؛ أن االميــان املســتودع
يفقــده صاحبــه عنــد وقــوع املشــاكل
واالبتــاءات فــي احليــاة ،وقــد أشــار القــرآن
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مــن جهــة اخــرى أوضــح ســماحته بــأن
مــن االمــور التــي متنــع العقــل وتــؤدي إلــى
الكفــر؛ الشــهوات؛ فالعقــل هــو النــور اإللهــي
الــذي مي ّيــز بــه اخليــر مــن الشــر.
ثــم اختتــم ســماحته احلديــث ،ببعــض
التوجيهــات املهمــة للشــباب ،منهــا:
 -1نحــن كشــباب ،يجــب أن ال نربــي
انفســنا علــى تلبيــة الغرائــز واألهــواء.
 -2فــي هــذه االشــهر املباركــة؛ رجــب،

وشــعبان ،و رمضــان ،يجــب أن نلجــأ إلــى
الدعــاء والعبــادة والقيــام باملســتحبات لتقويــة
العقــل ضــد الشــهوات ،وتقويــة االرادة.
 -3الســعي اجلــا ّد للتد ّبــر فــي القــرآن
الكــرمي ،لتنميــة نــور العقــل.
 -4علــى كل إنســان تقويــة جــذور
اإلميــان فــي نفســه ،فهنــاك عواصــف
وانحرافــات تــؤدي بــه إلــى االجنــراف خلــف
النفــس األمــارة بالســوء.

ّ
رابطة نداء الحسين تنظم مسيرة شبابية
لمواساة اإلمام الكاظم ،عليه السالم

الكــرمي الــى هــذه احلقيقــة:

ـاه َف َقــدَ ر َع َليـ ِ
ـه ِرزْ َق ـ ُه
َ ْ
{و َأ َّمــا إِ َذا َمــا ا ْب َتـ َ ُ
َ
َف َي ُق ُ
ــول َر ِّب َأ َهانَــن} ،أمــا االميــان املســتقر

فهــو االميــان املتمثــل بأميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،فهــو مثــال اإلميــان الثابــت ،وهــو
كاجلبــل ال تهــزه العواصــف.
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه ،تطــ ّرق

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

ســماحة الســيد محســن املدرســي الــى
مســألة التشــكيك ،وكيــف يكــون مستحســن ًا
ومطلوب ـ ًا؟ واستشــهد بحديــث  -مضمونــه-
عــن االمــام احلســن ،عليــه الســام« :اذا
أمــرئ فــي مجلــس
اردت ان جتــرب عقــل
ِ
واحــد ،فحدثــه مبــا ال يعقــل ،فــان صدقــه
فــا عقــل لــه».

حتــت شــعار؛ «بدمائهــم نســير» وبرعايــة
مكتــب ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي،
فــي العاصمــة بغــدادّ ،
نظمــت رابطــة
نــداء احلســن ،مســيرتها الســنوية االولــى
للمشــاركة فــي الزيــارة املليونيــة مبناســبة
ذكــرى استشــهاد االمــام الكاظــم ،عليــه

الســام.
وانطلقــت املســيرة مــن مكتــب ســماحته
فــي مدينــة الصــدر شــمال بغــداد باجتــاه
مدينــة الكاظميــة ،وقــد شــارك فيهــا عــدد
غفيــر مــن طلبــة اجلامعــة واالعداديــة،
وتخللــت املســيرة ر ّدات وشــعارات ترثــي
اإلمــام الكاظــم ،عليــه الســام ،وحتمــل

مفاهيــم الــوالء والتضحيــة والتحــدي.
وقــد أعــرب مكتــب ســماحة املرجــع
املدرســي عــن ارتياحــه مــن التنســيق الكبيــر
بــن القائمــن علــى هــذه املســيرة وبــن قيــادة
عمليــات بغــداد.
وايضــ ًا مــع فصائــل احلشــد الشــعبي
إلجنــاح هــذه املســيرة الشــبابية.
آﻳﺎر | 2017
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العمل الرسالي بين الممكن والمستحيل
اســتضاف منتــدى القــرآن الكــرمي خــال
ملتقــاه االســبوعي ســماحة الشــيخ نشــوان
الكربالئــي ،الــذي حتــدث عــن شــروط اســتمرار
وجنــاح العمــل الرســالي فــي ضــوء جتربتــن
فــي الســاحة االســامية؛ جتربــة حركــة
اإلخــوان املســلمني ،وجتربــة حــزب اللــه فــي
لبنــان.
اســتهل الشــيخ الكربالئــي حديثــه بآيــات
مــن ســورة نــوح مــن قولــه -تعالــى:-
ِ
{إِنَّــا َأرســ ْلنَا نُوحــا إِ َل َقو ِم ِ
َ
ــه َأ ْن أنــذ ْر
ٰ ْ
ً
ْ َ
ِ
ــل َأن ي ْأتِ
َقوم َ ِ
َ
ِ
َ
يــم *
ل
أ
اب
َــذ
ع
ــم
ه
ي
ب
ق
ٌ
ــك مــن َ ْ
ٌ
َ َُ ْ
ْ َ
ـال يــا َقــو ِم إِ ِّن َل ُكـ ِ
ـم
ْ
َقـ َ َ
ـم نَذيـ ٌـر ُّمبِــنٌ } ،و{ ُثـ َّ
ْ
ِ
ــم
ــم إِ ِّن َأ ْع َل ُ
ــم ج َهــار ًا * ُث َّ
إِ ِّن َدع َْو ُ ُت ْ
نــت َل ُ ْ
ِ
ِ
اســ َتغْف ُروا
سار ًا * َف ُق ْل ُ
ــت ْ
س ْر ُت َل ُ ْ
َو َأ ْ َ
ــم إ ْ َ
ُــم إِنَّــ ُه ك َ
َان َغ َّفــار ًا}.
َر َّبك ْ
وقــال ســماحته :إن هنــاك صــورة فــي
أذهــان املؤمنــن العاملــن ،بــأن أهــل احلــق
قلّــة ،يدعــون ودعوتهــم مــ ّرة ،وبالنتيجــة ال
ميكــن أن تنتشــر بســهولة ،وهــي صــورة غيــر
صحيحــة باملــرة ،إمنــا تســتخدم كتبريــر لعــدم
اإلنتــاج احلقيقــي فــي الســاحة العمليــة.
واضــاف ســماحته بأننــا نســتفيد مــن
بعــض التجــارب فــي الســاحة االســامية،
مســلطني الضــوء علــى النقــاط االيجابيــة
فقــط بغيــة االســتفادة منهــا ،ففــي ســنة
 1926انطلقــت حركــة االخــوان املســلمني
مــن شــخص واحــد ،هــو؛ حســن البنــاء ،وكان
شــاب ًا فــي حينــه ،فنظــر إلــى واقــع املســلمني ،و
وجــد هنــاك فرقـ ًا شاســع ًا بــن مفهــوم الديــن،
كمــا يقــرأه فــي القــرآن والتاريــخ ،وبني مــا يراه
فــي واقــع املســلمني ،فــأراد أن يعيــد تطبيــق
الديــن احلــقّ علــى صعيــد الواقــع ،فــكان أول
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مــن خاطــب شــريحة الشــباب ،وبحــث عــن
مواقــع جتمعهــم حيــث دخــل املقاهــي وكان
يلقــي فيهــا خطاباتــه ،فكانــت موجــات الرفــض
تواجهــه ،ثــم أخــذت دعوتــه باالنتشــار ومتكــن
مــن كســب تســعة مــن الشــباب آمنــوا بفكرتــه
وأن يســاعدوه علــى نشــر فكــر احلركــة الــى
العالــم ،وحصــل هــذا بالفعــل ،حيــث امتــد فكــر
اإلخــوان الــى عديــد مــن البــاد االســامية،
ومتكــن هــذا الفكــر مــن التأثيــر فــي بعــض
االنظمــة السياســية.
أمــا التجربــة االخــرى فهــي؛ حــزب اللــه
فــي لبنــان الــذي تشـ ّكل عــام  1982مــن عــدة
شــباب وهــو اآلن يعــد القــوة الضاربــة أمــام
الكيــان الصهيونــي.
وأردف ســماحة الشــيخ الكربالئــي
بالقــول :أن هنــاك مجموعــة مــن اخلطــوات
يجــب علــى الشــاب املؤمــن الرســالي معرفتهــا
لكــي يســتطيع ان يخــرج مــن فكــرة احملدوديــة
فــي العمــل الرســالي مــن خــال اخلطــوات
التاليــة:
أو ًال :معرفــة اللــه؛ وهــي علــى جوانــب
منهــا:
 -1أن اللــه هــو مدبــر األمــور .وهــو علــى
كل شــيء قديــر فيجــب علــى املؤمــن أن يتــوكل
علــى اللــه ويعمــل
 -2أن اللــه حكيــم؛ فــي مــوارد يظهــر
النصــر ،وفــي مــوارد أخــرى يخفــي النصــر
حلكمــة مــا.
 -3أن اللــه هــو الــذي يثيــب ويعاقــب،
فيجــب ان يستشــعر اإلنســان حالــة االرتبــاط
باللــه.
ثانيـ ًا :حتديــد القيــادة احلكيمــة؛ فالقيــادة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

هــي التــي حتــدد طبيعــة العمــل واهدافــه.
ثالثــ ًا :وجــود البيئــة الصاحلــة ،فهــي
تســاعد علــى االســتمرارية فــي العمــل
الرســالي.
رابعــ ًا :وضــوح الهــدف؛ فعــدم بلــورة
األهــداف يتســبب بعوائــق التحــرك.
خامس ـ ًا :حتديــد كيفيــة تطبيــق الهــدف و
رســم اخلطــة الكاملــة.
سادســ ًا :معرفــة ماهيــة طريــق ذات
الشــوكة ،وأنــه صعــب علــى االنســان املؤمــن
اجتيــازه.
ســابع ًا :املؤمــن مكلــف بالعمــل وليــس
النتائــج.
ِ
َ
ــت
ِّــر * َّل ْس َ
َّــا أ َ
نــت ُم َذك ٌ
ِّــر إن َ
(( َف َذك ْ
َع َل ْي ِهــم بِ ُم َص ْيطِ ٍ
ــر))
ـس
((و َأن َّل ْيـ َ
ثامنـ ًا :االبتعــاد عــن التم ّنــي َ
ِ
لنسـ ِ
ـان إِ َّل َمــا َسـ َع ٰى))
لْ ِ َ
تاســع ًا :حتديــث األســلوب ،كمــا ذكرنــا
فــي ســورة نــوح (ع) صاحــب اإلصــرار فــي
الدعــوة الــى اللــه -تعالــى -فقــد كان تــار ًة
يدعوهــم بصــورة جماعيــة ،وتــار ًة اخــرى علــى
شــكل مجموعــات صغيــرة ،أو بشــكل ســري
وتــار ًة اخــرى بشــكل علنــي ،ونفــس النهــج
الربانــي اتبعــه نبينــا األكــرم عليــه وعلــى آلــه
الصــاة والســام ،لــذا يخاطبــه -تعالــى:
يــظ ا ْل َق ْل ِ
ُنــت َف ًّظــا غ َِل َ
ــب َلن َف ُّضــوا
ــو ك َ
((و َل ْ
َ
ِمــ ْن َح ْولِ َ
ــك)) ،فمهمــا كنــت علــى حــق
فهــذا ال يعنــي أن النــاس يطيعــوك .فيجــب
أن تختــار طريقــة ترغبهــم وتتناغــم مــع فطــرة
اإلنســان ،كمــا يجــب أن تكــون الدعــوة علــى
أســاس البحــوث العلميــة التــي حتاكــي العقــول
وتناســب مقتضيــات العصــر.

أسبوع الوالية في كربالء المقدسة

احتفاالت بهيجة في ذكرى األقمار األربعة
شــهدت مدينــة كربــاء املقدســة احتفــاالت
بهيجــة بذكــرى املواليــد الطيبــة والطاهــرة ألئمة
الهــدى مــن أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وهــم؛
االمــام احلســن وأخــوه أبــو الفضــل العبــاس،
الســجاد ،وعلــي األكبــر ،عليهــم
واالمــام
ّ
الســام.
وفــي جوامــع وحســينيات ومــدارس أهليــة
عــ ّدة ،حضــر عــدد غفيــر مــن املؤمنــن مــن
الشــرائح كافــة ،الســيما شــريحة الشــباب
الــى جانــب عــدد كبيــر مــن علمــاء الديــن و
اكادمييــن وايضــ ًا االخــوات املؤمنــات.
وضمــن فعالياتهــا فــي هــذه املناســبات
الســعيدة ،وحتــت شــعار «اســبوع الواليــة»،
أقــام جتمــع الرحمــة الرســالي فــي كربــاء
املقدســة ،عــدة احتفــاالت بهيجــة منهــا؛
االحتفــال البهيج بذكرى والدة االمام احلســن،
عليــه الســام ،بالتعــاون مــع هيئــة أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،وتضمــن االحتفــال
كلمــة الســيد مهــدي األعرجــي املشــرف علــى

التجمــع ،وايضـ ًا؛ كلمــة مركــز التمنيــة العلويــة،
قدمهــا الشــيخ اميــر اخليكانــي ،كمــا تضمــن
احلفــل أهازيــج و قصائــد مديــح ألهــل البيــت،
عليهــم الســام.
وفــي جامــع أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
فــي «احلــي العســكري» أقيــم احتفــا ًال آخــر
باملناســبة ،تضمنــت كلمــات للســيد حســن
معــن وكلمــة للســيد مهــدي االعرجــي ،وكلمــة
للشــيخ أبــي محمــد الكربالئــي ،كمــا شــارك
فــي البرنامــج عــدة مقرئــن قدمــوا أهازيــج
رائعــة فــي مــدح أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
وبيــان فضلهــم ومنزلتهــم.
ـي الغديــر أحيــا التجمــع احتفــا ًال
وفــي حـ ّ
باملناســبة حضــره عــدد غفيــر مــن أهالــي
املنطقــة الســيما الشــباب إلحيــاء هــذه
الذكريــات الطيبــة.
حيــث اســتمعوا لعديــد الكلمات واالناشــيد
و االهازيج باملناســبة.
وعلــى قاعــة ثانويــة أميــر املؤمنــن ،عليــه

الســام ،و برعايــة مؤسســة اإلمــام أميــر
املؤمنــن اخليريــة ،أقيــم االثنــن (4شــعبان
املعظــم) حفــ ًا بهيجــ ًا بذكــرى والدة األقمــار
األربعــة مــن أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
وتزامــن احلفــل مــع تخـ ّرج الدفعــة الثامنــة مــن
اطفــال روضــة عبــد اللــه بــن احلســن ،عليــه
الســام ،القرآنيــة.
تضمــن احلفــل قــراءة ســورة الفاحتــة علــى
أرواح الشــهداء األبــرار ،وبعــد تــاوة عطــرة
مــن القــرآن الكــرمي ،تقــدم ســماحة الســيد
صــادق املدرســي بكلمــة حــول هــذه املناســبة
الســعيدة ،حتــدث فيهــا عــن الصفــات التــي
جتســدت فــي أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
وضــرورة االقتــداء بهــم فــي احليــاة.
كمــا تضمــن احلفــل فعاليــات فنيــة
مثــل أداء مقطــع مســرحي وأناشــيد والئيــة
ومســابقة علميــة وثقافيــة.
وشــهد احلفــل حضــو ٌر كبي ـ ٌر مــن الطلبــة
وأوليــاء األمــور وشــخصيات علميــة وأكادمييــة.
آﻳﺎر | 2017
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قضية الشهر

قضية الشهر

من جوهر الزيارات ،ان جعلها اهلل  -تعالى -محطات؛ ليتزود فيها
اإلنسان بالطاقة الروحية التي تمكنه من مواجهة تحديات الحياة

جعــل ذنوبــه جســر ًا علــى بــاب داره ثــم عبرهــا،
كمــا يخلــف أحدكــم اجلســر وراءه إذا عبــر».
وغيرهــا الكثيــر مــن الفضائــل ممــا اليعــد
واليحصــى.
المظهر هو األهم

الزيارات المليونية  ..المظهر والجوهر
الزيــارات؛ وبخاصــة زيــارات مراقــد االنبيــاء
واألئمــة املعصومــن مــن اهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،كأحــد أهــم هــذه الطقــوس والشــعائر.
فضل الزيارات

الشيخ فارس الجبوري

تضمــن الديــن االســامي؛ وهــو الديــن
اخلــامت ،عــدد ًا مــن الشــعائر والطقــوس ،التــي
شــرع بعضهــا علــى نحــو الوجــوب ،والبعــض
اآلخــر علــى نحــو النُــدب ،ولعــل فــي اعمــال
وشــعائر احلــج مثــا ًال واضح ـ ًا علــى ذلــك مــن
طــواف وســعي ورمــي جمــرات وغيرهــا ،وتأتــي
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لقــد تواتــرت الروايــات فــي فضــل
الزيــارات ،فقــد عــدت زيــارة أربعينيــة
االمــام احلســن ،عليــه الســام ،مــن عالمــات
املؤمنــن ،ف َعــنْ اإلمــام الصــادق ،عليــه
ــن، عليــه
ال َس ْ َ
الســام ،قَــا َلَ « :مــ ْن زَ َار ْ ُ

ِ ِ
ِ
ــر َلــ ُه
اليــام ،مــ ْن شــي َعتنَا َل ْ َي ْر ِج ْ
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كمــا أنّ زيارتــه ،عليــه الســام ،تزيــد
فــي الــرزق والعمــر وتدفــع الســوء ،فعــن
االمــام الصــادق ،عليــه الســام ،قــال« :مــروا
شــيعتنا بزيــارة قبــر احلســن ،عليــه الســام،
فــإنّ إتيانــه يزيــد فــي الــرزق وميــد فــي العمــر
ويدفــع مدافــع الســوء ،وإتيانــه مفتــرض علــى
كل مؤمــن يقــر للحســن باإلمامــة مــن اللــه».
وانهــا حتــط الذنــوب فعــن االمــام الصــادق،
عليــه الســام ،انــه قــال« :إنّ زائــر احلســن

خالفــ ًا لــكل القواعــد املتعارفــة عنــد
املقارنــة بــن املظهــر واجلوهــر ،والتــي تذهــب
الــى ان اجلوهــر هــو االهــم ،وان املظهــر
اليعــدو كونــه وســيلة ،ومقدمــة لتحقيــق
اجلوهــر ،بيــد أن حقائــق عــ ّدة تؤكــد عكــس
ذلــك فــي حالــة اســتثنائية تخــص الزيــارات
والشــعائر الدينيــة ،فهــي وإن كانــت طريقــ ًا
الــى عبــادة اللــه  -تعالــى -إال انهــا مشــابهة
لواليــة املعصومــن فعبــادة اللــه بدونهــا لــن
تكــون مقبولــة ،كذلــك األمــر هنــا؛ والــكالم هــذا
ليــس جزاف ـ ًا بــا دليــل ،فحتــى مــع االعتقــاد
اجلــازم بــان هــذا اجلوهــر هــو غايــة املظهــر،
اال ان هــذا املظهــر ســيؤدي حتمــا لتحقيــق
الغايــة منــه بشــرط إقامتــه واســتمراره.
إذن؛ اصبــح وجــود املظهــر ،هــو الطريــق
الوحيــد لتحقيــق الغايــة وبدونــه الغايــة تتحقــق،
فصــار املظهــر وســيلة وغايــة فــي وقــت واحــد،
نصــت
ولعــل مــا يؤكــد هــذا االعتقــاد مــا ّ
عليــه الروايــات مــن ثــواب عظيــم ومنقطــع
النظيــر للمظهــر وحســب ،دون قرنــه باجلوهــر؛
لدليــل واضــح علــى ذلــك؛ فنحــن ال نعلــم
مبديــات مصالــح هــذا التشــريع ،فقــد تصــل
الــى مديــات يصعــب اســتيعابها؛ مادامــت
الروايــات قــد اعطــت هــذا األجــر العظيــم
للمظهــر وحســب ،فلهــا فــي كل زمــان ومــكان
عطــاء معــن ،يفيــض علــى اهــل ذلــك الزمــان
بحســب وعيهــم وزمانهــم وزكاة انفســهم؛
فيتصلــون بنــور آثارهــا التــي قــد تصــل الــى
املســتوى الــذي يخــرج عــن واعيــة االنســان
وفهمــه ،ولذلــك فــإن هــذا املظهــر امنــا هــو
اهــم مــن اجلوهــر الــذي نفهمــه وفــق تطــور
املرحلــة التاريخيــة التــي نعيــش فيهــا ،ورمبــا
تفــوق آثــاره قــدرة اســتيعاب البشــر العقليــة،
فاملظهــر قاعــدة بنــاء اجلوهــر وتربتــة إنباتــه
الصاحلــة.

فلنشجع على المظهر

وتأسيس ـ ًا علــى هــذه الرؤيــة ،صــار مــن
املهــم جــد ًا التشــجيع علــى مظاهــر الشــعائر
ومنهــا الزيــارات ،واحلــثّ عليهــا بــكل الطــرق
والوســائل ،والعمــل علــى تشــجيعها عبــر
مختلــف الوســائل مــن املشــاركة بالزيــارات
واصطحــاب األبنــاء للزيــارة؛ لتربيتهــم
عليهــا وغرســها فــي نفوســهم ،وبيــان عظيــم
ثــواب مؤديهــا ،واعطائهــا حيــز ًا فــي خطــب
ومحاضــرات رجــال الديــن ،ومنشــورات حتــث
عليهــا فــي املســاجد والشــوارع ،والدعــوة
اليهــا عبــر وســائل االعــام والتواصــل
االجتماعــي ،والقيــام بالســفرات املدرســية الــى
هــذه املشــاهد املشــرفة ،وتوفيــر كل وســائل
الراحــة للزائــر ،وتشــكيل مراكــز بحــث ودراســة
آلليــات التشــجيع وجــذب النــاس ،وغيرهــا
مــن االمــور التــي تشــجع عليها.فادامــة زخــم
املظهــر ضــرورة البــد منهــا.
الجوهرثمرة المظهر

وهكــذا؛ مــازال مظهــر الزيــارات
وشــكلياتها ميثــل قاعــدة جوهــرِ الزيــارات،
ويترشــح علــى ذلــك املظهــر ،غايــات واهــداف
عظيمــة لــكل زمــان بحســبه؛ فصــار مــن
الضــروري ان نهتــم بتحقيــق ذلــك اجلوهــر
املنشــود منهــا وفــق املرحلــة الزمنيــة التــي
نعيشــها ،واملتمثــل مبســتويات بنــاء االنســان
وهــو روح هــذه الزيــارات وغايتهــا ،فالزيــارات
املليونيــة هــي كالغيــث الــذي يجــب ان
نســتثمره؛ وذلــك بإعــداد العــدة واالســتعداد
اجليــد ،وغــرس البــذور الالزمــة حتــى تثمــر
عمــا يســتفيد منــه االنســان.
ومــن جوهــر الزيــارات ،ان جعلهــا اللــه
 تعالــى -محطــات روحيــة لالنســان؛ يتــزودفيهــا بالطاقــة الروحيــة التــي متكنــه مــن
مواجهــة حتديــات احليــاة ،والــدوام علــى طريــق
االســتقامة ويزكــي بهــا نفســه ،فحينمــا يقــف
امــام مشــاهد أوليــاء اللــه الصاحلــن؛ يــرى
فيهــم مثــاال شــاخصا يقتــدي بــه ،لتغيــر واقعــه
نحــو االفضــل.

االيجابية هي الموقف المطلوب

وهنــا البــد مــن االشــارة الــى تلــك
االصــوات الســلبية ،التــي ترتفــع مــن هنــا
وهنــاك منتقــدة أولئــك االشــخاص الذيــن
دفعهــم حــب اوليــاء اللــه تعالــى الــى زيارتهــم،
فــي حلظــة صحــوة ونقطــة حتــول الــى الهدايــة
االلهيــة ،داعيــة اياهــم الــى تركهــا بدعــوى
أولويــة االلتــزام بالفرائــض والقيــم االخالقيــة
بشــكل كامــل ،كمــا لــو أن مــن يــزور اإلمــام
احلســن ،عليــه الســام - ،مثــ ًا  -يجــب
ان يكــون علــى درجــة عاليــة مــن التد ّيــن
واألخــاق والوعــي والثقافــة! واملوقــف املطلــوب
مــن هــذه االصــوات هــو جعــل هــذه الزيــارة
مرتكــز ًا ومنطلق ـ ًا لتشــجيع هــؤالء االشــخاص
لالســتمرار بالزيــارة اوال ،وجعلهــا منطلقــا
ومعراجــا للهدايــة الربانيــة بخطــاب ايجابــي
ثانيــا  ،بــدل صدهــم عــن ســبب هــذه الهدايــة
؛فــا يزكــي األنفــس اال اللــه تعالــى.
لماذا الطعن بالشعائر؟!

علــى مــر االزمــان ،طــال الطعــن كل
ماهــو حــق وحقيقــة مــن رســاالت و انبيــاء
وتشــريعات ،ويرجــع ذلــك الــى عــدة اســباب؛
منهــا ماهــو نــاجت عــن اجلهــل فالنــاس اعــداء
ماجهلــوا ،فجهــل االنســان بفلســفة هــذه
الشــعائر ومنهــا الزيــارات يجعلهــم ينظــرون
اليهــا بصــورة ماديــة مجــردة ،بعيــدا عــن
غاياتهــا واهدافهــا املنظــورة او غيــر املنظــورة،
والتــي ُشــرعت ألجلهــا؛ فاصبــح ال يــرى مــن
الســعي بــن الصفــا واملــروة إال الذهــاب
واإليــاب ،ومــن الطــواف ،إال الــدوران ،وال يــرى
مــن الزيــارة إال الوقــوف أمــام املراقــد املشــرفة.
ثــم إن املشــاكل النفســية لــدى البعــض
لهــا دورهــا فــي الدفــع نحــو التشــكيك والطعــن
بالشــعائر والزيــارات املليونيــة الــى مراقــد
األئمــة املعصومــن ،عليهــم الســام ،فتــار ًة نرى
هــؤالء يطعنــون بأصــل الشــعائر ،والقــول أن
أصلهــا لــم يكــن تشــريعي ًا مــن األســاس ،كمــا
ترتفــع اليــوم بعــض أصــوات امللحديــن هنــا
وهنــاك ،بالقــول ان احلــج وبنــاء البيــت ،امنــا
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ينبغي بنا على مستوى المصلحين ان نتحمل مسؤولياتنا في
التخطيط واالستثمار األمثل لتحقيق غايات الزيارات وجوهرها

كان ألســباب اقتصاديــة بحتــة! متجاهلــن كل
مــاورد مــن تشــريعات فــي هــذا الشــأن ،كذلــك
طعنــوا بأصــل الزيــارات ،ووضعــوا لتشــريعها
اســبابا شــتى ،رغــم كل مــاورد فيهــا مــن
تشــريعات ،اذ انهــم ال يعترفــون بالتشــريع
مــن االســاس ،وذهــب آخــرون الــى امكانيــة
حتقــق غايــات هــذه الشــعائر مــن دون االتيــان
بهــا  ،بطــرق أخــرى اســهل واقــل تكلفــة؛ فــا
داعــي لهــا ،والبــد مــن التوقــف عنهــا ملــا تســببه
مــن آثــار ســلبية علــى االصعــدة االقتصاديــة
واالجتماعيــة وغيرهــا.
فيمــا حتــول آخــرون الــى عقليــات
اقتصاديــة عمالقــة ،فأجــروا حســاب ًا لتكاليــف
هــذه الزيــارات ،وقالــوا انهــا تكلــف البــاد
والعبــاد املليــارات! ونســوا ان الــرازق هــو اللــه
وهــو الــذي دعانــا اليهــا ،ووضــع لذلــك اجــرا
عظيمــا ،بــل جعلهــا احــدى ابــواب الــرزق .
بينمــا حتــول آخــرون الــى عمالقــة اداريــن،
فقالــوا :ان الزيــارات املليونيــة تعطــل مصالــح
النــاس ،وتؤخــر اعمــال الدولــة ،وهــو يعلــم ان
دوائرنــا احلكوميــة ال تنجــز فــي عامهــا كلــه
ماتنجــزه نظيراتهــا اليابانيــة فــي اســبوع،
فتــرى ذلــك املنتقــد يقضــي حياتــه كلهــا كسـ ًا
وتهربـ ًا عــن العمــل ،وفــي ايــام الزيــارات يبحــث
عــن اإلجنــاز!
ولــو دقــق االنســان فــي هــذا الرفــض
لوجــد ان لديــه جــذور ًا نفســية ومشــكلة فــي
داخلــه جتــاه شــعيرة اللــه  -تعالــى -وكــم هــو
يحتــاج الــى عــاج ملشــكلته النفســية ،كمــا
انــه ينســى ان هــذه الشــعيرة لــو اســتثمرت
بالشــكل الصحيــح ،فانهــا متثــل منهجــ ًا
لتحقيــق االجنــازات الكبــرى ،عــاوة علــى انهــا
منهــج لالصــاح احلقيقــي ،ليــس للشــيعة فقــط،
وامنــا للبشــرية جمعــاء.
الدين والغيب

جعــل اللــه تعالــى اإلميــان بالغيــب أحــد
اهــم صفــات املتقــن ،اذا قــال تعالــى فــي
بدايــة ســورة البقــرة  -وهــي ثانــي ســور
القــرآن الكــرمي بعــد الفاحتــة مباشــرة { :-امل
ـك ا ْل ِك َتــاب ال ريــب فِيـ ِ
* َذلِـ َ
ـه ُهــدً ى لِ ْل ُمت َِّقــنَ
ُ َْ َ
ِ
ُــون بِا ْل َغ ْي ِ
* ا َّل ِذيــ َن ُيؤْ من َ
ــب}( ،ســورة البقــرة:
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 ،)3-1فهنــاك تشــريعات وحقائــق ال ميكــن
لالنســان ان يفهمهــا فــي عصــره؛ نظــرا الــى
محدوديــة تطــور العقــل البشــري فــي ذلــك
الزمــان ،فلــو ان الديــن اخبرنــا قبــل عشــرة
قــرون مثــا بــان االنســان ســيمتطي الهــواء
كمــا هــو احلــال اليــوم ،وتركنــا املوضــوع
للقناعــة العقليــة املجــردة؛ ملــا كان باإلمــكان
التصديــق بهــذه احلقيقــة ابــدا مع انهــا حقيقة،
وملــا كان لالنســان ان يؤمــن بحقيقــة اإلســراء
واملعــراج ابــدا ،وقــد ال يتعلــق ادراك احلقائــق
مبســتوى نضــج وتطــور العقــل البشــري،
فمهمــا بلــغ مــن الكمــال عبــر مراحــل احليــاة
املتراكمــة ال ميكــن لــه اســتيعابها كمــا فــي
{و َي ْس َ
وح ُق ْ
الــر ِ
ــل
قولــه تعالــىَ :
ــأ ُلون ََك عَــ ْن ُّ

ِ
وح ِمــ ْن َأ ْم ِ
ُــم ِمــ ْن ا ْل ِع ْلــ ِم
الــر ُ
ــر َر ِّب َو َمــا ُأوتيت ْ
ُّ
إِالَّ َق ِليــاً}( ،ســورة اإلســراء .)85 :وهكــذا

يجــب علــى االنســان ادراك حقيقــة ان االميــان
بالغيــب هــو احــد ســبل ومناهــج املعرفــة احلقة؛
اذ ال ميكنــه فهــم كل احلقائــق تفصيــا لالميــان
بهــا ،فاالميــان باحلقائــق ومنهــا الشــعائر
ميكــن ان يكــون خاضعــا للعقــل فــي قســم
منــه بينمــا يكــون االميــان بالبعــض اآلخــر
عــن طريــق الوحــي عبــر النــص وبيــان العلــل،
وفلســفة بعــض االحــكام ،فــي حــن ان االميــان
بقســم ثالــث اليتحصــل اال عــن طريــق التســليم
للــه تعالــى ،واالميــان بالغيــب ،وبخاصــة فيمــا
يتعلــق بغايــات التشــريعات ومنهــا الشــعائر
والزيــارات.
الزيارات عقيدة ثابتة ال تتزلزل

فعقيدتنــا بالشــعائر االســامية ،ومنهــا
الزيــارة الئمتنــا املعصومــن ،عليهــم الســام،
ثابتــة ال تتزلــزل ،وهــذه العقيــدة ليســت نابعــة
مــن تقليــد اعمــى او جريــا على عــادات األقدمني
بغيــر علــم ،او عمــا بــا دليــل ،وإمنــا لــدى
املذهــب احلــق مــن األدلــة مــا ال ميكــن التشــكيك
بــه ،اال مــن قبــل اجلاهلــن و مرضــى القلــوب،
فهــم اتبــاع أميرهــم يزيــد امللعــون القائــل:
ـت ه ِ
ِ
ـك َفـ َ
ـي
ـم بِا ُْل ْلـ ِ 
اشـ ُ
« َلع َبـ ْ  َ
ـر َجــا َء َو َل َو ْحـ ٌ
ـا َخـ َ ٌ
َنــزَ ل» فهــذا املنهــج القــدمي اجلديــد تبنتــه اليــوم
شــرذمة مــن اخللــق متذهبــت وتخندقــت حديثــا
فــي خانــة اطلقــت على نفســها الوهابيــة ،ظهرت

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

الــى النــاس بديــن بدعــة جديــد هــو امتــداد لدين
مســيلمة الكــذاب ويزيــد لعنهمــا اللــه ،تفجــر فيــه
قبــور األنبيــاء االوليــاء والصاحلــن ،علــى خالف
كل املســلمني علــى اختــاف مذاهــب الذيــن
يــزورون اضرحتهــم؛ تريــد هــذه الشــرذمة ان
تطفــئ نوراللــه ولكــن هيهــات فقــد شــاء اللــه اال
ان يتــم نــوره.

مجابهة الفساد والظلم قاعدة التواصل مع اإلمام الغائب

شاء اهلل اال ان يتم نوره

فرغــم كل احلمــات املغرضــة هنــا وهنــاك،
وكل حمــات التشــويه املغرضــة ،وآالف الكتــب
واملقــاالت ،وماليــن اخلطــب وآالف البرامــج
التلفزيونيــة ،ومليــارات املنشــورات والتعليقــات
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي لــم تــزد
نــور الزيــارات اال توهجــا ،ولــم ينفعهــم التفجير
وقتــل الزائريــن ،بــل زاد النــاس اصرارا،فهــم
كمــن ينفــخ فــي النــار ليطفئهــا فــا يزيدهــا
قــوة النفــخ اال تأججــا .ولــم يســتفيدوا مــن
عبــر التاريــخ ودروســه ،ممــا فعلــه اســافهم
مــن حــركات الظلــم وســاطني اجلــور ،اذ
وصــل االمــر بهــم وملنــع النــاس مــن الزيــارة؛
ان جعلــوا الزيــارة مشــروطة بقتــل نســبة مــن
الزائريــن فلــم ميتنــع النــاس ،كمــا حرثــوا قبــور
ائمتنــا وحاولــوا ان يضيعــوا اثرهــا ،وهــا
نحــن نــرى اليــوم الزيــارات املليونيــة الهــادرة،
كأنهــا طوفــان نــوح فــي كل عــام ،فكانــت كمــا
قــال النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :إِ َّن لِ َق ْتـ ِ
ـل
ف ُق ُل ِ  ِ ِ
ال َس ْ ِ
َــر ُد
ــر َار ًة ِ 
ــوب ا ُْلؤْ منــنَ َل ت ْ ُ
ــن َح َ
ُْ
َأ َبــد ًا».

وهكــذا ينبغــي بنــا على مســتوى املصلحني
ان نتحمــل مســؤولياتنا فــي التخطيــط
واالســتثمار االمثــل لتحقيــق غايــات الزيــارات
وجوهرهــا والعمــل علــى تطويــر مظهرهــا كمــا
ينبغــي بنــا كافــراد ان نعلــم ان الــوالء ألهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،امنــا يعنــي إقامــة
قيــم الســماء مــن العــدل واالحســان والتمســك
بالقــرآن الكــرمي والعتــرة الطاهــرة والســير
علــى نهجهــم اذ ورد عــن االمــام الصــادق،
عليــه الســام ،قولــه لشــيعته« :كونــوا زينــ ًا
لنــا ،وال تكونــوا شــين ًا علينــا» ،اذا مــا اردنــا
ان يكــون مظهــر الزيــارات منطلقــا لنــا نحــو
جوهرهــا.

الدكتور راشد الراشد

لــم تأخــذ قضيــة حيــز ًا ومســاح ًة فــي الفكــر اإلنســاني اهتمام ـ ًا
وجــد ًال ،كقضيــة اإلمــام املهــدي ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف،
نظــر ًا ملــا حتملــه هــذه القضيــة مــن حساســية وخصوصيــة فــي التفكيــر
علــى مســتوى التاريــخ اإلنســاني ومســتقبله واملصيــر الــذي ميضــي
إليــه العالــم.
إن قضيــة لهــا تأثيراتهــا بحجــم قضيــة غيبــة اإلمــام احلجــة
املنتظــر ،ال ميكــن أن تكــون مســألة عاديــة أو تقليديــة ميكــن املــرور
منهــا بــدون تع ّمــق فــي التفكيــر ،أو دون وعــي وبصيــرة ملــا هــو أبعــد
مــن األحاديــث املســتعجلة التــي قــد ميــر بهــا اإلنســان دومنــا اكتــراث،
أو اعتــداد يذكــر بأهميتهــا وبخطــورة تداعياتهــا علــى الفكــر والعقــل
اإلنســاني .
تتعــدد الزوايــا التــي ميكــن النظــر بواســطتها إلــى قضيــة هــذا
اإلمــام الغائــب ،وعشــرات األبحــاث والدراســات مــن مختلــف املــدارس
األيديولوجيــة واملذهبيــة والفكريــة تناولــت قضيــة اإلمــام مــن زواياهــا
الفكريــة والنظريــة ،بهــدف االقتــراب مــن منطقــة يكــون فيهــا العقــل
اإلنســاني متحم ـ ًا ومســتعد ًا الســتقبال الفكــرة واملشــروع األخالقــي.
فــي هــذه الســطور القليلــة لــن نتوقــف عنــد خالصــات تلكــم
األبحــاث والدارســات ،وإمنــا نشــير إلــى حقيقــة أن كل هــذه النقاشــات
حاولــت أن تقتــرب مــن إثبــات الفكــرة وإمكانيــة حتققهــا  ،وبعــض هــذه
النقاشــات كانــت تناقــش قضيــة اإلمــام املنقــذ مــن زاويــة العقائــد ،ومــا
أنبــأت بــه الديانــات الســماوية ،الســيما فــي الكتــب الســماوية الســبع،
ومــا أشــارت إليــه مــن الظهــور فــي آخــر ونهايــة التاريــخ أو الزمــان
البشــري.
ورغــم مــرور اثنــي عشــر قرنـ ًا مــن الزمــن ،ومــع التطــورات املذهلــة
فــي عاملنــا املعاصــر تقنيــ ًا ومعرفيــ ًا وعلميــ ًا ،مــا تــزال النقاشــات
مســتفيضة حــول اإلمــام ،وأخــذت فلســفة االنتظــار تهيمــن علــى
الســجاالت الفكريــة.
لقــد جتــاوزت النقاشــات فــي ســاحة األمــة فكري ـ ًا ،حــول قضيــة
اإلمــام الغائــب املنتظــر ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف ،العديــد

مــن احملطــات وصــو ًال إلــى محطــة عالقــة األمــة بهــذا األمــام وطبيعــة
ماهيــة هــذه العالقــة .وقــد أشــبع علمــاء ومفكــرون فلســفة االنتظــار
بحث ـ ًا ،وســبروا أغوارهــا فــي عــدة اجتاهــات بعــد أن افترضــوا مــن
الناحيــة العقائديــة أن وجــود وظهــور اإلمــام الغائــب ،هــي قضيــة
مركزيــة وأساســية فــي العقيــدة ،وأن ســامة العقيــدة تقتضــي التســليم
بوجــود اإلمــام املنقــذ ،ووجــوب الطاعــة لــه.
ونظــر ًا ملــا تعرضــت لــه األمــة طيلــة هــذه القــرون مــن ظلــم
واضطهــاد فاحــش ،كانــت فكــرة االنتظــار متثــل خشــبة اخلــاص
مــن املآســي والويــات ،فقــد دافــع أســاطني وأربــاب الفقاهــة والفكــر
اإلســامي فــي األمــة عــن هــذه الفكــرة علــى أنهــا املســؤولية الكبــرى
بــإزاء اإلمــام ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف ،معززيــن ذلــك بالعديــد
مــن الروايــات واألحاديــث املرويــة عــن أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
بهــذا اخلصــوص.
ولكــن؛ بــرزت تيــارات فكريــة فــي الســحاة تبنــت منهجـ ًا آخــر ،رأت
مســؤوليتها الكبــرى فــي زمــن الغيبــة يتلخــص فــي ضــرورة مجابهــة
االنحــراف فــي األمــة مبــا تتطلبــه مــن مســؤولية أخالقيــة وحضاريــة،
تقــوم علــى أســاس فهــم مختلــف ملســؤولية ودور األمــة جتــاه اإلمــام
الغائــب واملنتظــر ،ويســتند أصحــاب هــذا االجتــاه الفكــري الــى
الفهــم العميــق للقضيــة يفضــي الــى نتيجــة أن رســالتنا فــي زمــن
الغيبــة الكبــرى مــا هــي إال فرصــة لتجســيد املســؤولية الكبــرى التــي
ســيضطلع بهــا اإلمــام املهــدي ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف ،عنــد
ظهــوره الشــريف مــن إقامــة العــدل ودحــر اجلــور والظلــم عــن العالــم.
وفــي ثنايــا التفكيــر لــدى االجتــاه الرســالي فــي األمــة ،يســتند
القائلــون بضــرورة اجلهــاد ملقارعــة جبهــة الفســاد والظلــم فــي األمــة
علــى قاعــدة وركيــزة أساســية تتمثــل فــي أنــه ال ميكــن تبريــر التقاعــس
واخلنــوع والقبــول بالظلــم والفســاد حتــت ذريعــة االنتظــار ،خاصــة
إلمــام يعتقــد اجلميــع أن مســؤوليته الكبــرى إقامــة العــدل والقســط فــي
ربــوع العالــم.
ولذلــك فــإن مجابهــة الفســاد والظلــم البــد أن تكــون هــي قاعــدة
التواصــل والترابــط األساســية بــن األمــة واإلمــام الغائــب العتباريــن
أساســن وهمــا:
أو ًال :إن مجابهــة الظلــم والفســاد وإقامــة القســط والعــدل فــي
املجتمــع اإلنســاني هــي رســالة اإلمــام املنتظــر ،األولــى واألخيــرة،
ولذلــك البــد مــن اعتمادهــا كمنهــج وحتمــل املســؤولية االخالقيــة
والشــرعية علــى ضــوء معطياتهــا.
ثانيـ ًا :إن اإلمــام ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف ،كونــه قائــد ًا
وإمامـ ًا قائمـ ًا ،البــد مــن أن يكــون منــط االرتبــاط بــه كقائــد لألمــة ،ومــا
يتطلبــه ذلــك مــن حتمــل مســؤولية تكريــس نهجــه وتطلعاتــه فــي بســط
العــدل ونشــر القســط فــي العالــم.

حوارات حول القرآن الكرمي
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حوار حول سورة الفجر -

القسم الرابع واألخري

(من اآلية الثالثة والعشرين حىت هناية السورة)

تمهيد
َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ ً َ ّ ً
في العدد الماضي ،وصل بنا الحوار إلى قوله تعالى{ :وجاء ربك والملك صفا صفا}.
وفــي هــذا العــدد ،نكمــل الحــوار حــول اآليــات المتبقيــة مــن هــذه الســورة المباركــة ،ونســأل عــن
َ َ َّ َ
َ ْ َ َ ْ َ
قولــه تعالــى{ :و ِجــايء يوم ِئـ ٍـذ ِبجهنــم}.

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
وجاءت جهنم

* قــال تعــاىل{ :و ِجــ ْايء يوم ِئ ٍ
ــذ
َ
َ َْ َ
ـم}؛ أيــن جهنــم اليــوم؟ وكيــف
بِ َج َهنَّـ َ
يؤتــى هبــا ذلــك اليــوم؟
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 إن مــن معانــي شــهود اللــه حضــورتلــك القيــم التــي أمــر بهــا ،وتالشــي قيــم
الزيــف والضــال التــي امتحــن النــاس بهــا
فــي الدنيــا؛ لذلــك فــأول مــا يؤتــى بجهنــم؛
ســجن املجرمــن الرهيــب؛ فيقــول تعالــى:
ِ ٍ
َ ِ
َّــم}؛ فكيــف
{وجــ ْاي َء َي ْو َمئــذ بِ َج َهن َ
يؤتــى بهــا؟
ال نعــرف؛ ولكــن جــاء فــي روايــة
مأثــورة عــن أبــي جعفــر الباقــر ،عليــه
الســام ،انــه قــال:
ِ
{وجــ ْاي َء
«ملــا نزلــت هـــذه اآليــةَ :
ِ ٍ
ـم} .ســئل عــن ذلــك رســول
َي ْو َمئــذ بِ َج َهنَّـ َ
اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فقــال :بذلــك
اخبرنــي الــروح األمــن ان اللــه ال إلــه غيــره
إذا بــرز اخلالئــق وجمــع األولــن واآلخريــن

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

ُأتــي بجهنــمُ ،يقــاد بألــف زمــام؛ يقودهــا
مائــة ألــف َملَ َ
ــك مــن الغــاظ الشــداد،
لهــا هــدة 1وغضــب وزفيــر وشــهيق ،وانهــا
لتزفــر الزفــرة؛ فلــوال ان اللــه اخرهــم
للحســاب ألهلكــت اجلميــع؛ ثــم َيخــرج
منهــا ُع ُنــقٌ  2فيحيــط باخلالئــق؛ ال ِّبــر منهــم
والفاجــر؛ فمــا خلــق اللــه عبــدا مــن عبــاد
اللــه؛ ملــكا وال نبيــا إال ينــادي :رب؛ نفســي
نفســي ،وأنــت يــا نبــي اللــه تنــادي :امتــي
امتــي ،ثــم يوضــع عليها الصــراط؛ أدق من
حــد الســيف ،عليهــا ثــاث قناطــر؛ فامــا
واحــدة فعليهــا االمانــة والرحــم ،وثانيهــا
فعليهــا الصــاة ،وأمــا الثالثــة فعليهــا
رب العاملــن ال الــه غيــره؛ فيكلفــون املمــر
عليهــم؛ فيحبســهم الرحــم واألمانــة .فــان

لقدر اهلل وقضائه
جنــوا منهــا حبســتهم الصــاة ،فــان جنــوا
منهــا ،كان املنتهــى الــى رب العاملــن ،وهــو
ــك َلبِا ْلِرص ِ
قولــه{ :إِ َّن َر َّب َ
ــاد} ،والنــاس
ْ َ
علــى الصــراط؛ فمتعلــق بيــد ،وتــزول
قــدم ،ويستمســك بقــدم ،واملالئكــة حولهــا
ينــادون :يــا حليــم؛ اعــف واصفــح وعــد
بفضلــك وســلم ســلم ،والنــاس يتهافتــون
فــي النــار كال َفــراش فيهــا ،فــاذا جنــا نــاج
برحمــة اللــه مــر بهــا فقــال :احلمــد للــه
وبنعمتــه تتــم الصاحلــات وتزكو احلســنات،
واحلمــد للــه الــذي جنانــي منــك بعــد أيــاس
مبنــه وفضلــه ان ربنــا لغفــور شــكور».3
ويتذكر اإلنسان

* يف اآليــة التاليــة وهــو قولــه:
ِ ٍ
َّــر ِ
اإلن َْس ُ
ــان َو َأنَّــى َلــ ُه
{ َي ْو َمئــذ َيت ََذك ُ
ِّ
ْــرى} ،مــاذا يتذكــر اإلنســان
الذك َ
ِ
بالتحديــد؟ ومتــى يقــولَ { :يــا َل ْيتَنــي
َقدَّ م ُ ِ
ل َي ِ
ــات}؟
ــت َ
ْ
 يتذكــر اإلنســان طيباتــه التــيبددهــا فيمــا زالــت؛ ويتذكــر شــبابه الــذي
أبــاه فــي شــره الســهو والتباعــد عــن
الــرب؛ ويتذكــر أموالــه التــي جمعهــا مــن
غيــر حــل ،وأنفقهــا فــي غيــر رضــا الــرب؛
ويتذكــر أوقاتــه التــي أفناهــا فــي اللهــو
والغفلــة واالشــتغال بالتوافــه؛ وكل ســاعة
منهــا كان يســتطيع ان يحصــل بهــا علــى
لــك كبيــر فــي اآلخــرة!
ُم ٍ

{و َأ َّنــى َلـ ُه ِّ
الذك َْرى}؛
وقولــه تعالــىَ :
أي :ال تنفعــه الذكــرى بعــد فــوات أوانهــا؛
ـول يــا َليتَنِــي َقدَّ مـ ُ ِ
ل َي ِ
ــات}
فـــ { َي ُقـ ُ َ ْ
ـت َ
ْ
هــذه؛ فهــذه هــي احليــاة حــق احليــاة؛
احليــاة اخلالــدة التــي ال تــزول.
ال ..وال

* ملــاذا جــاء بحقيقتــن معروفتــن؛
ومهــا { َفيوم ِئـ ٍ
ـذ ال ُي َعـ ِّ
ـذ ُب ع ََذا َب ـ ُه َأ َحــدٌ
َْ َ
ـق َو َثا َق ـ ُه َأ َحــدٌ }؟
* َوال ُيوثِـ ُ
 هنالــك العــذاب اإللهــي الــذي يتجلىبــه الــرب ،والوثــاق اإللهــي الــذي يتجلــى بــه
غضبه .
نعــم؛ ال أحــد يعــذب كاللــه؛ ألنــه
األعظــم األكبــر الــذي ال يقــاس أي شــيء
منــه بــأي شــيء مــن خلقــه .وان االنســان
ليهــرب مــن عــذاب الدنيــا ،وال يعــرف ان
عــذاب اللــه فــي اآلخــرة ال يقــاس ببعــض
األذى فــي الدنيــا.
جــاء فــي دعــاء أميــر املؤمنــن علــي،
عليــه الســام:
«وأنــت تعلــم ضعفــي عــن قليــل مــن
بــاء الدنيــا وعقوباتهــا ومــا يجــري فيهــا
مــن املــكاره علــى أهلهــا ،علــى ان ذلــك بــاء
ومكــروه؛ قليــل مكثــه ،يســير بقــاؤه ،قصيــر
مدتــه ،فكيــف احتمالــي لبــاء اآلخــرة
وجليــل وقــوع املــكاره فيهــا! وهــو بــاء
تطــول مدتــه ،ويــدوم مقامــه ،وال يخفــف

عــن أهلــه؛ ألنــه ال يكــون اال عــن غضبــك
وانتقامــك وســخطك ،وهــذا مــا ال تقــوم
لــه الســماوات واألرض ،يــا ســيدي فكيــف
بــي وأنــا عبــدك الضعيــف الذليــل احلقيــر
4
املســكني املســتكني!»
كمــا ال شــيء يشــبه ســجن اللــه
ــق َو َثا َقــ ُه
{وال ُيوثِ ُ
ووثاقــه؛ ولــذا قــالَ :
َأ َحــدٌ }؛ أي :ال يشــد احــد وثاقــا بــذات
الشــدة التــي يشــد اللــه وثــاق الكفــار.
النفس المطمئنة

* متــى ُينــادى املؤمــن بنــداءَ { :يــا
ـس ا ُْل ْط َم ِئنَّ ـ ُة}؟
َأ َّيت َُهــا النَّ ْفـ ُ
 أهــذا املصيــر خيــر أم مصيــراملؤمنــن الذيــن قدمــوا حلياتهــم؛ فعمــروا
آخرتهــم؛ فاطمأنــت نفوســهم بســكينة
اإلميــان ،وتســاموا فــوق مؤثــرات املــادة؛
فرمبــا ملكوهــا ولكنهــا لــم متتلكهــم أبــدا،
فعاشــوا أحــرارا ،وماتــوا ســعداء .إذا
اســتقبلهم ملــك املــوت فبترحــاب ،ونــودوا
فــي أول ســاعة مــن حياتهــم األبديــة
ـس ا ُْل ْط َم ِئنَّ ـ ُة}.
بالبشــرىَ {:يا َأ َّيت َُهــا النَّ ْفـ ُ
إن املؤمــن يعيــش بــن اخلــوف والرجــاء؛
فــان دعــاه الــى اخلــوف إحساســه بالتفريط
فــي جنــب اللــه ،فقــد دعــاه الــى الرجــاء
يقينــه بعظيــم عفــو اللــه وواســع رحمتــه.
كل خوفــه مــن العاقبــة الســوأى ،ومِ ــن
أال يتقبــل اللــه حســناته ،وال يتجــاوز عــن
آﻳﺎر | 2017
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تبيين اآليات

ومن دخلها لن يخرج منها أبدا
ســيئاته ،ومِ ــن ان يتبــن فــي ســاعة الرحيــل
ان حســاباته كانــت خاطئــة ،وانــه ليــس،
كمــا كان يرجــو ،مــن أصحــاب اجلنــة.
أولــم تســمع مناجــاة االمــام الســجاد
علــي بــن احلســن ،عليهمــا الســام:
«ليــت شــعري أللشــقاء ولدتنــي أمــي
أم للعنــاء ربتنــي؛ فليتهــا لــم تلدنــي ولــم
تربنــي ،وليتنــي علمــت :أمــن أهــل الســعادة
جعلتنــي وبقربــك وجــوارك خصصتنــي؛
5
فتقــر بذلــك عينــي وتطمئــن لــه نفســي.
العودة إلى الرب الرحيم

* متــى يــأيت النــداء { َيــا َأ َّيت َُهــا
النَّ ْفــس ا ُْل ْطم ِئنَّــ ُة * ار ِج ِعــي إِ َل رب ِ
ــك
َ ِّ
ُ
ْ
َ
ر ِ
اض َيـ ًة َم ْر ِض َّيـ ًة}؟ ومــا هــي آثــار هــذا
َ
النــداء عــى روح امليــت املؤمــن؟
 إذا جــاء املؤمــن النــدا ُء اإللهــي عنــدــس ا ُْل ْط َم ِئنَّــ ُة}
وفاتــهَ { :يــا َأ َّيت َُهــا النَّ ْف ُ
اســتراح ،وشــملته البشــرى ،وعمــه
الفــرح ..هنالــك يســتطيب املــوت ألنــه عــودة
العبــد الكــرمي الــى الــرب الرحيــم الــذي
يســتضيفه بالقــول{ :ار ِج ِعــي إِ َل رب ِ
ــك
َ ِّ
ْ
ر ِ
اض َي ـ ًة َم ْر ِض َّي ـ ًة} لقــد اطمأنــت انفســهم
َ
الــى بارئهــا ،وتوكلــوا علــى اللــه ،وســلموا
ل َق ـ َدره وقضائــه ،ولــم يبطرهــم الغنــى ومــا
اعتبــروه صــك الغفــران ،ولــم يهزمهــم
الفقــر ومــا اعتبــروه لعنــة إلهيــة؛ لذلــك
فــان اللــه يرضيهــم بنعيــم األبــد ،وينبئهــم
بأنهــم مرضيــون ،ومــا أحلــى ســاعة اللقــاء
بحبيبهــم وأنيســهم ،ومــا أروع كلمــات
الــود املتبادلــة.
جــاء فــي احلديــث القدســي عــن اللــه
عــز وجــل انــه قــال فــي حــق الزاهديــن
وأهــل اخليــر و أهــل اآلخــرة:
«فوعزتــي وجاللــي ألحيينهــم حيــاة
أرواحهــم أجســادهم .ال
طيبــة اذا فارقــت
ُ
أســلط عليهــم َملَــك املــوت ،وال يلــي قبــض
روحهــم غيــري ،وألفتحــن لروحهــم أبــواب
الســماء كلهــا ،وألرفعــن احلجــب كلهــا
دونــي ،وآلمــرن اجلنــان فلتزيــن ،واحلــور
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فلتزفــن ،واملالئكــة فلتصلــن ،واألشــجار
فلتثمــرن ،وثمــار اجلنــة فلتدلــن ،وآلمــرن
ريحــا مــن الريــاح التــي حتــت العــرش
فلتحملــن جبــاال مــن الكافــور واملســك
االذفــر 6فلتصيــرن وقــودا مــن غيــر النــار
فلتدخلــن بــه وال يكــون بينــي وبــن روحــه
ســتر؛ فأقــول لــه عنــد قبــض روحــه :مرحبــا
وأهــا بقدومــك علــي ،اصعــد بالكرامــة
والبشــرى ،والرحمــة والرضــوان ،وجنــات
لهــم فيهــا نعيــم مقيــم ،خالديــن فيهــا أبــدا،
ان اللــه عنــده أجــر عظيــم ،فلــو رأيــت
املالئكــة كيــف يأخــذ بهــا واحــد ويعطيهــا
7
اآلخــر!»
وجــاء في نفس احلديث:
«وإذا كان العبــد فــي حالــة املــوت،
يقــوم علــى رأســه مالئكــة؛ بيــد كل ملــك
كأس مــن مــاء الكوثــر وكأس مــن اخلمــر،
يســقون روحــه حتــى تذهــب ســكرته
ومرارتــه ،ويبشــرونه بالبشــارة العظمــى،
ويقولــون لــه :طبــت وطــاب مثــواك ،انــك
تُقــدم علــى العزيــز احلكيــم ،احلبيــب
القريــب؛ فتطيــر الــروح مــن أيــدي املالئكــة
فتصعــد الــى اللــه تعالــى فــي أســرع
[مــن] طرفــة عــن ،وال يبقــى حجــاب وال
ســتر بينهــا وبــن اللــه تعالــى ،واللــه عــز
وجــل اليهــا مشــتاق ،وجتلــس علــى عــن
عنــد العــرش؛ ثــم يقــال لهــا :كيــف تركــت
الدنيــا؟ فتقــول :الهــي وعزتــك وجاللــك ال
علــم لــي بالدنيــا ،أنــا منــذ خلقتنــي خائفــة
منــك؛ فيقــول اللــه تعالــى :صدقــت يــا
عبــدي ،كنــت بجســدك فــي الدنيــا وروحــك
معــي؛ فانــت بعينــي ،ســرك وعالنيتــك ،ســل
أعطــك ،ومتــن علــي فأكرمــك ،هــذه جنتــي
فتجنــح فيهــا ،وهــذا جـــواري فأســكنه؛
فتقــول الــروح :الهــي ع َّرفتنــي نفســك؛
فاســتغنيت بهــا عــن جميــع خلقــك ،وعزتــك
وجاللــك لــو كان رضــاك فــي ان ُأقطــع
إربــا إربــا ،و ُأقتــل ســبعني قتلــة بأشــد
مــا يقتــل بـــه النــاس لــكان رضــاك احــب
إلــي».

«إلهــي كيــف أعجــب بنفســي وأنــا
ذليــل إن لــم تُكرمنــي ،وأنــا مغلــوب إن لــم
تنصرنــي ،وأنــا ضعيــف إن لــم تقونــي،
وأنــا ميــت إن لــم حتينــي بذكــرك ،ولــوال
ســترك الفتضحــت أول مــرة عصيتــك.
ـت
«الهــي كيــف ال أرضيــك وقــد أكملـ َ
ــت احلــق مــن
عقلــي حتــى عرفتُــك ،وعرف ُ
الباطــل ،واألمــ َر مــن النهــي ،والعلــ َم مــن
اجلهــل ،والنــو َر مــن الظلمــة.
فقــال اللــه عــز وجــل« :وعزتــي
وجاللــي ال أحجــب بينــي وبينــك فــي وقــت
8
مــن األوقــات ،كذلــك أفعــل بأحبائــي».

َ
َ ٌ
للكافــر {أحــد} غيــر اهلل.

َ َ َّ َ
َ ْ َ َ ْ َ
ــذ ِبجهنــم} حتــى
{و ِجــايء يوم ِئ ٍ
َ ْ َ
تقتــرب مــن موقــف القيامــة {يوم ِئـ ٍـذ} وهــو
َ
{ي َت َذ َّك ُــر اإل ْن َس ُ
ــان} طيباتــه
يــوم القيامــة
ِ
َ
َ َّ
َ ُ ِّ ْ َ
التــي بددهــا {وأنــى لــه الذكــرى} بعــد
ً
َ
فـ{ي ُق ُ
ــول} تحســرا:
فــوات األوان؛
َ ََْ
ََ
َ َّ ْ ُ
{يــا ليت ِنــي قدمــت ِلحي ِاتــي} الحقيقيــة
ُ َ ِّ
ََْ َ
ــذ ال يعــذ ُب
هــذه التــي ال تفنــى {فيوم ِئ ٍ
َ
َ َ َ ُ
َ ٌ
عذابــه}؛ أي :العــذاب المقــرر للكافــر {أحــد}
َ ُ ُ ََ َ ُ
وثــق وثاقــه}؛ أي :الوثــاق المقــرر
كاهلل{ .وال ي ِ

أمــا النفــس المطمئنة؛ فيقال لها:
َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ
َ َ َّ ُ َ
{يــا أيتهــا النفــس المطم ِئنــة} بســكينة
َ
َ ِّ
ْ
ــك
اإليمــان{ :ار ِج ِعــي ِإلــى} ثــواب {رب ِ
َ ْ َّ ً
َ َ ً
ُ
اضيــة} بنعيــم األبــد ،وتنبــأ بأنهــا {مر ِضيــة}
ر ِ
َ ْ ُ
َ
ــادي}
عنــد اهلل تعالــى{ .فادخ ِلــي ِفــي ِعب ِ
َ ْ ُ
الصالحيــن{ ،وادخ ِلــي} فــي دار ضيافتــي؛
َ َّ
{جن ِتــي} التــي مــن دخلهــا لــم يخــرج
ً
منهــا أبــدا.

دار ضيافة اهلل

* معلــوم أن أصحــاب النفــوس
املطمئنــة هــم عبــاد اهلل ويدخلــون
جنتــه؛ فكيــف يقــول هلــمَ { :فا ْد ُخـ ِـي ِف
ِعبـ ِ
ـادي * َوا ْد ُخـ ِـي َجنَّتِــي} ،وهــو مــن
َ
نافلــة القــول؟
 ُيدخــل اللــه روح املؤمــن  -بعــدقبضهــا  -برضــاه فــي حزبــه املفلحــن
فــي عبــاده الصاحلــن حيــث املؤانســة
والصفــاء؛ وذلــك قولــه  -تعالــى:-
ــي ِف ِعب ِ
{ َفاد ُخ ِ
ــادي}؛ أي :انتظمــي
َ
ْ
فــي ســلكهم.
وتســتقبله دار ضيافــة اللــه ومنــزل
كرامتــه اجلنــة التــي مــن دخلهــا لــم يخــرج
{وا ْد ُخـ ِـي
منهــا أبــدا؛ وذلــك قولــه تعالــىَ :
َجنَّتِــي}.
جعلنــا اللــه مــن أهــل جنتــه؛ انــه
ســميع الدعــاء.
------------------ )1الهدة :صوت وقوع الشــيء الثقيل.
 )2العنــق :الجماعة من الناس.
 )3بحــار األنوار ،ج ،60ص.193
 )4فقــرات من دعاء كميل.
 )5مفاتيح الجنان.
 )6ذفر الشــيء :اشتدت رائحته.
 )7كلمة اهلل ،الســيد حســن الشيرازي ،ص.369
 )8كلمة اهلل ،الســيد حســن الشيرازي ،ص.375
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية
علــى نشــوء ومنــو كل الظلمــات األخــرى،
ومــن هنــا كان التغييــر السياســي وإيقــاف
احلاكــم اجلائــر عــن ظلمــه وطغيانــه ،ميثــل
األولويــة األولــى فــي العمــل بالقــرآن ،وإن
أصــر علــى عــدم اإلذعــان بإيقــاف ظلمــه
واســتبداده ،تصبــح عمليــة إزاحــة احلاكــم
اجلائــر ضــرورة شــرعية ال منــاص منهــا.
وفــي اآليــة الثانيــة مــن ســورة
إبراهيــم ،يكشــف اللــه أن أكثــر الظلمــات
هــي منهجيــة وقيــادة الطغــاة املتحكمــن
واملســتبدين واحملاربــن لســبيل اللــه ،كمــا
{و َو ْي ٌ
ــل ِّل ْلكَافِ ِريــ َن ِمــ ْن
فــي قولــه تعالــىَ :

سورة إبراهيم
وقواعد
المشروع
النهضوي

يد * ا َّل ِذيــن يســت ِ
ــد ٍ
اب َش ِ
َــذ ٍ
َح ُّب َ
ع َ
ال َيــا َة
ون ْ َ
َ َْ
ِ
ِ
ون َعـ ْن َســبِ ِ
ـى ْالخـ َـرة َو َي ُصــدُّ َ
الدُّ ْن َيــا َعـ َ
يل اللَِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ
َ
ٰ
ُونَــا ع َو ًجــا أولئـ َ
ـك ف َضـ َـال َبعيــد}.
َو َي ْبغ َ

المتواصل
مبهمــة القــدوة والقيــادة ،الفقهــاء
الصاحلــون العــدول الذيــن هــم نــواب
لإلمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه
الشــريف ،فيتحملــون مســؤولية التصــدي
والتغييــر ضمــن خطــط واســعة مســتنبطة
مــن القــرآن والســنة ،وحينئــذ يكونــون خير
امتــداد للنبــي وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
قال تعالى في بدء سورة إبراهيم:
السيد جعفر العلوي

سورة إبراهيم
تضع قواعد مشروع
ضرورة إنهاء ظلم
الطغاة ،وخطورة
عواقب الركون لهم

ALHODAMAG.COM

22

فــي البــدء نقــول :إن كتــاب اللــه
العزيــز يعطــي تأثيــره احلــي والفعــال
فــي أرض الواقــع ،مــن خــال القــدوة
العاليــة واألســوة احلســنة ،وهــو القائــل
 ج ـ ّل وعــاَ { :-ل ُكــم ِف رسـ ِـو ٌة
ـول اللَِّ ُأ ْسـ َ
ْ َ ُ
َح َســنَ ٌة}( ،ســورة األحــزاب ،)21 :وقــد
متثــل ذلــك فــي النبــي األكــرم ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،ثــم فــي األئمــة االثنــي عشــر،
عليهــم الســام ،مــن بعــده.
واليــوم وفــي عصــر الغيبــة يقــوم

ِ
ُخ ِ
ــك لِت ْ
َــاب َأنْزَ ْلنَــا ُه إِ َل ْي َ
َّــاس
ــر َج الن َ
{كت ٌ
ـور بِــإِ ْذ ِن ربِــم إِ َل ِص ِ
ِمـن ال ُّظ ُلــا ِ
ت إِ َل النُّـ ِ
اط
َ
َ
َ ِّ ْ ٰ َ
ِ
ا ْل َع ِزيـ ِ
ـز َْ
ال ِميــد}.

اآليــة املباركــة تتحــدث عــن أن هدفيــة
إنــزال القــرآن هــو ملهمــة مكلّــف بهــا
الرســول ومــن ينــوب عنــه مــن األوصيــاء
والعلمــاء الذيــن هــم ورثــة األنبيــاء ،هــذه
املهمــة مســتمرة ال تتوقــف وال تتخصــص
بزمــن الرســول محمــد ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،بــل متتــد عطــا ًء وهدايــ ًة مــن اللــه
للنــاس مبــا أنهــم بشــر يرحمهــم بتوجيههم
وتعريفهــم بهــدف وجودهــم فــي احليــاة
ومتطلبــات الســامة والنجــاح فيهــا.
إذن هنــاك مهمــة كبــرى وعامليــة
تقــع علــى القــدوة والقائــد املؤمــن ،وهــو
الســعي املكثــف والــدؤوب إلنقــاذ النــاس
جميعـ ًا فــي العالــم مــن كل الظلمــات التــي

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

يعيشــون فيهــا ،وإخراجهــم إلــى واقــع
النــور اإلميانــي التوحيــدي ،وكل ذلــك
ضمــن قوانــن اللــه التــي عبــرت عنهــا
ِ
ــم}.
اآليــة الكرميــة {بِــإِ ْذن َر ِّبِ ْ
ُّ ُ َ
ات}؟
ما معنى {الظلم ِ

وهنــا نتســاءل عــن معنــى مفــردة
(الظلمــات)؟
أو ًال؛ جــاءت لفظــة الظلمــات بصيغــة
اجلمــع املطلــق ،أي؛ كل ظلمــة مخالفــة
للنهــج الربانــي الــذي يعــي تفاصيلــه
العامــة ،القائــد العالــم واملؤمــن ،ومــن
ثــ ّم فهــي تشــمل ظلمــات اجلهــل والكفــر
والنفــاق واالســتبداد والتخلــف العــام
والعــادات اخلاطئــة والتقاليــد املخالفــة
للديــن وقيمــه ،ومــن الظلمــات؛ كل
األخــاق الســيئة ،ألنهــا معاكســة للتعاليــم
القرآنيــة وللفطــرة الســليمة ،ومــن الظلمــات
أيضــ ًا؛ مجمــل األوضــاع الســيئة فــي
البــاد؛ السياســية منهــا واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة والفكريــة ،وكل مــا
يتعلــق بحيــاة النــاس.
وأشــد أنــواع الظلمــات؛ وجــود
االســتبداد والطغيــان لــدى احلــكام ،ألن
األجــواء العامــة فــي ظــل حكمهــم تســاعد

مــع مالحظــة أن لفظــة الكافريــن هــي
أوســع ممــن كفــروا باإلســام كعقيــدة ،بــل
يشــمل حتــى مــن يعتنقــه ظاهــر ًا ويحاربــه
عمــ ًا كالكثيــر مــن احلــكام الطغــاة
املنافقــن الذيــن ال يوجــد لديهــم مــن الديــن
إال ديكــور الصــاة أمــام كاميــرات اإلعالم
واالدعــاء اللفظــي بتأييــد اإلســام ،بينمــا
كل سياســاتهم العامــة وســلوكياتهم
اخلاصــة مخالفــة ومعاديــة بــل ومحاربــة
للديــن ،وهــم مــن ع ّبــر عنهــم القــرآن
باألعــراب ،ووصــف كفرهــم العملــي
بأنــه األخطــر واألشــد ،كقولــه تعالــى:

ْ
ــرا َونِ َفا ًقــا َو َأ ْجــدَ ُر َأ َّل
ْــر ُ
اب َأ َشــدُّ ُك ْف ً
{الَع َ
َــى رســولِهِ
َ
َ
َ
ع
لل
َّ
ُ
ا
ل
ن
أ
ــا
م
د
و
ح
ــوا
م
ُ ــدُ َ َ ْــزَ
ٰ َ ُ
َي ْع َل ُ
ِ
ِ
ـم}( ،ســورة التوبــة.)97 :
ـم َحكيـ ٌ
َواللَُّ عَليـ ٌ

وقــد اســتفاض القــرآن بوصــف
املنافقــن املعاديــن عمليــ ًا للديــن بالكفــر
ــم َأ ْن
فــي عــدة آيــات منهــاَ :
{و َمــا َمنَ َع ُه ْ

ُت ْقب َ ِ
ــروا بِــا ِ
للَّ
َ
ــم َك َف ُ
ــم إِ َّل َأ َّنُ ْ
ات ْ
ــم َن َف َق ُ ُ
ــل من ُْه ْ
وبِرســولِ ِ
ِ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ـم كســاىل
ـ
ه
و
ل
إ
ة
ـا
ـ
الص
ـون
ـ
ت
أ
ي
ل
و
ه
َ
ُ
ُ
َّ
َ َ
َ ْ
َ َ ُ
ــم ك ِ
َار ُه َ
َو َل ُين ِْف ُق َ
ــون}( ،ســورة
ــون إِ َّل َو ُه ْ

التوبــة.)54:
حتــى إقامــة هــؤالء الطغــاة للمســاجد
واملشــاريع الدينيــة ظاهــر ًا هــي لغيــر
هــدى وتقــوى اللــه بــل حملاربــة اللــه تعالــى،
واعتبارهــا عملي ـ ًا وســيلة لتفريــق صفــوف
املســلمني.

ِ ِ
اتـ ُ
{وا َّل ِذيـ َن َّ َ
ض ًارا َو ُك ْفـ ًـرا
َ
ـذوا َم ْســجدً ا َ
ِ
و َت ْف ِري ًقــا بـ َ ِ ِ
ـار َب
َ
َ ْ
ـن ا ُْلؤْ منــنَ َوإِ ْر َصــا ًدا َلـ ْن َحـ َ
اللََّ َو َر ُســو َل ُه ِمــ ْن َق ْب ُ
ــل َو َل َي ْح ِل ُفــ َّن إِ ْن َأ َر ْدنَــا
الســنَى واللَُّ ي ْشــهدُ إِنــم َلك ِ
َاذ ُب َ
ــون}،
إِ َّل ْ ُ ْ ٰ َ َ َ َّ ُ ْ

(ســورة التوبــة.)107 :
لــذا يؤكــد اللــه  -تعالــى -علــى أن
عمــل هــؤالء ،حتــى ولــو قالــوا وادعــوا أنــه
لصالــح النــاس ،فهــم كاذبــون.
النبي موسى من عظماء قادة التغيير

فــي ذات الســورة املباركــة يخاطــب
اللــه نبيــه موســى ،عليــه الســام ،بقولــه
تعالــى:

ــى بِآ َياتِنَــا َأ ْن
َ
وس ٰ
{و َل َقــدْ َأ ْر َســ ْلنَا ُم َ
ِ
ــك ِ
ــات إِ َل الن ِ
َأ ْخ ِ
ُ
ُّ
َ
َ
ُّــور
ل
ظ
ال
ن
ــ
م
م
و
ق
َ
َ
ــر ْج ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـم بأ َّيــا ِم اللَِّ إ َّن ف َٰذلـ َ
ـك َل َيــات ل ـك ُِّل
َو َذك ِّْر ُهـ ْ
ــار َشــك ٍ
َص َّب ٍ
ُور}.

وهنــا نالحــظ أيض ـ ًا تعــدد الظلمــات
التــي كان فيهــا قومــه ،وكان أشــدها،
االضطهــاد والقهــر والتعذيــب فــي زمــن
فرعــون ،ثــم أنهــم بعــد انقاذهــم مــن ذلــك
البــاء العظيــم ،فقــد اســتكانوا لظلمــة
الدعــة فــي غيــر موقعهــا وتركــوا اجلهــاد
الواجــب عليهــم حــن طلــب منهــم النبــي
موســى ،عليــه الســام ،حيــث قالــوا:

ـى إِ َّنــا َلـ ْن نَدْ ُخ َل َهــا َأ َبــدً ا
وسـ ٰ
{قا ُلــوا َيــا ُم َ
ِ
ِ
َ
ـك َف َقاتـ َ
ـت َو َر ُّبـ َ
ـا
ـب أ ْنـ َ
َمــا َدا ُمــوا ف َيهــا َفا ْذ َهـ ْ
ِ
اهنَــا َقاعــدُ َ
ون} ،وقــوم موســى رغــم
إِنَّــا َه ُ

مــا رأوه مــن عظمــة هــاك فرعــون ،إال
أنهــم كانــوا فــي ظلمــة اإلميــان الســطحي
وظلمــة التأثــر باألجــواء املاديــة وظلمــة
التخلــف عــن طاعــة القــادة املؤمنــن،
فســرعان مــا عبــدوا العجــل فــي ظــل
غيــاب نبيهــم موســى ،متأثريــن بشــكل
وملعــة الذهــب .ثــم طلبــوا مــن موســى أن
يريهــم اللــه جهــرة ،وهــو مــا يكشــف عــن
عــدم وعيهــم وتدنــي ثقافتهــم العقيديــة.
لــذا جــاء األمــر اإللهــي باإلنقــاذ الثانــي
لبنــي إســرائيل مــن ظلمــات أخــرى.
هــذه الســورة ومــا فيهــا مــن اآليــات
تضــع مالمــح مشــروع اإلنقــاذ العاملــي
املتوجــب علــى القائــد املؤمــن ومــن معــه
مــن الصاحلــن فــي ضــرورة إنهــاء ظلــم
الطغــاة وخطــورة عواقــب الركــون لهــم،
وفــي ضــرورة العبادة الســليمة للــه وأهمية
الطاعــة املتقدمــة للقــادة املؤمنــن والســعي
معهــم ،وتعطــي الســورة تأكيــد ًا علــى أن
النصــر حليــف املطيعــن خلــط النبيــن وأن
الهــاك عاقبــة املســتكبرين.
إن الناهضــن باملشــروع اإللهــي

العاملــي يتوجــب عليهــم التعــرف علــى
مالمــح وأبعــاد هــذا املشــروع اإللهــي،
وســورة إبراهيــم تضــع قواعــد هــذا
املشــروع الضــروري لعاملنــا املعاصــر.
واآلن أدعوكــم أحبتــي القــراء؛ لســاعة
تفكــر وتأمــل فــي جميــع آيــات هــذه
الســورة العظيمــة لتكتشــفوا بأنفســكم
مالمــح هــذا املشــروع العظيــم الــذي نحــن
أحــوج مــا نكــون للعمــل بــه.

ّ
القرآن معلمي
صادقة علي حسين

سألت نفسي ما الذي علمني القرآن؟
فسألتني نفسي :وما الذي لم يعلمكِ القرآن؟!
فالقــرآن كنــ ٌز ال تتناقــص خيراتــه ،وال تنضــب عطايــاه
املليئــة بالبــركات والرحمــة والهــدى.
نــو ٌر بــن أيدينــا نهتــدي بــه كلمــا أوشــك الظــام أن يالمــس
قلوبنــا أو يســتوطنها ليفتــك بأرواحنــا.
إنــه حصننــا املنيــع وســاح القلــب املســتكني ،ونــور اليقــن،
وهــو كنــز نأخــذ منــه مــا شــئنا ملــا شــئنا ،ومــا علينــا إال
أن نتيقــن بهــذا اخليــر ،قــال تعالــىُ { :ق ْ
ــو لِ َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا
ــل ُه َ
ُهــدً ى َو ِش ـ َفاء}( ،ســورة فصلــت ،)44 :فالقلــب الســليم ،عامـ ٌر
بالهــدى ،مغمــور بالنــور ،قــال تعالــى{ :و ُننَــزِّ ُل ِم ـن ا ْل ُقــر ِ
آن َمــا
َ
َ
ْ
ــو ِشــ َفاء َو َر ْحَــ ٌة ِّل ْل ُمؤْ ِمنِــنَ }( ،ســورة اإلســراء ،)82 :وهــو
ُه َ
ِ
َــاب ُّمبِــنٌ }،
ُــور َوكت ٌ
النــور قــال تعالــىَ {:قــدْ َجاءكُــم ِّمــ َن اللِّ ن ٌ
(ســورة املائــدة.)15 :
إن القــرآن كتــاب حيــاة ،وليســت كأي حيــاة ،ألنهــا أطيــب
وأكــرم وأنقــى وأصفــى حيــاة؛ إنهــا هــي حيــاة القلــب التــي
فيهــا النجــاة مــن وحــل الذنــوب واخلطايــا وبهــا يكمــن ســر
الســعادة ،قــال تعالــىَ { :يــا َأيــا ا َّل ِذيــ َن آمنُــو ْا اســت ِ
َجي ُبو ْا لِّ
ْ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ُــم}( ،ســورة األنفــال.}24 :
َول َّلر ُســول إِ َذا َدعَاكُــم َلــا ُ ْ
ي ِييك ْ
{و َمــا
علمنــي القــرآن أن اللــه خلقنــا لعبادتــه ،قــال تعالــىَ :
النــس إِ َّل لِيعبــدُ ِ
ـت ِْ
ون}( ،ســورة الذاريــات،)56 :
َخ َل ْقـ ُ
َُْ
ال ـ َّن َو ْ ِ َ
فالقــرآن لــم يعلمنــي أن أكــون إنســانا فقــط ،ولــم يعلمنــي
احليــاة فقــط ،بــل أحيانــي احليــاة احل ّقــة التــي ال زيــف فيهــا وال
خــداع فــي مظاهرهــا وال فــي حقيقتهــا.
فمــع القــرآن وبالقــران نســتطيع أن نعيــش فــي هــذه الدنيــا
الزائلــة واملخادعــة ،فــي متــام األمــن والســعادة ،أمــا آالمنــا
وأحزاننــا ومآســينا فتجبرهــا لــذة االرتبــاط الروحانــي باللــه -
ســبحانه  -ألننــا بعــد هــذه احليــاة الدنيــا ،نصــل إلــى الراحــة
ـت
ـم َر َأ ْيـ َ
{وإِ َذا َر َأ ْيـ َ
األبديــة والنعيــم الدائــم ،قــال تعالــىَ :
ـت َثـ َّ
ن َِعي ـ ًا َو ُم ْلــك ًا كَبِــر ًا}( ،ســورة اإلنســان.)20 :
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية

ُ
الدعاء بأسماء اهلل الحسنى
والحصانة من االنحراف الفكري
كريم الموسوي

إن عالقة االنسان
بربه منحصرة في
دعوته ومناجاته
والتوسل اليه بأسمائه
الحسنى وآالئه العليا

عندمــا نتصفــح كتــاب اللــه ،ســبحانه
وتعالــى ،جنــده حافـ ًا باملئــات مــن أســماء
اللــه احلســنى؛ ففــي فاحتتــه املباركــة
 مثــ ًا -جنــد رغــم قلــة عــدد آياتهــاالعديــد مــن اســماء اخلالــق تبــارك وتعالــى
كالرحمــن ،والرحيــم ،واملالِــك ،وهكــذا
احلــال بالنســبة الــى جميــع الســور
القرآنيــة األخــرى ،وحتــى الســورة اخلامتــة
(ســورة النــاس) التــي تعــد مــن الســور
القصيــرة فإنهــا حتتــوي علــى أســماء اللــه
كالــرب وامللِــك واإللــه.
احلســنى
ّ
وقــد أمــر البــاري ،عــ ّز وجــل ،بــان
يدعــوه االنســان بأســمائه احلســنى
وليــس فقــط بلفــظ اجلاللــة وذلــك ملزيــد مــن
القربــى ،ويتجلــى ذلــك فــي اآليــة املباركــة
مــن ســورة اإلســراء {سـبح َ ِ
سى
ُ ْ َ
ان ا َّلــذي َأ ْ َ

ِ ِ
ـد ِه َلي ـ ً ِ
ِ
الــرا ِم إِ َل ا َْلسـ ِ
ـج ِد
بِ َع ْبـ ْ
ْ
ا م ـ ْن ا َْل ْســجد ْ َ َ
ِ
ــى ا َّلــذي َب َار ْكنَــا َح ْو َلــ ُه}( ،ســورة
األَ ْق َ

اإلســراء.)1 :
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فــي دعوتــه ومناجاتــه والتوســل اليــه
بأســمائه احلســنى وآالئــه العليــا ،فهــو
يســتحيل عليــه اإلحاطــة بكنــه البــاري
 عــ ّز وجــل  -وذاتــه املقدســة حملدوديــةذهنــه ،علمــا ان االنســان يــزداد اميانــا
باللــه وعبوديــة لــه وورعــا كلمــا ازداد علمــا
بضآلــة نفســه وتفاهتهــا امــام عظمــة اللــه
وجبروتــه وكبريائــه.
وهنــاك الكثيــر مــن عوامــل النفــس
االنســانية مــا زالــت طــي اجلهــل ،وأســرار
ال يعــرف االنســان كنههــا فيقــف حائــرا
أمــام تلــك املجاهيــل واآلفــاق الواســعة
املتراميــة فيهــا ،فكيــف األمــر يــا تــرى
بالنســبة الــى الــذات االلهيــة املقدســة؟
فكمــا ان مــن املســتحيل ان جتمــع مــاء
احمليــط فــي قــدح صغيــر ،فكذلــك األمــر
بالنســبة الــى معرفــة الــذات االلهيــة ،واذا
كان االنســان؛ ورغــم مــا توصــل اليــه مــن
التطــور العلمــي ،يجهــل الكثيــر مــن االمور
فيمــا يتعلــق بجســم االنســان والظواهــر
الطبيعيــة ،فكيــف بــه وهــو لــم يغتــرف
غرفــة واحــدة مــن هــذا البحــر الواســع
املترامــي األطــراف ،واذا كنــا جنهــل
اخلل ّيــة الصغيــرة فــي أجســامنا ،فكيــف
ميكننــا ان ن ّدعــي القــدرة علــى معرفــة ُكنــه

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

الــذات االلهيــة املقدســة التــي أوجــدت
االشــياء والوجــود والكــون الواســع
الالمتناهــي؟
واذا كان األمــر كذلــك تبقــى عالقتنــا
باخلالــق  -تعالــى -فــي الدعــاء ،وأن
نعرفــه بأســمائه احلســنى كمــا يقــول
ســبحانه:
َ
ــا ُء ُْ
ال ْســنَى َفا ْدعُــو ُه ِ َبــا}،
س
األ
َ
{ولَِّ ْ َ
(ســورة األعــراف ،)179:وكمــا يقــول
ايضــا:

{ ُق ْ
الر ْحَــ َن َأ ّيــ ًا
ــل ا ْدعُــوا اللََّ َأ ْو ا ْدعُــوا َّ
َمــا تَدْ ُعــوا َف َل ـ ُه األَ ْسـ َـا ُء ُْ
ال ْس ـنَى}( ،ســورة

اإلســراء ،)110 :وكلمــا دعونــا اللــه جــل
وعــا باســم مــن اســمائه اجلليلــة كلمــا
ازدادت معرفتنــا بــه وقربنــا منــه وحبنــا
لــه ،وفــي املقابــل ســوف يــزداد حــب
اخلالــق لنــا ورحمتــه ولطفــه بنــا.
فلندعــه دائمــا ،ولننــاده بأســمائه،
ولنغتنــم كل فرصــة تســنح لنــا فــي الذكــر
والدعــاء وان انشــغل اللســان فليبــق
القلــب ذاكــرا متهجــدا فهــو ســبحانه
قريــب يســمع النجــوى ،ويعلــم مــا فــي
الصــدور ويعــرف كل هاجــس فينــا وكل
نيــة فــي قلوبنــا ،فهــو ســبحانه يجيبنــا ان
دعونــاه ،وناجينــاه ولــو بقلوبنــا او دمــوع

اعيننــا.
وبنــاء علــى ذلــك فلكــي نبلــغ القربــة
عنــد اللــه ،فالبــد مــن ذكــره ومعرفــة
أســمائه احلســنى ،ثــم يجــب ان ال ننســى
ان لهــذه األســماء اجلليلــة معانــي أخــرى،
وهــي كونهــا جتليــات لســننه ســبحانه فــي
الكــون والوجــود.
وعلــى ســبيل املثــال فبخصــوص
الرحمــة االلهيــة فــان هنــاك ســنن ًا وقوانــن
وأنظمــة تعبــر عــن هــذه الرحمــة ،وهكــذا
احلــال بالنســبة الــى بقيــة صفــات
اللــه  -جــ ّل وعــا -وأســمائه احلســنى،
كالعظمــة والكــرم ،واللطــف ،واحللــم،
والعلــم ،وغيرهــا ،وعلــى ســبيل املثــال،
فانــك عندمــا تتأمــل الظواهــر الطبيعيــة
والكونيــة املذهلــة وتفكــر فــي خلقهــا
ووجودهــا واســتمرارها وعظمــة حجمهــا؛
مــن شــمس وقمــر وجنــوم ،ومــن جبــال
وســهول وكائنــات حيــة عجيبــة ،فــان
عظمتهــا تدفعــك بشــكل ال ارادي الــى
ان تذكــره  -ســبحانه  -بأســماء عظمتــه
وكبريائــه ،وهــذا هــو تعبيــر عــن النظــرة
الســليمة التــي لــم تخالطهــا الشــائبات
املاديــة واإلحلاديــة ،فعظمــة الشــيء دليــل
علــى عظمــة خالقــه.
وكذلــك احلــال عندمــا يتبــادر الــى
أذهاننــا قولــه تعالــى{ :إِ َّن اللََّ َش ِ
ــديدُ
ا ْل ِع َق ِ
ــاب}( ،ســورة احلشــر ،)7 :فهــذا
تعبيــر عــن ســنة الهيــة هــي ســنة اجلــزاء
والعقــاب؛ فلــكل قــول وفعــل جــزاؤه خيــرا
كان أم شــرا ،ثوابــا كان أم عقابــا ،وقــد
اكــد ســبحانه علــى هــذه احلقيقــة عندمــا
قــال:
ِ
إلنس ِ
ــان إِالَّ َمــا َســ َعى
{و َأ ْن َل ْي َ
َ
ــس ل ِ َ
َ
َّ
ــرى}( ،ســورة
ي
ف
ــو
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ه
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ع
ــ
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أ
َ
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وهــذه هــي ســنة اجلــزاء التــي جعلهــا
اللــه لعبــاده فــي حياتهــم الدنيا ،فاإلنســان
مســؤول ومكلــف بذاتــه ،وهــو فــي إطــاره
مملكــة هــو ربهــا وســيدها ،وكيــان مملكتــه
هــذه ،جســده الــذي البــد مــن ان يعتنــي
بــه ،وإال فانــه  -أي االنســان ـ مســؤول
عــن أي تقصيــر جتاهــه ،ولس ـنّة اجلــزاء،
أســماء الهيــه عديــدة تتعلــق بهــا،
وأكثرهــا صلــة بهــذه الســنّة؛ اســمه
تعالــى؛ «الســميع البصيــر» ،فاإلنســان
متمــرد ومجــادل بطبعــه ،وهــذا الطبــع
كان فيــه منــذ اليــوم االول الــذي نفخــت

فيــه الــروح ،ولذلــك كان البــد مــن رادع
وكابــح جلمــاح التمــرد الكامــن فــي ذات
االنســان ،ولعــل الــوازع النفســي هــو مــن
اهــم هــذه الكوابــح ،فــاذا مــا فقد االنســان
هــذا الــوازع الــذي يحافــظ علــى ســلوكه،
ويكــون لــه خيــر ناصــح وواعــظ فــان
نصائــح وإرشــادات األخريــن ال تكفــي
لوحدهــا وال تنفــع معــه.
تنمية الوازع النفسي

واإلضافــة الــى ذلــك فــان القوانــن
والنظــم ســوف ال جتــدي معــه نفعــا هــي
األخــرى ،ذلــك الن الــذي يفقــد الــوازع
النفســي يعــرف كيــف يتحايــل علــى
القانــون ويتهــرب ويتملــص منــه ،وشــواهد
التحايــل وااللتفــاف والتهــرب هــذه كثيــرة
تعــج بهــا مجتمعاتنــا ،فمــا اكثــر عمليــات
التزويــر والتهريــب واالرتشــاء واحملســوبية
ومــا الــى ذلــك مــن انــواع التجــاوز
واالعتــداء علــى القوانــن واألنظمــة.
تــرى مــا الــذي يضبــط ســلوك
االنســان ومواقفــه وحركاتــه ،ومــا الــذي
يجعــل قلبــه واعيــا متبصــرا بحيــث يبــادر
عندمــا يلــج فــي دهاليــز املعصيــة الــى
اإلمســاك بزمــام نفســه بنفســه ،والوقــوف
أمــام تدنّيهــا وترديهــا فــي املعاصــي
والذنــوب؟ وبتعبيــر آخــر :مــن أيــن يأتــي
هــذا الــوازع النفســي وكيــف ينمــو
وينشــط فــي الــذات البشــرية؟
الريــب ان هــذا الــوازع النفســي
يتمثــل فــي معرفــة اللــه ســبحانه وتعالــى
واإلحاطــة بعظيــم صفاتــه وأســمائه،
ومنهــا؛ انــه ســبحانه ،ســميع عليــم،
ـس املســؤولية امنــا
يســمع ويــرى ،وأن ـح ّ
يظهــر ويترســخ فــي وجــدان االنســان
وضميــره ،كلمــا ازداد معرفــة باللــه ـ
تعالــى -بحيــث يعيــش الشــعور برقابتــه
فــي كل حركــة وســكنة تصــدر منــه ،فهــو
معــه فــي كل مــكان وفــي كل حلظــة واوان.
والرقابــة االلهيــة هــي التــي جتعــل
االنســان يتــزن ويســتقيم فــي حياتــه،
فتخلــق فيــه روح التقــوى وتقويهــا شــيئا
فشــيئا ،وتنمــو فــي ذاتــه روح الرقابــة
واحملاســبة والشــعور بالذنــب والنــدم
حــن التقصيــر او ارتــكاب املعصيــة،
وهــذا هــو مــا نســميه بـ(الــوازع النفســي)
الــذي ينبــت ويتجســد فــي الضميــر احلــي
والوجــدان الطاهــر ،فاملهــم ان يكــون قلــب

االنســان نقيــا طاهــرا لتنمــو وتنشــأ فيــه
املعرفــة االلهيــة ،ولذلــك جــاء التأكيــد فــي
االحاديــث الشــريفة علــى ان نذكــر اللــه ـ
تبــارك وتعالــى ـ فــي اخللــوات.
وحقيقــة كــون اللــه ســميع ًا بصيــراً،
يجــب ان نعيشــها لتختلــط بدمائنــا
وأرواحنــا ،ولتتجلــى فــي قلوبنــا،
وحينئــذ نــزداد اميانــا وتقــوى وهــدى
مــن اللــه ـ ســبحانه ـ واذا مــا نفــذت
هــذه املعانــي واخلصــال النورانيــة فــي
قلوبنــا وانســجمت مــع أرواحنــا ،فعندئــذ
ســنعيش حــس املســؤولية والواجــب
ونســدد قلوبنــا بالطاعــة واألداء وااللتــزام
واالســتقامة ،فترضــى ضمائرنــا وتطيــب
أرواحنــا ،ومــن َثــم يرضــى اللــه ـ ســبحانه
ـ عنــا وهــو الرضــا الــذي ننشــده.
وكمثــال تاريخــي علــى حالــة عــدم
الشــعور باملســؤولية وعواقبهــا تذكــر لنــا
ســورة اإلســراء قصــة بنــي إســرائيل،
وكيــف انهــم كانــوا يرفلــون فــي النعــم،
وان اللــه ـ تعالــى -فضلهــم علــى العاملــن
عندمــا عاشــوا روح املســؤولية ،واظهــروا
الــوالء والطاعــة لنبيهــم موســى بــن
عمــران ،عليــه الســام ،حتركــوا وهاجــروا
وجاهــدوا معــه ،ولكنهــم عندمــا بلغــوا
الشــبع وبطــرت معيشــتهم ،شــرعوا شــيئا
فشــيئا بالطغيــان والكفــر بأنعــم اللــه،
وراح الكبــر والشــعور باألفضليــة والتفــوق
علــى غيرهــم يدخــل الــى نفوســهم ويــدب
فــي اذهانهــم حتــى تأصلــت فيهــم النزعــة
العنصريــة.
إن افتقــاد االنســان للمعانــي
واخلصــال النورانيــة التــي تقربــه الــى اللــه
تعالــى ال جتعلــه عــدمي املســؤولية فقــط؛
وإمنــا تــؤدي بــه الــى متاهــات االنحــراف
والضــال ،ولعــل جتربــة بنــي اســرائيل
تكــون مثــا ًال حيــ ًا علــى مــر األجيــال
والعصــور ،واملثيــر ان بقايــا بني إســرائيل
مــا يزالــون أمامنــا يحملــون نفــس االســم،
ويشــهد العالــم كيــف انهــم يخلقــون
االرهــاب واالضطرابــات وينشــرون الدمــار
فــي قلــب العالــم االســامي.
فهــم ال يشــعرون باألمــن واالســتقرار
كمــا كان أســافهم فــي القــرون املاضيــة،
لــذا ال يرضيهــم رؤيــة بقيــة بنــي البشــر
يرفلــون بالعيــش الرغيــد والســعادة ،وهــذه
بحــد ذاتهــا نقمــة الهيــة فــي احليــاة الدنيــا
والعــذاب الشــديد يــوم القيامــة.
آﻳﺎر | 2017

الرقابة االلهية هي
التي تجعل االنسان
يتزن ويستقيم في
حياته ،فتخلق فيه
روح التقوى
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مجتمع

مجتمع
ِ
ـم
ـم َأ ُّي ُكـ ْ
وفــي تفســير قولــه تعالــى{ :ل َي ْب ُل َو ُكـ ْ
َأ ْح َســ ُن ع ََم ً
ــا}( ،ســورة هــود ،)7 :جــاء

عــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ،انــه
قــال« :ليــس يعنــي أكثركــم عم ـ ًا ،ولكــن
أصوبكــم عمــ ًا وإمنــا اإلصابــة خشــية
اللــه والنيــة الصادقــة وإيفــاء العمــل،
واإلخــاص بــه ،والعمــل اخلالــص هــو
الــذي ال تريــد أن يحمــدك عليــه أحــد ّإل
اللــه».
فبســامة العقــل والقلــب تتحصــل
(النيــة الصادقــة) التــي هــي موضــع
قبــول األعمــال (إمنــا يتقبــل اللــه مــن
املتقــن) ،وقــد حــاز األنبيــاء واألوليــاء
علــى مقاعــد الصــدق فــي دار الكرامــة
مبــا اشــتملوا عليــه مــن درجــات اإلميــان
ومبــا اجتهــدوا فــي الدنيــا وأخلصــوا فيــه
العبــادة للــه وقــد شــهد القــرآن الكــرمي
{و ُي ْط ِع ُم َ
ــون
كمــا فــي ســورة الدهــرَ :

إشراقات فاطمية
ٌ
زهراء حكمت

فاطمة ،عليها السالم،
تحمل روح رسول
اهلل وصفاته وأخالقه،
فكانت الوارث
والشبيه
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كانــت فاطمــة متصلــة بأنــوار الوحــي
لتمــأ عينيهــا نــور ًا وفكــرا.
ونغمــات الســماء متــأ ســمعها تــاوة
وذكــرا
وترانيــم القـــــرآن تأســـــــر قــــــلبها
ومشــاعرها الرقـــيقة.
نشــأت فاطمــة ،عليهــا الســام ،نشــأ ًة
صاحلــة ،وأصبحــت فتــاة مثاليــة اجتمعــت
فــي شــخصيتها كل منابــع الكمــال
والعظمــة والفضيلــة.
ففــي كل مــرة كان النبــي يشــيد
بعظمــة فاطمــة ويصــرح بــأن «فاطمــة
ســيدة نســاء العاملــن» ،فعندمــا ســئل:
أهــي ســيدة نســاء عاملهــا؟ فقــال :تلــك
مــرمي كانــت ســيدة نســاء عاملهــا ،وفاطمــة
ســيدة نســاء العاملــن مــن األولــن
واآلخريــن.
وفاطمــة ،عليهــا الســام ،حتمــل روح
رســول اللــه وصفاتــه وأخالقــه ،فكانــت
الــوارث والشــبيه؛ إذ لــم يكــن فــي الدنيــا
أحــد مياثــل الرســول فــي صفتــه وشــمائله
كفاطمــة؛ ولقــد لفتــت هــذه العالقــة

والرابطــة بــن رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،وابنتــه فاطمــة ،حتــت أنظــار
الذيــن عايشــوها ،فتحدثــوا عــن ذلــك
الشــبه ،وكــرروا القــول فيــه ،فهــذه زوج
رســول اللــه عائشــة ،تتحــدث عــن هــذه
العالقــة والرابطــة اجلســدية والروحيــة
واألخالقيــة بــن رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،وابنتــه فاطمــة ،فتقــول« :مــا
رأيــت أحــدا أشــبه ســمتا ود ًال وهديــ ًا
برســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فــي
قيامهــا وقعودهــا مــن فاطمــة بنــت رســول
اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وقالــت:
وكانــت إذا دخلــت علــى النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،قــام إليهــا فقبلهــا وأجلســها
فــي مجلســه وكان النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،إذا دخــل عليهــا قامــت مــن
مجلســها فقبلتــه وأجلســته فــي مجلســها»،
وكانــت هــي العابــدة التــي ال تعــرف
االنكفــاء علــى الــذات وال االنطــواء علــى
نفســها بــل جتــوع لكــي يشــبع الفقيــر،
هــذا التجــ ّرد لــم يفقــد فاطمــة الواقعيــة
واإلحســاس مبأســاة النــاس نعــم هــذه

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

هــي االخــاق احلقيقيــة.
ومــن هنــا بودنــا ان نعــ ّرج علــى
قبســات مــن نــور ،وإشــعاعات مــن
ســيرتها العبقــة الطاهــرة.
اإلخالص هلل وآثاره في الدنيا

وأول مــا يطالعنــا فــي ذلــك الســفر
الزهرائــي املشــرق؛ إخالصهــا ،عليهــا
الســام ،فاإلخــاص منزلــة مــن منــازل
الديــن ،ومقــام مــن مقامــات املوقنــن،
وتوفيــق الوصــول إليــه مــن اللــه  -تعالى،-
وكذلــك ان لإلخــاص أهلــه العاملــن بــه
والقاطفــن مــن ثمــاره اليانعــة وأشــجاره
الباســقة كنــوز ًا بالدنيــا واآلخــرة.
وقــد أكــدت اآليــات والروايــات علــى
عظيــم منزلــة ومرتبــة االخــاص فــي
العبــادة بــل هــو بدرجــة القلــب مــن البــدن،
واحملــور مــن الدائــرة ،قــال  -تعالــى:-
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ومــن هنــا فقــد حــازت الزهــراء ،عليهــا
الســام ،علــى كمــال اإلخــاص وخشــيتها
للــه ســبحانه ،وعظيــم إميانهــا بــه وباليــوم
اآلخــر ،وشــهد الرســول ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،لهــا قائ ـ ًا« :يــا ســلمان إن ابنتــي
فاطمــة مــأ اللــه قلبهــا وجوارحهــا إميانـ ًا
إلــى مشاشــها ،تفرغــت لطاعــة اللــه»...
وإذن؛ كانــت حيــاة الســيدة الزهــراء،
عليهــا الســام ،عبــارة عــن عبــادة خالصــة
للــه  -تعالــى -ســوا ٌء فــي محرابهــا
وتضرعهــا ،ومــع زوجهــا فهــي تعبــد اللــه
فــي حســن التب ّعــل ،وايضــ ًا فــي تربيــة
األوالد وقيامهــا باخلدمــات العامــة ،إمنــا
تطيــع اللــه وتعبــده بنيتهــا اخلالصــة لــه،
كذلــك مواســاتها للفقــراء ،كانــت عبادتهــا
للــه بإخــاص مؤ ِثــرة علــى نفســها وأهــل
بيتهــا ،وعنهــا ،عليهــا الســام ،انهــا
قالــت« :مــن أصعــد إلــى اللــه خالــص
عبادتــه ،أهبــط اللــه عـ ّز وجــل إليــه أفضــل
مصلحتــه».
االقتداء بالزهراء وصنع المعجزات

وهــي عــاوة علــى إخالصهــا املتفـ ّرد
كانــت ،عليهــا الســام ،زاهــدة قنوعــة
متمســكة مبــا قالــه لهــا أبوهــا ،صلــى
ّ
اللــه عليــه وآلــه« :يــا فاطمــة اصبــري

علــى مــرارة الدنيــا لتفــوزي بنعيــم األبــد»،
فكانــت راضيــة باليســير مــن العيــش،
صابــرة علــى شــظف احليــاة ،قانعــة
بالقليــل مــن احلــال ،راضيــة مرضيــة
غيــر طامعــة مبــا لغيرهــا ،غيــر مستشــرفة
ببصرهــا إلــى مــا ليــس مــن ح ّقهــا ،ســائلة
اللــه  -تعالــى  -وحــده ،فهــو رمــز لغنــى
النفــس ،كمــا قــال أبوهــا ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ...« :إمنــا الغنــى غنــى النفــس».
إنهــا الســيدة البتــول ،عليهــا الســام،
التــي انقطعــت إلــى اللــه تعالــى عــن
دنياهــا ،وعزفــت عــن زخارفهــا ،وصدفــت
عــن غرورهــا ،وعرفــت آفاقهــا ،وصبــرت
علــى أداء مســؤولياتها ،وهــي تعانــي
شــظف العيــش ولســانها رطــب بذكــر
موالهــا.
ومــن هنــا؛ فــإن املــرأة إذا أرادت
أن تســتغل مــا لديهــا مــن طاقــات فإنهــا
تســتطيع أن تفعــل املعجــزات ،ولــو
اردنــا االنطــاق الــى فنــارات أخــرى؛
هــي مصــدر اشــعاع لــكل محبيهــا؛
كاملجــال الثقافــي ،فهــي املؤلفــة األولــى
فــي اإلســام؛ وكان بيتهــا مركــز ًا ثقافي ـ ًا
وعلمي ـ ًا لتثقيــف النســوة بكافــة املســائل،
كمــا كان لهــا الصــدارة باملجــاالت
السياســية واالقتصاديــة ،ومــن هنــا ميكــن
ان نستشــرف ونــرى ان الهــدف مــن
مطالبــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،بفــدك
كان يفــوق اجلانــب املــادي ،بــل هــو كشــف
الغطــاء عــن احلقيقــة.
وإثبــات أن احلــق فــي أمــر اخلالفــة
هــو مــع علــي ،عليــه الســام ،عبــر
االســتدالل واملطالبــة بحقــه.
وكان جهادهــا السياســي واضحــا
خــال إطالقهــا صرخــة «ال» فــي وجــه
الظلمــة ممــن اغتصبــوا اخلالفــة ،ولــو
أردنــا ان نقيــس حركــة موالتنــا الزهــراء،
عليهــا الســام ،وفــق املقاييــس احلديثــة،
جنــد انهــا قــادت تظاهــرة نســوية باجتــاه
مركــز اخلالفــة ،أال وهــو املســجد النبــوي،
وكان لهــذه التظاهــرة بيــان سياســي
يتمثــل باخلطبــة الفدكيــة.
وفــي هــذا كلــه ،تؤكــد فاطمــه ،عليهــا
الســام ،علــى أهميــة التكاتــف والوحــدة
حيــث ورد فــي خطبتهــا «طاعتنــا نظــام
للملــة ،وإمامتنــا أمــان مــن الفرقــة» ،ولــم
يكــن هــذا العمــل السياســي األول الــذي

مارســته الزهــراء فقــط.
بــل مثلــت ســابقا ،وفــي عهــد أبيهــا
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،املــرأة
املســلمة فــي مؤمتــر املباهلــة الــذي عقــد
مــع نصــارى جنــران ،فقــد كانــت فاطمــة
املدافعــة عــن النبــوة واإلمامــة ،وبذلــك زاد
حقدهــم عليهــا ملوقفهــا املشــرف لــدى
ابيهــا وزوجهــا ،ولــم تكــن تهتــم بحطــام
الدنيــا ،بخــاف ماهــو عليــه النســاء اليــوم
الالئــي تطــول قائمــة املتطلبــات عندهــن.
نافذة على القرآن الكريم

كانــت فاطمــة قرآنــ ًا متحــرك ًا
بتجســيدها لتعاليمــه وأحكامــه ،لــذا
يصـ ّـح لنــا أن نقــول :إن الت ّعــرف علــى مــا
أراده منــا القــرآن يتضــح مبراجعــة حيــاة
فاطمــة ،عليهــا الســام ،كمــا أن الت ّعــرف
علــى أخالقيــات فاطمــة يتحقــق بالتأمــل
فــي القــرآن الكــرمي.
وقــد بــذل النبــي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،جهــد ًا بالغــ ًا شــاركته خديجــة،
عليهــا الســام ،مــن أجــل تربيــة فاطمــة
وإعدادهــا فتــاة مثاليــة ،وزرع فســائل
اخليــر والنــور فــي قلبهــا ووجدانهــا.
وعود ًا على بدء نقول:
فاطمــة ،عليهــا الســام ،واحــدة
مــن الذيــن أســهموا فــي بنــاء الصــرح
اإلســامي العظيــم مــن خــال مواقفهــا
فــي مكــة واملدينــة ،فكانــت ترافــق أباهــا
النبــي ،صلــوات اللــه عليــه وآلــه ،منــذ
البــدء وكانــت تدافــع عنــه بــكل بســالة
وقــوة عندمــا أتهمــه اجلاهلــون بالســحر،
فكانــت تؤكــد عبــر احلــوارات مــع النســاء
والفتيــات أنــه ليــس بســاحر ،بــل نبــي
هــذه األمــة.
تدافــع وجتاهــد بلســانها البليــغ
وأســلوبها العــذب ومنطقهــا الرصــن ،كمــا
كان ابــن عمهــا؛ علــي بــن أبــي طالــب،
ـذب
عليــه الســام ،مرافقـ ًا ومالزمــا للنبــي يـ ّ
عنــه وهــي تشــاهد تضحياتــه عــن كثــب،
وتــرى صمــود أبيهــا ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم ،فتــزداد ثباتــا فــي جهادهــا
منــذ صغرهــا.
وهــي بذلــك متثــل كل إشــراقات
الديــن والدنيــا واآلخــرة لتكــون وبحــق
قــدوة واســوة لــكل النســاء مــن األولــن
واآلخريــن.
آﻳﺎر | 2017

فاطمة ،عليها السالم،

واحدة من الذين
أسهموا في بناء
الصرح اإلسالمي
العظيم من خالل
مواقفها في مكة
والمدينة
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مجتمع

مجتمع
مالمــح مــن بدنهــا ،كمــا قــال النبــي ،صلى
اللــه عليــه وآلــه« :نســاء كاســيات عاريــات»

اي تكتســي مــا ال يســترها ،فهــي كاســية
ولكــن فــي احلقيقــة هــي عاريــة؛ مثــل مــن

الصديق مرآة
آمنة الساعدي

العفة في المجتمع
لنفهم الحجاب ونضمن
ّ
الشيخ حيدر العامري*

يأكد اإلسالم
على ضرورة
االلتزام بجوهر
الحجاب وآثاره على
المجتمع
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احلجــاب فــي منظــور الفقــه
اإلســامي؛ هــو اللبــاس الــذي يســتر
جســد املــرأة ،لــذا فهــو أحــد الفــروض
الواجبــة علــى املــرأة.
رمبــا يتبــادر ســؤال لــدى البعــض؛
عــن علّــة فــرض اإلســام للحجــاب علــى
املــرأة؟
إن فــرض احلجــاب علــى املــرأة هــو
ملصلحتهــا قبــل أن يكــون شــيئ ًا إضافي ـ ًا
وثقيــ ًا عليهــا ،فهــو يضمــن لهــا عــدم
االنــزالق فــي مهــاوي االبتــذال واالمتهــان،
وذلــك؛ ألن املــرأة محـ ٌّـل لعيــون املفتونــن،
فــإذا تكشــفت وأظهــرت مفاتنهــا تبعتهــا
الشــهوات ،وتكــون ســبب ًا فــي انحرافــات
أخالقيــة ع ـ ّدة ،مثــل كثــرة النظــر احملــرم
الــذي ُيعــد مقدمــة النحــراف آخــر ،ويطلــق
عليــه اليــوم بـــ «التحـ ّرش اجلنســي» ،ومــن
ثــم الزنــا (االغتصــاب).
مــن هنــا جــاء تشــريع اإلســام
باحلجــاب لهــذه األســباب التــي تنطلــق
مــن تكويــن االنســان ومــا يحملــه مــن
غرائــز ،فنزلــت آيــات عديــدة فــي فــرض
{و ْل َي ْ ِ
ض ْبــ َن
احلجــاب كقولــه تعالــى:
َ
ـى ُج ُي ِ ِ
بِ ُخ ُم ِر ِه ـ َّن َعـ َ
وب ـ َّن}( ،ســورة النــور:
 ،)31واخلمــار هــو مــا يتدلــى مــن الــرأس
{وإِ َذا
فيغطــي الصــدر ،وقولــه تعالــىَ :

اس َ
َس َ
وه َّن ِمــ ْن َو َر ِاء
ــأ ُل ُ
ــأ ْلت ُُم ُ
وه َّن َمتَاعــ ًا َف ْ
ٍ
ِح َجــاب}( ،ســورة األحــزاب.)53 :

وكمــا يعلــم القــارئ الكــرمي ،أن
كتابــات وبحوثـ ًا وأحاديــث كثيــرة شــهدتها
الســاحة حــول احلجــاب وفلســفته وفوائده،
بيــد أن املطلــوب فــي يومنــا هــذا ،تســليط
الضــوء علــى جوهــر احلجــاب اكثــر مــن
ظاهــره ،كأحــد أشــكال املالبــس التــي على
املــرأة ارتــداءه ،ألن «العبــرة بالنتائــج»،
كمــا ُيقــال ،واملهــم اآلثــار احلقيقيــة التــي
يفتــرض ان يتركــه احلجــاب علــى ســامة
النفــوس ونظافــة القلــوب والتماســك
االجتماعــي بشــكل عــام.
فاحلجــاب الــذي ترتديــه املــرأة ينبغــي
أن يحقــق الســامة النفســية والقلبيــة ملــن
بــن هــذه
هــو غيــر محــرم عليهــا ،وقــد ّ
احلقيقــة القــرآن الكــرمي بــكل وضــوح
ِ
ِ
ـم}،
ـم َأ ْط َهـ ُـر ل ُق ُلوبِ ُكـ ْ
وبتعبيــر رائــعَ { :ذل ُكـ ْ
(األحــزاب ،)53 :علمــ ًا أن اخلطــاب
القرآنــي جــاء موجهــ ًا لنســاء النبــي
األكــرم ،بيــد أن عمــوم علتــه دليــل علــى
عمــوم ُحكمــه ،وجــاء فــي قولــه تعالــىَ { :يــا
ــك ونِس ِ
ِ
ــل ألَزْ َو ِ
ــي ُق ْ
اج َ
ــاء
ــك َو َبنَات َ َ َ
َأ ُّ َيــا النَّبِ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ُْلؤْ ِمنِــنَ ُيدْ نــنَ َع َل ْيهــ َّن مــ ْن َجالبيبهــ َّن}،

(ســورة األحــزاب ،)59 :واجللبــاب هــو
الــرداء او اإلزار الكبيــر الــذي تســتر بــه
نفســها فــا يبــدو منهــا شــيئا.
ومــن مصاديــق الســامة النفســية
والقلبيــة مــا ّ
بشــر بــه القــرآن الكــرمي فــي

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

اآليــات املباركــة{ :قــل ِّل ْل ُمؤْ ِمنِــنَ َيغ ُُّضــوا
ِمــن َأبص ِ ِ
ــم َذلِ َ
ــك
ي َف ُظــوا ُف ُر َ
ْ ْ َ
ــم َو َ ْ
وج ُه ْ
اره ْ
ِ
ِ
ِ
ــا َي ْصنَ ُع َ
َّ
َ
َ
ل
ــون *
ب
ــر
ب
خ
لل
َّ
َ
ا
ن
إ
ــم
ٌ َ
َأزْ كَــى ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َو ُقــل ِّل ْل ُمؤْ ِمنَــات َيغ ُْض ْضــ َن مــ ْن أ ْب َصارهــ َّن
وج ُهــ َّن َو َل ُي ْب ِديــ َن ِزينَت َُهــ َّن إِ َّل
ي َف ْظــ َن ُف ُر َ
َو َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــر من َْهــا َو ْل َي ْض ْبــ َن ب ُخ ُمرهــ َّن ع َ
َــى
َمــا َظ َه َ
ُج ُي ِ ِ
وبــ َّن َو َل ُي ْب ِديــ َن ِزينَت َُهــ َّن إِ َّل لِ ُب ُعو َلتِ ِهــ َّن
َأ ْو آ َب ِائ ِهــ َّن َأ ْو آ َبــاء ُب ُعو َلتِ ِهــ َّن َأ ْو َأ ْبن َِائ ِهــ َّن أ ْوَ
انـ َّن َأ ْو َبنِــي إِ ْخ َو ِ ِ
َأ ْبنَــاء ُب ُعو َلتِ ِهـ َّن َأ ْو إِ ْخ َو ِ ِ
انـ َّن
َأ ْو َبنِــي َأ َخ َو ِاتِــ َّن( ،}..ســورة النــور:

 ،)31-30وذكــر املفســرون؛ ان ســبب
نــزول هــذه اآليــة أن شــاب ًا مــن االنصــار
اســتقبل امــرأة باملدينــة ،وكان النســاء
يتقنعــن خلــف اذانهــن ،فنظــر اليهــا وهــي
مقبلــة ،فلمــا جــازت نظــر اليهــا ودخــل
فــي زقــاق قــد ســماه ببنــي فــان ،فجعــل
ينظــر خلفهــا واعتــرض وجهــه عظــم فــي
احلائــط او زجاجــة فشــق وجهــه ،فلمــا
مضــت املــرأة نظــر فــاذا الدمــاء تســيل
علــى صــدره وثوبــه فقــال :واللــه التــن
رســول اللــه وألخبرنــه ،قــال :فأتــاه فلمــا
رآه رســول اللــه قــال لــه :مــا هــذا؟ فأخبــره
فهبــط جبرئيــل بهــذه اآليــة الكرميــة.
وأمــا شــروط احلجــاب الــذي تتحقــق
مــن خاللــه الغايــات املطلوبــة؛ فقــد ذكرهــا
الفقهــاء ،نذكــر منهــا:
أوال :ان ال يكــون شــفاف ًا ،وال يبــن
مــا وراءه.
ثانيــا :ان ال يكــون ضيقــ ًا ،وال يبــن

ان الصداقــة احلقيقيــة مــن أجمــل
وأروع العالقــات فــي حيــاة االنســان عمومـ ُا،
والفــرد املؤمــن باخلصــوص.
معــان ال يفهمهــا إال مــن
وللصداقــة
ٍ
ميلــك صديقــ ًا حقيقيــ ًا صدوقــ ًا ،فالصداقــة
اخلالصــة والنقيــة تضاعــف مــن الســعادة،
وتنقــص مــن احلــزن.
والصديــق الوفــي هــو الشــخص الــذي
يذهــب عنــك احلــزن حــن تــراه ،ويتعاطــف
مــع همومــك وابتالءاتــك.
ومــن الصعــب جــد ًا توضيــح معنــى
الصداقــة ،فهــي ليســت شــيئ ًا ممكــن أن
تتعلمــه فــي املــدارس ،وإمنــا هــو حالــة
نفســية تنمــو فــي القلــب الســليم مبســاعدة
التربيــة الصحيحــة.
وميكــن ان تكــون الصداقــة فــي أجــواء
عــ ّدة ،فهــي ليســت دائمــ ًا ،بــن زمــاء
املدرســة او العمــل ،إمنــا ميكــن ان تكــون
فــي محيــط األســرة كأن تكــون بــن األم
وابنتهــا ،عندمــا حتتضــن األم ابنتهــا مبعنــى
االحتضــان احلقيقــي املتكامــل بشــكل يجعــل
الفتــاة تبــوح لهــا بــكل أســرارها وكل مــا
يحــدث لهــا خــارج البيــت ،وفــي املدرســة أو
اجلامعــة.
وايضــ ًا؛ صداقــة االب البنتــه ،بغــرس
املفاهيــم النبيلــة والقيــم الســامية فــي
شــخصية الفتــاة مبــا يزيدهــا هيبــة وكرامــة
داخــل األســرة وخارجهــا.
كمــا ميكــن ان جنــد صداقــة األخ
ألختــه ،فهــي ايضــا بتبــادل احلديــث
ومشــاركة الهمــوم واملشــاكل اليوميــة
بينهمــا ،ولعــل أبــرز شــواهد األخــوة
احلقيقيــة وأكثرهــا نب ـ ًا ،مــا كان عليــه بــن
أبــي الفضــل العبــاس ،وزينــب العقيلــة،
فكانــت العالقــة املجســدة لــكل معانــي احلــب
والتضحيــة والوفــاء.
بــل حتــى الصداقــة جندهــا فــي
العالقــات الزوجيــة مــن خــال االنســجام
فــي األفــكار واآلراء وتبــادل احلــوار الواعــي
واملثمــر وتف ّهــم بعضهمــا البعــض فــي
مختلــف الظــروف.
وملــن يريــد مثــا ًال ســامي ًا لصداقــة األب
مــع زوجتــه والرجــل مــع ابنتــه؛ كاإلمــام

احلســن ،عليــه الســام ،وكيفيــة تعاملــه مــع
االثنــن فــي حياتــه ،فقــد كانــت ابنته ســكينة،
وزوجتــه الربــاب ،مــن أقــرب األحبــاب الــى
قلبــه ،لــذا ُينقــل عنــه ،عليــه الســام:
َ
ألحـب دار ًا
لعمرك إنّني
ّ
ّ
حتل هبا سكينـة والرباب
أح ّبهام وأبـذل ّ
جـل مـايل
ولـيس لالئمـي فيهـا عتاب

هــذا علــى الصعيــد اإلنســاني ،وهنــاك
نــوع آخــر مــن الصداقــة لهــا عالقــة بفكــر
وثقافــة االنســان ،وهــي الصداقــة مــع
الكتــاب ،ومداومــة املطالعــة ،فالكتــاب يفتــح
أمامــك أبــواب املعرفــة والعلــوم والثقافــة،
يكفــي اختيــار مــا هــو أصــوب وأقــرب الــى
احلــق والفضيلــة ،فيكــون املطالــع قــد حقــق
الكثيــر مــن أهدافــه فــي احليــاة.
واكمــل وأجــل مثــال لصداقــة الكتــاب
لالنســان؛ القــرآن الكــرمي ،وهــو كتــاب اللــه
املجيــد ،وبتالوتــه وحفظــه ،نكتســب صديق ـ ًا
مميــز ًا ال يصــل الــى مكانتــه أحــد.
كمــا ميكــن اإلشــارة الــى صديــق
آخــر؛ وهــو الصديــق احلقيقــي الــذي يفهــم
مشــاعرك مــن أول حلظــة اللقــاء ،علــى
العكــس مــن بعــض األفــراد ،فأنــت تعرفهــم
مــن ســنني طويلــة ،ولكــن ال يشــعرون بــك وال
يفهمــون مــا بداخلــك.
ومبــا أن مفهــوم الصداقــة احلقيقيــة
القائمــة علــى القيــم واملبــادئ ،مــرادف
ملفهــوم األخــوة فــي الديــن ،كمــا ورد فــي
حديــث رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه« :املؤمــن مــرآة أخيــه املؤمــن» ،والبــد
مــن تنظيــف املــرآة وجالئهــا لكــي يتمكــن
االنســان ان يــرى نفســه فيهــا ،ومــن
صفــات املــرآة ايضــا؛ أنهــا تظهــر احلســنات
والســيئات كمــا هــي.
وإذن؛ الصديــق املطلــوب هــو مــن
يتحلّــى باالعتــدال فــي عالقتــه وتبادلــه
املشــاعر مــع صديقــه اآلخــر بشــكل يحافــظ
علــى و ّديــة هــذه العالقــة.
ثــم إن املــرآة ال حتتفــظ بالصــورة
مخزونــة بداخلهــا ،بــل تــزول مــازال
صاحبهــا ،وتبقــى مــا بقــي ،لــذا فالصديــق
احلقيقــي ،مــن ّ
يفضــل التســامح والتعــاون
وســائر القيــم األخالقيــة واإلنســانية ليبقــى
الــى جانــب صديقــه يــراه دائمــ ًا بصــورة
شــفافة ال تشــوبها شــائبة.

تكتســي الثــوب الرقيــق يصــف بشــرتها
أو الثــوب الضيــق الــذي يبــدي تقاطيــع
جســمها وإمنــا كســوة املــرأة مــا يســترها
فــا يبــدي جســمها وال حجــم أعضائهــا
لكونــه كثيفــا واســعا.
ثالثــا :ان ال يكــون زينــة ،فــان كان
علــى غــرار االثــواب االخــرى التــي تدخــل
فيهــا الزينــة او مــا يســمى «املوديــل»،
فــا يجــوز للمــرأة إظهــار زينتهــا أمــام
األجنبــي ،وفــي تعريــف هــذا املصطلــح
الفقهــي؛ هــم أولئــك الذيــن يحــل لهــم
الــزواج مــن هــذه املــرأة ،تقــول اآليــة
ــل لِ ْلمؤْ ِمن ِ
َــات َيغ ُْض ْضــ َن
الكرميــةَ :
{و ُق ْ ُ

ِمــن َأبص ِ ِ
وج ُهــ َّن َوال
ي َف ْظــ َن ُف ُر َ
ْ ْ َ
ارهــ َّن َو َ ْ
ِ
ُي ْب ِدي ـ َن ِزينَت َُه ـ َّن إِالَّ َمــا َظ َهـ َـر من َْهــا َو ْل َي ْ ِ
ض ْب ـ َن
ـى ُج ُي ِ
بِ ُخ ُم ِر ِه ـ َّن َعـ َ
وبِ ـ َّن َوال ُي ْب ِدي ـ َن ِزينَت َُه ـ َّن
ِ
ِ
ِ
إِالَّ لِ ُب ُعو َلتِ ِهــ َّن َأ ْو آ َبائ ِهــ َّن َأ ْو آ َبــاء ُب ُعو َلت ِهــ َّن َأ ْو
َأبن َِائ ِهــن َأو َأبن ِ
َــاء ُب ُعو َلتِ ِهــ َّن َأ ْو إِ ْخ َو ِ ِ
انــ َّن َأ ْو
َّ ْ ْ
ْ
َبنِــي إِ ْخ َو ِ ِ
انــ َّن َأ ْو َبنِــي َأ َخ َو ِ ِ
اتــ َّن}.

رابع ًا :ان ال تتشــبه بالرجال ،فقد لعن
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،املتشــبهات
مــن النســاء بالرجــال ،كمــا لعــن املترجالت
مــن النســاء وتشــبهها بالرجــل فــي لباســه
أن تلبــس مــا يختــص بــه نوعــا وصفــة فــي
عــرف كل مجتمــع بحســبه .مــن هنــا نفهم؛
أن تأكيــد اإلســام علــى ضــرورة االلتــزام
بجوهــر احلجــاب وآثــاره علــى املجتمــع،
فهــو ال يعنــي املــرأة وحســب ،كمــا هــو
حــال ســائر أنــواع املالبــس النســائية،
وإمنــا يعنــي جميــع مــن فــي الشــارع
واحلــي الســكني واألســواق ،فضــ ًا عــن
احملــارم داخــل البيــت ،وفــي االجــواء
العائليــة ملــن هــم مــن غيــر احملــارم ،فمــن
يتحــدث اليــوم عــن مشــكلة النظــر احملــرم
وإفرازاتــه الســيئة واخلطيــرة ،عليــه أو ًال؛
التحقــق مــن طريقــة لبــس احلجــاب ،او
طريقــة خياطتــه وتصميمــه ،ألن أيــدي
املصمــم او املصممــة ألنــواع احلجــاب
املتوفــر فــي األســواق ،لهــا دور رئيســي
فــي حتريــك أعــن الشــباب هنــا وهنــاك.
وكلمــا كان احلجــاب حتــت اســم «اجل ّبــة»
أو «املانتــو» او غيــره ،مجســد ًا ملفهــوم
احلجــاب والســتر ،كانــت املــرأة مســاهمة
فــي جــزء مــن حملــة إشــاعة الع ّفــة بــن
الشــباب والرجــال فــي املجتمــع.
--------------------

إن فرض الحجاب
على المرأة هو
لمصلحتها قبل أن
ً
ً
يكون شيئا إضافيا
ً
وثقيال عليها ،فهو
يضمن لها عدم
االنزالق في مهاوي
االبتذال واالمتهان
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إضاءة
الصالة

التربية قبل التعليم
سهام ظاهر

التربيــة بوجــه عــام هــي تنميــة القــوة املودعــة فــي االنســان
الناطــق او احليــوان األعجــم ،وقــد مــارس االنســان التربيــة لنفســه،
ولــكل شــيء وقــع حتــت تصرفــه حتــى وصــل الــى نتائــج تشــبه
املعجــزات ،ولكــن؛ اكبــر شــيء يحــق املباهــاة بــه بــل واإلعجــاب
ّ
يتمشــى صاعــد ًا مرتقيـ ًا
والزهــو؛ تربيــة نفســه ،فاإلنســان لــم يــزل
ُمتنق ـ ًا مــن دور الــى دور حتــى وصــل الــى هــذه املدنيــة اجلميلــة
التــي جعلت ـ ُه ســيد الكــون واشــرف املخلوقــات ،وسيســتمر كذلــك
بــإذن اللــه ،الــى حــد ال يعلم ـ ُه إال اللــه ،وهــذه املرتبــة العاليــة لــم
ينلهــا إال بتربيــة نفســه.
إن التربيــة هــي التــي انتجــت كل الرجــال الذيــن نســمع
عنهــم ونشــاهدهم متحلّــن مبزايــا االســتقامة والصــدق والكــرم
والشــجاعة ،وحتــى فــي دول الغــرب الــذي يفيــض إعجابنــا بهــم،
ونريــد ان نُســلي انفســنا مبــا حققــه هــؤالء مــن تقــدم ،وقــد فعلــوا
شــيئ ًا يذكــر مبــا يختــص تعليــم أبنائهــم ،بعــد ان كان ال ميكــن
ادخــال أبنائهــم إال بالقــوة واإلرهــاب بعهــد ليــس ببعيــد ،صرنــا
نراهــم اآلن يســعون وراء التعليــم مجتهديــن إلدخــال أبنائهــم
املــدارس مجان ـ ًا او مبصاريــف ،بــل ويتظلمــون مــن ان احلكومــة
لــم تفعــل كل مــا يجــب عليهــا.
ومــن املؤســف ان كل واحــد منّــا ال يــزال يظــن ان تربيــة
الطفــل عبــارة عــن تســجيل اســمه فــي املدرســة ،وأن ـ ُه متــى تعلــم
مــا يجهلــه مــن العلــوم ،فقــد أحســن تربيتــه ،وقــام مبــا يجــب عليــه،
مــع أن التعليــم هــو أقــل فــروع التربيــة شــأن ًا وفائــدة ،نعــم؛ انــه
مــن النافــع للولــد أن يعــرف القــراءة والكتابــة واحلســاب والعلــوم
األخــرى ،ولــو انــي اعتقــد ان التعليــم النظــري ال يفيــد الشــخص
فائــدة محسوســة ،خصوصــا اذا كان فــي الســن الــذي يتلقــى فيــه

العلــوم العاليــة ،ولكــن علــى اآلبــاء أن يعلمــوا أن التعليــم وحــده ال
يفيــد شــيئ ًا اذا لــم يكــن مصحوب ـ ًا بتربيــة مبواصفاتهــا الكاملــة،
وان العلــوم التــي يتلقاهــا الطالــب مــن ســن الســابعة الــى ســن
العشــرين ،ليــس فيهــا مــن الغــذاء الــازم لتكويــن روحــهِ ،إذ ان
هــذه العلــوم أشــبه شــيء بجرعــات احلبــوب التــي ينســبون لهــا
جميــع املزايــا الصاحلــة لشــفاء األمــراض ،بينمــا احلقيقــة ان لهــا
ميــزة واحــدة؛ انهــا ال تضــر.
أمــا تربيــة الــروح ،فإنهــا متكــن الطفــل مــن التفريــق بــن
الطيــب واخلبيــث ،وان يلجــأ الــى الطيــب ويعمــل بــه بقــدر مــا
يتجنــب اخلبيــث ،علمـ ًا؛ ان إدراك أن احلســن حســن ،وأن القبيــح
قبيــح أمــر ســهل ،وقــد ال يــكاد يوجــد إنســان يفعــل أمــر ًا مذمومـ ًا،
وهــو يعتقــد انــ ُه ممــدوح ،فالســارق واخلائــن والقاتــل والبخيــل
كلهــم يفهمــون ان مــا يرتكبونــه ،رذيلــة مــن الرذائــل ،ولكنهــم
يطبعــون انفســهم علــى تعاطيهــا ،كمــا يتطبعــون علــى أن يجفــوا
الفضائــل.
فالتربيــة بهــذا املعنــى ،ال ميكــن ان تُكتســب فــي املــدارس
او مــن خــال قــراءة وحفــظ قواعــد علميــة ،بــل يجــب ممارســتها
مــع الطفــل ،مــن يــوم يعــي اخلطــاب ويفهــم الــكالم بــل قبــل
ذلــك ،وأول مــن يطلــب منهــم القيــام بهــذه الوظيفــة؛ هــم الذيــن
يعاشــرون الطفــل مــن نشــأتهِ ،وبشــكل مســتمر ،والذيــن يؤثــرون
عليــه بأعمالهــم وأقوالهــم وســلوكهم ،ثــم اذا أضفنــا الــى ذلــك مــا
حتتاجــه هــذه التربيــة مــن العنــاء والصبــر والعقــل واحلنــو واحملبــة
اخلالصــة.
حكمتنــا بأنهــا ال تنمــوا إال بواســطة مــن انتخبتهــم الفطــرة
االلهيــة ،او كمــا يســميها بعضهــم؛ الطبيعــة لهــذه «املأموريــة
العاليــة» وهــم؛ الوالــدان ،فإصــاح االنســان ال يكــون إال بالتربيــة،
والتربيــة ال تكــون إال بالعائلــة ،ولهــذا عــ ّدت العائلــة أســاس كل
مجتمــع.

س :مــا حكــم الصــاة فــي الجلــود
المســتوردة مــن دول غيــر إســامية؟
ج :الجـــــلود المســـــتوردة محكـــــومة
بالنجاســة إال إذا علمنــا أنهــا مــذكاة.

رؤيا المنام

س :ينقــل ّ
أن شــخصًا ّمــا رأى فــي المنــام
أحــد أئمــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وأنــه
تحــدث معــه بكــذا وكــذا ،وأنــه طلــب منــه أن
يكتــب رؤيــاه بعــدد مــن النســخ ويو ّزعهــا علــى

س :إذا توقــف اســتيقاظي لصــاة الصبــح

عــدد مــن األشــخاص ليكتبهــا كل منهــم

علــي شــراؤه؟
علــى شــراء منبِّــه ،فهــل يجــب
َّ

بالعــدد ذاتــه مــن النســخ ،وأنــه إن فعــل ذلــك

ج :مــن ال يســتيقظ تلقائيــً للصالة ينبغي

فســوف يفــرح وإن لــم يفعــل فيقــع فــي

أن يتخــذ أي تدبيــر يؤدي إلــى إيقاظه.
اللون األسود والوضوء

األحــزان والهمــوم .مــا حكــم ذلــك؟
ج :ال أصــل لهــذه األمــور فــي الشــريعة

س :شــخص يعمــل فــي الميكانيــك

وال يُعتنــى بهــا ،ومكانــة أئمــة أهــل البيــت،
عليهــم الســام ،هــي أ ّنهــم قادتنــا ويجــب

ويتعــرض للشــحم وبعــد تغســيل مــكان

علينــا االهتــداء بنهجهــم والســير علــى

الشــحم يبقــى لــون أســود ،فمــا هــو حكمــه

هداهــم.

بالنســبة للوضــوء؟
ج :إن لم يكن ِجرْ مًا مانعًا فال بأس به.
السؤر

س :ما هو السؤر؟
ج :الســؤر هــو مــا يتبقــى مــن شــراب أو
طعــام قــد أكل منــه إنســان أو حيــوان.

الحيض

س :مــا حكــم الســائل األصفــر الــذي تــراه
المــرأة بعــد االنتهــاء مــن أيــام الحيــض؟
ج :إن كان دمــا فحكمــه حكــم الدمــاء،
وعنــد الشــك فاألصــل أنــه ليــس بــدم.
س :خــروج ســائل أبيــض مســتمر فــي موعــد

س :ما حكم سؤر المؤمن؟

الــدورة الشــهرية حيــث أنــه يســتمر لعــدة أيــام.

ج :ســؤر المؤمــن طاهــر ويُســتحب التبرك

هــل هــو طاهــر؟ ومــا حكــم الصــاة والصيــام؟
ج :ليــس هنــاك دليــل علــى نجاســة مثــل

به .
التصفيق في المناسبات

س :تقــام احتفــاالت بمناســبة مواليــد أهــل
البيــت داخــل الحســينيات والمســاجد ،فهــل
يجــوز التصفيــق أثنــاء أداء األراجيــز الوالئيــة فــي
المســجد؟
ج :ال بــأس بشــرط أن ال يكــون فيــه هتــك
للمــكان.

هــذا الســائل وال يضــر بالصــاة والصــوم.
س :إمــرأة تــرى الــدم كل شــهر وفــي وقــت
معيــن ولكنــه ينقطــع قبــل ثالثــة أيــام .فمــا
حكــم هــذا الــدم؟ هــل هــو حيــض؟
ج :أقــل الــدم ثالثــة أيــام ،فمــا نقــص عــن
ثالثــة أيــام فليــس بحيــض ،فلــو رأت األنثــى
الــدم بصفــات الحيــض يومــا أو يوميــن -
مثــا  -ال تجعلــه حيضــً.
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علي الحسيني

أنا واألنا
مجتبى التميمي

ليــس مــن اخلفــي علينــا حبنــا لذواتنــا ،رغــم أن اللــه  -تعالــى -أراد
لإلنســان أن يكــون خليفتــه فــي األرض ،ويكــون مســؤو ًال عــن دواب األرض
وهوامهــا ،وشــرع لــه مــن التشــريعات ،وفــرض عليــه مــن األحــكام ذات
البعــد االجتماعــي ليكــون بعيــد ًا عــن العزلــة واالنطوائيــة علــى الــذات ،مثــل
صــاة اجلماعــة ،وحقــوق اجلــار والصديــق واجلهــاد فــي ســبيل حفــظ أرواح
النــاس.
إن حــب الــذات ُيعــد ممــا ُغــرز بــه االنســان ،بيــد ان طغيــان هــذه احلالــة
علــى الســلوك يتحــول إلــى حــب األنــا  ،فيصــل لدرجــة يــرى فيــه اإلنســان
نفســه؛ ليــس الوحيــد فقــط ،وإمنــا االفضــل! ومــا ســواه دونــه ،والبــد مــن
حتقيــق مصاحلــه مهمــا كان الثمــن.
هكــذا ف ّكــر إبليــس حينمــا بــدد عبــادة آالف الســنني حــن أجــاب اللــه
ٌ
خيــر منــه ،}...وهكــذا يفكــر
 تعالــى -رافضــا الســجود آلدم بــأن{ :أنــاويتصــرف مــن يســير علــى خطــاه مــن بنــي البشــر ،مــن احلــكام الطغــاة فــي
العصــر احلديــث والقــدمي ،بــل وايض ـ ًا املســتأثرين باملــال وســائر القــدرات
األخــرى؛ فاألنــا تأتــي حتــى ولــو علــى أجســاد املاليــن مــن البشــر.
فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وهــي البلــد املتقــدم فــي مجــال
البيانــات واإلحصــاءات الدقيقــة ،أجــري إحصــاء حــول الكلمــة األكثــر
اســتخدام ًا خــال االتصــاالت الهاتفيــة وكانــت النتيجــة «أنــا»،
وحتــى شــركات انتــاح املصاعــد الكهربائيــة اســتخدمت فــي أول
إنشــائها لتلــك املصاعــد الصــور لتســلية املســتخدمني للمصعــد أثنــاء عملــه،
ثــم حتولــت إلــى بــث املوســيقى داخــل غرفــة املصعــد ،وبعــد فتــرة اكتشــفوا
عــدم رغبــة الزبائــن ،فجــاءت فكــرة نصــب املرايــا ليــرى كل انســان نفســه
داخــل غرفــة املصعــد ولــو للحظــات بســيطة ،وجنحــت الفكــرة ،ومــا تــزال
جاريــة علــى معظــم غــرف املصاعــد التــي تنتــج فــي العالــم.
أمــا اإلســام فقــد عالــج هــذه احلالــة النفســية اخلطيــرة باملســاواة بــن
النــاس ،فتــراه قــد ســاوى بــن مصعــب بــن عميــر ،وهــو الســيد املعــروف

النســب فــي قريــش ،والثــري واجلليــل القــدر فــي قومــه ،مــع بــال؛ ذلــك
العبــد الزجنــي ،وأجلســهما حتــت ســقف واحــد ،يدعــوان الــى اللــه ســر ًا ،ثــم
علنــا فــي مكــة ،ويــأكالن طعامـ ًا واحــد ًا ،ويشــتركان فــي كثيــر مــن االمــور،
وهكــذا حتــوال  -وغيرهمــا مــن األصحــاب  -الــى منــاذج خالــدة فــي النجــاح
والتفــوق احلضــاري علــى مــر الزمــن.
وإمامنــا الكاظــم ،عليــه الســام ،يذكــر تلميــذه؛ هشــام بــن احلكــم،
والتواضــع للحــق،
بلقمــان احلكيــم ،وكيــف أنــه عــ ّد التنــازل عــن األنــا،
َ َ َ ْ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
ـاس».
املعيــار احلقيقــي ألفضــل البشــر فيقــول« :تواضــع ِللحــق تكــن أعقــل النـ ِ
تــرى هــل ســمعنا بهــذا فــي بعــض أوســاطنا العلميــة حينمــا يتفاخــر
بعــض طــاب العلــم بإحلاقــه الهزميــة بالطــرف املقابــل ،فيمــا ميكــن وصفــه
بانــه «جــدال بغيــر علــم» ،اكثــر ممــا يصفــه البعــض بانــه نقــاش علمــي؟ ثــم؛
هــل ان االنتصــار فــي «املعركــة اللفظيــة» ُيعــد دلي ـ ًا علــى عقــل صاحبــه؟
ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
ـاب المــر ِء ِبنف ِسـ ِـه
هــذا هــو إمامنــا أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يقــولِ « :إعجـ
َ ٌ َ َ
َ
َ ٌ
َ ْ
َ ْ
ــف عق ِل ِــه» ،وفــي حديــث آخــر يقــول ،عليــه الســام« :ثــاث
د ِليــل علــى ضع ِ
َ
ُ َّ َ ٌ َ ْ َ ُ ْ
ُ ْ َ ٌ ُ ٌّ ُ َ ٌ َ َ ً
ـاب ال َمـ ْـر ِء ِبن ْف ِسـ ِـه».
مه ِلــكات  :شــح مطــاع ،وهــوى متبــع ،و ِإعجـ
وبالعــودة النعكاســات ظاهــرة األنــا علــى الفــرد واملجتمــع ،جنــد مــن
يحمــل هــذه الصفــة مــن الصعــب عليــه تق ّبــل آراء ونصائــح اآلخريــن ،بدعــوى
«األفضليــة» ،ممــا ينتــج تعطيـ ًا للعمــل واإلنتــاج بســبب عــدم إطاعــة املديــر
والقائــد ،ومــا أكثــر انتشــار هــذه الظاهــرة فــي مؤسســاتنا ودوائرنــا ومراكــز
عملنــا!.
والتاريــخ يشــهد أن انحرافــات خطيــرة وأحداثـ ًا كارثيــة حصلــت بســبب
اســتفحال هــذه الظاهــرة املرضيــة ،فهنــاك مــن آمــن باللــه  -تعالــى -ولــم
يؤمــن بديــن أو نبــي مرســل ،أو هنــاك مــن آمــن بهــم ،ولــم يؤمــن بإمــام ،لــذا
علينــا احلــذر مــن تكــرار عاقبــة مشــابهة ملــا حصلــت لذلــك الكافــر الــذي
النبــي األكــرم أحكامــه الصــادرة مــن الســماء ،فنزلــت بــه اآليــة
أنكــر علــى
َ
ٌ َ َ
َ
َ َ َ
الكرميــة{ :ســأل سـ ِـائل ِبعــذ ٍاب و ِاقـ ٍـع}( ،ســورة املعــارج )1 :ألنــه لــم يبتعــد
عــن النبــي إال واســتجاب لــه اللــه دعــاءه بحجــارة مــن الســماء أردتــه صريعـ ًا
فــي احلــال ،ورمبــا يكــون العــذاب بأشــكال مختلفــة جــراء اخلــوض فــي
التشــكيك والتجديــف بالعقيــدة وأساســيات الديــن.

االنامتء والتخلص من العشوائية

مطلــق العلــوم اإلداريــة تؤطــر باألطــر النظاميــة لتبتعــد
عــن طاعــون العشــوائية ابتعــاد ًا تامــ ًا ،وتضــع الهيــاكل
التنظيميــة لتديــر احليــاة الشــخصية لإلنســان ،حتــى قيــل:
«حيــث النظــام جتــد الطعــام وحيــث الفوضــى جتــد اجلــوع
واالنتقــام».
و ُيعــد االهتمــام بالنظــام مــن االمــور االساســية فــي
التقــدم والنجــاح ،ألن الفوضــى والتخبــط والعشــوائية
 علــى األغلــب  -ال تــؤدي الــى نتائــج مرضيــة بشــكلتــام ،فحتــى لــو جنــح شــخص ذكــي علــى أســاس الفــرص
الســانحة ،فانــه مــع االســتمرار ســيتعرض الــى الفشــل
عندمــا يبتلــع فرصــة غبيــة معطــرة بريــح العشــوائية
وخاليــة مــن نســب النظــام القويــة.
فلــو اســقطنا نظــرة تأمليــة للنمــل لوجدناهــا تســير
بخطــوط مســتقيمة ونظاميــة ،كاجلنــود فــي املعســكر ،ال
تتصــادم منلــة مــع أخــرى مهمــا كثــرت اعدادهــا.
يقــول الــرب الرحمــن  -تعالــى -عــن النبــي ســليمان
فــي قصتــه ،عندمــا كان يقــود جحفـ ًا ضخم ـ ًا مــن قواتــه
ـوا َعـ َ
ـى
{ح َّتــى إِ َذا َأ َتـ ْ
وجنــوده ،واقتــرب الــى وادي النمــلَ :

ــل اد ُخ ُلــوا مس ِ
و ِ
ادي الن َّْم ِ
ــاكنَك ُْم
ــل َقا َل ْ
ــت ن َْم َلــ ٌة َيــا َأ ُّ َيــا الن َّْم ُ ْ
َ
َ َ
ِ
ــم َل َي ْشــ ُع ُر َ
ون} ،مبعنــى
َل َ ْ
ُــم ُســ َل ْي َم ُن َو ُجنُــو ُد ُه َو ُه ْ
يط َمنَّك ْ

أن احــدى النمــات تعمــل كشــرطي املــرور لتنظــم الســير
والعبــور وتوجــه االنــذارات لــدى وجــود مخاطــر فــي
الطريــق.
احلــال ذاتــه بالنســبة للنحــل؛ حيــث تعيــش أنــواع
عديــدة فــي مســتعمرات كثيــرة تتكــون مــن ثــاث طبقــات؛
الشــغالة ،والذكــور ،وامللــكات ،حيــث يوجــد مئــات مــن
الذكــور واكثــر مــن الشــغاالت وأنثــى واحــدة تُعــد مــن
امللــكات.
فــإذا النمــل والنحــل تعيشــان حالــة النظــام وبهــذه

الد ّقــة املتناهيــة ،فمــا يجــب عليــه أن يكــون حــال االنســان،
وقــد ك ّرمــه اللــه  -تعالــى -علــى مــن خلــق؟ فهــل يصـ ّـح لــه
العيــش بعشــوائية وحالــة الالنظــام.
ولطاملــا أكــد االســام علــى مبــدأ النظــام فــي حيــاة
االنســان مــن خــال التأكيــد علــى خــروج االنســان مــن
قوقعــة الــذات واالنطــاق فــي رحــاب التعــاون مــع افــراد
املجتمــع علــى البــر والتقــوى.
يقــول أميــر املؤمنــن ،علــي بــن أبــي طالــب ،عليــه
الســام ،فــي آخــر وصيــة لــه ألوالده« :أوصيكــم بتقــوى
اللــه ،ونظــم أمركــم» أي اتقــوا اللــه فــي تنظيــم اموركــم وال
تدعوهــا فوضــى فتدمركــم.
لــذا ومــن أجــل التخلــص مــن ســرطان الفوضــى
والدخــول الــى جنــة احليــاة النظاميــة ،علــى كل فــرد فــي
املجتمــع باالنتمــاء الــى جتمعــات اميانيــة تكــون كنــواة
يــدور حولهــا األفــراد ،فكلمــا حــاول الفــرد ان يعيــش
حالــة العشــوائية فــي حياتــه ليحمــل شــحنة ســالبة،
ســوف يجذبــه التجمــع اإلميانــي (النــواة) احلامــل للشــحنة
املوجبــة القويــة ،وبهــذا يعــود الفــرد الــى مســاره النظامــي
حتــت تأثيــر قــوة جــذب التجمــع لــه.
إن الفــرد ضمــن التجمعــات االميانيــة كالســفينة
فــي امليــاه القويــة ،إذ ال تســتطيع الســفينة شــق طريقهــا
بعكــس اجتــاه املــاء ،كذلــك الفــرد ال يســتطيع اخلــروج عــن
مســار التجمــع االميانــي بذريعــة البحــث عــن دور مم ّيــز
لــه ،فهــذا رمبــا يســقطه فــي مســتنقع الــذات ومــن األهــواء
والنــزوات.
لــذا فــان التجمــع االميانــي يخــرج االنســان مــن
قوقعــة االنغــاق والتمحــور حــول الــذات الــى االنفتــاح
علــى اآلخريــن ،ومــن َثــم يخرجــه مــن ظلمــات نفســه الــى
نــور احلــق ومــن ســجن أنانيتــه الــى رحــاب الواقــع ،ومــن
ظــام االنغــاق الــى بصيــرة االنفتــاح ،ومــن ثــم ينفتــح
الســبيل امــام تكميــل كل فــرد نواقصــه مبــا لــدى اآلخريــن
مــن جواهــر الصفــات.
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طــرق عديــدة إلثبــات ونفــي النســب فــي
مقدمتهــا اللعــان.
والســؤال الــذي يــدور فــي االذهــان :هــل
باالمــكان االســتغناء عــن اللعــان مــن خــال
اللجــوء الــى البصمــة الوراثيــة ملــا تورثــه مــن
علــم شــبه يقينــي فيمــا يتعلــق بنفــي النســب
أو اثباتــه؟ او بعبــارة أخــرى لــو نفــى الــزوج
نســب املولــود لــه مــن زوجتــه بواســطة البصمــة
الوراثيــة ،فهــل نكتفــي بهــذا الدليــل؟ أم البــد
مــن اجــراء اللعــان كونــه الطريــق الوحيــد الــذي
رســمه لنــا الشــارع لهــذا األمــر؟

َ
البصمة الوراثية ( )DNAو شرعيتها في نفي النسب
محمد جواد الموسوي

اعتنــت الشــريعة االســامية ببنــاء األســرة
كونهــا النــواة األساســية للمجتمــع ،فهــي
حتــارب كل أنــواع املآثــم التــي تهــدد كيــان
هــذا املجتمــع ،كالغيبــة والنميمــة والقــذف،
ولعــل مــن أهــم هــذه املواضيــع هــو مــا
يتعلــق بوقائــع إثبــات ونفــي النســب ،حيــث
انهــا مــن اخلطــورة مبــكان ملــا يترتــب عليــه
مــن نتائــج مباشــرة علــى األســرة والعالقــات
االجتماعيــة ،وتهــدد بشــكل عنيــف روابــط
احملبــة والثقــة املتبادلــة والتعــاون ،وتــزرع بــد ًال
عنــه؛ التشــكيك والكراهيــة ،والنتيجــة؛ تفــكك
األســرة وإنعــكاس ذلــك علــى املجتمــع ،لــذا
جــاءت الشــريعة لتولــي اهتمامـ ًا بالغـ ًا مبســألة
األنســاب وحتفظهــا مــن الضيــاع والتشــكيك،
فوســعت مــن الطــرق التــي يلجــأ إليهــا كقرائــن
لالثبــات ،كقاعــدة «الولــد للفــراش» و «االقــرار»
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وغيرهــا مــن الطــرق الشــرعية ،حيــث ُيعــد ثبوت
النســب حقـ ًا للولــد ويدفــع بــه عــن نفســه خطــر
الضيــاع ،كمــا يضمــن حقــ ًا ألمــه تــدرأ بــه
الفضيحــة واالتهــام بالفحشــاء ،مــن جانــب
آخــر؛ حق ـ ًا ألبيــه يحفــظ بــه نســبه وولــده مــن
كل دنــس وريبــة ،كمــا أن التشــدد فــي هــذا
املجــال بهــدف احلفــاظ علــى ســامة املجتمــع
مــن انتشــار الرذيلــة والفحشــاء ،لــذا جــاء فــي
الكتــاب املجيــد قولــه -عــ ّز وجــلَ :-
ــب
{ل ُي ِح ُّ
اللَّــ ُه ْ َ
ال ْهــ َر ِبال ُّســو ِء مِ ــنَ الْقَــ ْولِ ِإ َّل َمــنْ ُظلِــ َم،}....
ونضيــف الــى هــذه املقدمــة؛ مــا حكــم بــه
اإلمــام علــي ،عليــه الســام ،بــأن نصــاب
شــهادة إثبــات تهمــة الزنــا او القــذف؛ أربعــة
شــهود يحضــرون جميعــ ًا ،واالســتماع الــى
شــهادة كل منهــم علــى انفــراد فــي مجلــس
القضــاء و إال أهــدرت شــهادة مــن حضــر
منهــم دون النصــاب ،وهــذا يؤكــد لنــا حــرص
الشــارع علــى تقليــص حــاالت نفــي األنســاب
وحصرهــا باألربعــة الشــهود وايضـ ًا باملالعنــة،

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

ولــم يرتــض حتــى باالقــرار دلي ـ ًا ،حــال قيــام
اثباتهــا وفقــا للقواعــد الشــرعية.
ومــع مــرور الزمــن ومــا شــهدته الســاحة
العلميــة مــن تطــورات وطفــرات فــي التقنيــات
واألدوات املســتخدمة ،فيمــا يتعلــق مبســألة
االنســاب ،أدت الــى اعتمــاد وســائل حديثــة
تعطــي نتائــج شــبه يقينيــة فــي مســألة اثبــات
أو نفــي النســب ،ومــن هــذه الطفــرات مــا أعلــن
عنــه أواخــر القــرن املاضــي وحتديــد ًا فــي العام
 1984عالِــم الوراثــة بجامعــة ليســتر بلنــدن،
آليــك جيفــري ،عندمــا نشــر بحثـ ًا أوضــح فيــه
أن املــادة الوراثيــة مميــزة لــكل فــرد ،وال ميكــن
أن تتشــابه بــن اثنــن إال فــي حالــة التوائــم
املتماثلــة فقــط ،ممــا يجعــل التشــابه مســتحي ًال،
وهــذا مــا بــات يعــرف اليــوم بـــ «البصمــة
الوراثيــة» والتــي مــن خاللهــا ميكــن اكتشــاف
الصــات والقرابــات واالنســاب بــن االفــراد.
ومــع مواكبــة الشــريعة ملجمــل التطــورات
العلميــة فــي احليــاة ،بيــد أنهــا تؤكــد وجــود

مع فقهاء المسلمين

جــرى بحــث هــذا املوضــوع فــي احملافــل
العلميــة والفقهيــة فــي العالــم االســامي ،وقــد
تباينــت هــذه اآلراء مــا بــن مؤيــد ومعــارض،
ولتحقيــق اإليجــاز فــي هــذا احل ّيــز ،ارتأينــا
االشــارة الــى بعــض تلــك اآلراء ومــن ثــم
القيــام بتحليلهــا ومناقشــتها.
ً
أوال :القائلون بتأييد البصمة الوراثية

ذهــب جمـ ٌـع مــن الفقهــاء املعاصريــن الــى
جــواز األخــذ بالبصمــة الوراثيــة واالكتفــاء بهــا
دون اللعــان اذا دلّــت نتائجهــا علــى انتفــاء
النســب بــن الــزوج واملولــود علــى فراشــه،
حيــث أجــاب ســماحة املرجــع الدينــي آيــة
اللــه العظمــى الســيد علــي السيســتاني فــي
ر ْد علــى ســؤال حــول تأييــد صحــة النســب او
انتفائــه مــن خــال الـــ( )DNAبقولــه« :ميكــن
االخــذ بهــا اذا ُعــ ّدت طريقــة علميــة وبينــة ال
تتخللهــا االجتهــادات الشــخصية ،أمــا املرجــع
الدينــي الراحــل آيــة اللــه العظمــى الســيد
محمــد الشــيرازي ،فإنــه يــرى بأنهــا لــو أورثــت
العلــم واالطمئنــان جــاز االعتمــاد علــى العلــم
واالطمئنــان احلاصــل جراءهــا ،ال عليهــا مبــا
هــي فــي اثبــات النســب دون االشــارة الــى

نفيــه.
أمــا جلنــة الفتــوى بــوزارة األوقــاف
الكويتيــة فأكــدت« :اذا ثبــت يقينــ ًا بالبصمــة
الوراثيــة ان احلمــل او الولــد ليــس مــن الــزوج،
فــا وجــه إلجــراء اللعــان ،وينفــي النســب
بذلــك ،إال انــه يكــون للزوجــة احلــق فــي طلــب
اللعــان لنفــي احلــد عنهــا الحتمــال ان يكــون
حملهــا بســبب وطء شــبهة ،واذا ثبــت عــن
طريــق البصمــة الوراثيــة ان الولــد مــن الــزوج،
وجــب عليــه حــد القــذف»( )1كمــا ان هنالــك مــن
القوانــن الوضعيــة مــا اختــار هــذا الــرأي فقــد
ذهــب املشـ ّرع االماراتــي فــي قانــون األحــوال
الشــخصية لســنة  2005الــذي نــص فــي
الفقــرة اخلامســة مــن املــادة  97منــه علــى
أن« :للمحكمــة االســتعانة بالطــرق العلميــة
لنفــي النســب بشــرط أال يكــون قــد مت ثبوتــه
قبــل ذلــك»؛ كمــا ان هنالــك مــن املواقــف
القضائيــة التــي جــاءت بــذات االجتــاه ،فمــن
ذلــك مــا قضــت بــه احملكمــة االبتدائيــة فــي
عمــان بــاألردن فــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا
بــأن فتــاة أقامــت دعــوى امــام هــذه احملكمــة
تطالــب فيهــا بنفــي نســبها مــن املدعــي عليــه
وزوجتــه ،واثباتــه مــن املدعــي عليــه وزوجتــه،
علــى أســاس أنهمــا األبــوان احلقيقيــان لهــا،
وبعــد عــدة جلســات قضــت احملكمــة بنــا ًء علــى
نتائــج حتليــل البصمــة الوراثيــة أن «املدعــي
عليــه األول ال ميكــن ان يكــون والــد البنــت».
وقــد اســتدل أنصــار هــذا الــرأي بعــدة
أدلــة منهــا :إن الــزوج إمنــا يلجــأ الــى اللعــان
لنفــي النســب عنــد فقــد مــن يشــهد لــه مبــا
رمــى بــه زوجتــه مــن أن احلمــل ليــس منــه،
وحيــث ان الفحــص مــن خــال البصمــة
الوراثيــة قــد يــدل علــى صحــة قــول الــزوج،
فإنهــا تكــون مبثابــة الشــهود التــي تــدل علــى
()2
صــدق الــزوج فيمــا يدعيــه علــى زوجتــه.
وميكــن الــرد بــأن هنالــك مصادمــة

للنصــوص الشــرعية ،واجلــرأة علــى إلغائهــا
وعــدم األخــذ بهــا ،وهــذا ال يجــوز بحــال،
فكيــف يجــوز إلغــاء حكــم شــرعي بنــاء علــى
نظريــات طبيــة مظنونــة ،واللــه تعالــى يقــول:

ــن َوال ُمؤْمِ نَــةٍ ِإ َذا ق ََضــى اللَّــ ُه َو َر ُســو ُل ُه
{ َو َمــا َكانَ لِ ُؤْمِ ٍ
َأ ْمــر ًا َأنْ َي ُكــونَ لَ ُهـ ْم ْ ِ
ال َيـ َر ُة مِ ــنْ َأ ْمرِ هِ ـ ْم( ،}...ســورة

األحــزاب .)36 ،وقــد قضــى اللــه ســبحانه
وتعالــى فــي ســورة النــور بــأن يكــون نفــي
النســب مــن خــال اللعــان دون غيــره ،وكذلــك
مــا يرويــه الشــيخ الكلينــي ،فــي فــروع الكافــي،
أن الرســول االعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
قــال لســعد بــن عبــادة« :ان اللّــه جعــل لــكل
شــيء حـ ّد ًا ،وجعــل لــكل مــن تعــدى حــد ًا مــن
حــدود اللّــه حــد ًا ،وجعــل مــا دون االربعــة
شــهداء ســتور ًا علــى املســلمني».
ً
ثانيا :القائلون برفض البصمة الوراثية

وخالف ـ ًا ملــا مـ ّر ،فــإن هنالــك مــن الفقهــاء
املعاصريــن والتشــريعات مــا ذهــب الــى عــدم
جــواز األخــذ بالبصمــة الوراثيــة واالســتعاضة
بهــا عــن اللعــان ،وبينــوا أدلتهــم الشــرعية
والقانونيــة علــى ذلــك؛ فقــد ذهــب ســماحة
املرجــع الدينــي آيــة اللــه العظمــى الســيد
محمــد تقــي املدرســي الــى القــول بــان البصمــة
الوراثيــة علــى الرغــم مــن انهــا تعــد اكتشــافا
علميــا ميكــن االســتناد إليــه فــي االثباتــات إال
أنــه ال ميكــن ان يكــون دليــا علــى نفــي النســب
بعــد ثبوتــه وفقــا للقرائــن الشــرعية ،كقاعــدة
الفــراش ،وقــد ذهــب الــى هــذا الــرأي ٌ
كل
مــن ســماحة املرجــع الدينــي الســيد صــادق
الشــيرازي ،وســماحة املرجــع الدينــي الشــيخ
الوحيــد اخلراســاني بقولهــم :ان فحــص
الـــ( )DNAال ُيعــد دليــ ًا شــرعي ًا ،ال لثبــوت
النســب وال نفيــه ،كمــا أ ّيــد هــذا الــرأي جملــة
مــن فقهــاء القانــون واملذاهــب األخــرى بقولهــم
ال ينتفــي النســب الشــرعي الثابــت بالفــراش،
آﻳﺎر | 2017
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قـانــون

أسطرالب

مي الجديد (( ))DNAيجب ان ال يؤدي الى

االكتشاف العل

الجتماعي ،وما سعت إليه القواعد التي

خلخلة النظام ا
وضعها

إال باللعــان فقــط ،وال يجــوز تقــدمي البصمــة
الوراثيــة علــى اللعــان( ،)3وعلــى مســتوى
التشــريعات الوضعيــة فلــم جنــد مــا مينــع
مــن ذلــك اذ جــاء معظمهــا ســاكت ًا عــن هــذا
االمــر ،ســواء فــي التشــريعات الصــادرة قبــل
هــذا االكتشــاف العلمــي او تلــك التــي صــدرت
بعــده ،تاركــة االمــر الــى فقهــاء الشــريعة مــن
البصمــة الوراثيــة وامكانيــة النفــي بواســطتها.
وقــد بــرر أنصــار هــذا االجتــاه قولهــم
بعــدم اجلــواز فــي االســتغناء عــن اللعــان
بالبصمــة الوراثيــة بعــدة اســتدالالت منهــا مــا
يلــي:
ً
أوال :أن اللعــان حكــم شــرعي ثابــت
بالكتــاب والســنة ولــه صفــة تعبديــة فــي
إقامتــه ،فــا يجــوز إلغــاؤه ،وإحــال غيــره
محلــه مهمــا بلغــت مــن الدقــة فــي نظــر
املختصــن بهــا()4؛ حيــث ان اآليــات املباركــة
(6ــــ )9مــن ســورة النــور وبعــض مــا روي عــن
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،تبــن ان الــزوج
اذا لــم ميلــك الشــهادة إال نفســه فيلجــأ الــى
اللعــان ،وإحــداث البصمــة الوراثيــة بعــد اآليــة
تزيــد علــى كتــاب اللــه ،ومــن أحــدث فــي أمرنــا
()5
هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد.
ثانيـ ًا :ان املشــرع قــد كفــل للمــرأة الســتر
مــن خــال اللعــان ،فــإذا حــدث اللعــان بينهــا
وبــن زوجهــا ،فإنــه ال ُيعــرف الــكاذب فيهمــا،
والرجــوع الــى احلقائــق العلميــة فــي نفــي
النســب يفضــي الــى إهــدار هــذا الســتر؛
وفضــح األعــراض ،وهــذا مناقــض ملقصــد
املشــرع ،ومــا ناقــض مقصــد الشــرع؛ ال
يجــوز األخــذ بــه ،فــا يجــوز األخــذ بتلــك
()6
احلقائــق فــي نفــي النســب.
ويــرد علــى هــذا القــول مــن عــدة أوجــه
وحســب اآلتــي:
 1ـ ان اللعــان شـ ّرع رعايــة حلــق الــزوج،
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وليــس رعايــة حلــق الزوجــة ،فهــو يدفــع عنــه
احلــد ،ونســب ولدهــا.
ً
 2ـ كــذب املــرأة فــي اللعــان دفع ـا للعــار
عــن نفســها ليــس فضيلــة ،بــل انــه موجــب
لغضــب اللــه عليهــا؛ فكيــف يكــون الســتر فــي
غضــب اللــه وســخطه؟
 3ـ ميكــن لنــا ان نتســاءل أيهمــا أشــد
خطــر ًا؛ ســتر املــرأة بكذبهــا علــى اللــه تعالــى،
أم إدخــال نســب شــخص علــى رجــل ال عالقــة
لــه بــه؟!
ً
ثالث ـا :ان األحــكام الثابتــة فــي نصــوص
شــرعية ال يبطــل العمــل بهــا اال بنصــوص
شــرعية تــدل علــى نســخها ،وقــد انقطــع
النســخ بانقطــاع الوحــي وبالتالــي فــإن القــول
باالكتفــاء بالبصمــة الوراثيــة فــي نفــي النســب
فيــه إبطــال او إلغــاء حلكــم شــرعي ثابــت
()7
بالكتــاب والســنة وهــذا أمــر باطــل.
ويــرد علــى هــذا القــول بــأن العمــل
بالبصمــة الوراثيــة ال يتنافــى مــع أحــكام
الشــريعة االســامية حيــث جــاء فــي كتــاب اللــه
العزيــز:

{سـ ُنرِ يهِ ْم آ َيا ِت َنــا فِ ــي اآل َفــاقِ َوفِ ــي َأ ْن ُف ِســهِ ْم َح َّتــى
َ
َ
َ
ـف ِب َر ِّبـ َـك َأ َّن ـ ُه َعلَــى ُكلِّ
َي َت َبـ َ َّـن لَ ُه ـ ْم أ َّن ـ ُه ْ َ
الــقُّ أ َولَ ـ ْم َي ْكـ ِ

فصلــت.)53 ،
شَ ـ ْـيءٍ شَ ــهِ ي ٌد} (ســورة ّ
وفــي اخلتــام بعــد النظــر الــى مــا تقــدم
والرجــوع الــى آراء مراجعنــا العظــام ،فإنــه
البــد مــن القــول ان هــذا االكتشــاف العلمــي
سيســاهم بالتأكيــد فــي اثبــات الكثيــر مــن
الوقائــع ،فــإن ظهــرت إمــارات العــدل وأســفر
وجههــا بــأي طريــق كان ،فثــ ّم شــرع اللــه
ودينــه ،واللــه ســبحانه وتعالــى ،أعلــم وأحكــم
ـص طــرق العــدل وإماراتــه وأعالمــه
مــن أن ي ـخ ّ
بشــيء ينفــي مــا هــو أظهــر منهــا وأقــوى داللة؛
ولكــن يجــب ان ال تــؤدي تلــك االكتشــافات
الــى خلخلــة النظــام االجتماعــي ،ومــا ســعت

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

إليــه القواعــد التــي وضعهــا الشــرع للحفــاظ
علــى االســرة واملجتمــع .كمــا ان مــن قــال
بجــواز اللجــوء الــى البصمــة الوراثيــة فــي نفــي
األنســاب فإنــه يشــدد علــى ّأل يجعــل البــاب
مفتوحــا علــى مصراعيــه باللجــوء إليهــا إال اذا
اقتضــت الضــرورة وبترخيــص مــن اجلهــات
الشــرعية املختصــة او اجلهــات القضائيــة
فقــط.
---------------

ً
 -1وهــذا مــا ذهــب اليــه ايضــا ،الدكتــور ســعد

الديــن مســعد الهاللــي ،فــي بحثــه المقــدم
للمجمــع الفقهــي الحــادي عشــر برابطــة
العالــم االســامي تحــت عنــوان «البصمــة الوراثيــة
ومجــاالت االســتفادة منهــا».
 -2الشــيخ محمــد المختــار الســامي« ،إثبــات
النســب بالبصمــة الوراثيــة» ـ بحــث مقــدم لنــدوة
الوراثــة والهندســة الوراثيــة التــي أقامتهــا المنظمــة
االســامية للعلــوم الطبيــة فــي الكويــت عــام 1998
ـ ص.12
 -3ومنهــم :الدكتــور علــي محــي الديــن
القرداغــي ،والدكتــور عبــد الســتار فتــح اهلل ســعيد،
والدكتــور محمــد األشــقر ،انظــر فــي ذلــك :حســني
محمــود عبــد الدايــم ـ «البصمــة الوراثيــة ومــدى
حجيتهــا فــي اإلثبــات» ،دراســة مقارنــة بيــن الفقــه
اإلســامي والقانــون الوضعــي ـ القاهــرة ،دار
الفكــر الجامعــي ـ  2011ـ الطبعــة الثانيــة ـ ص .798
 -4أشــرف عبــد الــرازق ويــح ـ موقــع البصمــة
الوراثيــة مــن وســائل النســب الشــرعية ـ دار النهضــة
العربيــة ،القاهــرة ـ ص .132
 -5حســني محمــود عبــد الدايــم ـ مصــدر
ســابق ـ ص 799
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القرضــاوي ـ ثبــوت النســب بالبصمــة

الوراثيــة حــق للمــرأة ال للرجــل
 -7الدكتــور عمــر ســبيل ـ البصمــة الوراثيــة

إقامة األذان في أذن المولود
هل تعلم ملاذا نؤذن في ُأ ُذن املولود اجلديد؟
عنــد والدة الطفــل أمرنــا رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،بــأن نــؤذن فــي ُأ ُذنــه اليمنــى ونقيــم فــي ُأ ُذنــه اليســرى؛
ولكــن بعــد كل أذان يتبعــه صــاة! إذ ًا أيــن هــي الصــاة؟!
فــإن الصــاة تــؤدى عنــد وفاتــه؛ ألــم تلحظــوا أن صــاة
اجلنــازة بــدون أذان وﻻ إقامــة ،امنــا كان األذان واﻹقامــة يــوم
مولــده والصــاة يــوم وفاتــه ،وهــذه عبــرة ملــن يعتبــر علــى أن
الدنيــا مــا هــي إﻻ احليــاة بــن اإلقامــة والصــاة ،فتأمــل؟

معلومات عامة
هــل تعلــم ان طــول القنــوت فــي الصــاة يخفــف مــن
ســكرات املــوت؟
هــل تعلــم ان اإلكثــار مــن الشــكوى يزيــد فــي الهــم
واإلكثــار مــن احلمــد يزيــد مــن الســعادة؟
هــل تعلــم ان للــه عبــاد ًا فــي االرض يســعون فــي حوائــج
الناس؟

وصايا أم لبنتها
هــل تعلــم مــا هــي وصايــا أم لبنتهــا عنــد
زواجهــا؟
أوصــت أم بنتهــا عنــد زواجهــا وقالــت لهــا:
«احملــي عنــي عشــر خصــال تكــن لــك ذخــرا
وذكــرا».
 .1كونــي اشــد مــا تكونــن لــه مرافقــة يكــن
أطــول مــا تكونــن لــه موافقــة واعلمــي انــك مــا تصلــن
الــى مــا حتبــن حتــى تؤثــري رضــاه علــى رضــاك وهــواه علــى

هــواك فيمــا أحببــت وكرهــت واللــه
يخيــر لــك.
 .2الصحبة بالقناعة.
 .3املعاشرة بحسن السمع والطاعة.
 .4التعهد بأن ال تقع عينه منك على قبيح.
 .5أن ال يشــم منــكِ اال أطيــب ريــح والكحــل احلســن
واملنظــر احلســن.
 .6التعهــد لوقــت طعامــه فــان حــرارة اجلــوع ملهبــة
والهــدوء عنــد منامــه فــان تنغيــص النــوم مغضبــة.
 .7االحتفــاظ ببيتــه ومالــه واألرعــاء علــى نفســه وحشــمه
وعيالــه فــإن االحتفــاظ باملــال حســن التقديــر واألرعــاء علــى
العيــال واحلشــم جميــل حســن التدبيــر.
 .8ال تفشــي لــه ســرا فإنــك إن أفشــيت ســره لــم تأمنــي
غــدره.
 .9ال تعصــي لــه أمــر ًا فإنــك ان عصيــت أمــره أوغــرت
صــدره.
 .10ثــم اتقــي ذلــك الفــرح ان كان ترحــا ،واالكتئــاب عنــده
ان كان فرحــا فــان اخلصلــة األولــى مــن التقصيــر والثانيــة
مــن التكديــر.

قطيعة الرحم
هل تعلم ان قطيعة الرحم من الكبائر؟
صلــة الرحــم واجبــة علــى املســلم ،وقطيعتــه مــن
الكبائــر ،حتــى لــو كان ذلــك الرحــم قاطعــا للصلــة
تــاركا للصــاة ،أو مســتهينا ببعــض أحــكام
الديــن ،كخلــع احلجــاب وغيــر ذلــك؛ بحيــث ال
يجــدي معــه الوعــظ واإلرشــاد والتنبيــه ،شــرط
أن ال تكــون تلــك الصلــة موجبــة لتأييــده علــى
فعــل احلــرام .قــال نبينــا الكــرمي محمــد ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه« :أفضــل الفضائــل؛ أن تصــل مــن قطعــك،
وتعطــي مــن حرمــك ،وتعفــو عمــن ظلمــك»؟

والنســب ـ دار النهضــة العربيــة ،القاهــرةـ  2000ـ ص .29

* 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.

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

يجب إيصال األحكام بشكل دقيق وواضح الى المجتمع،
ً
وهذا العمل موكل إلى المبلغ ،كونه متفرغا ومن شأنه
التصدي لهذه المهمة

والبعــض ســاح فــي األرض إليصــال الكلمــة
اإللهيــة إلــى جميــع النــاس وهــو يصــوغ لهــم
خــال ترحالــه مبــادئ أخالقيــة رفيعــة ،ويفتــح
لهــم آفاقــ ًا علميــة واســعة ،متمثــ ًا بنــي اللــه
عيســى ،عليــه الســام.
ورســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــهُ ،بعــث
فــي مجتمــع عبثــت فيــه اجلاهليــة املقيتــة،
فأنشــأ مــدارس علميــة كبيــرة أشــرف عليهــا
بإتقــان ،حتــى أخــذت هــذه القضيــة منــه
ســنني عديــدة حتمــل أعبــاء تعليــم هــذه األمــة
إلخراجهــا مــن اجلهــل ،فتعلــم منــه الكثيــر
لينتشــروا فــي البــاد القريبــة والنائيــة ويقومــوا
بواجباتهــم فــي نشــر الديــن اإلســامي وتعليــم
النــاس وبــث املبــادئ األخالقيــة الســامية
بينهــم وهدايتهــم ورعايتهــم ،وإلــى يومنــا هــذا.

التبليغ وآثاره في المجتمع
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التوبــة.)122 :
منــذ أن نشــأ اإلنســان وهــو مفطــور علــى
معرفــة حقائــق خافيــة عليــه ،وقــد ســاهمت
التجــارب العلميــة فــي معرفــة اجلــزء اليســير
عــن هــذه احلقائــق مــن العلــوم املاديــة املرتبطــة
بالكيميــاء والفيزيــاء وعلــم األحيــاء ومــا شــابه
ذلــك.
ولكــن هنــاك أمــور ًا علميــة أخــرى تدخــل
حتــت املفهــوم املعنــوي؛ مــن قبيــل علــوم الديــن
واألخــاق والقــرآن الكــرمي ،وهــي أشــرف
العلــوم؛ إذ كان الــدور الرئيســي فــي بثهــا بــن
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النــاس حينــذاك لألنبيــاء ،وبواســطة التعاليــم
اإللهيــة التــي توحــى لهــم أو تنــزل علــى شــكل
ألــواح أو كتــب ســماوية ،فأثــارت فــي النــاس
معالــم حضاريــة رائعــة ،نتيجــة لتحمــل األنبيــاء
واألوصيــاء أعبــاء الرســالة ،وانتشــارهم بــن
النــاس لغــرض جتســيد املفاهيــم األخالقيــة
الســامية علــى الواقــع وفتــح آفــاق جديــدة
أمــام اإلنســان.
حتــى أن بعــض األنبيــاء حتمــل عــبء
الرســالة وهدايــة قومــه ســنني طــوا ًال ،وهــو
صابــر علــى اآلالم التــي يســببها لــه قومــه؛
بــل إن البعــض منهــم واجــه أعتــى امللــوك
والفراعنــة إلخــراج قومــه مــن الظلمــات إلــى
نــور اإلميــان والتمســك باخلالــق ســبحانه،
متمث ـ ًا فــي نبــي اللــه موســى ،عليــه الســام،

العلماء ورثة األنبياء

العلــم طريــق النجــاة ،ألنــه كالنــور الــذي
يكشــف لإلنســان الطريــق ولوازمــه؛ وقــد كان
األنبيــاء يجاهــدون مــن أجــل تنويــر طريــق
اإلنســان وهدايتــه؛ ويتحملــون العــذاب فــي
ســبيل تكاملــه ،وذلــك بالعمــل املتواصــل لرفــع
اجلهــل وتنشــئة أجيــال واعيــة.
واســتم ّر هــذا اخلــط الرســالي متم ّثــ ًا
فــي األوصيــاء واألئمــة ،عليهــم الســام ،ثــم
امتــد هــذا الــدور القيــادي إلــى العلمــاء كونهــم
ورثــة ذلــك اخلــط املقــدس؛ فاقتضــت الضــرورة
إنشــاء املــدارس إلعــداد العلمــاء واملبلغــن،
وأطلقــت علــى بعــض تلــك املــدارس تســمية
احلــوزات العلميــة أو الدينيــة ،وهــي مســتوحاة
مــن عمــل رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
فــي املســجد حينمــا كان يقــوم بتربيــة النــاس
وتعليمهــم.
فاحلــوزة عطــر مــن تلــك الرياحــن ،وهــم؛
األنبيــاء واألئمــة ،صلــوات اللــه عليهــم أجمعني،
وصــدى صــوت احلــق الــذي يصــدح فــي أفــق

الســماء مــن علــى املنبــر ،الــذي أنشــأه رســول
اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه.
ومــن أهــداف الدراســة والتعليــم فــي
احلــوزة العلميــة؛ أن يخــرج الطالــب بعلمــه إلــى
النــاس والعيــش معهــم ألجــل فائدتهــم ونشــر
تعاليــم اإلســام بينهــم ،وهدايــة املخالــف
منهــم؛ كمــا بينتــه اآليــة املباركــة التــي صدرنــا
بهــا املقــال.
وألهميــة التبليــغ ،عندمــا خاطــب رب
العــزة  -ســبحانه  -رســوله الكــرمي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،فــي هــذه القضيــة املهمــة ،لــم
يقــل لــه عليــك أن تأمــر مــن هــو حولــك فقــط ،أو
مــن يجــاورك ،أو مــن يســمعك فينقــل الــى مــن
حولــه حتــى يصــل األمــر إلــى النــاس جميعـ ًا؛
وإمنــا األمــر اإللهــي كان مبثابــة التعميــم إذ
ــي
كان يخاطبــه بقولــه تعالــىَ { :يــا َأ ُّ َيــا النَّبِ ُّ

ِ
ُقـ ْـل ألَزْ َو ِ
ـك َو َبنَاتِـ َ
اجـ َ
ـك َونِ َســاء ا ُْلؤْ ِمنِــنَ ُيدْ نِــنَ
َع َل ْي ِهــ َّن ِمــ ْن َجالبِيبِ ِهــ َّن}( ،ســورة األحــزاب:
 ،)59وفــي آيــة أخــرىُ { :قـ ْـل لِ َّل ِذيـ َن َك َفـ ُـروا}،
(ســورة األنفــال ،)28 :وفــي آيــة أخــرىُ { :قـ ْـل
ـاس إِ ِّن َر ُسـ ُ
ـم َجِيع ـ ًا}،
َيــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـول اهللِ إِ َل ْي ُكـ ْ

(ســورة األعــراف.)158 :
يتضــح مــن ذلــك؛ ان علــى الرســول ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،أن يصــل إلــى النــاس وإلــى
الشــارع ألهميــة التبليــغ وقداســته ،وال ينحصر
تبليغــه مبــن حولــه ،وإمنــا يقتضــي النــزول إلــى
كل الفئــات مــن النــاس ومبختلــف مســتوياتهم
العلميــة والثقافيــة.
الدعوة إلى الدين

فالدعــوة إلــى الديــن عــن طريــق العلمــاء
ليســت بوظيفــة حكوميــة مقـ ّررة ،وليســت مهمــة
رســمية معينــة ،بقــدر مــا هــو شــعور بالواجــب
اإللهــي الــذي يدفــع املتصــدي للمبــادرة ألداء
مهمــة التبليــغ.
واجلديــر بالذكــر؛ أن التبليــغ ميثــل

الواجــب األول لعالــم الديــن ،وهــو هــدف تلقــي
العلــوم الدينيــة األســاس ،والســيما قــد جــاء
مــن أجلــه رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه؛
ــك ا ْلبــا ُغ و َع َلينَــا ِْ
ــاب}،
ال َس ُ
َ ْ
َّــا َع َل ْي َ َ
{ َفإِن َ
(ســورة الرعــد ،)40 :وقولــه تعالــىَ { :ف َه ْ
ــل
الر ُس ِ
ع َ
ــل إِالَّ ا ْل َبــا ُغ ا ُْلبِــنُ }( ،ســورة
َــى ُّ
النحــل ،)35 :وغيــر ذلــك مــن اآليــات املباركــة.
ولــذا كان مــن الضــروري اعتمــاد املبلّــغ
ومتخصصــن؛
فــي تعليمــه علــى علمــاء كبــار
ّ
فليــس مــن الصحيــح التصـ ّدي للعمــل التبليغي
واملواجهــة بشــكل مباشــر لعامــة النــاس
والطبقــات املختلفــة مــن دون اإلملــام بالعلــوم
الدينيــة مثــل؛ الفقــه واحلديــث والتفســير واللغــة
وغيرهــا ،وهــذا يؤكــد دور عالــم الديــن فــي
أمــر التبليــغ قبــل غيرهــم ،مهمــا كان االدعــاء
باألهليــة والتخصــص فــي االمــور التــي
يحتاجهــا النــاس.
ّ
صفات المبلغ الناجح

التبليــغ فــنّ االرتبــاط باملجتمــع والتعامــل
مــع املســتويات املختلفــة ألداء املهمــة التبليغيــة
بنجــاح ،لــذا فهــو يحتــاج الــى تنميــة امللــكات
االخالقيــة واخلصــال الكرميــة التــي تســاعد
علــى اقامــة أحســن العالقــات مــع أفــراد
املجتمــع ،وهــو مــا دأب عليــه العلمــاء الكبــار
واملصلحــون الذيــن حتولــوا الــى رمــوز قياديــة
حتتفــي بهــا الشــعوب.
لــذا كان تعلّــم فنــون التبليــغ واجبـ ًا كفائيـاً
علــى طلبــة العلــوم الدينيــة ،فكلمــا جنــح املبلّــغ
فــي أداء مهمتــه ،خفــف الواجــب علــى القســم
اآلخــر مــن الطلبــة الذيــن لــم يوفقــوا للذهــاب
إلــى التبليــغ فــي فتــرات معينــة.
وهنالــك شــروط ع ـ ّدة لنجــاح املبلــغ نذكــر
منهــا:
ً
 -1أن يكــون مؤمن ـا بالفكــر الــذي يدعــو
إليــه إميانـ ًا كامـ ًا ،والنابــع مــن رســالة احلــق.
آﻳﺎر | 2017
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ثقافة رسالية

الحوزة هي صدى صوت الحق الذي يصدح في أفق
السماء من على المنبر ،الذي أنشأه رسول اهلل،

 -2أن يكــون علــى قــدر واف مــن العلم ألن
أغلــب النــاس مشــغولون بأعمالهــم اخلاصــة
ومســؤولياتهم اليوميــة ،ولــذا فهــم يعتمــدون
علــى اخلطبــاء واملبلغــن فــي مواســم التبليــغ
فــي أخــذ العلــوم واملعــارف والتوجيهــات.
 -3أن ميتلــك املبلّــغ أســلوب ًا جيــد ًا فــي
املناقشــة واإلقنــاع وفطنــة عاليــة.
 -4أن ميتلــك الصبــر وســعة الصــدر
واحلنــان وحــب اآلخريــن ،فالعلــم بــا حلــم ال
ينفــع ،وإال يكــون وبــا ًال.
 -5ينبغــي احتــرام اجلميع والســماع منهم
حتــى األطفــال أو مــن يســأل بســؤال ،حتــى ولو
كان تافهــا ،مــع ذلــك ينبغــي اســتقباله بال ِبشــر،
وعلــى قــدر مــا يفهمــه يكــون اجلــواب ،وفــي
احلديــث أن أحــد األشــخاص ســأل اإلمــام
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام« :ملــاذا ال نــرى
اللــه تعالــى؟» وبطبيعــة احلــال فــإن الســؤال
رغــم بســاطته فهــو عميــق فــي محتــواه ،ولــه
العديــد مــن األجوبــة الدقيقــة والفلســفية أو
االســتداللية ،ولكــن اإلمــام أجابــه بجــواب
يتضــح مــن خاللــه أن الســائل لــم يكــن علــى
قــدر مــن الفهــم ،فــا ميكــن إجابتــه بأجوبــة
اســتداللية أو فقهيــة ،وإمنــا قــال لــه ،عليــه
الســام« :إذا رأيــت اللــه ســبحانه فســتذهب
هيبتــه وإذا لــم تــره فهيبتــه تكــون أكثــر»،
فاقتنــع الســائل باجلــواب.
وهنالــك الكثيــر ممــا روي فــي كتــب
احلديــث والســيرة عــن الرســول األعظــم ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،وســعة صــدره ،مــن اجلديــر
االطــاع عليهــا.
 -6التطـ ّرق إلــى املوضــوع املناســب فــي
الزمــان واملــكان املناســبني.
 -7أن ال تكــون أفعالــه مخالفــة ألقوالــه،
تطبيق ـ ًا لقولــه تعالــى:

َــر َم ْقتــ ًا ِعنْــدَ اللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلــوا َمــا ال
{ك ُ َ
َت ْف َع ُل َ
ــون}( ،ســورة الصــف ،)3 :فمــن يدعــو

إلــى محاســن األخــاق ،عليــه أن يكــون هــو
الس ـ ّباق الــى املــكارم والفضائــل فــي املجتمــع
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ليكــون قــدوة لهــم.
التشريع وبيانه

مــن أبــرز مهــام املبلــغ اإلملــام بأمــر
االحــكام والفقــه لتجنــب اخلطــأ فــي التشــريع،
وقــد ح ّمــل اللــه  -تعالــى -املكلّــف مســؤولية
هــذا التشــريع ،وأعطــى للفقيــه بيــان كيفيــة
معرفتــه ،فهــذا أحــب اخللــق لربــه ،نبينــا
محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،يقــول فــي حقــه
ــو َل َع َل ْينَــا
ــو َت َق َّ
{و َل ْ
البــاري تبــارك وتعالــىَ :

ـل* ألَ َخ ْذ َنــا ِمنْ ـ ُه بِا ْل َي ِمـ ِ
ـض األَ َق ِ
اويـ ِ
ـم
َب ْعـ َ
ـن * ُثـ َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ـم مـ ْن أ َحــد َعنْـ ُه
َل َق َط ْعنَــا منْـ ُه ال َوتــنَ * فـ َـا منْ ُكـ ْ
َح ِ
اج ِزيـ َن}( ،ســورة احلاقــة ،)47-44 :يتبــن

مــن هــذه اآليــات املباركــة أهميــة التشــريع
اإلســامي ،مــن خــال التحذيــر الــذي نــزل
عليــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بالرغــم مــن ع ُلـ ِّو
َقـ َدره ،ورفعــة شــأنه ،فيمــا لــو تقـ ّول علــى اللــه
 تعالــى -بعــض األقاويــل ،خــاف مــا أرادتــهالشــريعة ،ألهلكنــاه إهــاك ًا ســريعا  -كمــا
جــاء فــي التفاســير.-
مــن أجــل ذلــك؛ فــإن التشــريع املقــدس
الــذي ســنّه اللــه  -تعالــى -لعبــاده ،لــه
حيثيــات ومــدارك ليــس بإمــكان كل شــخص
اخلــوض فيهــا ،والكثيــر مــن النــاس مشــغولون
فــي أمــور حياتهــم ،لــذا ينبغــي علــى العلمــاء
إيصــال األحــكام بشــكل دقيــق وواضــح الــى
املجتمــع ،وهــذا العمــل مــوكل إلــى املبلــغ ،كونــه
متفرغــ ًا ومــن شــأنه التصــدى لهــذه املهمــة.
مــن هنــا؛ فــان التصــ ّدي ملهمــة التبليــغ
الدينــي؛ ســواء مــن خــال املنبــر احلســيني او
إمامــة املصلــن فــي اجلوامــع وتبيــن األحــكام
وغيرهــا ،عليــه أو ًال؛ وقبــل أي شــيء آخــر،
التفكيــر مبــن يســتمع اليــه مــن النــاس ،ليعطــي
حقــه ،وإال يكــن أمــام مســؤولية دينيــة وأخالقية
عظيمــة ،فــي هــدر الوقــت ثــم التســبب فــي
انحرافــات وأخطــاء كارثيــة كالتــي نشــهدها
اليــوم فــي املجتمعــات االســامية.
وقــد يتبــادر فــي ذهــن البعــض مــا اذا كان

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

تأمالت في دعاء العهد

صلى اهلل عليه وآله

املنبــر احلســيني ،مخصصــ ًا للمراثــي وذكــر
مصــاب اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،أم لــه
أدوار أخــرى؟
نقــول :صحيــح أن ذكــر مصــاب اإلمــام
احلســن ،واســتدرار الدمــوع وإثــارة العواطــف
إلحيــاء أمــر أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،مــن
أهــداف املنبــر احلســيني ،وفيــه روايــة عــن
اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام« :اذكــروا
مصائبنــا لشــيعتنا» ،بيــد أن أهدافــا اخــرى
فــي ســلّم أولويــات املنبــر احلســيني ،منهــا؛
مــا نقــرأ فــي كتــاب اللــه تعالــىُ { :ي ِريــدُ اللَُّ
ُــم}( ،ســورة النســاء  ،)26وفــي
لِ ُي َب ِّ َ
ــن َلك ْ
ِ
آيــة أخــرى { َقــدْ جاء ُكـ ِ
ـاب
ـور َوك َتـ ٌ
ـم مـ ْن اللَِّ ُنـ ٌ
َ َ ْ
ِ
ِ
ـع ِر ْض َوا َنـ ُه ُسـ ُب َل
ُمبِــنٌ * َ ْيــدي بِــه اللَُّ َمـ ْن ا َّت َبـ َ
الســامِ}( ،ســورة املائــدة.)15-14 :
َّ

تشــير هــذه اآليــات وغيرها ،إلــى أن الله -
تعالــى -يريــد لإلنســان أن يعــرف أمــور دينــه،
ويهتــدي إلــى مــا فيــه صــاح الدنيــا ونعيــم
اآلخــرة ،كمــا قــال اإلمــام زيــن العابديــن ،عليــه
الســام ،عندمــا أراد أن يخطــب بالنــاس فــي
مجلــس الطاغيــة يزيــد« :أتــأذن لــي أن أصعــد
هــذه األعــواد فأتكلــم بكلمــات فيهــن للــه رضــا
ولهــؤالء اجلالســن أجــر وثــواب»ُ ،يســتدل مــن
حديثــه ،عليــه الســام ،أن للمنبــر أهميــة كبيــرة
ومســؤولية عظيمــة أمــام اللــه تعالــى لنقــل
الشــريعة اإللهيــة إلــى العبــاد ،بأمانــة ومــن
غيــر إفــراط وال تفريــط.
املبلــغ لــه تأثيــر كبيــر علــى النــاس ،فلــوال
عمليــة التبليــغ التــي سـنّها رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،ملــا كان لإلســام شــأن ،وإلــى
يومنــا هــذا ،لــذا مــن الضــروري أن يتمســك
املبلــغ بخصائصــه الضروريــة التــي تؤهلــه
أن يتحمــل هــذه املســؤولية أمــام اللــه تعالــى،
فعليــه أن يكــون مــن أهــل اإلخــاص والتقــرب
إلــى اللــه  -تعالــى -فــي نيــة العمــل ،والســعي
فــي التحصيــل العلمــي حتــى يصبــح عاملــ ًا
متكامــا ،مــن أجــل أن يســتفيد النــاس مــن
علمــه.

ّ
ّ
سر الحث على طلب رؤية االمام المنتظر
ماجد الصفار

ان الفــارق بــن الطلعــة وبــن الغــرة ،ان الطلعــة تعنــي :ظهــوره،
عليــه الســام ،بعــد غيابــه ،أمــا الغــرة ،لغــة« :

ّ
كل مــا بــدا لــك مــن ضــوء

أو صبــح» ،وهــي مالحظــة وجــه اإلمــام البــارز ،فــإن الدعــاء وصــف
كان الــكالم فــي العــدد املاضــي عــن التأهيــل العســكري
اســتعداد ًا لنصــرة اإلمــام احلجــة ،عجــل اللــه فرجــه ،ومــا يرمــز
ْ

َ

ُ َ ً َ
ـاه ًرا َسـ ْـيفي »..ومــا فيــه مــن تلبيــة
اليــه هــذا التهيــؤ « ..مؤتـ ِـزرا كفنــى شـ ِ
دعــوة الداعــي ،وامتثــا ًال لألمــر وطاعــة صاحــب العصــر والزمــان.

بعد هذا التوسل ،نتوجه إلى فقرة:

الطلعــة بانهــا رشــيدة ،أي؛ ظهــور االمــام ،عجــل اللــه فرجــه،
إلصــاح املجتمعــات الفاســدة؛ بينمــا جنــد ان الدعــاء وصــف الغرة
بانهــا حميــدة ،وهــي :امللمــح البــارز مــن الشــخصية ومتيزهــا عــن
اآلخريــن مــن حيــث انهمــا رمــزان لظهــور االمــام ،عليــه الســام،
بعــد الغيبــة ،وللتعــرف علــى شــخصيته ،مــن حيــث ان الطلعــة ترمــز

َ ّ ُ َّ َ
َ ْ َ
َّ ْ َ َ َّ
ََ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ
حـ ْ
ناظــري ِبنظــرة
اللـــهم ا ِرنــي الطلعــة الرشــيدة ،والغــرة الحميــدة ،واك
ـل ِ
ِ
ِّ
َْ
منــي ِاليـ ِـه

من ثم نتابع بقية الدعاء:

مــع ان توســله باللــه  -تعالــى -بــان يجعلــه مــن انصــار االمــام،

(

«

» ،ولكــن؛ ملــاذا يطلــب الداعــي رؤيتــه ،عجــل اللــه فرجــه،

الــى الظهــور ،والغــرة ترمــز الــى تعريــف الشــخصية.
ِّ
َ ْ َ
َ ْ ُ
َْ
ح ْ
ــه
واك
ــل ِ
ناظــري ِبنظــرة منــي ِالي ِ

) ،تُــرى! مــاذا يقصــد اإلمــام

واملمتثــل ألوامــره ،فإنــه يتضمــن رؤيتــه ،عجــل اللــه فرجــه ،كذلــك

الصــادق ،عليــه الســام ،مــن هــذه االســتعارة اجلميلــة؟ ومــاذا

بالفعــل ال بالرؤيــا؟

يســتهدف مــن النظــر؟

يتضــح أن رؤيــة اإلمــام بغــض النظــر عــن موضــوع النصــرة
وســواها؛ تظــل ذات اثــر نفســي وروحــي وعقلــي وعبــادي بالنســبة
الــى قــارئ الدعــاء ،فــاذا كان (النظــر الــى وجــه العالــم عبــادة) ،فكيــف
بالنظــر الــى االمــام املعصــوم ،والســيما؛ كلمــات الدعــاء لهــا اثرهــا
فــي تثبيــت موضــوع أو مفهــوم الدعــاء فــي الذهــن.
مــاذا يســتخلص قــارئ الدعــاء مــن (

َ َ َ ْ ُ َّ َ
َّ ْ َ َ َّ
الطلعــة الرشــيدة والغــرة

َ

ْال َحميـ َـدة) فــي طلــب الداعــي لرؤيــة االمــام ،عجــل اللــه فرجــه ،مــع
العلــم أن أي ـ ًا م ّنــا حينمــا يــرى اآلخــر يتضــح لــه مالمــح وجهــه

االســتعارة التــي نســجها الدعــاء ،للتعبيــر عــن هــذه الداللــة
التــي عبــر عنهــا الدعــاء ،وكلنــا يعــرف بــان مــادة ال ُكحــل تســتخدم

لتجميــل العــن وتزيينهــا ،وايض ـ ًا ملــا فيــه الفوائــد الصحيــة علــى
العــن ،وهــذا ينطــوي علــى املعنــى ذاتــه فــي رؤيــة اإلمــام ،مــن
ان نظرتنــا اليــه ،عجــل اللــه فرجــه ،مــن خــال طلعتــه ،ثــم غرتــه،
حتقــق لنــا مزيــد ًا مــن الراحــة النفســية والفائــدة اجل ّمــة التــي
نتطلــع اليهــا ،انهــا النظــرة العائــدة علينــا بالبركــة واليمــن ،والتــي

متــأ قلوبنــا بالنــور ،وبالــدفء والســكينة والنقــاء.

وهــو املرئــي عــادة؛ فمــن خــال بيــان داللــة النظــر إليــه ،عجــل

وهــذه النظــرة تتداعــى فــي أذهاننــا عطــاء اللــه  -تعالــى -فــي

اللــه تعالــى فرجــه ،مــن هــذا اجلانــب ،يتبــن لنــا مــا يظهــر مــن
مالمــح اإلمــام ورؤيتــه احلقيقيــة ،التــي تبعــث فــي النفــس ســرور ًا

اصطفائــه حملمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،ولذريتــه ،ومنهــم

وثقــة وأمنــا وروح ـ ًا ووجــد ًا خاص ـ ًا.

مشــاعرنا الوهاجــة املنتظــرة لظهــوره الشــريف ومشــاهدة حركتــه

ُّ
َ
شــد) أي ظهــور احلــق ،مقابــل
لــذا أطلــق الدعــاء صفــة (الر

(الغــي) أي خــذالن الباطــل ،إذن؛ طلعــة االمــام ليســت مجــرد
مالمــح ،بــل إنهــا مرتبطــة مبــا هــو حــق مقابــل الباطــل ،و

{إن

الباطــل كان زهوقــا}.

ََ
ْ ُ َّ َ ْ َ
الغــرة الحميــدة

وأمــا ســمة (

إمــام العصــر ،عليــه الســام ،وانعــكاس ذلــك كلــه علــى مجمــل
اإلصالحيــة العظيمــة ،ومــن ثــم؛ وراثــة عبــاد اللــه لــأرض.
نشــرع  -إن شــاء اللــه تعالــى -فــي العــدد القــادم بفقــرة
جديــدة وهــي «

ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
َ َ ِّ ْ َ َ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ
ـل فرجــه وســه ْل مخرجــه ،واو ِســع منهجــه واســلك
وعجـ

َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ
بــي محجتــه ،وان ِفــذ امــره واشــدد ازره

» ومــا هــي عالقتهــا بالفقــرة

) ،وهــي غيــر الطلعــة ،حيــث

الســابقة.

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

األمة
تحيا
بالتنافس
ّ
البناء
إن اهلل ـ تعالى ـ خلق االنسان على أساس
االختيار الحر ،واودع فيه تطلعات متباينة

سامي الحاج

مــن الضــروري ان يتعــرف االنســان
املســلم علــى الرؤيــة االســامية االصيلــة جتــاه
اخلالفــات البشــرية القائمــة التــي تنعكــس
احيانــا علــى اخلالفــات الدينيــة كاخلــاف بــن
األديــان الســماوية أو بــن املذاهــب التــي تتبــع
دينــا واحــدا أو اخلــاف بــن الفقهــاء واملراجــع
الذيــن يتبعــون هــم بدورهــم منهجــا واحــدا،
ومــن َثــم اخلــاف بــن التيــارات املختلفــة
للحــركات الثوريــة فــي االجتــاه االســامي
الواحــد.
ان وجــود هــذه الرؤيــة لــدى االنســان
املســلم تنفعــه لســببني:
1ـ انهــا ال تدعــه ينســاق وراء اخلالفــات
الــى احلــد الــذي يفقــد فيــه دينــه وقيمــه ،بــل
جتعلــه يحــدد اخلــاف الــذي يتصــارع ضمــن
إطــاره وفــق قيمــه العامــة ،ووفــق التزامــه
بالشــريعة والديــن ،وال تــدع هــذا اخلــاف
يســيطر عليــه ،ويجعــل ســلوكه رد فعــل
لألطــراف األخــرى فيكــون كمــا قــال تعالــى:
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يــــ ِ
ـر َمنَّك ُْم َش ـن ُ
ـو ٍم َعـ َ
ـى َاالَّ َت ْع ِد ُلــوا
َان َقـ ْ
َ
{والَ َ ْ

ِ
ِ
ـوى}( ،ســورة املائدة:
اعْد ُلــوا ُه َو َأ ْقـ َـر ُب لل َّت ْقــ َ
 ،)8فالبغــض واحلقــد ،واخلــاف القائــم فــي
طــرف يجــب ان ال يتــرك اثــره فــي الطــرف
االســامي فيخرجــه عــن اطــار قيمــه.
2ـ ان متتعنــا بهــذه الرؤيــة يجعلنــا ال نفقــد
الثقــة بالديــن ،فهنــاك الكثيــر ممــن ضعــف أثــر
الديــن فــي نفوســهم عندمــا رأوا اخلالفــات
املذهبيــة الطائفيــة او اخلالفــات داخــل الطائفــة
الواحــدة بــن احلــركات املختلفــة ،فتركــوا علــى
أثــر ذلــك الديــن واخــذوا يتجهــون ميينــا
وشــماال ،ولــو كانــت لديهــم رؤيــة إســامية
ورســالية متكاملــة عــن اخلالفــات وســببها
ألصبحــوا متســلحني بهــذه الرؤيــة ،وملــا
خرجــوا مــن حدودهــا ،وملــا ضعــف اإلميــان
فــي قلوبهــم.
تــرى ماهــي هــذه الرؤيــة؟ ومــا هــي
تفاصيلهــا ومفرداتهــا؟
القــرآن الكــرمي يحــدد هــذه التفاصيــل
واملفــردات فــي ســورة املائــدة وذلــك مبــا يلــي:
أوال :يـــرى القـــرآن الكـــرمي ان اخلـالفـــات
املوجــودة بــن البشــر هــي خالفــات فطريــة
أرادهــا اللــه تعالـــى ،فهــي كلهــا ليســت ناشــئة
مــن إرادة الشــيطان ،فاللــه عــز وجــل الــذي

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

خلــق النــاس بألســنة مختلفــة ،وتطلعـــات
متباينــة ،وفــي أراض متعـــددة ،زودهــم
بأغــراض وأهــداف يختلــف بعضهــا عــن
البعــض اآلخــر ،فهـــو تعالــى لــم يخلــق البشــر
امــة واحــدة بــل خلقهــم اممــا متفرقــة.
وهكــذا فقــد خلــق اللــه تعالــى االنســان
علــى أســاس االختيــار احلــر ،واودع فيــه
تطلعــات متباينــة ،وفضــل كل إنســان علــى
اآلخــر مبيــزة معينــة ال توجــد إال فــي أفــراد
معدوديـــن ،فهـــذا مــزود مبيــزة الكتابـــة واآلخر
باخلطابــة والثالــث باحلــزم واإلرادة والرابــع
بالعلــم وهكــذا ،لتتكامــل احليــاة عــن طريــق
هــذه امليــزات املختلفــة ،ولذلــك قــال تعالــى:
{و َلــو َشــآء اللُّ َلع َلكُــم ُامــ ًة و ِ
احــدَ ةً}،
َ
ََ
َ ْ
ْ َّ
َ
(ســورة املائــدة.)48 :
فهــو قــادر علــى ان يجعلنــا امــة واحــدة
ولكنــه خلقنــا مختلفــن ،فعندمــا نـــرى
اخلـــافات فيجــب علينــا ان ال نتعجــب ألنهــا
ســنة اللــه تعالــى ـ ،واملجتمــع الــذي تنعــدم فيــه
االختالفــات هــو مجتمــع ميــت.
واذا كانــت اخلالفــات فطريــة وطبيعيــة
فلمــاذا جعــل اللــه تعالــى بعــض النــاس
يختلفــون عــن بعــض فــي تطلعاتهــم وميزاتهــم

الروحيــة؟ ،فـــي هــذا املجــال يقــول القــرآن
ِ
ِ
ِ
شعَــ ًة
الكــرمي { :لــك ٍُّل َج َع ْلنَــا منْك ْ
ُــم ْ
َو ِمن َْهاجــ ًا}( ،ســورة املائــدة ،)48 :وقــد
جــاء فــي تفســير القــرآن الكــرمي لســماحة
املرجــع الدينــي آيــة اللــه العظمــى الســيد
محمــد تقــي املدرســي ان ِ
«شــ ْر َع ًة» تــدل
علــى املناهــج املاديــة املختلفــة فــي احليــاة؛
مناهــج االقتصــاد والسياســة ،والســلوكيات
االجتماعيــة والشــخصية ،فهــذه كلهــا شــرعة،
أمــا «مِ ْن َهاج ـ ًا» فتــدل علــى الثقافــات املختلفــة
عنــد االمم.
ثانيــا :ان اللـــه تعالــى لــم يخلــق افــراد
البشــرية مختلفــن عــن بعضهــم البعــض إ ّال
ليتصارعــوا ،ولكــي يســتخرج كل واحــد منهــم،
وكل فئــة وفريــق؛ كل مــا ميتلكــه فــي ذاتــه مــن
طاقــات وقــدرات ،فاإلنســان هــو كاألرض،
التــي تخــزن فــي جوفهــا املعــادن ،فكمــا ان
هــذه املعــادن بحاجــة الــى مــن يســتخرجها،
فــان االنســان بحاجــة ايضــا الــى اســتخراج
معادنــه وكنــوزه التــي يصورهــا االمــام علــي،
عليــه الســام ،فــي قولــه:
«أتحســب انـــك جـــرم صغيــــر *** وفيـــك انطـــوى
العالـــم األكبــر»
فالعالــم منطــو فيــك ايهــا االنســان،
وذخائــرك ال تنتهــي ،وآفاقــك ال حتــد ،فأنــت
خلقــت للبقــاء ال للفنــاء ،وأنــت فــي الكمــاالت
قــادر علــى ان تصبــح فــي عــداد الصديقــن
الذيــن يلــون األنبيــاء فــي الدرجــة ،فاإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام ،يقــول فـــي أصحــاب
النـــبي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :كادوا مــن
الفقــه ان يكونــوا أنبيــاء» ،والنبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،يقــول عــن ســلمان  -رض :-
«ســلمان منّــــا أهــل البيــت» ،فرفعــه الــى درجــة
قريبــة مــن العصمــة والنبــوة.
وفــي هــذا املجــال يقــول املؤرخــون اجلــدد
ان احلضــارات امنــا نشــأت وتطــــورت علــى
أســاس مــن التحديــات املتقـــابلة ،فــأي امــة
مــن األمم كانــت تتعــرض الــى هجــوم عســكري
وتريــد ان تـــدافع عــن نفســها ،فإنهــا تقـــوم
بتفجيــر طاقاتهــا ،واســتنفار إمكانياتهــا،
فتصنــع حضــارة ،وبنــاء علــى ذلــك فــان
احلضــارة الرومانيــة مثــا نشــأت ألنهــا
تصارعــت مــع قـــوة اخــرى.

وهكــذا فــان االمم امنــا تســتطيع تفجيــر
طاقاتهــا ،وبنــاء حضارتهــا بالصــراع مــع
األمم األخــرى ،ونحــن نعلــم ان عــدد ًا كبيــرا
مــن االختراعــات احلديثــة إمــا توصــل
االنســان اليهــا فــي أوقــات احلــرب ،او فــي
أوقــات اإلعــداد لهــا ،فالــدبابـــة صنعــت قبــل
الســيارة ،والطائــرات لــم تختــرع فــي البــدء
لنقــل النــاس وإمنــا حلمــل القنابــل املدمــرة،
وذلــك الن االنســان يحــاول فــي حالــة احلــرب
ان يكســبها لصاحلــه بــأي طريقــة ،فيتحــرك
مــن اجــل تفجيــر طاقاتــه.
ثالثــا :يــرى اإلســام ان الصــراع يجــب
ان يوجــه نحــو البنــاء ال الهــدم ،وعلــى ضــوء
ذلــك علينــا ان ال نفكــر بالهجــوم لكــي نحطــم
مزرعــة العــدو او مصنعــه ،بــل علينــا ان نفكــر
فــي كيفيــة بنــاء مزرعــة جديــدة لكــي منتلــك
مزرعتــن فــي حــن ان العــدو ال ميلــك اال
مزرعــة واحــدة  ،وفــي هــذه احلالــة ســنكون
اقــوى منــه.
وفـــي هــذا املجــال هنــاك منطقــان؛ منطــق
يقــول :اهــدم تغلــب العالــم ،وآخــر يقــول :ابــن
تغلــب العالــم ،فالصــن علــى ســبيل املثــال
تصنــع القنبلــة الذريــة ،أمــا اليابــان فإنهــا
تطــور صناعاتهــا وتكنولوجيتهــا لتصبــح أول
دولــة فــي العالــم مــن حيــث التصديــر فــي
حــن انهــا ال متتلــك قــوة عســكرية ،وعلــى
هــذا فــان اليابــان تســتطيع ان تهــزم الصــن
الن الصينيــن يعتمــدون فــي تأمــن حاجاتهــم
علــى اليابــان ،ولذلــك فانهــم ميــدون ايديهــم
اليهــا عاجزيــن .ان القــرآن الكــرمي يحثنــا
علــى التســابق والتنـــافس فــي ميــدان اإلنتــاج
اســتَبِ ُقوا
واإلبــداع فــي قولــه تعالــىَ { :ف ْ
ْ
ــرات( ،}...ســورة البقــرة،)148 :
الَ ْ َ
فلنســتبق فــي ســبيل اســتخراج مــا منلكــه فــي
ذواتنــا مــن قــدرات وإمكانيــات ،ولنبــدأ فــي
البنــاء ،فهــذا هــو الــذي يجعلنــا ننتصــر علــى
أعدائنــا.
ولــو كان العالــم يتصــارع مــع بعضــه
البعــض عــن طريــق البنــاء والتنميــة النتهــى
هــذا الصــراع بتقــدم اجلميــع ،ففــي هــذه
احلالــة ســيتقدم العالــم الــى االمـــام ،فاألصــل
ان املجتمــع البشــري ميــت بــدون هــذه
الصراعــات ،وهــذه هــي فلســفة اخلالفــات فــي

االســام.
ونحــن عندمــا نريـــد ان نبنــي فــان علينــا
ان نســبق اآلخريــن بالعمــل واجلــد واالجتهـــاد،
وفــي هــذا املجــال يقــول االمــام الصــادق ،عليــه
الســام« :كونــوا دعــاة لنــا بغيــر الســنتكم»،
وبالتأكيــد فانــه ،عليــه الســـام ،يقصــد ان
نطبــق التعاليــم االســامية علــى انفســنا.
وقــد كان الشــيعة فــي ايــام االمــام
الصــادق ،عليــه الســام ،معروفــن بإميانهــم
وصدقهــم وتقواهــم وزهدهــم وبجميــع الصفــات
اخليــرة ،وبهــذه الصفــات اســتطاعوا ان
يجذبــوا اآلخريــن الــى صفوفهــم ،أمــا اللســان
فهــو ليــس مقياســا بــل ان املقيــاس االســاس
هــو العمــل اجلــاد وبــذل التضحيــات ومواصلــة
املســيرة اجلهاديــة مــن خــال االجيــال التــي
ســتأتي بعدنــا.
وفـــي هــذا املجــال يقــول االمــام أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام« :اال وان بقيــة الســيف
اكثــر عــددا واقــوى»...؛ أي ان الذيــن يتبقــون
فــي طريــق اجلهــاد بعــد ان تســبقهم الطالئــع
الــى الشــهادة ،فــان جــذوة التحــدي ،وشــعلة
االمــل ســتتأججان فــي نفوســهم ،فينتصــرون
علــى عدوهــم النهــم ســيصبحون اقــوى واكثــر
عــددا .والتاريــخ يشــهد لنــا بهــذه احلقيقــة؛
ففــي كل قريــة ،وعلــى رأس كل جبــل نــرى مقــرا
ومــزارا للســادة الشــهداء ،واذا مــا ســألنا
انفســنا مــن ايــن جــاء هــؤالء الســادة مــن
ذريــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،الــى أعالــي
اجلبــال وأقاصــي االرض ،لوجدنــا الســبب
فــي ذلــك انهــم كانــوا يطــاردون فيهربــون الــى
اجلبــال ،وبعــد وفاتهــم تقــام علــى قبورهــم
مشــاهد وقبــاب تبقــى مــع الزمــن لتحدثنــا عــن
البطــوالت والتضحيــات التــي قــام بهــا هــؤالء
الذيــن ُطــوردوا و ُقتلــوا مــن اجــل مبادئهــم
وقيمهــم ،فتحــدوا بذلــك القتــل والتصفيــة
اجلســدية ،فــكان هــذا التحــدي ســبب بركتهــم
وخلودهــم .ونحــن عندمــا تقتــل طالئعنــا مــن
العلمــاء واملفكريــن ،فعلينــا ان نكــون بقيتهــم،
وان نســتمر فــي الطريــق الــذي ســاروا فيــه
مــن قبــل ،فالثــورة عمــل واســتباق للخيــرات؛
أي ان نتصــارع مــن اجــل صنــع اخليــرات،
وان نتنافــس تنافســا بنّــاء ،وحينئــذ ســيكون
النصــر مــن نصيبنــا.

نحن عندما نريـد ان نبني ،فإن علينا ان نسبق
اآلخرين بالعمل والجد واالجتهـاد
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المحاوالت الجادة في ترتيب الفكر اإلسالمي في
نسق معرفي متكامل ،ماتزال مبتورة عن منهجية
األصول الفكرية

الطريق إلى المعرفة بين الجهد
الفكري وبين مدرسة الوحي
ّ
أنور عزالدين

بــن القــراءة فــي املنهــج وقــراءة األفــكار،
يقــع التبايــن املعرفــي فــي الطــرح اإلســامي،
وألن اإلســام ديــن العقــل ،فهــو يفتــح املجــال
ـص الدينــي ،بيــد أن عرضيــة
واســع ًا لفهــم ال ـن ّ
القــراءة الفكريــة بعيــد ًا عــن جذرهــا املنهجــي،
ترمــي بصاحبهــا نحــو قــراءة مبتــورة تخلــق
حالــة مــن التشــويش فــي الرؤيــة إزاء الفكــر
الدينــي.
واحملــاوالت اجلــادة فــي ترتيــب الفكــر
االســامي فــي نســق معرفــي متكامــل ،ماتــزال
مبتــورة عــن منهجيــة األصــول الفكريــة ،فمــا
زال التبايــن املنهجــي يشــكل البعــد الســلبي
فــي حتقيــق هــذا األمــر ،فمــن القــراءات
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املجتــزأة ،الــى إلتقاطيــة القــراءة ،مــرور ًا
بقشــرية التعاطــي مــع النــص الدينــي ،تباينــت
القــراءات فــي الســاحة الفكريــة.
وقــد أبتلــي الفكــر االســامي بتداخــل
منهجــي تســرب فــي عمــق وعيــه حتــى اصبــح
جــزء ًا مــن بنائــه املعرفــي ،وســاهم فــي تكريــس
ذلــك تراكــم العمــل الفكــري عنــد البشــر ،مــع
عــدم القــدرة علــى التمييــز أو تعمــد اخللــط،
بــن مــا هــو إلهــي ومــا هــو بشــري ،فأصبــح
اإلســام عنــد البعــض نشــاط ًا فكريــ ًا كأي
نشــاط آخــر ،مــع االعتــراف لــه بطــرح ابــواب
لــم تكــن مســار ًا للعمــل الفكــري عنــد البشــر،
والتفكيــك بــن هــذه املســارات هــو الكفيــل
باســتخالص الرؤيــة االســامية للمعرفــة ،وال
يتأتــى ذلــك إال بالعمــل علــى كشــف املنهــج
االســامي اخلــاص مــن بــن التصــورات

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

البشــرية فــي املعرفــة والتــي افرزتهــا مــدارس
الفكــر الفلســفي كخلفيــة ألي نشــاط فكــري
مســتقل فــي انتــاج املعرفــة بقــدرة ذاتيــة.
وفــي قبــال هــذا املنهــج البشــري الــذي
جعــل للعقــل كل احلــق فــي شــق طريقــه فــي
عالــم املعرفــة ،يوجــد طــرح آخــر يجعــل للوحــي
الــذي يثيــر للعقــل دفائنــه ،احلــق احلصــري
واملطلــق فــي اإلنتــاج املعرفــي ،ويقــف علــى
رأس هــذا اخلــط اإللهــي األنبيــاء والرســل،
عليهــم الســام ،الذيــن عصمهــم اللــه مــن
الزلــل ،فلــم يســجل فيمــا بينهــم أي تعــارض
واختــاف ممــا يــورث عنــد االنســان مــن العلــم
اليقينــي بأحقيــة هــذا اخلــط فــي قبــال اخلــط
البشــري ،فهــذا التبايــن الواضــح بــن اخلطــن
ميثــل اخلطــوة األولــى لوضــع اليــد علــى نقــاط
االفتــراق.

وإن كان ال يثــار اجلــدل بيننــا كمســلمني
فــي أولويــة هــذا اخلــط ،إال أن معطيــات الواقــع
تشــير الــى وجــود صــراع معرفــي حــاد خلقتــه
اشــكالية االســتنطاق املعرفــي للنــص الدينــي،
فأولويــة هــذا اخلــط تكفــي للفــرز االولــي لتبــن
حقــل التحقيــق للباحثــن فــي الفكــر االســامي
جتنب ـ ًا للخطــأ الــذي ميكــن حدوثــه مــن خلــط
املفاهيــم الدينيــة مــع النتــاج البشــري املجــرد،
ولكــن يبقــى التبايــن فــي الــرؤى هــو حصيلــة
ذلــك التداخــل املنهجــي.
ومــن هنــا كانــت إشــكالية تعــدد القــراءات
ــص الدينــي مــن أعقــد االشــكاالت التــي
للن ّ
تواجــه البنــاء املعرفــي فــي اإلســام،
فمحــاوالت التعــرف علــى مــراد املخاطــب
واملتكلــم ،تفــرز وجهــات نظــر متعــددة بتعــدد
اخللفيــات الناظــرة للخطــاب ،وإن لــم تكــن
هــذه االشــكالية مــن مختصــات النــص
الدينــي ،امنــا هــي معضلــة كل خطــاب معرفــي
أيديولوجــي ،ووجــوب تخصيــص البحــث حلــل
هــذا االشــكال علــى مســتوى النــص الدينــي
بشــكل خــاص ،نابــع مــن كــون النــص الدينــي
يرتكــز علــى خلفيــة عقائديــة تكســب النــص
حالــة مــن القداســة والعصمــة باعتبــار انــه
وحــي الهــي.
والبــد ان نوظــف اجلهــود لبلــورة نظــرة
معرفيــة متكاملــة متثــل االســام فــي أرقــى
معانيــه بخلــق معياريــة موحــدة تكــون قاســم ًا
مشــترك ًا للباحثــن فــي حقــل املعرفــة وذلــك
بالفــرز القائــم بــن مــا هــو بشــري ومــا هــو

دينــي.
ّ
ّ
تحديد المعيار لقراءة النص

وال نحتــاج هنــا الــى عنــاء كبيــر
الستكشــاف مــدى خطــورة التبايــن الفكــري
فــي الطــرح اإلســامي الــذي أفرزتــه القــراءات
ــص ،وميكــن رؤيــة هــذا التبايــن،
املتباينــة للن ّ
داخــل أصحــاب اخلــط الواحــد ،فــإذا جتاوزنــا
حســم الصــراع الفكــري الدائــر بــن املدرســة
الســنّية واملدرســة الشــيعية ،كــون حســمها
ليــس مرهونـ ًا فقــط علــى حــل إشــكالية القــراءة
للنــص ،وامنــا موقــوف ايضــ ًا علــى كثيــر
مــن املرجحــات؛ منهــا الشــواهد التــي ميكــن
اســتقصاؤها مــن التاريــخ ،ورؤيتنــا للمحتــوى
الداخلــي لــكل خــط ،فســوف نــرى تعــدد ًا فكري ًا
أنتجتــه منهجيــات متباينــة للقــراءة ،وإن كان
التشـ ّيع احتفــظ بحالــة مــن االنســجام املعرفــي
نتيجــة اعتمــاده علــى املرجعيــة املعصومــة ،إال
أنــه يبقــى هنــاك حالــة مــن التبايــن حتتــاج
الــى حســم جــذري؛ فاخلــاف بــن األصوليــن
واإلخباريــن ،يعكــس تباين ـ ًا منهجي ـ ًا واضح ـ ًا
فــي كيفيــة اســتنباط احلكــم الشــرعي مــن
النــص ،وقــد أولــى البحــث والتحقيــق الشــيعي
اهتمامــ ًا كثيــر ًا بهــذا التبايــن حتــى حســم
االمــر لصالــح االصوليــن بفضــل الشــيخ
الوحيــد البهبهانــي ،إال أن األمــر مــا زال
ّ
اخلطــن،
معلقــا بوجــود اســتفهامات بــن
تعكــس ازمــة منهجيــة كفيلــة بإعــادة النظــر
اليهــا ،رغــم اخلطــوات الكبيــرة التــي ســعت

جــادة حلــل هــذا االشــكال.
إن حســم الصــراع الدائــر بــن معياريــة
الوحــي والعقــل أو بــن النــص والفكــر املجــرد،
هــو الطريــق لتشــكيل هــذه املعياريــة ،فبينهمــا
وقــع اخلــاف بــن األصوليــن واإلخباريني وبني
الفالســفة واملتكلمــن ،بــن املنفتحــن املجدديــن
والراديكاليــن الرجعيــن ،وبينهــم جميعــا
تتداخــل تفاصيــل كثيــرة دائــرة بــن ترجيــح
النــص أو العقــل ،وبــن هذيــن املعياريــن هنــاك
تيــار عريــض متذبــذب الرؤيــة فاقــد املنهــج.
فالفالســفة رفعــوا شــعار العقــل،
واإلخباريــون رفعــوا شــعار الوحــي ،واملتصوفــة
حتللــوا مــن األمريــن ،وحــاول املتكلمــون املــزج
بــن املعياريــن ووقعــوا فــي شــبهة تعــارض
النــص مــع العقــل ،فتــارة يرجحــون النــص
علــى العقــل ،وتــارة العكــس ،وهكــذا لــم يهــدأ
الفكــر.
واملتتبــع للتــراث االســامي بحثــ ًا عــن
آليــات العمــل الفكــري ،يلحــظ تشــتتا فــي
املباحــث بــن مختلــف املياديــن ،مــع عــدم وجود
رابــط ينســق العالقــة بينهــا ،فــا يســتطيع
اســتخالص املعياريــة التــي متنهــج العمــل
الفكــري لقــراءة النــص فــي كل حقــول املعرفــة،
وتــارة يــرى عــدم وضوحهــا حتــى عنــد العالــم
الواحــد ،فتجــد أنــه يقــدم املنهــج العقلــي فــي
مباحــث احلكمــة واالعتقــاد ومنهــج املكاشــفة
والشــهود فــي حقــل العرفــان والتصــوف ،فــي
حــن جتــد انــه يعــول علــى معياريــة الوحــي
فــي األخــاق وقانــون املعامــات وأحــكام

ّ
إشكالية تعدد القراءات للنص الديني من أعقد
االشكاالت التي تواجه البناء المعرفي في االسالم

آﻳﺎر | 2017

45

ثقافة رسالية
ثقافة رسالية

الوحي بمقتضى الفهم االسالمية ،هو طريق
معصوم كاشف عن الواقع ،بما هو واقع ،وال يمكن

ُ َ َ
َ
المنتظر والمنت ِظر

للعقل االستغناء عنه

العبــادات وبقيــة األطــر الفكريــة أو العكــس،
وهــذا التبايــن املنهجــي فــي اســتنطاق الفكــر
الدينــي خلــق حالــة مــن الضبابيــة فــي املنهــج
املعرفــي وفتــح البــاب علــى مصراعيــه لصاحــب
كل منهجيــة للقــراءات املتعســفة فــي النــص
الدينــي.
قصور التفكير الفلسفي

ولتأصيــل هــذا املنهــج ،البــد مــن أخــذ
اخللفيــة التــي كانــت تكمــن وراء هــذه املشــكلة
بعــن االعتبــار ،وهــي اخللــط بــن مبــادئ
التفكيــر الفلســفي املعتمــد علــى العقــل
وحــده ،والفكــر اإلســامي القائــم علــى كشــف
احلقائــق مــن النــص الدينــي ،فاســتبدال اآلليــة
املخصصــة لفهــم النــص ،بآليــات متعــددة ،كل
منهــا تعكــس رؤيــة معرفيــة مختلفــة ،تــؤدي
حتمــ ًا الــى نتائــج مختلفــة ،ممــا يستشــعر
معــه الباحــث فــي الفكــر االســامي أن التبايــن
حالــة معرفيــة اتصــف بهــا الطــرح اإلســامي،
فــي حــن أن هــذا التبايــن نتيجــة للتدخــل
البشــري فــي عمليــة الفهــم ،ومحاكمــة النــص
بسلســلة مــن مبــادئ اجنبيــة عنــه.
وهــذا يكشــف طبيعــة اجلــدل القائــم
بــن املــدارس الفلســفية فيمــا تطرحــه مــن
ايديولوجيــات متعــددة ومتباينــة فيمــا بينهــا،
ففــي إطــار مــا أنتجتــه العبقريــة البشــرية
مــن افــكار لــم توفــق فــي طــرح نظــرة معرفيــة
متكاملــة متثــل وحــدة وعصــارة اإلنتــاج
البشــري ،ولقــد بينــت الدراســات احلديثــة فــي
الفكــر اإلســامي القــدمي منــه واحلديــث ،حجــم
التبايــن الــذي يصــل الــى حــد التناقــض ممــا
ال يتســنى للفــرد الباحــث عــن حقيقــة املعرفــة
فــي خضــم هــذه األفــكار املتشــابكة واملتداخلة،
ترجيــح رؤيــة معرفيــة متثــل لــه اليقــن الكاشــف
عــن أحقيــة هــذه النظــرة الفلســفية.
هــذا احلكــم هــو نتيجــة نظــرة عامــة فــي ما
انتجــه الفكــر البشــري من رؤى فلســفية فالعقل
البشــري منــذ نشــوء الفلســفة ومــا توصــل اليــه
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مــن مــدارس حديثــة لــم يتوحــد فــي مــا بينــه
فــي انتــاج فلســفة مشــتركة متثــل للبشــر
مرجعيــة معرفيــة ،إال إذا كان املقصــود مــن
هــذا التنظيــر البشــري فــي عالــم املعرفــة هــو
التنظيــر بحــد ذاتــه ،فمــن هنــا ميكننــا اجلــزم
بــأن املــدارس الفلســفية ســتكون بعــدد ســكان
الكــرة األرضيــة ،أمــا اذا كان البحــث املعرفــي
هــو بحــث عــن حقيقــة واقعيــة فــي اطــار
البحــث عــن «الوجــود املبحــث املعرفــي مبحــث
القيــم» هــذا باإلضافــة للفلســفة العمليــة ،مــن
دراســة الســلوك اإلنســاني الفــردي واألســري
واالجتماعــي ،وعالقــة االنســان باللــه ،كل هــذه
حقائــق واقعيــة ،وليــس هنــاك مجــال خللــق
نظــرة معرفيــة ذهنيــة ،ليــس لهــا صلــة بالواقــع
احلقيقــي الــذي نســعى الــى إدراكــه ،ممــا
يجعلنــا نشــك فــي املنهــج الــذي ســلكه البشــر
فــي اكتســابه للمعرفــة مــن األســاس ،قبــل أن
نحــاول فهــم النــص بهــذه املناهــج.
وميكننــا تبســيط هــذا املنهــج فــي شــكله
العمومــي بتعريــف علــم الفلســفة مــن خــال
رؤى مختلفــة:
1ـ يعــرف ابــن ســينا الفلســفة بأنهــا
اســتكمال النفــس االنســانية بتصــور االمــور
والتصديــق باحلقائــق النظريــة والعلميــة علــى
قــدر الطاقــة االنســانية.
2ـ أمــا إخــوان الصفــا فعندهــم الفلســفة
أولهــا مح ّبــة العلــوم و اوســطها معرفــة حقائــق
املوجــودات بحســب الطاقــة البشــرية وآخرهــا
القــول والعمــل مبــا يوافــق العلــم.
3ـ تعريــف صــدر املتألهــن الشــيرازي:
«الفلســفة اســتكمال النفــس االنســانية مبعرفــة
حقائــق املوجــودات علــى مــا هــي عليهــا
واحلكــم بوجودهــا حتقيقــا بالبراهــن ،ال أخــذ ًا
بالظــن والتقليــد بقــدر الوســع اإلنســاني».
4ـ أمــا تعريــف الســبزواري« :الفلســفة
هــي علــم بأحــوال اعيــان املوجــودات علــى
مــا هــي عليــه مــن نفــس األمــر بقــدر الطاقــة
البشــرية» .القاســم املشــترك بــن هــذه
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التعريفــات ،هــو الــذي اعتمــد عليــه الفالســفة
فــي منهجيــة بحثهــم عــن املعرفــة وهــو «البحــث
بقــدر الطاقــة البشــرية» حيــث جعلوا االنســان،
مبــا هــو إنســان ،قــادرا علــى كشــف احلقائــق
بقــدرة ذاتيــة وملكــة نفســية ،فلــم يجعلــوا
الوحــي جــزء ًا مــن هــذا املعيــار ،فــي حــن
إن الوحــي مبقتضــى الفهــم االســامية ،هــو
طريــق معصــوم كاشــف عــن الواقــع ،مبــا هــو
واقــع ،وال ميكــن للعقــل االســتغناء عنــه ،وهــذا
التداخــل املنهجــي بــن العقــل ومــا يحتويــه
مــن مخــزون ثقافــي ســاهم فــي تكوينــه تراكــم
الفكــر البشــري ،وبــن منهجيــة جديــدة فرضهــا
نظــام معرفــي متمثــل فــي القــرآن الكــرمي،
شــكل تباينــ ًا معرفيــ ًا حــاد ًا بقــدر اخللفيــات
الثقافيــة التــي تعاملــت مــع النــص ،ممــا يدعــو
الــى ضــرورة التفكيــك بــن هــذه املناهــج.
واكتفينــا هنــا بهــذه التعريفــات مــن
فالســفة املســلمني إلثبــات هــذه احلقيقــة ،أمــا
الفالســفة املاديــون فبعدهــم واضــح عــن هــذا
املعيــار ،وهــو يجعلنــا نتســاءل ،عــن قــدرة
االنســان فــي معرفــة احلقائــق عبــر طاقتــه
بشــكل مســتقل عــن الوحــي والعــون اإللهــي،
فــإن كان قــادرا ،أال يعنــي ان العلــم واملعرفــة
ملكــة ذاتيــة لالنســان ،ميكنــه باالعتمــاد عليهــا
تأســيس نهــج معرفــي متكامــل؟ أمــا اذا
كان االنســان ذاتــي العلــم ،فإننــا ال ميكــن
أن نتصــور لــه جهــا مطلقــ ًا ،وهــذا خــاف
الواقــع ،امــا إذا كانــت ذاتيتــه هــي اجلهــل،
فكيــف يعلــم احلقائــق عبــر هــذه الــذات
اجلاهلــة ،الفاقــدة حلقيقــة العلــم؟
وال يصــح االعتــراض هنا مبقولة الفلســفة:
إن االنســان عالــم بالقــوة ،فعندمــا تتعلــق
حواســه بالواقــع اخلارجــي تنتقــل الــى ذهنــه
مجموعــة مــن الصــور يتــم معاجلتهــا بانتــزاع
مفاهيــم كلّيــة منهــا ،ومــن ثــم اســتخراج
نظريــات مــن البديهيــات أو مــن تلــك املفاهيــم
الكليــة ،حينهــا يكــون االنســان عامل ـ ًا بالفعــل،
فيمكنــه بذلــك التعــرف علــى احلقائــق.

محمد حسن مرتضى

يقــول  -عجــل اللــه فرجــه الشــريف « :-نحــن وإن ك ّنــا ثاويــن
مبكاننــا النائــي عــن مســاكن الظاملــن .حســب الــذي أرانــاه اللــه
 -تعالــى -مــن الصــاح لنــا ولشــيعتنا املؤمنــن فــي ذلــك ،مــا
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غار املاء املعني وأصبحنا ننهل من كل عني كدرة!

غــاب الصبــح املضــيء وأمســينا نهيــم فــي ليــل ســرمد ،1إن
أخــرج أحدنــا يــده لــم يكــد يراهــا!

دامــت دولــة الدنيــا للفاســقني .فإنّــا نُحيــط علمــ ًا بأنبائكــم .وال
يعــزب ع ّنــا شــيء مــن أخباركــم».
هكــذا هــو ،عليــه الســام ،مــع شــيعته بعقلــه وقلبــه وعنايتــه
وبركاتــه ،وهــو اإلمــام املبــن الــذي أحصــى اللــه أعمالنــا عنــده،
وهــو املقـ ّرب الــذي يطلــع علــى الكتــاب املرقــوم.
ومــن هنــا يــرى املوالــي لــه الذائــب فــي حبــه أنــه البــد وأن

هــذا حالنــا فــي غيــاب املهــدي  -عجــل اللــه فرجــه الشــريف

يكــون مــن أهــل الطاعــة واالعتصــام والصبــر ،فــا يــزل قدمـ ًا؛ ألنه

 ،-لقــد غــاب عــن عيــون الشــيعة حتــى يقضــي اللــه أمــر ظهــوره

يــرى عينــي مــواله تراقبــه أينمــا كان ،أمــا لــو وقــع فــي أحابيــل

ونصــرة دينــه ل ُيظهــره علــى الديــن كلِّــه ولــو كــره الكافــرون ،إال أ ّنــه

الشــيطان وضعــف عنــد مواجهــة الشــهوات ـ ال ســمح اللــه ـ فتــراه

لــم يغــب يومـ ًا عــن قلوبنــا ،فهــو احلاضــر مــع املوالــي فــي صبيحــة

مشــفق ًا خائفـ ًا باكيـ ًا راجيـ ًا رحمــة ربــه ،يســتحي منــه ،ســام اللــه

كل يــوم يجــدد معــه البيعــة بدعــاء العهــد ،ويختــم يومــه بالدعــاء

عليــه ،فيقــوم فــي األســحار معتــذر ًا لربــه وملــواله.

لفرجــه ،ويندبــه فــي نهــار كل جمعــة بدعــاء الندبــة.

وهكــذا يصــف اإلمام احلســن العســكري ،عليه الســام ،لولده

كمــا أنــه ،ســام اللــه عليــه ،حاضــر عنــد شــيعته وفــي

املهــدي  -عجــل اللــه فرجــه الشــريف  -شــيعته فيقــول« :واعلــم أنَّ

مســيرتهم ،يرعاهــم بعينــه ،يعينهــم فــي شــدائدهم ،يلهــم عقولهــم،

قلــوب أهــل الطاعــة واإلخــاص ُنـزّع إليــك مثــل الطيــر إذا أ ّمــت

ويســدد علماءهــم ،ويشــحذ هممهــم ،هــذا وهــو  -روحــي فــداه -

أوكارهــا .وهــم معشــر يطلعــون مبخائــل الذلــة واالســتكانة ،وهــم

يظهــر خلواصهــم وبعــض املخلصــن منهــم ،يشـ ّد بظهــوره أزرهــم

عنــد اللــه بــررة أعـزّاء ،يبــرزون بأنفــس مختلــة محتاجــة وهــم أهــل

ويزيدهــم يقين ـ ًا بحضــوره وحياتــه ورعايتــه لهــم.

القناعــة واالعتصــام ،اســتنبطوا الديــن فــوازروه علــى مجاهــدة

وهكــذا جتــد قلــوب الشــيعة مشــتاقة الــى فرحــة لقائــه

خصهــم اللــه باحتمــال الضيــم فــي الدنيــا ليشــملهم
األضــدادّ ،

يطمعــون بنظــرة منهــم إليــه ،تلــك النظــرة التــي تفيــض علــى

باتســاع العـ ّز فــي دار القــرار ،وجبلهــم علــى خالئــق الصبــر لتكون

ـى تبعــث الــدفء فــي
قلوبهــم مــا ًء معينـ ًا ،وينظــر اليهــم نظــرة رضـ ً

لهــم العاقبــة احلســنى وكرامــة حســن العقبــى».

ليالــي غيابــه البــاردة ،وتكســر عتمتهــا بفجــر أمــل لقائــه الصــادق،

فهــو حاضــر رغــم غيابــه ،وشــيعته كذلــك حاضــرون غيــر غائبــن
عنــه ،تفــرح عينــاه عنــد رؤيتهــم فــي حــال الطاعــة ،وحتزنــان إن
وقعــوا  -والعيــاذ باللــه  -فــي حبائــل املعصيــة.

----------------ـم ال َّل ْيـ َـل
ـم إِن َج َعـ َـل ال َّلــ ُه َع َل ْي ُكـ ُ
 .1قــال تعــاىلُ { :قـ ْـل َأ َر َأ ْي ُتـ ْ
ـه ي ْأتِي ُكــم بِ ِضيـ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ـاء،}..
َ
ـر ال َّلــ َ
س َمــدً ا إِ َ ٰل َيـ ْ
ـو ِم ا ْلق َيا َمــة َمـ ْن إ َلـٰـ ٌه َغـ ْ ُ
َْ
(ســورة القصــص.)71 :

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

ّ
جارة أو أشد}
{كالح ِ
ِ
قسوة القلب أخطر أمراض الروح ،فإن روح اإلنسان
كجسده تتعرض لألعراض واألمراض

مرتضى محمد كاظم

عندمــا ننظــر إلــى أحــوال األمم مــع
أنبيائهــم نغــور فــي بحــر مــن احليــرة والعجــب،
كيــف تعامــل هــؤالء مــع األنبيــاء ،وهــل جــاء
األنبيــاء إال باحلــق املُمنطــق؟ فلمــاذا لــم يدخــل
ذلــك فــي قلوبهــم؟
تارة يرمون األنبياء بالسحر.
وتارة بالكذب.
وتارة باجلنون.
بل وأكثر من ذلك.
فهــذا ابــن نبــي يقتــل أخــاه! وأولئــك
يعقــرون الناقــة التــي كانــت آيــة اللــه ،وقــد
طلبوهــا بأنفســهم وكانــت تســقيهم مــن
حليبهــا! وآخــرون ـ كقــوم نــوح ـ لــم يكفهــم
ألــف عــام مــن الدعــوة حتــى كان الكبيــر يأخــذ
بيــد الصغيــر ويأمــره باالبتعــاد عــن النبــي.
أمــا قتــل األنبيــاء فــكان علــى قــدم وســاق،
هــذا ُيحــرق ،واآلخــر ُينحــر واآلخــر ُيذبــح
وبعضهــم ُشــقّ باملنشــار مــن أم رأســه الــى
أخمــص قدمــه!
بــل وأكثــر مــن ذلــك؛ حيــث يتحــول
اإلنســان إلــى حيــوان كاســر ،وأشـ ّد؛ فيســقي
الرضيــع الــذي ال يريــد ســوى بضــع قطــرات
مــن املــاء ،يســقيه بســهم مثلــث ليذبحــه مــن
الوريــد الــى الوريــد؟!
تــرى مــاذا حـ ّل بهــؤالء حتــى وصلــوا إلــى
هــذا احلــال؟
إنها قسوة القلب.
ُ
ـت ُق ُلو ُبك ُْم
ـ
ث
{
ـبحانه:
يقــول ربنــا سـ
ـم َق َسـ ْ
َّ
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ــك َف ِهــي ك ِْ
ِمــن بع ِ
ــد ذلِ َ
َال
جــار ِة َأ ْو َأ َشــدُّ
ْ َْ
َ
َ
ـوةً}( ،ســورة البقــرة)74 :؛ إنــه أعظــم داء
َق ْسـ َ

وأش ـ ّد بــاء يبتلــى بــه اإلنســان ،فعــن اإلمــام
الباقــر ،عليــه الســام ،قــال« :إِ َّن لَِّ ُع ُقوب ٍ
ــات
َ

يشـ ِ
ـوب و ْالَبــدَ ِ
ان َضنْـ ٌ
ـك ِف ا َْل ِع َ
ـة َو َو ْهـ ٌن
ِف ا ْل ُق ُلـ ِ َ ْ
ِ
ٍ
ِف ا ْل ِع َبــا َد ِة َو َمــا ُ ِ
ـم مـ ْن
ض َب َع ْبــدٌ بِ ُع ُقو َبــة َأ ْع َظـ َ
ـو ِة ا ْل َق ْلـ ِ
ـب».1
َق ْسـ َ

قســوة القلــب أخطــر أمــراض الــروح ،فــإن
روح اإلنســان كجســده تتعــرض لألعــراض
واألمــراض ،ففــي احلديــث عــن أميــر املؤمنــن،
ِ
ِ
ـو ٍ
ال
عليــه الســام ،قــال« :إِ َّن ل ْل ِج ْس ـ ِم س ـ َّت َة َأ ْحـ َ

َّــو َم
ال َيــا َة َوالن ْ
ــر َض َوا َْل ْ
ِّ
ــو َت َو ْ َ
الص َّحــ َة َوا َْل َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
اتــا ع ْل ُم َهــا
ــك
ل
َذ
ك
و
ة
ــ
ظ
ق
ي
َوا ْل
وح َف َح َي َُ
الــر ُ
َ
َ
ُّ
ِ
ُ
َو َم ْو ُ َتــا َج ْهل َهــا َو َم َر ُض َهــا َشــك َُّها َوص َّحت َُهــا
َي ِقين َُهــا َون َْو ُم َهــا َغ ْف َلت َُهــا َو َي َق َظت َُهــا ِح ْف ُظ َهــا».2
عالمات قسوة القلب

مــن أبــرز ســمات قســاة القلــب؛ جفــاف
العــن ،فقاســي القلــب ال يخشــع قلبــه ومــن َثــم
فــإن عينــه لــن تــذرف دمعــة علــى املظلــوم إذا
ُظلــم بحضرتــه مثـ ًا ،وهــذه القســوة التــي قــال
عنهــا القــرآن إنهــا أشــد مــن احلجــارة ،جتعــل
اإلنســان بعيــد ًا عــن ربــه ،قريبــ ًا مــن عــذاب
اللــه ،فــإن املؤمــن بدمعــة عــن يطفــئ وديان ـ ًا
مــن نيــران جهنــم ،ففــي احلديــث عــن اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام ،قــالَ « :مــا ِم ـ ْن َعـ ْ ٍ
ـن

اكيــ ٌة يــوم ا ْل ِقيام ِ
ِ
ِ
َــت
ــة إِ َّل َع ْينــ ًا َبك ْ
ــي َب َ َ ْ َ َ َ
إِ َّل َوه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن بِ َمئ َهــا مـ ْن
ـوف اللَِّ َو َمــا اغ َْر ْو َر َقـ ْ
ـت َعـ ْ ٌ
مـ ْن َخـ ْ
ــر َم اللَُّ عَــزَّ َو َج َّ
َخ ْشــ َي ِة اللَِّ عَــزَّ َو َج َّ
ــل
ــل إِ َّل َح َّ
ـى َخــدِّ هِ
ـائر جسـ ِ
ِ
ـى النَّـ ِ
ـت َعـ َ
ـد ِه َعـ َ
اضـ ْ
ـار َو َل َف َ
َسـ َ َ َ
ِ
ِ
ـق َذلِـ َ
ش ٍء
َف َر ِهـ َ
ـك ا ْل َو ْجـ َه َقـ َ ٌ
ـر َو َل ذ َّلـ ٌة َو َمــا مـ ْن َ ْ
إِ َّل َو َلــ ُه َك ْي ٌ
ــل َو َوزْ ٌن إِ َّل الدَّ ْم َعــ ُة َفــإِ َّن اللََّ عَــزَّ
ِ
ِ
ِ
ـار ِم ـ َن النَّــارِ
ِ
ـئ بِا ْل َيســر من َْهــا ا ْلبِ َحـ َ
َو َجـ َّـل ُي ْطفـ ُ
ِ
ٍ
ـم اللَُّ َعــزَّ َو َجـ َّـل
َف َلـ ْ
ـو َأ َّن َع ْبــد ًا َب َكــى ِف ُأ َّمــة َل َرحـ َ
ِ
ِ
ِ 3
ـك ْالُ َّم ـ َة بِ ُب ـكَاء َذلـ َ
تِ ْلـ َ
ـك ا ْل َع ْبــد» .

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

قــد ال تكــون القســوة قــد بلغــت بأحدهــم
هــذا احلــد ،لكــن هنــاك مراتــب أخــرى كمــا
لــو رأى املؤمــن أن الطاعــة عليــه عســيرة أو
رأى مــن نفســه عــدم التوجــه فــي العبــادات
والطاعــات وعــدم اخلشــوع فــي األدعيــة
واملناجــاة؛ فهــذه كلهــا عالمــات لقســوة القلــب
التــي يجــب أن يعاجلهــا اإلنســان فــي نفســه.
أسباب قسوة القلب

كمــا عرفــت أن تــدرج اإلنســان فــي
مراحــل املعصيــة مــن مرحلــة الالمبــاالة الــى
مرحلــة املواجهــة مــع احلــق تســبب قســوة
القلــب ،فهــي نتيجــة طبيعيــة ملــن يتدحــرج فــي
هــذا املنزلــق وقــد بينــت الروايــات مصاديــق
بــارزة ألســباب قســوة القلــب وهــي:
أو ًال :كثــرة الذنــوب؛ فتراكــم الذنــوب علــى
قلــب بنــي آدم ،مثــل تراكــم األوســاخ علــى
لباســه األبيــض ،جتعلــه يتســخ شــيئ ًا فشــيئ ًا،
فقــد ميكــن تنظيــف بقعــة صغيــرة مــن الوســخ،
إال أنهــا قــد تبقــى وتتكــدر وتكثــر حتــى ال
ميكــن تطهيــره قــط.
إن قلــب اإلنســان قــد يغســله اإلنســان
بالتوبــة واالســتغفار ،وقــد يتركــه حتــى يختــم
اللــه علــى قلبــه ،فحتــى أنــه لــو أراد التوبــة
فســوف لــن يوفــق ملثــل ذلــك أبــد ًا ،فهــو يريــد
أن يصلــي صــاة الليــل ويســتغفر فيهــا لربــه،
ويناديــه العفــو العفــو ،لكــن الذنــوب قــد أثقلــت
ّ
فيغــط فــي نومــة هنيئــة لــن يســتفيق
ظهــره
منهــا إال وقــد انبلــج الفجــر أو حتــى الصبــاح.
ورمبــا ال تتراكــم الذنــوب خــال فتــرة
قصيــرة ،فطــول األمــد ســبب مــن أســباب
ســبب لقســوة
تراكــم الذنــوب ،ومــن ثــ ّم
ٌ
القلــب ،كمــا يصــف القــرآن الكــرمي حــال

بعضهــم فيقــولَ { :أ َل َي ْ
ــأ ِن لِ َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا َأ ْن
ْ
ِ
ـم لِ ِذ ْكـ ِ
َ
ْ
ـق
الـ ِّ
َت َْشـ َ
ـر اللَِّ َومــا َنــزَ ل م ـ َن َ
وبـ ْ
ـع ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ـاب م ـ ْن َق ْبـ ُـل
َوال َيكُو ُنــوا كَا َّلذي ـ َن ُأو ُتــوا ا ْلكتـ َ
ِ
َف َ
ــر
ــم ْالَ َمــدُ َف َق َس ْ
وب ْ
ــت ُق ُل ُ ُ
طــال َع َل ْي ِه ُ
ــم َوكَث ٌ
ِ
ِ
ــم فاســ ُق َ
ون}( ،ســورة احلديــد.)16 :
من ُْه ْ

فقــد يكــون طــول األمــد علــى اإلنســان
ســبب ًا فــي قســوة قلبــه وإن لذلــك مبحثـ ًا مهمـ ًا
جــد ًا ملــا لــه عالقــة بغيبــة مهــدي هــذه األمــة
االمــام املنتظــر  -عجــل اللــه فرجــه الشــريف
 إال أن مــا يهمنــا فــي هــذا املقــام؛ هــو أنقســوة القلــب قــد تأتــي مــن تراكــم الذنــوب
فــي فتــرات متباعــدة وقــد تأتــي مــن ارتــكاب
فاحشــة كبيــرة كقتــل النفــس احملترمــة.
ثانيــ ًا :أكل احلــرام؛ فــأكل احلــرام مــن
املؤثــرات األساســية فــي قســوة القلــب ،كمــا
قــال اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،ألعدائــه:
َــت ب ُطو ُنك ِ
ِ
ــع ع َ
َــى
ــرا ِم َو ُطبِ َ
« ُملئ ْ ُ
ال َ
ُــم مــ َن ْ َ
ْ
ُق ُلوبِكُــم».
ال يقولــنّ أحدنــا إننــي آكل مــن احلــال
الطيــب فحســب ،فــإن احلــرام رمبــا يكــون
واضحــ ًا كلحــم اخلنزيــر واخلمــر وغيرهمــا،
ورمبــا يكــون خفيــ ًا كمــا فــي أكل الربــا
مبســميات خفيــة ،أو أكل الرشــا التــي

غطيــت بالعســل حتــت مســميات الهدايــا
والعطايــا ،كمــا هــو أكل مــال املســلمني باســم
«الكوميشــن» أو العمولــة ،فهــل خولنــي اللــه
علــى أخــذ هــذه األمــوال أم أن املخــوِ ل هــم
املســلمون أنفســهم؟
وأي فــرق بــن أن نســرق مــن دكاكــن
املســلمني وبــن أن نســرق مــن بيــت املــال
بهــذه املســميات؟
فهــل فكرنــا كــم مــن األيتــام يتضــورون
اجلــوع بســبب رغبــة بركــوب ســيارة فارهــة،
أو الســكن فــي أفخــم البيــوت؟ بــل ينبغــي
علــى مــن يتولّــى املواقــع الرســمية فــي
األنظمــة السياســية التــي يســتقطع قــوت
النــاس ألرزاقـهِ ،أن يقتصــر علــى احلاجــة فــي
الصــرف ،ال أن يشــترط الســفر إال فــي الدرجــة
األولــى مــن الطائــرات ،وال يرضــى بالســكن إال
فــي الفنــادق ذات اخلمــس جنــوم.
ثالثــ ًا :فضــول الــكالم؛ وهــو مــا يجــب
االســتعاذة منــه؛ مــن مجالــس اللهــو والغيبــة
والنميمــة ومــا أكثرهــا ،فاملجالــس التــي تخلــو
مــن ذكــر اللــه ،ميلؤهــا ذكــر غيــر اللــه ويكثــر
فيهــا فضــول الــكالم واخلــوض فــي القيــل
والقــال ونهايتــه إمنــا يكــون إلــى النــار ،ففــي

احلديــث عــن االمــام علــي ،عليــه الســام ،قــال:
« َمـ ْن َك ُثـ َـر ك ََل ُمـ ُه َك ُثـ َـر َخ َطــؤُ ُه َو َمـ ْن َك ُثـ َـر َخ َطؤُ ُه

َقـ َّـل َح َيــاؤُ ُه َو َمـ ْن َقـ َّـل َح َيــاؤُ ُه َقـ َّـل َو َر ُعـ ُه َو َمـ ْن
ـات َق ْل ُب ـ ُه َد َخـ َـل
ـات َق ْل ُب ـ ُه َو َم ـ ْن َمـ َ
َقـ َّـل َو َر ُع ـ ُه َمـ َ
ـار».4
النَّـ َ

ومــن مصاديــق ذلــك مجالــس البطالــن،
حيــث يكثــر فيهــا الــكالم فــي غيــر مــا يرضــي
الــرب ،بــل إن كثــرة الــكالم بغيــر ذكــر اللــه
مذمــوم فــي األحاديــث وهــو مــن موجبــات
قســوة القلــب فعــن النبــي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،قــالَ « :ل ُتكْثِـ ُـروا ا ْل ـك ََل َم بِ َغـ ْ ِ
ـر ِذ ْكـ ِ
ـر اللَِّ

ِ
َفــإِ َّن َك ْثـ َـر َة ا ْلـك ََل ِم بِ َغـ ْ ِ
ـر ِذ ْكـ ِ
ـب
ـر اللَِّ ُي ْقــي ا ْل َق ْلـ َ
ِ
َّــاس ِمــ َن اللَِّ ا ْل َقــاس ا ْل َق ْل ِ
َوإِ َّن َأ ْب َعــدَ الن ِ
ــب».

ومــا أجمــل دعــاء اإلمــام زيــن العابديــن
حيــث يحذرنــا مــن هــذه املجالــس فــي دعــاء
أبــي حمــزة الثمالــي ،يبــن كيــف أن هــذه
املجالــس هــي أحــد أســباب البعــد مــن اللــه
حيــث يتهيــأ اإلنســان ويتعبــأ ويقــوم للصــاة
بــن يــدي اللــه ،لكــن يلقــى عليــه النعــاس،
ويســلب املناجــاة ،وكلمــا قــرب مــن مجالــس
التوابــن مجلســه تُعـ َرض لــه بليــة حتــول بينــه
وبينهــا ،ثــم يقــولَ « :ل َع َّل َ
ــف
ــك َر َأ ْيتَنِــي آ َل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم َخ َّل ْيتَنــي».
َم َال َ
ــس ا ْل َب َّطالــنَ َف َب ْينــي َو َب ْين َُه ْ
آﻳﺎر | 2017

49

ثقافة رسالية
ثقافة رسالية

تراكم الذنوب
على قلب بني
آدم ،مثل تراكم

الدعاء للحجة لماذا؟

األوساخ على
لباسه األبيض،

عبد الحسين ماشا اهلل

تجعله يتسخ
ً
ً
شيئا فشيئا

رابعــ ًا :وقــد يكــون عــدم تــرك بعــض
املكروهــات ســببا لقســوة القلــب أيضــ ًا،
أو أنهــا تهيــئ اإلنســان لقســوة القلــب فــإن
املكــروه هــو أمــر ال يريــده الشــارع ملفســدة
فيــه حقيقيــة ،ومــن هنــا فــإن جملــة مــن األمــور
وردت فــي النصــوص الشــريفة ينبغــي علــى
املؤمــن تركهــا لكــي ال يبتلــى بقســوة القلــب،
كمــا فــي حــث التــراب علــى األب أو علــى ذوي
يــل ي ْق ِ
ِ
ــي
ــر إِ َل ا ْل َبخ ِ ُ
األرحــام ،وكــذا « النَّ َظ ُ
ــب» ،وهكــذا مجالســة األغنيــاء واجلــدال
ا ْل َق ْل َ
واملــراء ،وربنــا ســبحانه أوحــى الــى النبــي
ــو ْل
وســى َل ُت َط ِّ
موســى ،عليــه الســامَ « :يــا ُم َ
ـك وا ْل َقـ ِ
ـاس ا ْل َق ْلـ ِ
ِف الدُّ ْن َيــا َأ َم َلـ َ
ـب
ـو َق ْل ُبـ َ َ
ـك َف َي ْق ُسـ َ
ِمنِّــي َب ِعيــدٌ ».
عالج قسوة القلب

اذا كانــت هــذه احلالــة املرضيــة فــي
مراحلهــا األولــى ،باإلمــكان حتصــن القلــب
مــن االبتــاء بهــا ،وذلــك باإلكثــار مــن
اإلســتغفار والتوبــة إلــى اللــه مــن الصغيــر
والكبيــر ،وهــذا هــو دأب األنبيــاء واألوليــاء ،أال
جنــد أن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
كان يســتغفر اللــه فــي اليــوم ســبعني مــرة،5
وهنــاك أمــور أخــرى تســاعد اإلنســان فــي
مواجهــة هــذا الــداء العظيــم ومنهــا:
أو ًال :االهتمــام بـــ «عيــال اهلل» ،وهــم مــن
الشــريحة الفقيــرة وذات احلاجــة ،وتتضمــن
املســكني واليتيــم ليكونــوا ســبب ًا لنجاتنــا ،فقــد
روي أن رج ـ ًا شــكا إلــى رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،قســاوة قلبــه فقــال« :إذا أردت
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أن يلــن قلبــك فأطعــم املســكني وامســح رأس
اليتيــم».6
ثانيــ ًا :ذكــر اللــه فــي اخللــوات ،ففــي
وصيــة اإلمــام الباقــر عليــه الســام جلابــر
اجلعفــي قــال« :و َتعــر ْض لِ ِر َّقـ ِ
ـة ا ْل َق ْلـ ِ
ـب بِ َك ْثـ َـر ِة
َ َ َّ
الذك ِ
ْــر ِف ْ
ِّ
ــوات».7
الَ َل َ
ثالثــ ًا :التدبــر فــي القــرآن الكــرمي ،ففــي
خطبــة ألميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،يحدثنــا
ِ
عــن كتــاب ربنــا فيقــول« :إ َّن اللََّ ُســ ْب َحا َن ُه َل ْ

ـل ا ْل ُقــر ِ
ـظ َأ َحــد ًا بِ ِم ْثـ ِ
َي ِعـ ْ
آن َفإِ َّنـ ُه َح ْبـ ُـل اللَِّ ا َْلتِــنُ
ْ
ِ ِ
ِ
يــع ا ْل َق ْل ِ
يــع
ــب َو َينَابِ ُ
َو َســ َب ُب ُه ْالَمــنُ َوفيــه َربِ ُ
ِ
ا ْل ِع ْلــ ِم َو َمــا ل ْل َق ْل ِ
ــب ِج َ
َــر ُه».8
ــا ٌء غ ْ ُ

رابع ـ ًا :ذكــر املــوت ،وزيــارة القبــور ،ففــي
احلديــث عــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام،
َان َهـ َ
قــال فــي تعزيــة« :إِ ْن ك َ
ـت َقــدْ َق َّر َبـ َ
ـك
ـذا ا َْل ِّيـ ُ

ـك َفهـ ِ
َم ْو ُت ـ ُه ِم ـ ْن َر ِّبـ َ
ـذ ِه
ـك َأ ْو َبا َعــدَ َك َع ـ ْن َذنْبِـ َ َ
ــك َر ْحَــ ٌة َو َع َل ْي َ
ــت ُم ِصي َبــ ًة َو َل ِكن ََّهــا َل َ
ــك
َل ْي َس ْ
نِ ْع َمــ ٌة َوإِ ْن ك َ
َان َمــا َو َع َظ َ
ــك َو َل َباعَــدَ َك عَــ ْن
ــك َف ُم ِصي َبت َ
ــك ِمــ ْن َر ِّب َ
ــك َو َل َق َّر َب َ
َذنْبِ َ
ُــك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك بِ َم ِّيتـ َ
ـم مـ ْن ُمصي َبتـ َ
ـاوة َق ْلبِـ َ
ـك إِ ْن
بِ َق َسـ َ
ـك َأ ْع َظـ ُ
9
ِ
ِ
ْــت عَارفــ ًا ب َر ِّب َ
ــك» .
ُكن َ

خامسـ ًا :البــكاء ،وأعظمــه مــا كان الدمــع
فيــه علــى مصائــب أهــل البيــت ،عليهم الســام،
ويكفــي فــي ذلــك وصيــة اإلمــام الرضــا -
روحــي لــه الفــداء  -البــن شــبيب حيــث قــال:
يب إِ ْن ُكن َ ِ ِ
ــي ٍء َفاب ِ
« َيــا ا ْبــ َن َشــبِ ٍ
ــك
ْــت َباكيــ ًا ل َ ْ ْ

ـن بـ ِ ِ
ِ
ـح
ـي ،عليهــا الســامَ ،فإِ َّنـ ُه ُذبِـ َ
ل ْل ُح َسـ ْ ِ ْ
ـن َعـ ٍّ
ـل بيتِــهِ
ِ
ِ
ـح ا ْل َك ْبـ ُ
ـش َو ُقتـ َـل َم َع ـ ُه م ـ ْن َأ ْهـ ِ َ ْ
َكـ َـا ُي ْذ َبـ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ـر َر ُجـ ً
ـم ف ْال ْرض َشــب ُيه َ
ون
ـا َمــا َلُـ ْ
َث َمن َيـ َة َعـ َ َ
ِ
الســ ْب ُع َو ْالَ َر ُض َ
ــون
ــا َو ُ
ات َّ
الس َ
َو َل َقــدْ َبكَــت َّ

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

لِ َقت ِْل ِ
ــه.10»..
وبكلمــة؛ أمــراض القلــب هــي العقــد
النفســية التــي تظهــر فــي الصفــات الرذيلــة
كاحلســد واحلقــد والكبــر واليــأس ،أمــا قســوة
القلــب فهــي التــي تنشــأ بســبب تراكــم آثــار
الذنــوب.
فــإذا بــه ال يســتجيب للحــق ،وال يهتــز
لإلنــذار والتبشــير ،وال يعتبــر مبصيــر
املجرمــن ،وال ينتفــع بآيــات اللــه فــي اآلفــاق،
وهكــذا تكــون الفتنــة مــن خــال القــاءات
الشــيطان بالنســبة الــى القلــوب املريضــة
والقاســية ،ذلــك أن القلــب املريــض أو القاســي
يبحــث أبــد ًا عمــا يتوافــق معــه ،فإنــه يســتجيب
ســريع ًا لوســاوس الشــيطان ويكــون مثلــه مثــل
اجلســم املريــض الــذي تكاثــرت فيــه اجلراثيــم،
وضعفــت مناعتــه الذاتيــة ،فــإذا بــه يتلقــف
اجلراثيــم اجلديــدة بســهولة ،كذلــك القلــب
املريــض أو القاســي ،فهــا فتحنــا حســاب ًا
ملواجهــة ذلــك؟
------------ .1بحار األنوار ج 75 :ص176 :
 .2التوحيد للصدوق ،ص300 :
 .3الكافي ،2 ،ص.482
ل الشيعة ج 12 :ص187 :
 .4وسائ 
 .5مستدركالوسائل ج 5 :ص320 :
 .6مشكاة األنوار ص167 :
ف العقول ص284 :
 .7تح 
 .8بحار األنوار ج  2:ص312 :
 .9مستدركالوسائل ج 2 :ص478 :
 .10وسائلالشيعة ج 14 :ص.502 :

ســؤال لطاملــا راود الكثيريــن عندمــا يقــرأون األدعيــة املفصلــة
واملختصــر لإلمــام الثانــي عشــر؛ املهــدي املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه
الشــريف ،فمــا هــي آثــار الدعــاء لــه عجــل اللــه فرجــه الشــريف؟
واجلــواب علــى ذلــك؛ أن اآلثــار قــد تكــون كثيــرة تع ـ ّم الفــرد
واملجتمــع ،وحتــى مــا يشــمل اإلمــام ،ســام اللــه عليــه ،وهنــا نشــير
الــى ثالثــة آثــار منهــا:
األثر األول :املزيد من املراتب
ِ
ـر َ
اط
عندمــا نصلــي لــرب العاملــن ،نقــرأ الفاحتــةْ :
{اهد َنــا الـ ِّ َ
ِ
مهتــد تصلــي وتصــوم
يم}( ،ســورة الفاحتــة ،)6 :فأنــت
ٍ
ا ُْل ْســتَق َ
ومواظــب علــى الطاعــات ،ملــاذا تطلــب الهدايــة إذن؟ ومــا هــو األثــر
املترتــب علــى قولــك اهدنــا؟ إنــه زيــادة فــي املرتبــة ،ألن الهدايــة
ِ
اهــدُ وا فِينَــا
{وا َّلذيـ َن َج َ
لهــا مراتــب ودرجــات ،يقــول ربنــا ســبحانهَ :
ِ
ِ
ِ
ـم ف ْت َي ـ ٌة
ـم ُس ـ ُب َلنَا}( ،ســورة العنكبــوت ،)69 :ويقــول{ :إ َّنُـ ْ
َلن َْهد َين َُّهـ ْ
ــم ُهــدً ى}( ،ســورة الكهــف ،)13 :فحينمــا
ــم َو ِز ْدن ُ
َاه ْ
آ َمنُــوا بِ َر ِّبِ ْ
ندعــو إلمامنــا املنتظــر ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف ،باحلفــظ
والنصــر والعــون نقصــد فــي املراتــب ،أي زد ُه ً
حفظ ـ ًا فــوق حفــظ،
وعو ًنــا فــوق عــون ،وقيــادة فــوق قيــادة ،وواليــة فــوق واليــة ،مبــا ال
منتهــى لــه مــن مراتــب العــون واحلفــظ والعــز.
ا ُألثر الثاني :الدعاء للنفس
إن الدعــاء لإلمــام ،عجــل اللــه فرجــه الشــريف ،هو دعــاء للنفس،
ً
حافظــا فيكــون حافظــ ًا ملــن؟ إنــه
فــإن اإلمــام املنتظــر إذا صــار
حافــظ لنــا ،فحــن ندعــو لــه باحلفــظ فإننــا ندعــو ألنفســنا باحلفــظ،
ويظهــر مــن بعــض النصــوص أن لإلمــام ،ســام اللــه عليــه ،حكومــة
ظـ ّل تتمثــل فــي العلمــاء الربانيــن ،وهــذا مــا يظهــر مــن قولــه ،عليــه
الســام« :اللهــم صــل علــى األوتــاد واألبــدال واألعضــاد واألشــهاد»،
وغيرهــا مــن النصــوص ،ولذلــك ورد فــي بعــض الروايــات؛ «ومــا
بثالثــن مــن وحشــة» ،أي أن معــه ثالثــن يحيطــون بــه دائ ًمــا ،ومــن
ـدل مــن اإلبــدال وعضــد وشــاهد ٌ
هــؤالء الثالثــن وتـ ٌد وبـ ٌ
كل لــه لقــب
ينســجم مــع وظيفتــه ودوره الــذي يؤديــه مــن خــال اإلمــام املنتظــر
عجــل اللــه تعالــى فرجــه الشــريف.
بالنتيجــة الدعــاء لإلمــام باحلفــظ ،دعــا ٌء لهــؤالء ايضـ ًا باحلفــظ،

وهــؤالء الذيــن يقومــون باحلفــظ يقومــون بحفظنــا ورعايتنــا والعنايــة
بنــا ،فمرجــع الديــن داخــل ضمــن هــذه السلســلة ،فهــذا وظيفتــه
إرشــاد النــاس إلــى األحــكام الشــرعية ،وهنــاك ولــي مــن األوليــاء
تــراه مظهــر ًا للعبــادة ،ومظهــر ًا للتقــوى ،ومظهــر ًا للصــاح فهــو
داخــل فــي السلســلة ،وهــذا يفيــد النــاس بتقــواه وبعبادتــه وبدعائــه.
األثر الثالث :النور الوالئي
ً
إن الدعــاء لإلمــام يخلــق فــي قلوبنــا نــورا نســميه بالنــور
الوالئــي ،وربنــا ســبحانه وتعالــى أوحــى الــى نبيــه ،عليــه وآلــه
ِ
ـو َّد َة ِف
افضــل الصــاة والســامُ « :قــل َّل َأ ْسـ َـأ ُلك ُْم َع َل ْيــه َأ ْجـ ًـرا إِ َّل ا َْلـ َ
ا ْل ُق ْر َبــى» هــذه املــودة نــور يشــعر بــه اإلنســان فــي فــؤاده.
دخــل أحدهــم علــى اإلمــام الــرؤوف؛ علــي بــن موســى الرضــا،
عليــه الســام ،فــدار بينهمــا حديــث حتــى قــال لــه اإلمــام ســام اللــه
عليــه« :أمــا جتــد فــي قلبــك بــرد حــب علــي بــن أبــي طالــب».
األثر الرابع :بناء األمة
االبتــاء واالمتحــان هــو طريــق الوصــول الــى الكمــال وفــق
املنطــق القرآنــي ،فــا جتــد مــن يصــل الــى مراتــب الكمــال إال إذا
دخــل غمــار االبتــاء ،يقــول ربنــا  -ســبحانه وتعالــى -فــي محكــم
ِ
ِ ِ
الصابِ ِريــ َن}،
ُــم َو َّ
آياتــهَ :
ــم ا ُْل َجاهديــ َن منْك ْ
ُــم َحتَّــى َن ْع َل َ
{و َلنَ ْب ُل َو َّنك ْ
(ســورة محمــد ،)31 :وقــال فــي آيــة أخــرى{ :و َلنَب ُلو َّنكُــم بِــيءٍ
َْ
َ ْ َ
ْ

ــس وال َّثمــر ِ
ال ِ
ِ
ــص ِمــ َن ْالَم َ ِ
الــو ِع َو َن ْق ٍ
ات
مــ َن ْ َ ْ
ــوال َو ْالَ ْن ُف ِ َ َ َ
ْ
ــوف َو ْ ُ
َو َب ِّ ِ
الصابِ ِريــ َن}( ،ســورة البقــرة ،)155 :فاالمتحــان واالبتــاء
ــر َّ

مشــروع تربــوي قرآنــي وهــو طريــقٌ إلــى صقــل النفــس والوصــول
إلــى الكمــال الروحــي.
ومــن مصاديــق هــذا االبتــاء واالمتحــان؛ غيبــة اإلمــام ،فــإن
فيهــا امتحانــ ًا لألمــة وابتــاء لهــا ،ومــن ثــم هــو مشــروع لبنــاء
األمــة ،فاللــه  -تعالــى  -أراد أن تعيــش األمــة هــذا املشــروع ليتميــز
الصــادق مــن الــكاذب ،والصابــر مــن املتزلــزل ،وســوف تــزداد
صنــوف العــذاب حتــى ُتحــص األمــة متحيصـ ًا ،والروايــات نطقــت
بذلــك كمــا ورد عــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام« :لتُغربلــن ثــم
تُغربلــن ثــم تُغربلــن حتــى ال يبقــى إال النــزر القليــل».
وبنظــرة بســيطة الــى التاريــخ جنــد مــا مــر بــه الشــيعة مــن
صنــوف االضطهــاد والبــاء ،كل ذلــك لتتهيــأ األرضيــة املعــ ّدة
بقناعــة وصــدق واخــاص ،الســتقبال ظهــور املهــدي املنتظــر ،عجــل
ـب غيبــة ال يثبــت
اللــه فرجــه الشــريف ،ولذلــك ورد عنهــم أيضـ ًا« :يغيـ ُ
علــى اإلميــان بــه فيهــا إال مــن امتحــن الل ـ ُه قلبــه باإلميــان».
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ً
ً
الخوف ليس مذموما مطلقا ،بل هو قضية فطرية أودعها
اهلل  -تعالى -في فطرتنا نحن البشر لندافع به عن أنفسنا
وكياننا عند استشعار الخطر

لماذا غاب
اإلمام
المهدي
المنتظر
عجل اهلل تعالى فرجه؟
إعداد :حسين محمد علي*

فــي خضــم التســابق علــى الظهــور فــي
الســاحة الثقافيــة واســتعراض االفــكار والرؤى
مــن اشــخاص وجهــات عديــدة حــول قضايــا
ـس العقيــدة ،مثــل قضيــة غيبــة اإلمــام
كبيــرة ـ
مت ّ
املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه ،كان البــد مــن
تأســيس قاعــدة نظريــة متكاملــة تقــوم علــى
أساســها التفاصيــل كلهــا مبــا يع ّمــق اإلميــان
فــي النفــوس ويعــزز الثقــة واالطمئنــان ،ومــن
ثــم التحــرك الــى االمــام نحــو مراحــل البنــاء
والتطويــر فــي احليــاة.
ومــن أهــم عناصــر بنــاء هــذه القاعــدة؛
اإلجابــة عــن جملــة مــن التســاؤالت التــي رمبــا
تــرد فــي األذهــان ،فــي مقدمتهــا؛ األســباب
الكامنــة وراء غيبــة اإلمــام احلجــة املنتظــر،
عجــل اللــه فرجــه ،طيلــة هــذه املــدة؟ ومــا هــي
الضــرورة الــى ذلــك ،وهــو اإلمــام الثانــي عشــر
واملعصــوم والــذي يجــب أن يكــون هــو احلاكــم
واخلليفــة مــن قبــل اللــه  -تعالــى -علــى العالم؟
هنالــك عــدة إجابــات حــول هــذا املوضوع،
بيــد أننــا نكتفــي لهــذا احل ّيــز بإجابتــن:
اإلجابة األولى :احلكمة املجهولة
هــذه اإلجابــة جندهــا فــي كتــاب «الغيبــة»
للشــيخ الطوســي  -رحمــة اللــه عليــه 385( -
هـــ 460 -هـــ) فــي صفحــة  ،85وتتضمــن مــا
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ميكــن ان نعــده مفتاحــ ًا مهمــ ًا مــن مفاتيــح
التعامــل مــع مســائل الديــن بشــكل عــام،
وميكــن أنْ ُن َع ِّبــ َر عنهــا بـ»احلكمــة املجهولــة»،
علمــ ًا أن الشــيخ لــم يســتخدم هــذا التعبيــر،
ــص
فهنالــك فــي احليــاة نقــاط غمــوض تخ ّ
دائــرة التكويــن والتشــريع ،ونقــاط الغمــوض
هــذه ،إمــا أنَّ عقليــة البشــر ال تســتطيع
فهمهــا ،وإ ّمــا أنَّ اللــه  -تعالــى -جعــل هــذه
النقــاط غامضــة حلكمــة مــن احلكــم ،فهــل
وجــود نقــاط غمــوض فــي االحــكام االســامية
او صنــع الكــون ،مدعــاة للتوجــه نحو التشــكيك
والقــدح واالرتــداد؟!
إنَّ هــذه النظريــة (احلكمــة املجهولة) ترتبط
ارتباط ـ ًا عضوي ـ ًا مبســتوى اإلميــان ،أي كلمــا
كان ُمســتوى اإلميــان عاليــ ًا يكــون اإلميــان
باحلكمــة املجهولــة أقــوى ،فنحــن عندمــا آمنــا
باللــه  -ســبحانه  -إميانــ ًا يقين ّيــ ًا قاطعــ ًا،
وآمنــا بــأن اللــه ،حكيـ ٌم ،ورحيــم ،وودود ،وهــذه
الصفــة األخيــرة حتديــد ًا تكفــي أي مبتلــى
بأ ـم ّ
ـض الباليــا فــي احليــاة ،أن تســكن نفســه
ويهــدأ روعــه ألنــه بحكمــة اللــه  -تعالــى -وأنــه
ودود رحيــم ،وأنــه مــا ق ـ ّدر للمؤمــن شــيئ ًا إال
وهــو خيــر لــه.
ولهــذا جــاءت النصيحــة املؤكــدة مــن
العلمــاء بضــرورة املطالعــة والبحــث فــي
أصــول الديــن قبــل فروعــه ،ألن املهــم لالنســان
ان يعــرف مــن يعبــد؟ وكيــف؟ وملــاذا؟ ومــن هــو

| اﻟﻌﺪد) | (٢٩٨ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٨ﻫـ

نبيــه؟ وان هنالــك معــاد ًا وآخــرة وحســاب بعــد
احليــاة الدنيــا وفــق قاعــدة الثــواب والعقــاب،
هــذه املعــارف الدينيــة االســاس هــي التــي
جتعــل االنســان يؤمــن بالفــروع عــن طيــب
ّ
يشــك بهــا
خاطــر ومــن أعمــاق قلبــه ،ولــن
طرفــة عــن.
بيــد ان هــذه االجابــة ال يعنــي التوقــف
وعــدم حتويــل احلكمــة املجهولــة الــى «حكمــة
معلومــة» بعــد اإلميــان بهــا ،ملزيــد مــن
االطمئنــان القلبــي ،وهــذا ميكــن مــن خــال
البحــث واملطالعــة ودراســة التاريــخ والظــروف
االجتماعيــة والسياســية التــي رافقــت إمامــة
االمــام احلجــة املنتظــر ،وقبــل ذلــك؛ دراســة
حيــاة األئمــة املعصومــن ،والظــروف احمليطــة
بهــا.
اإلجابة الثانية :المهمة الرسالية

جــاء فــي نفــس كتــاب الشــيخ الطوســي
ســبب آخــر ،بيــد أنــه واجــه رفضـ ًا واعتراضـ ًا
مــن علمــاء ُكثــر؛ ألنــه يعلــل القضيــة بـــ
«اخلــوف مــن بطــش الظاملــن» ،فــي حــن أن
األئمــة واالنبيــاء ،عليهــم الســام ،يتصفــون
بالشــجاعة علــى طــول اخلــط ،فكيــف يكــون
هــذا مــن أســباب غيبــة اإلمــام؟
لإلجابــة علينــا أن نقســم اخلــوف الــى
نوعــن:
 -1اخلــوف احملمــود :وهــو اخلــوف ممــا

ينبغــي أن ُيخــاف منــه فــي موطــن يعــد اخلــوف
فيــه محمــود ًا.
 -2اخلــوف املذمــوم :وهــو اخلــوف ممــا ال
ينبغــي أن ُيخــاف منــه فــي موطــن يعــد اخلــوف
فيــه مذمومـ ًا.
اذن فاخلــوف ليــس مذمومــ ًا مطلقــ ًا ،بــل
هــو قضيــة فطريــة أودعهــا اللــه  -تعالــى -فــي
فطرتنــا نحــن البشــر لندافــع بــه عــن أنفســنا
وكياننــا عنــد استشــعار اخلطــر.
وهنــا نســأل :هــل اإلمــام املهــدي ،عجــل
اللــه تعالــى فرجــه ،كان معرضــا للخطــر؟
مبعنــى لــو ان اإلمــام كان ظاهــر ًا هــل كان
هنالــك خطــر يحيــق بــه؟ اجلــواب :نعــم،
وهنــاك أدلــة كثيــرة علــى ذلــك ،والدليــل
األول؛ هــو أبــوه ،اإلمــام العســكري الــذي
ُقتــل بأيــدي الظاملــن ،والدليــل الثانــي ،جــ ّده
اإلمــام الهــادي ،عليهمــا الســام ،الــذي ُقتــل
بأيــدي الظاملــن ايضــا ،أمــا الدليــل الثالــث؛
فــإن جميــع آبائــه الطاهريــن إلــى رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه« :مــا منــا إال مســمو ٌم
أو مقتــول».
ان الظاملــن ومجتمعــات الظلــم لــم تتحمــل
الوجــود الطاهــر ألهــل البيــت ،فاملجتمــع ال
يتحمــل وجودهــم وكذلــك احلكومــات ،فتقتلهــم
واحــد ًا واحــد ًا ،كمــا حصــل األمــر نفســه مــع
األنبيــاء ،فقــد قتــل يحيــى ذبحــ ًا ،فيمــا قتــل
زكريــا باملنشــار! النهــم وقفــوا بالضــ ّد أمــام
املنكــر واالنحــراف فــي مجتمعاتهــم.
بيــد ان التعليــق املهــم علــى اإلجابــة
الثانيــة؛ أن خــوف اإلمــام املنتظــر لــم يكــن
علــى حياتــه وحســب ،كمــا جــاء فــي الروايــات،
منهــا روايــة زرارة عــن االمــام الباقــر ،عليــه
الســام ،عــن علّــة غيبــة االمــام ،فقــال ،عليــه
الســام...« :انــه يخــاف» فقــال زرارة :يعنــي
القتــل 1وهــو مــا نأخــذ بــه قطعـ ًا ،إمنــا هنالــك
خــوف علــى أمــر آخــر ال يقــ ّل أهميــة ،هــو
اخلــوف علــى مصيــر الرســالة واملهمــة التــي
عليــه ان يؤديهــا فــي احليــاة ،فرمبــا يخــاف
االنســان علــى نفســه وهــو فــي ســفينة علــى

وشــك الغــرق ،بيــد انــه يخــاف اكثــر علــى
أمانــة مهمــة عنــده ،او وصيــة تتعلــق مبســألة
مصيريــة و أمثــال ذلــك.
إذن؛ فنظريــة اخلــوف مقبولــة ،ولكــن؛ قــد
تكــون للشــيء علّــة ووراءهــا علـ ٌة أخــرى «طوليــة
ال عرضيــة» أي؛ علتــان ليســتا فــي مســتوى
واحــد ،بــل علّــة تولــد عنهــا علــة ظاهــرة ،فخوف
االمــام ميثــل واقعــ ًا نفســي ًا وهــو انعــكاس
لواقــع خارجــي ،هــذا الواقــع نفترضــه يومــ ًا
مــا فــي ظهــوره ،عجــل اللــه فرجــه ،فلمــاذا ال
يخــاف يومئــذ؟ وملــاذا تنتفــي علّــة اخلــوف فــي
ذلــك الوقــت؟ ألن الشــروط املوضوعيــة تغ ّيــرت،
إن تلــك الشــروط املوضوعيــة التــي ســتوجد
فــي عصــر الظهــور غيــر متوفــرة اآلن ،وكمــا
يبــدو ان تلــك الشــروط هــي علّــة اخلــوف.
واحلديــث فــي هــذا ال ُبعــد يدعونــا الــى
البحــث عــن العلــة الكامنــة وراء هــذه العلــة،
فمــا هــي تلــك الشــروط املوضوعيــة التــي
تســبب اخلــوف؟ ثــم هنالــك ســؤال آخــر ،هــل
هــذه الشــروط املوضوعيــة اختياريــة أم جبريــة؟
فــإن كانــت تلــك الشــروط املوضوعيــة
جبريــة ،فليــس لنــا حــول وال قــوة ،ولكــن إذا
كانــت تلــك الشــروط املوضوعيــة اختياريــة
فــإذن ميكــن لنــا أن نســهم فــي تغييرهــا ،وهــذا
حديــث يحتــاج حل ّيــز خــاص حــول الشــروط
املطلوبــة لظهــور االمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل
اللــه فرجــه.
ما دور األمان اإللهي

هنالــك شــخص مجهــول كتــب قصيــدة
طــرح فيهــا اإلشــكال التالــي؛ مبــا معنــاه
ان االمــام احلجــة يعلــم بأنــه املوعــود وأنــه
ســوف يظهــر ،وأن اللــه  -تعالــى -ا ّدخــره
لذلــك اليــوم ،إذن؛ ليــس هنالــك خطــر عليــه،
ولذلــك ال داعــي للخــوف مــا دامــت اإلرادة
اإللهيــة قــررت بقــاء اإلمــام املهــدي إلــى
اليــوم املوعــود ،مبعنــى؛ انــه حتــى لــو يظهــر
ميســه أحــد بســوء!
االمــام ،فــا ميكــن أن ّ
ان مــن كتــب هــذه القصيــدة تركهــا مــن

دون توقيــع وأشــكل ضمــن ابياتهــا علــى
قضيــة اإلمــام املهــدي ،عجــل اللــه تعالــى
فرجــه ،واإلجابــة عــن هــذا اإلشــكال نوجــزه
مبــا يلــي:
هنالــك قضايــا «حمليــة» وأخــرى
«شــرطية» ،كمــا جــاء فــي علــم املنطــق ،فــان
إرادة اللــه  -تعالــى -قــد تتعلــق بظاهــرة
علــى نحــو القضيــة احلمليــة ،ولســتم بحاجــة
إلــى تهيئــة مقدمــات ،فإرادتــه تتعلــق بطلــوع
الشــمس غــد ًا ،فمــا هــي وظيفتنــا؟! ال شــيء
ســوى انتظــار الليــل أن ينجلــي وتشــرق
الشــمس.
ً
ولكــن أحيان ـا تتعلــق إرادة اللــه بشــيء
علــى نحــو القضيــة الشــرطية ،كأن يريــد
اللــه لإلنســان الذريــة والتكاثــر ثــم يشــرط
ذلــك بالــزواج ،وأن يتقــدم الشــاب الــى
الشــابة للــزواج طلبــ ًا للذريــة.
وهــذا ينطبــق علــى كثيــر مــن احلــوادث
فــي ســيرة املعصومــن ،عليهــم الســام،
ومنهــا خــروج النبــي األكــرم مــن مكــة
خوفــ ًا مــن بطــش املشــركني ،ألــم يكــن
يعلــم أن اللــه يحفظــه وينصــره؟ فــاذا كان
يعلــم ،ملــاذا ذهــب الــى الغــار لالختبــاء؟
فــكان بوســعه القعــود فــي بيتــه ويقــول :إن
ســامتي مصانــة بالضمــان اإللهــي ،نعــم؛
ان النبــي مصــان بالضمــان اإللهــي ،ولكــن
علــى نحــو القضيــة الشــرطية ال علــى نحــو
القضيــة احلمليــة.
وإذن؛ فــان أســباب غيبــة اإلمــام احلجــة
املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه ،ال تتعلــق كلهــا
باإلمــام شــخصي ًا.
إمنــا هنالــك أســباب وظــروف موضوعيــة
لهــا مدخليــة فــي قضيــة الغيبــة ،كمــا لهــا
دور فــي مســألة الظهــور ،علينــا متابعتهــا
والبحــث فيهــا بعمــق.
--------------* مقتبــس مــن محاضــرة لســماحة الفقيــه

الراحــل الســيد محمــد رضــا الشــيرازي (قــدس

ســره).
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ِ
شـــاح
الزمـــان ِو
شـــح
أرامـــل الدنيـــا إذا
صـــدور
وأنـــت عـــى
أنّـــى؟!
َ
ُ
ُ
َّ
ِ
ببـــاب ِّ
ٌ
وســـاح
عطـــف َيـــدُ ّق ورأفـــ ٌة
كل ُم َيتَّـــ ٍم
وأنـــت
أنّـــى؟!
َ
ُ
ٍ
تـــراب يف الوغـــى..
أنّـــى وأنـــت أبـــو

ـــك ُم ْ
أوصـــدت قل َب َ
ـــو َك وراحوا
َ
رم ْ
ـــذ َ

الســـنني بـــواذر ًا وحواصـــد ًا
تطـــوي
َ
ِ
َ
وحـــدك والطوى
الصبـــحِ
ُم ْذ مههـــات ُّ
ِ
َ
صائـــح
خلفـــك
التيـــه
وبحـــر
متـــي
ٌ
ُ
املدفـــون يف حساتِ ِ
ـــه
يـــا ُّأيـــا
ُ
َ َ
قميـــص ُ
واكتـــم نَز َفـــ ُه
ز َّر ْر
اجلـــرحِ
َ
ْ

ُّ
ســـتظل حتم ُل َ
ب
ـــك
ُ
الســـنني ُمــــغ َّي َ

َ
ُ
فيمحـــي
ُكتـــب مـــا َم
وتظـــل ت
ُ
ـــوك ّ
َ
ُّ
ُك ّلـــا
تتلـــوك املـــروء ُة
وتظـــل

ٌ
وســـاح
وســـيف يف الكفـــاحِ
جمـــدٌ
ُ
ِ
ُـــراح
اجلـــراد ت
وأرساب
تشـــقى
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
والفـــا ُح
املحصـــول
وســـيؤكل
ِ
جنـــاح
للمســـاء
ـــو َح
واآلن
َ
ُ
َل ّ
ُ
املفتـــاح
ـــع
املـــآب
ـــق
غُلِ َ
ُ
وض ِّي َ
ُ
ِ
َ
صبـــاح
يقتفيـــه
ــــك
مـــا عـــا َد لي ُل
ُ
ســـيباح ِ
ُبـــاح
س َك إن بكـــى وت
ُ
ُ ُ
ُّ
ِ
ُ
َ
ريـــاح
شـــاطئيك
جتهـــل
األبعـــاد!!
ُ
إيضـــاح
كتـــب يف الســـا
ـــر و ُي
ُ
ُ
أ َث ٌ

رمـــاح
الفقـــار) وحاورتْـــ ُه
ضـــج (
ُ
َّ
ُ
ِ
ِ
تـــاح
(العجـــاف) ُم
ـــات حتّـــى يف
أســـمر ال َق َس
يوســـفي
قمـــح
فألنـــت
َ
ُ
ٌ
ُ
ٌّ
ـــت طيبـــ ًا ِ
فوقفـــت طـــود ًا شـــاخم ًا إ ْذ طاحـــوا
كـــم فاحوا
والعـــدا
َ
َـــم ُف ْح َ
ْ
ك ْ
ِ
ِ
ُ
أنفاس َ
اح
يغـــار مـــن
يـــزال
األقحـــوان ومـــا
ريـــح
زلـــت
مـــا
َ
ـــك القـــدّ ُ
َ
ُ
ِ
َ
ٌ
إفصـــاح
ســـيل واملـــدى
احلـــر
دمـــاك
الـــدواة ومـــن
مذبـــوح
زلـــت
مـــا
َ
ُ
َ
ُ
مـــا َ
َ
جمـــدك أقبلـــوا أم راحـــوا
زال ُ"خُّـــك"
ياعـــي يقوهلـــا :الــــمجدُ
ُّ

ٌ
َ
(نقطة ِمن الماء)
إىل وليد الكعبة (علي) سيدي

سجاد عبد الحميد الموسوي

ِ
ِ
َ
الضمـــر َشـــ َف ْق
ليـــل
حـــاك يف
ـــق ُف ْص
َب ِر ْي ُ
ِ
َـــو ٌن  ...ال نفـــا َد لـــ ُه
ويف ُو ُر ْود َك ك ْ
يـــا ُق ْ
ـــو ُذ بِ َل ْمـــحٍ ِ ...مـــن غضاضتِ ِه
ـــل أ ُع ْ

القراطيـــس بِ ٌ
يشـــيخ هبا
يـــض  ..لو
هـــذي
ُ
ُ
ٍ
َ
ســـعت
إليـــك
كفراشـــات
فأحـــريف
ْ
ُ
ُ
َ
فنيـــك طلعتَـــ ُه
الفجـــر مـــن َج
يبســـمل
ُ

ِ
الشـــمس تنحتُهـــا
احلســـن اشـــتهتْك
أبـــا
ُ

ُ
األشـــياء يرس ُقهـــا
يقتطـــف
والوقـــت
ُ
َ
َ
ـــناك ِساجـــ ًا يف جوانبـــه
أتـــح َس

ِ
رؤى
غايـــات الـــدروب
خلطـــوك
ـــت
ُ
ص َّل ْ
ً
وأطلـــق النـــور ( ِســـمفون ّي ًة) عزفـــت
َ
ٍ
فاطمـــة
الفوانيـــس يف شـــ َّباك
تســـعى
ُ
مل خيلـــق اهلل ذا املولـــو َد مـــن محـــأ
ِ
ِ
املـــاء ِصهـــرا للنبـــي وذا
آيـــة
مـــن

شـــق اجلـــدار لـــه
والبيـــت مبتســـ ًا
ُ
َّ
ِ
ِ
خاطرهـــا
املســـكوب
الدمعـــة
راهـــب
يـــا
َ
ُ
َ
تراتيـــل نجـــوى اهللِ  ...يـــا ِص َفـــة
ويـــا
ْـــك َيـــا َســـ ِّي ِدي َحـــدِّ ْ
َو َعن َ
سائِ َرنَـــا
ث ََ

َ
ـــق
مـــات
عينيـــك لـــو
وبـــن
َ
الربيـــع َر َم ْ
َ
ُ
ِ
ـــق
رنفـــي املـــدى  ...شـــتَّى ال ُف
ُق
صـــول َع َب ْ
ُّ
ِّ
ـــق
بأحرفـــه َر ٌّب
ـــن
لـــكل َف َل ْ
َو َم ْ
ُ
ِ
أقالمهـــا ا َملـــدَّ احِ  ...كان َو َر ْق
مســـاء
ُ
ِ
ِ
يـــس يدري مـــا ُعـــا ُه ؟ َأ َل ْق
إل ْســـمك ْال َل َ

ُ
ـــق
والليـــل موعـــدُ ه َّملـــا إليـــك َو َس ْ
ْت الفؤا َد َل َشـــق
وحيـــ ًا وذا
البـــدر لـــو ِشـــئ َ
ْ
ُ
ور َه ْق
ســـ ْعي ًا كـــا النهر جيـــري مـــا انثنـــى َ
ّ
خـــط اإللـــه َوزَق
يســـعى الـــورى فيه مـــا

ـــر ْق
وه َّي
ْ
نفســـها األحـــا ُم حيـــث َط َ
ـــأت َ

والد ًة

زغر َد ْتـــا

احلـــور
ُ

أي
ّ

ـــق
ن ََس ْ

والبيـــت ير َقـــب هـــذا اليـــوم طلعـــ َة حق
ُ

ـــق
وال يكـــون بـــه َّملـــا
يصـــر َع َل ْ
ُ
انتســـاب ْال ِ
ـــق
ُيعـــزَى إليـــه
آل خـــر َو َث ْ
ُ
ٍ
بلـــة لِ
ٍ
تـــق
بِ ُق
وليـــد  ...مبســـميه َر ْ

ِ
ُـــؤوس ال َيتامـــى باحلنـــن َغـــدَ ْق
عـــى ك
ِ
س َشـــ َب ْق
ْ
أفصـــح فعنـــدك واملجهـــول ُّ
ِ
ـــق
ـــر َلنَـــا ِج ْيئَـــ ًة ْ
ـــن غ ََس ْ
ـــرى َفن َْح ُ
أخ َ
أن ْ

بأقال مكم
الى من يهمه األمر ..الجامعات لطلب العلم أليس كذلك؟!
الطالب :حازم عبد الصمد

الفضيحــة والنــدم.
ونحــن عندمــا نتوجــه بالنصــح األخــوي الــى زمالئنــا األعــزاء
بأخــذ احليطــة واحلــذر مــن منزلقــات كهــذه ،رأفــة بهــم وحرصـ ًا

شعبان شهر الخير
جميل توفيق

جعلــت الشــريعة اإلســامية للزمــان واملــكان
قدســية خاصــة ،ودعــت اإلنســان الحترامهمــا
وعــدم االســتهانة بهمــا ،فقــد ورد فــي احلديــث
الشــريف عــن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
قولــه« :ال تعــادوا األيــام فتعاديكــم» ،وقــد أقســم
اللــه  -جـ ّل وعــا -بالليــل والنهــار ومــا فيهمــا مــن
فتــرات كالفجــر والضحــى والعص َــر ،وممــا جــاء فــي
َ
َ َ ْ
َ َّ َ
َ َّ ْ
ـار ِإذا
ـل ِإذا يغش ـى* والنهـ ِ
الكتــاب املجيــد{ :والليـ ِ
َ َّ
ت َجلــى}( ،ســورة الليــل.)2-1 :
ولهــذا التعظيــم والقســم حرمــة كبيــرة عنــد اللــه
 تعالــى -كمــا أن هــذا التعظيــم جنــده فــي عامــلزمنــي آخــر ،ميثــل إحــدى الفــرص العظيمــة لتوثيــق
العالقــة بــن العبــد والســماء ،وهــي أشــهر وأيــام
كرميــة وعظيمــة ،منهــا؛ األشــهر الثــاث؛ رجــب
ــب ،وشــعبان املعظــم ،ورمضــان املبــارك،
األص ّ
وقــد أولــت الشــريعة الســمحاء فــي مثــل هــذه
املواســم قدســية ال توصــف ،ليتــزود فيهــا املؤمــن
ــص بالذكــر مــن هــذه
مــن الثــواب العظيــم ،ونخ ّ
املواســم شــهر شــعبان املعظــم ،الــذي تتشــعب فيــه
اخليــرات ،وهــو شــهر رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،وقــد دعــا بالرحمــة ملــن أعانــه علــى شــهره
هــذا بالعبــادة والطاعــة.
لتســمية هــذا الشــهر بهــذا اإلســم معنيــان؛
بغــض النظــر عــن املعنــى اللغــوي:
املعنــى األول :غفلــة النــاس عــن هــذا الشــهر
ملَّــا اكتنفــه شــهران عظيمــان؛ الشــهر احلــرام

(رجــب األصــب) ،وشــهر الصيــام (رمضــان
املبــارك) ،وفــى هــذا دليــل علــى ضــرورة حتويــل
أوقــات الغفلــة ،الــى أوقــات اليقظــة والصحــوة بــن
يــدي اللــه  -تعالــى. -
واملعنــى الثانــي؛ يجســده احلديــث النبــوي
الشــريف« :وإمنــا ُســمي شــعبان ألنــه يتشــعب
فــي أرزاق املؤمنــن» ،وال يخفــى أن الــرزق يشــمل
اجلانبــن؛ املــادي واملعنــوي ،ورمبــا يكــون احلديــث
إشــارة إلــى مــا ورد مــن تقســيم األرزاق فــي ليلــة
النصــف منــه ،حينمــا قــال ،صلــى اللــه عليــه وآلــه:
«شــهر شــعبان تتشــعب فيــه اخليــرات».
وقــد وردت فــي فضــل شــهر شــعبان األحاديــث
الكثيــرة عــن املعصومــن  -عليهــم الســام  ،-وهــي
تبــن عظمــة هــذا الشــهر الشــريف وحرمتــه ،وحتــثّ
علــى اغتنامــه بالدعــاء واألعمــال املســنونة ،مبــا
تفيــد فــي عمليــة البنــاء الذاتــي لالنســان وايض ـ ًا
للمجتمــع.
ومبــا أنــه شــهر رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،فــان صيامــه وقيامــه ،فــي لياليــه وأيامــه،
التأســي بصاحــب
يعــد فرصــة ذهبيــة لتحقيــق
ّ
هــذا الشــهر العظيــم ،وبذلــك نطبــق ُاآليــة الكرميــة:

للَّ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ
َ ُ
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ــول ا ِ أســوة حســنة
{لقــد َكان لكــم ِف للَّــي ر ْس ِ
َ
َ
للَّ
ْ
َ َ
َ َْ ُ
َ
َ َ
َ َ َ ْ َ
ان يرجــوا ا واليــوم ال ِخــر وذكــر ا
ِلمــن ك
َ
ً
ك ِثيــرا}( ،ســورة األحــزاب .)21 :وتشــير األخبــار

الشــريفة إلــى أن شــهر شــعبان املعظــم ،هــو شــهر
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فعــن اإلمــام موســى
بــن جعفــر ،عــن آبائــه ،عليهــم الســام ،قــال :قــال
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :شــعبان
شــهري وشــهر رمضــان شــهر اللــه تعالــى».

وفــي روايــة عــن أبــي الصلــت الهــروي ،قــال:
«دخلــت علــى أبــي احلســن علي بــن موســى الرضا،
عليــه الســام ،فــي آخــر جمعــة مــن شــعبان ،فقــال
لــي :يــا أبــا الصلــت ،إن شــعبان قــد مضــى أكثــره،
وهــذا آخــر جمعــة منــه ،فتــدارك فيمــا بقــي منــه
تقصيــرك فيمــا مضــى منــه ،وعليــك باإلقبــال علــى
مــا يعنيــك وتــرك مــا ال يعنيــك ،وأكثــر مــن الدعــاء
واالســتغفار وتــاوة القــرآن ،وتــب إلــى اللــه مــن
ذنوبــك ،ليقبــل شــهر اللــه إليــك وأنــت مخلــص للــه
عــز وجــل ،وال تدعــن أمانــة فــي عنقــك إال أديتهــا،
وال فــي قلبــك حقــد ًا علــى مؤمــن إال نزعتــه ،وال ذنبـ ًا
أنــت مرتكبــه إال أقلعــت عنــه ،واتــق اللــه وتــوكل عليه
َ َ ْ َ َ َ َّ
َ َ
ــن يتــوك ْل علــى
[وم
فــي ســر أمــرك وعالنيتــكَ ،
للَّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ
َ ْ َ َ َ للَّ ُ
للَّ َ َ ُ ْ
ا ِ فهــو حســبه ِإ َّن ا ب ِالــغ أمـ ِـر ِه قــد جعــل ا
َ
ُ
َ ً
ِلــك ِّل شـ ْ
ـي ٍء قـ ْـدرا] ،وأكثــر مــن أن تقــول فيمــا بقــي

مــن هــذا الشــهر :اللهــم إن لــم تكــن قــد غفــرت لنــا
فيمــا مضــى مــن شــعبان فاغفــر لنــا فيمــا بقــي
منــه .فــإن اللــه تبــارك وتعالــى ،يعتــق فــي هــذا
الشــهر رقاب ـ ًا مــن النــار حلرمــة شــهر رمضــان».
إن فضــل الصيــام فــى شــهر شــعبان ،هــو مــا
ذكــره النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بقولــه »:هــو
شــهر ترفــع فيــه األعمــال إلــى رب العاملــن وأحــب
أن يرفــع عملــي وأنــا صائــم».
ص علــى الصيــام فــى مثــل
وال شــك أن مــن َحـ َر َ
هــذه األوقــات ،يكــون أشــد حرصــ ًا علــى ســائر
الطاعــات ،واألعمــال الصاحلــات؛ مــن صلــوات
مفروضــة ،ونوافــل مســنونة وأذكار موظفــة ،وقــراءة
للقــرآن ،وصلــة للرحــم ،وإنفــاق فــى وجــوه اخليــر
وغيــر ذلــك.

نســمع ونقــرأ عــن «احلــرم اجلامعــي» عندمــا يتعلــق األمــر

علــى مســتقبلهم العلمــي ،فإننــا نتوجــه الــى الســادة الكــرام مــن

بالســاح او املظاهــر العســكرية او اســتخدام القــوة والعنــف
مــن جهــات أخــرى داخــل اجلامعــة ،والهــدف توفيــر أقصــى

مســؤولني إداريــن وكادر تدريســي وكل مــن يه ّمــه األمــر ،بــأن
يســاعدوا الطلبــة علــى تقويــة «جهــاز املناعــة» لديهــم مبختلــف

درجــات األمــن واالســتقرار لألجــواء العلميــة والســماح للطلبــة

الوســائل والطــرق التــي يرونهــا مناســبة.

بــأن يتفرغــوا لطلــب العلــم دون مضايقــات واســتفزازات مــن

ويعــرف األســاتذة واملســؤولون ،كــم هــي املصاعــب

جهــات خارجيــة.

والتحديــات التــي واجهوهــا فــي طريــق االرتقــاء بســلم العلــم

واعتقــد أن كلمــة «احلــرم» حتمــل معانــي ودالالت كثيــرة
افهــم مــن بعضهــا «ا ُ
حلرمــة» مــن أفعــال وســلوكيات داخــل

واملعرفــة؟ وكيــف تفرغــوا لطلــب العلــم وجـ ّدوا واجتهــدوا وضحــوا

اجلامعــة نراهــا ال عالقــة لهــا بطلــب العلــم ،أبرزهــا مــا نــراه

بــكل شــيء لتحقيــق النجــاح فــي تخصصهــم ،ســوا ًء فــي بلدهــم
او فــي البــاد البعيــدة.

فــي بعــض اجلامعــات مــن إقامــة عالقــات الصداقــة بــن الطــاب
والطالبــات ،ومــع القــول بــأن االنســان حــر التصــرف ومسـ ٌ
ـؤول
شــخصي ًا عمــا يقــوم بــه ،ولكــن؛ هــذا النــوع مــن التصــرف

بتخصصــه ،وإمــا البقــاء فــي اجلامعــة ضمــن الــكادر التدريســي

والعمــل لــه مــن اآلثــار الســيئة واخلطيــرة فــي مركــز تعليمــي مثــل

ويتحــول الــى اســتاذ يقــدم خبرتــه وجتاربــه الــى اجليــل اجلديــد،
فمــن املؤســف جــد ًا أن نــرى الســاعات الطــوال واألمــوال

اجلامعــة ،اكثــر ممــا موجــود فــي األســواق واألماكــن العامــة
األخــرى ،الن محيــط اجلامعــة مغلــق ويضــم عــدد ًا كبيــر ًا مــن

الباهظــة تصــرف علــى لقــاءات هنــا وهنــاك ،او االهتمــام

ان مســتقبل الطالــب اجلامعــي إمــا فــي مزاولــة العمــل

املفــرط باملالبــس واألمــور الكماليــة األخــرى ،وقــد أكــد العلمــاء

الطلبــة والطالبــات ،فهــل نفتــرض أن يكونــوا جميعـ ًا متضامنــن

واملفكــرون أن العقــل ال يعمــل وال يبــدع وال ينتــج وســط نــار

مــع هــذا النــوع مــن الســلوك ويســكتون عليــه ويتجاهلــون مــا
تربــوا عليــه مــن ع ّفــة العــن واللســان فــي بيوتهــم؟

الشــهوات والغرائــز ،إمنــا بحاجــة الــى القلــب الســليم والنفــس

رمبا يقول البعض:
بــان التعبيــر عــن املشــاعر إزاء اجلنــس اآلخــر ،مــن حــق
االنســان ،وأن القضيــة طبيعيــة وال يأتــي الشــاب إال مبــا غــرزه
اللــه  -تعالــى -فــي نفــس االنســان ،ولكــن؛ نقــرأ ايضــ ًا مــن

املســتقرة ،ونحــن نقــرأ فــي احلديــث الشــريف أن «العلــم نــور
يقذفــه اللــه فــي قلــب مــن يشــاء».

فلنكــن مــن اصحــاب هــذا القلــب علّنــا نصــل

اهدافنــا ونحقــق آمالنــا فــي احليــاة مبــا
نفيــد بــه انفســنا ثــم املجتمــع واألمــة.

علمائنــا الكــرام حتذيرهــم مــن إثــارة هــذه الغرائــز فــي
غيــر محلّهــا مبــا يــؤدي الــى انــزالق االنســان نحــو
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ماذا لو طرحنا التساؤل التالي:
ملــاذا ال يجتمــع املســلمون اليــوم ليختــاروا «مهــدي» آخــر
الزمــان كمــا اجتمعــوا فــي «ســقيفة بنــي ســاعدة» ،واختــاروا
«مــن أســموه» اخلليفــة األول»؟!
هــذا التســاؤل طــرح عــدة مــرات فــي عــدة مؤمتــرات لعلمــاء
املســلمني فــي عــدد مــن احلواضــر اإلســامية؛ فــكان جوابهــم
باإلجمــاع :لســنا نحــن الذيــن نختــار «مهــدي» آخــر الزمــان؛ بــل
اللــه هــو الــذي يختــاره.
ونتساءل:
إذا جــاز لكــم أن تختــاروا «أول خليفــة»؛ فكيــف ال يجــوز لكــم
أن تختــاروا «آخــر خليفــة»؟! وإذا لــم يجــز لكــم أن تختــاروا «آخــر
خليفــة»؛ فكيــف جــاز لكــم أن تختــاروا «أول خليفــة»؟!
تلــك جدليــة ال نريــد اخلــوض فيهــا فــي هــذه العجالــة؛ ولكننــا
نقول:
نحــن علــى أبــواب ذكــرى ميــاد هــذا اإلمــام «املهــدي» ،عجــل
اللــه فرجــه ،والتــي تصــادف فــي النصــف مــن شــهر شــعبان
املعظــم مــن كل عــام؛ هــذا امليــاد املبــارك الــذي مت ،فعــا ،فــي
ســحر ليلــة اخلامــس عشــر مــن هــذا الشــهر مــن عــام 255
للهجــرة.
واإلمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه ،هــذا ،قــد اختــاره اللــه
آخــر إمــام كمــا اختــار اإلمــام عليــا ،عليــه الســام ،أول إمــام،
وكمــا اختــار باقــي األئمــة العشــرة ،عليهــم الســام ،بــن أولهــم
وآخرهــم.
وفــي شــهر شــعبان املعظــم ،جنــدد العهــد والبيعــة والــوالء

لإلمــام املهــدي املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه.
وفــي شــهر شــعبان املعظــم نســتقبل أفضــل الليالــي بعــد
ليلــة القــدر املباركــة ،وهــي ليلــة النصــف منــه؛ حيــث آلــى اللــه
عــز وجــل علــى نفســه أال يــرد ســائال فيهــا مــا لــم يســأل اللــه
املعصيــة ،وهــي الليلــة التــي جعلهــا اللــه ألهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،بــإزاء ليلــة القــدر التــي جعلهــا لرســوله ،صلــى اللــه عليــه
و آلــه.
وإذا كان شــهر رجــب قــد وصــف بأنــه «أصــب»؛ ألن اللــه
يصــب فيــه الرحمــة علــى املؤمنــن صبــا ؛ فــإن شــهر شــعبان
املعظــم ســماه اللــه بهــذا االســم لتشــعب اخليــرات فيــه.
وفــي هــذا الشــهر املعظــم يبــث اللــه مالئكتــه فــي أقطــار
األرض وآفاقهــا؛ يقــول لهــم« :ســددوا عبــادي ،وأرشــدوهم،
وكلهــم يســعد بكــم إال مــن أبــى وطغــى؛ فإنــه يصيــر فــي حــزب
إبليــس وجنــوده».
وفــي هــذا الشــهر املعظــم لنتعاطــى بعــض أبــواب اخليــر،
ولنتطــوع للــه بالصــاة والصيــام ،ولنســتغفر اللــه ونَتــب إليــه،
ولنتصــدق ،ولنعـ ُ
ـف عــن مظلمــة ،ولنصلــح ،ولنخفــف عــن معســر،
ولنكفــل يتيمــا ،ولنكــف ســفيها عــن عــرض مؤمــن ،ولن ُعــد مريضا،
ولنشــيع جنــازة ،ولنعـ ّز مصابــا ،ولنبــر بوالدينــا.
وفــي هــذا الشــهر املعظــم لنتـ ُـل القــرآن حــق تالوتــه ،ولنتدبــر
آياتــه ،ولنفهــم معانيــه؛ خاصــة ونحــن علــى أعتــاب شــهر رمضــان
املبــارك؛ شــهر القــرآن الــذي أنزلــه اللــه هــدى للنــاس ،وبينــات
مــن الهــدى والفرقــان.
ّ
املعظــم لنكثــر مــن الصــاة علــى محمــد
وفــي هــذا الشــهر
ولنلــح فــي الدعــاء لتعجيــل فــرج موالنــا صاحــب
وآل محمــد،
ّ
العصــر والزمــان ،عليــه أفضــل الصــاة والســام.
اللهم اهدنا ،وال نهتدي إال أن تهدينا.

